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สิทธิบัตร หมายถึง สิทธิพิเศษที่กฎหมายบัญญัติให้แก่เฉพาะเจ้าของสิทธิบัตร 

หรือที่เรียกว่า “ผู้ทรงสิทธิบัตร” เพื่อปกป้องการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

โดยเป็นสิทธิผูกขาดส�าหรับผู้ทรงสิทธิบัตรท่ีจะสามารถกันมิให้บุคคลอื่นน�าการประดิษฐ์

หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนไปแสวงหาประโยชน์ เช่น ผลิต ใช้ ขาย หรือน�าเข้า 

โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งให้ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหา

ประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรนั้นภายในระยะ

เวลาที่กฎหมายก�าหนด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการตอบแทนส�าหรับการสร้างสรรค์งาน

ประดิษฐ์ งานออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาสิ่งต่างๆ จนถึงจุดท่ีมีความเป็นไปได้

ทางด้านเทคโนโลยีและสามารถท�าการตลาดได้ ส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น 

และกระตุน้ใหเ้กิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหมต่อ่ไป อนัเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเป็น

ที่ยอมรับของสาธารณชน หรืออาจกล่าวได้ว่า สิทธิบัตรเป็นการให้รางวัลหรือผลตอบแทน

ส�าหรับการเปิดเผยความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ และการพัฒนาต่อยอดประดิษฐกรรม 

การสร้างนวัตกรรม และการปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้ดีขึ้น

ความหมายของสิทธิบัตรสามารถพิจารณาได้ 2 นัย กล่าวคือ หากพิจารณา

ตามความหมายที่กฎหมายบัญญัติไว้ จะหมายถึง หนังสือส�าคัญ (หรือเอกสารสิทธิ) 

ที่รัฐออกให้เพื่อคุ ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เข้าเงื่อนไข

ที่กฎหมายก�าหนด

แต่หากพิจารณาอย่างกว้างๆ แล้ว สิทธิบัตรจะหมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียว

ของเจ้าของสิทธิบัตร หรือผู ้ทรงสิทธิบัตร ในการที่จะกีดกันหรือห้ามบุคคลอ่ืน

แสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนโดยไม่ได้รับ

อนุญาต

ทั้งนี้ สิทธิบัตรแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ และสิทธิบัตร

การออกแบบผลิตภัณฑ์ โดย “สิทธิบัตรการประดิษฐ์” จะให้ความคุ้มครองการคิดค้น

เกี่ยวกับลักษณะ องค์ประกอบ โครงสร้าง หรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธี

สิทธิบัตรคืออะไร?สิทธิบัตรคืออะไร?
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ในการผลิต การเก็บรักษา หรือการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือท�าให้เกิด

ผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ในขณะที่ “สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์” 

จะให้ความคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกับรูปร่าง ลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ที่

แตกต่างไปจากเดิม รวมทั้งองค์ประกอบของลวดลายหรือสีของผลิตภัณฑ์

โดยปกติทั่วๆ ไป “การประดิษฐ์” จะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างภายใน หรือที่ไม่

สามารถมองเหน็ได้จากรปูร่างภายนอก ส่วน “การออกแบบผลิตภัณฑ์” จะเกีย่วข้อง

กับรูปร่างลักษณะภายนอกซึ่งช่วยส่งเสริมให้สิ่งของมีความดึงดูดในเชิงสุนทรียภาพ 

น่าสนใจ และเกิดคุณค่าในเชิงพาณิชย์

ตวัอย่างเช่น ในรถยนต์หนึง่คนัจะประกอบด้วยการประดษิฐ์และการออกแบบ

ผลติภณัฑ์ คอื เครือ่งยนต์กลไก ระบบการส่งก�าลงั ระบบเบรก ระบบไฟฟ้าของรถยนต์ 

จะเป็นการประดิษฐ์ ส่วนรูปแบบและลักษณะของรถยนต์ซ่ึงสามารถมองเห็นได้จาก

ภายนอกและมีความแตกต่างกัน จะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ “การประดิษฐ์” จะรวมไปถึงส่วนผสมทางเคมีของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น 

ผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน เครื่องดื่ม ยารักษาโรค เป็นต้น นอกจากนี้ กรรมวิธีการผลิต

สินค้า กรรมวิธีในการเก็บรักษาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้คงคุณภาพ ก็ถือว่าเป็นการ

ประดิษฐ์เช่นเดียวกัน
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การประดิษฐ์คืออะไร?

กฎหมายให้ค�านิยามของ “การประดิษฐ์” ว่า หมายถึง การคิดค้นหรือคิดท�าขึ้น 

อันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรือการกระท�าใดๆ ที่ท�าให้ดีขึ้น

ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี และ “กรรมวิธี” หมายถึง วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธี

ในการผลติ หรอืการเกบ็รกัษาให้คงสภาพหรอืให้มคีณุภาพดขีึน้ หรอืการปรบัสภาพให้ดข้ึีน

ซึ่งผลิตภัณฑ์ และรวมถึงการใช้กรรมวิธีนั้นด้วย

ขอบเขตการคุ้มครอง

สิง่ทีจ่ะได้รบัความคุม้ครองตามกฎหมายสทิธบิตัรในส่วนของการประดษิฐ์ ต้องเข้า

เงื่อนไข 3 ข้อ ดังต่อไปนี้

• เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ หมายความว่า ต้องเป็นการประดิษฐ์ที่แตกต่าง

ไปจากเดมิ ไม่เป็นท่ีรูจ้กั ไม่เคยมีใช้แพร่หลาย ไม่เคยมจี�าหน่าย หรอืยงัไม่เคยได้รบัสิทธบิตัร

มาก่อน และยังไม่เคยเปิดเผยสาระส�าคัญมาก่อนทั้งในและนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการ

เปิดเผยโดยการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์หรือวิทยุ การน�ารายละเอียดหรือบทความ

เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ไปลงในหนังสือต่างๆ หรือการน�าส่ิงประดิษฐ์ออกแสดงในงาน

นิทรรศการต่างๆ

สิ่งประดิษฐ์ท่ีใหม่หรือมีความใหม่ หมายถึง ส่ิงประดิษฐ์ท่ีไม่ได้เป็นส่วน

ประกอบหรือเป็นส่วนหนึง่ส่วนใดของงานทีม่ปีรากฏอยูแ่ล้ว ทัง้นี ้งานทีม่ปีรากฏอยูแ่ล้ว 

หมายถงึ สิง่ประดษิฐ์ทีม่กีารใช้อย่างแพร่หลาย มกีารเปิดเผยหรือเผยแพร่สาระส�าคญั 

สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรแล้ว สิ่งประดิษฐ์ที่อยู่ระหว่างการยื่นขอรับสิทธิบัตร 

สิ่งประดิษฐ์ที่ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรและผู ้ขอได้ละท้ิงค�าขอแล้ว หรือแม้กระทั่ง

สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรแต่ได้น�าออกแสดงหรือเผยแพร่แล้ว ท้ังนี้ 

การจะถือว่าสิง่ประดษิฐ์ใดใหม่หรอืมคีวามใหม่นัน้ สิง่ประดษิฐ์ดงักล่าวจะต้องไม่เคย

ปรากฏ ณ ที่แห่งใดในโลก

สิทธิบัตรการประดิษฐ์สิทธิบัตรการประดิษฐ์
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อย่างไรก็ตาม ส�าหรับกรณีการน�าออกแสดง หากเป็นการแสดงที่หน่วยงานของรัฐ

เป็นผู้จัดให้มีขึ้นก็ยังสามารถขอรับความคุ้มครองได้ แต่การยื่นค�าขอรับสิทธิบัตรจะต้อง

ด�าเนินการภายใน 12 เดือน นับตั้งแต่น�างานนั้นออกแสดง

และส�าหรับกรณีที่เคยยื่นขอรับสิทธิบัตรไว้ในต่างประเทศมาก่อนจะต้องยื่นค�าขอ

รับสิทธิบัตรในประเทศไทยไม่เกิน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรครั้งแรกใน

ต่างประเทศ ทั้งนี้ สามารถที่จะขอให้ระบุว่าวันที่ได้ยื่นค�าขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศ

ครั้งแรกเป็นวันที่ยื่นค�าขอรับสิทธิบัตรในประเทศก็ได้

อนึ่ง ส�าหรับกรณีการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีผลท�าให้การประดิษฐ์ไม่สามารถได้รับการ

คุ้มครองสิทธิบัตรได้นั้น จะต้องเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่กระท�าโดยผู้ทรงสิทธิบัตรเอง

หรอืโดยได้รับอนญุาตจากผูท้รงสทิธบิตัร หากการเปิดเผยข้อมลูนัน้เกดิจากการกระท�าทีผ่ดิ

กฎหมาย เช่น การขโมยข้อมูลของผู้อื่นมาเผยแพร่ กรณีเช่นนี้ถือเป็นข้อยกเว้น

• เป็นการประดษิฐ์ทีม่ขีัน้การประดิษฐ์สงูขึน้ คอื ต้องแสดงให้เหน็ถึงความก้าวหน้า

อย่างเพยีงพอในแง่ของความใหม่ล่าสดุก่อนทีจ่ะมกีารผลติ มลีกัษณะทีเ่ป็นการแก้ไขปัญหา

ทางเทคนคิของสิง่ประดษิฐ์ประเภทเดยีวกนัทีม่มีาก่อน และไม่เป็นการประดษิฐ์ทีอ่าจท�าได้

โดยง่ายโดยผู้ที่มีความรู้ในระดับธรรมดาสามัญในสาขาวิชาการด้านนั้นๆ ทั้งนี้ การเปลี่ยน

ขนาดของสิ่งประดิษฐ์ การท�าให้สิ่งประดิษฐ์สามารถพกพาได้ การปรับทิศทางของชิ้นส่วน 

การปรับเปลีย่นวตัถดุบิ หรือแม้กระทัง่การหาช้ินส่วนทดแทนของเดมิหรอืเพือ่ท�าหน้าทีเ่ดมิ

• เป็นการประดิษฐ์ท่ีสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ในทางอุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือหัตถกรรมได้ คือ สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวจะต้องสามารถ

ผลิตได้จริงหรือน�าไปใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือ

หตัถกรรมได้ ไม่ว่าจะในรปูของเครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ของผลติภณัฑ์ เช่น วสัดหุรอืสารใหม่ 

หรอืกระบวนการทางอตุสาหกรรม หรอืวธิกีารปฏบิตักิาร มใิช่เป็นเพยีงแนวคดิ ทฤษฎี หรอื

ปรากฏการณ์

ข้อยกเว้นการคุ้มครอง

สิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ แม้ว่าจะมีเงื่อนไขครบถ้วนตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ก็ไม่สามารถ

ขอรับสิทธิบัตรได้
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• จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาต ิ

เนื่องจากถือว่าเป็นการ “ค้นพบ” เท่าน้ัน อย่างไรก็ตาม หากมีการน�าจุลชีพที่มีอยู่ตาม

ธรรมชาติไปผ่านกระบวนการแล้วได้จุลชีพใหม่ท่ีสามารถออกฤทธิ์และน�าไปใช้ประโยชน์

ได้ ก็อาจขอรับสิทธิบัตรได้

นอกจากนี้ สัตว์และพืชที่เกิดขึ้นจากกระบวนการประดิษฐ์คิดค้น เช่น การท�า

โคลนนิง่ หรอืสารซึง่สกัดจากสตัว์หรอืพชื เช่น สารทีส่กดัได้จากสมนุไพรต่างๆ กไ็ม่สามารถ

ขอรับสิทธิบัตรได้เช่นกัน เนื่องจากเป็นสารที่มีอยู่ตามธรรมชาติไม่ได้สังเคราะห์ขึ้นใหม่

แม้ว่าการคุ้มครองสิทธิบัตรจะไม่ครอบคลุมไปถึงพันธุ์พืชใหม่ แต่ก็อาจจะ

ขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น เช่น กฎหมายคุ้มครอง

พันธุ์พืช ซึ่งรับผิดชอบโดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หาก

เข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายก�าหนด

• กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เนื่องจากเป็นเพียงกฎ

หรือปรากฏการณ์ที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ถูกค้นพบเท่านั้น

• ระบบข้อมลูส�าหรบัการท�างานของเครือ่งคอมพวิเตอร์ หรอืโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

เนือ่งจากตามกฎหมายถอืว่าเป็นงานด้านวรรณกรรมซึง่จะได้รบัความคุม้ครองตามกฎหมาย

ลิขสิทธิ์

โดยปกติแล้วโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จะได้รับความคุ้มครอง

ภายใต้กฎหมายลิขสิทธ์ิ และสิ่งท่ีจะได้รับความคุ้มครองคือ Source Code ของ

โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์น้ัน โดยจะคุ้มครองในลักษณะเช่นเดียวกับงานวรรณกรรม 

และคุ้มครองเฉพาะ Source Code ท่ีได้แสดงออกมาให้เห็นเป็นที่ประจักษ์เท่านั้น 

โดยจะไม่คุ ้มครองแนวคิดหรือลักษณะการท�างานของโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ 

ดังกล่าว กล่าวคือ หากมีโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ 2 รายการที่มีการแสดงผล 

เหมือนกันแต่มี Source Code ต่างกัน ก็จะได้รับความคุ้มครองในฐานะงานอันมี

ลิขสิทธิ์ทั้งคู่
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อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ไปควบคุมการท�างานของ

อปุกรณ์หรอืน�าไปใช้ประกอบทางเทคนคิ เช่น น�าไปรวมกับเครือ่งหรอืกระบวนการส�าหรบั

ผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมการท�างานด้วยโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นั้น ก็อาจขอรับ

ความคุ้มครองในฐานะสิทธิบัตรการประดิษฐ์ได้

• การวนิจิฉยั บ�าบดั หรือรกัษาโรคมนษุย์หรอืสตัว์ เนือ่งจากหากให้ความคุม้ครอง

อาจจะก่อให้เกิดการผูกขาดในสิทธิซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์และสัตว์ได้

• การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือ

สวสัดภิาพของประชาชน เช่น กรรมวธิกีารผลติยาเสพตดิ หรอืการประดิษฐ์อปุกรณ์ส�าหรบั

การโจรกรรม เป็นต้น

อนุสิทธิบัตรคืออะไร?

อนุสิทธิบัตร จะให้ความคุ้มครองเฉพาะการประดิษฐ์เท่านั้น โดยการประดิษฐ์

ทีจ่ะได้รบัความคุม้ครองนัน้จะเป็นการประดษิฐ์ง่ายๆ มขีัน้ตอนการประดษิฐ์ทีไ่ม่สูงมากนกั 

หรือเป็นการประดิษฐ์ที่ปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์เดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น 

โดยอนุสิทธิบัตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ได้รับความคุ้มครอง

ในสิ่งที่สร้างสรรค์นั้นโดยไม่จ�าเป็นต้องผ่านเกณฑ์ที่เข้มงวดเช่นเดียวกับสิทธิบัตร และสิทธิ

ซึ่งเจ้าของอนุสิทธิบัตรได้รับก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกับที่ให้แก่เจ้าของสิทธิบัตร

ขอบเขตการคุ้มครอง

แม้ว่าอนุสิทธิบัตรจะให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์เช่นเดียวกับสิทธิบัตรการ

ประดิษฐ์ แต่กฎหมายก็ผ่อนปรนให้การประดิษฐ์ท่ีจะขอรับอนุสิทธิบัตรไม่จ�าเป็นต้อง

มีขัน้การประดิษฐ์ทีส่งูนกั โดยเป็นเพยีงการปรับปรงุสิง่ประดษิฐ์ทีม่อียูแ่ล้วให้ใช้งานได้ดีข้ึน 

หรือมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น การประดิษฐ์ที่สามารถขอรับอนุสิทธิบัตรได้

จึงประกอบด้วยเงื่อนไขเพียง 2 ข้อ ได้แก่

• เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม ่โดยมีหลักการเช่นเดียวกันกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์

อนุสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร
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• เป็นการประดิษฐ์ท่ีสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ในทางอุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือหัตถกรรมได ้เช่นเดียวกันกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์

แม้ว่า อนุสิทธิบัตร และ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีลักษณะที่เหมือนกันอยู่

หลายประการ คือ มีขอบเขตในการให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์เช่นเดียวกัน และมี

ข้อยกเว้นในการขอรับความคุ้มครอง ผู้มีสิทธิขอรับความคุ้มครอง และสิทธิเมื่อได้รับ

การจดทะเบียนที่เหมือนกัน แต่ก็มีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่หลายประการเช่นกัน คือ

• อนสุทิธบิตัรให้การคุม้ครองการประดษิฐ์ทีใ่ช้เทคนคิไม่สูงมาก อาจจะเป็นการ

ปรับปรุงเพียงเล็กน้อย หรือมีวิธีการคิดค้นที่ไม่ยุ่งยากหรือสลับซับซ้อนนัก

• อายกุารคุม้ครองอนสุทิธบิตัร จะให้ความคุม้ครองเพยีง 6 ปี และสามารถต่อ

อายุได้อีกสองครั้ง ครั้งละ 2 ปี รวมเป็น 10 ปี

• ขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตรจะใช้ระยะเวลาสั้นกว่าสิทธิบัตรการประดิษฐ์

มาก เนื่องจากไม่มีการตรวจสอบก่อนการรับจดทะเบียน

• อัตราค่าธรรมเนียมในการขอรับอนุสิทธิบัตรจะต�่ากว่าสิทธิบัตร

ทั้งนี้ หากการประดิษฐ์ใดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก�าหนด

และเพียงพอที่จะได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตรได้ แต่ผู ้ทรงสิทธิประสงค์จะขอรับ

การคุ้มครองเพียงอนุสิทธิบัตร เนื่องจากข้อได้เปรียบข้างต้น ก็สามารถจดทะเบียน

เป็นอนุสิทธิบัตรได้
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การขอแปลงค�าขอระหว่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร

เนื่องจากการคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรมีความคล้ายกัน 

โดยเป็นการคุม้ครอง “การประดษิฐ์” ทัง้คู ่ดงันัน้ ผูป้ระดษิฐ์ต้องเลอืกขอรบัความคุม้ครอง

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะขอความคุ้มครองทั้งสองอย่าง

พร้อมกันไม่ได้

ในกรณีที่มีการยื่นขอรับความคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่งไว้แล้ว หากภายหลังผู้ขอ

ประสงค์จะขอรับความคุ ้มครองอีกอย่างหน่ึงก็สามารถขอแปลงค�าขอจากสิทธิบัตร

การประดิษฐ์เป็นอนุสิทธิบัตรได้ แต่จะต้องด�าเนินการก่อนการประกาศโฆษณา

ตามขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตร และในทางกลับกัน หากประสงค์จะขอแปลงค�าขอจาก

อนุสิทธิบัตรเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ก็สามารถกระท�าได้ แต่จะต้องด�าเนินการก่อน

การรับจดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตรตามขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตร โดยไม่จ�าเป็น

ต้องยื่นค�าขอใหม่ เพียงแต่ยื่นค�าขอแปลงประเภทของสิทธิ และเอกสารค�าขอรับสิทธิบัตร

หรืออนุสิทธิบัตรที่ได้เคยยื่นไว้ก่อนหน้านี้ พร้อมทั้งช�าระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม แต่กรณี

ที่ได้ช�าระไว้เกินจะไม่มีสิทธิได้รับคืน

เมือ่ประสงค์จะขอรบัความคุม้ครองสิง่ประดษิฐ์ อาจจะมปัีญหาว่าควรจะขอรบั

ความคุม้ครองในรปูแบบใด ระหว่าง “สทิธบิตัร” หรอื “อนสิุทธบิตัร” จงึจะเหมาะสม

ในเรื่องดังกล่าวมีข้อพิจารณา คือ หากสิ่งประดิษฐ์นั้นมีเทคนิคท่ีซับซ้อน

ซึง่ไม่อาจจะท�าให้มขีึน้ได้โดยง่ายกค็วรทีจ่ะขอรบัความคุ้มครองสิทธิบตัรการประดษิฐ์ 

แต่หากเป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์ท่ีท�าให้มีข้ึนได้โดยง่าย โดยการปรับปรุงส่ิงซึ่งมีอยู่แล้ว

ให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้นหรือมีประโยชน์เพิ่มขึ้น หรือเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องของส่ิงซึ่ง

มีอยู่แล้ว สิ่งประดิษฐ์นั้นก็อาจได้รับความคุ้มครองเพียงอนุสิทธิบัตร

ซึ่งหากการยื่นขอรับความคุ้มครองเป็นไปโดยถูกต้อง ก็จะสามารถลดระยะ

เวลาในการสั่งแก้ไขค�าขอลงและท�าให้ได้รับการจดทะเบียนเร็วขึ้น
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แบบผลิตภัณฑ์คืออะไร?

กฎหมายให้ค�านิยามของค�าว่า “แบบผลิตภัณฑ์” หมายถึง รูปร่างของผลิตภัณฑ์

หรือองค์ประกอบของลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ อันมีลักษณะพิเศษส�าหรับผลิตภัณฑ์

ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบส�าหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรมได้

ขอบเขตการคุ้มครอง

การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีจะขอรับสิทธิบัตรได้ ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์

ใหม่ เพือ่อตุสาหกรรมหรอืหตัถกรรม คอื เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ทีย่งัไม่มใีช้แพร่หลาย

ในประเทศ รวมถึงการขายด้วย หรือยังไม่เคยเปิดเผยสาระส�าคัญหรือรายละเอียด

ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ เช่น ลงพิมพ์ในแค็ตตาล็อก สมุดโทรศัพท์ เป็นต้น ก่อนวันขอรับ

สิทธิบัตร หรือไม่คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่แล้ว และไม่ได้จ�ากัดเพียงเฉพาะแบบ

ผลติภณัฑ์ทีท่�าขึน้เพือ่ใช้ประโยชน์ในทางอตุสาหกรรม แต่ยงัขยายรวมไปถงึแบบผลติภณัฑ์

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
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ทีเ่กีย่วกบังานด้านหตัถกรรม เช่น ลวดลายผ้าหรอืเครือ่งจกัสาน รปูทรงของเฟอร์นเิจอร์ไม้

แกะสลัก หรือรูปร่างของเครื่องประดับเงิน เป็นต้น

ข้อยกเว้นการคุ้มครอง

แบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ ได้แก่

• แบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่

 • แบบผลิตภัณฑ์ที่มีหรือใช้กันแพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักร

 • แบบผลติภณัฑ์ทีไ่ด้มีการเปิดเผยภาพ สาระส�าคัญ หรอืรายละเอยีดในเอกสาร

หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร

 • แบบผลิตภัณฑ์ที่เคยมีประกาศโฆษณาแล้ว

 • แบบผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ข้างต้นจนเห็นได้ว่าเป็นการเลียน

แบบ

• แบบผลิตภัณฑ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

• แบบผลิตภัณฑ์ที่ก�าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
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หลกัการทีส่�าคญัของกฎหมายสทิธบิตัรในการได้มาซึง่สทิธบิตัร คอื ผูท้รงสทิธบิตัร

จะได้รบัสทิธโิดย การจดทะเบียน กบักรมทรพัย์สนิทางปัญญา โดยจะเกดิขึน้ภายหลงัจาก

ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของค�าขอรับสิทธิบัตรและคุณสมบัติของสิ่งที่จะขอรับ

ความคุ้มครองแล้ว ท้ังน้ี การคุ้มครองสิทธิบัตรจะเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศท่ียื่นขอรับ

ความคุ้มครองและได้รับการพิจารณาให้จดทะเบียนเท่าน้ัน การได้รับความคุ้มครอง

ในประเทศใดประเทศหนึง่จะไม่มผีลขยายการคุม้ครองไปยงัอกีประเทศหนึง่ ไม่ว่ากรณใีดๆ

นอกจากนี ้เนือ่งจากการคุม้ครองสทิธบิตัรจะมเีงือ่นไขส�าคญัในเรือ่งของความใหม่ 

ทั้งในการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งหลักการส�าคัญ คือ จะต้องใหม่ทั่วโลก 

หรอืไม่เป็นทีเ่ปิดเผยหรอืรูจ้กักันโดยทัว่ไปไม่ว่าจะในประเทศใดก็ตาม ดงันัน้ การน�าสทิธบิตัร

ที่จดทะเบียนแล้วในประเทศหน่ึงไปยื่นขอรับความคุ้มครองในอีกประเทศหนึ่งอาจส่งผล

ท�าให้ไม่ได้รับความคุ้มครองในประเทศหลัง

ในการยื่นค�าขอรับสิทธิบัตร สิ่งท่ีควรกระท�าก่อนก็คือ การสืบค้นข้อมูล

ต่างๆ ที่มีเผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเก่ียวกับสิทธิบัตรที่จดทะเบียนไว้แล้ว

ทัง้ในและต่างประเทศ และข้อมลูประเภทอืน่ๆ เช่น วารสารด้านวทิยาศาสตร์ รายงาน

ผลการวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ สิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จ�ากัดแหล่งที่มา 

เนื่องจากสิ่งที่ก�าลังจะขอรับสิทธิบัตรน้ันอาจจะมีเผยแพร่อยู่แล้ว ท�าให้ขาดเงื่อนไข

เรื่องความใหม่

นอกจากน้ี การสืบค้นข้อมูลดังกล่าวยังช่วยให้ทราบถึงเทคโนโลยีหรือ

นวตักรรมทีม่อียูแ่ล้ว ท�าให้การประดษิฐ์หรอืออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ต้องเริม่ต้นจากศูนย์ 

แต่สามารถน�าเอาส่ิงดังกล่าวมาพัฒนาต่อยอดเป็นสิ่งใหม่ได้ และยังอาจพบสิทธิบัตร

ทีห่มดอายกุารคุม้ครองแล้วและสามารถน�ามาใช้ให้เกดิประโยชน์ในการประกอบธรุกิจ

ได้โดยไม่ต้องค้นคว้าวจิยัใหม่ ท�าให้ไม่สิน้เปลอืงเวลา ทรพัยากร และต้นทนุโดยไม่จ�าเป็น

ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรท่ีได้จดทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สิน ทาง

ปัญญาได้ที่ http://patentsearch.ipthailand.go.th

การคุ้มครองสิทธิบัตรการคุ้มครองสิทธิบัตร
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อนึง่ สทิธใินการขอรับสทิธบิตัรนีส้ามารถโอนจากผูป้ระดษิฐ์หรอืผูอ้อกแบบผลติภณัฑ์

ไปยงับคุคลอืน่ได้ด้วย โดยการโอนสทิธขิอรบัสทิธบิตัรนีต้้องท�าเป็นหนงัสอืลงลายมอืชือ่ผูโ้อน

และผู้รับโอน และสิทธินี้ยังสามารถสืบทอดกันโดยทางมรดกได้ด้วย

การเป็นผูม้สีทิธขิอรบัสทิธบิตัรนัน้ จะขึน้อยูก่บัพฤตกิารณ์ซึง่การประดษิฐ์หรอืการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้จัดท�าข้ึน ซ่ึงโดยปกติแล้วหากเป็นงานที่ผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบ

ได้จัดท�าขึ้นด้วยตนเอง ผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรก็จะหมายถึงผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบ

ผลิตภัณฑ์นั้นๆ อย่างไรก็ตาม มีกรณีที่ต้องพิจารณาอีก ได้แก่

• การประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยบุคคลหลายคนร่วมกันด�าเนินการ 

ให้บุคคลทุกคนนั้นมีสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรร่วมกัน แต่หากบุคคลใดไม่ยอมร่วมขอรับ

สิทธิบัตร ไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะขอรับสิทธิบัตรได้ บุคคลที่เหลือ

จะขอรับสิทธิบัตรส�าหรับการประดิษฐ์หรือการออกแบบนั้นในนามของตนเองก็ได้ 

แต่ผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบร่วมคนดังกล่าวยังสามารถขอเข้าเป็นผู้ขอรับสิทธิบัตรร่วม

ในภายหลังก่อนการออกสิทธิบัตรได้

• การประดษิฐ์หรอืการออกแบบผลติภัณฑ์ท่ีได้มกีารโอนสทิธใิห้แก่ผูอ้ืน่โดยการท�า

เป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน ผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรคือผู้รับโอนสิทธิ

• การประดษิฐ์หรอืการออกแบบผลติภณัฑ์ทีผู่ป้ระดษิฐ์หรอืผูอ้อกแบบถงึแก่ความ

ตาย ผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรคือทายาทผู้รับมรดกของผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบ

• การประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งลูกจ้างได้ท�าขึ้นตามสัญญาจ้างหรือ

โดยสัญญาจ้างที่มีวัตถุประสงค์ให้ประดิษฐ์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์สิทธิบัตรย่อมตกเป็น

ของนายจ้างหรือผู้ว่าจ้าง เว้นแต่ตามสัญญาจ้างจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น และรวมถึงกรณีที่

ประดิษฐ์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้วิธีการสถิติ หรือรายงานซึ่งลูกจ้างสามารถใช้

หรือล่วงรู้ได้เนื่องจากความเป็นลูกจ้างตามสัญญา แม้ว่าสัญญาจ้างจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ

การประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย

ผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร
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เพือ่ส่งเสริมให้มกีารประดษิฐ์และเพือ่ให้เกดิความเป็นธรรมแก่ลูกจ้างในกรณทีี่

การประดิษฐ์ของลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน1 หากนายจ้างได้รับประโยชน์จาก

การประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือจากการน�าสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ ให้ลูกจ้าง

มสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนพเิศษ (บ�าเหนจ็พเิศษ) จากนายจ้างนอกเหนอืจากค่าจ้างด้วย 

โดยห้ามนายจ้างท�าสัญญายกเว้นการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว รวมถึงห้ามระบุ

ข้อความยกเว้นการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษไว้ในสัญญาจ้างด้วย

ทั้งนี้ การขอรับสิทธิค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวให้ยื่นค�าขอตามแบบพิมพ์ที่

กรมทรพัย์สนิทางปัญญาก�าหนดต่ออธบิดกีรมทรพัย์สนิทางปัญญา โดยสามารถยืน่ได้

ภายหลงัจากทีไ่ด้มกีารออกสทิธบิตัรส�าหรบัการประดษิฐ์หรอืการออกแบบผลติภณัฑ์

แล้ว โดยก�าหนดระยะเวลาภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างรู้ว่ามีการออกสิทธิบัตร 

แต่ทัง้นี ้ในกรณทีีล่กูจ้างมเีหตอุนัสมควรแสดงให้เหน็ได้ว่าไม่อาจรูว่้ามกีารออกสิทธบิตัร 

ให้สามารถยื่นได้ภายในเวลาที่สิทธิบัตรยังมีอายุอยู่

อนึ่ง ในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์อาจกระท�าได้ 2 ลักษณะ คือ

• ผลิตภัณฑ์ หมายถึง การขอรับความคุ้มครองในสิ่งท่ีมีรูปร่าง เช่น อุปกรณ์ 

เครื่องมือ สิ่งประดิษฐ์ใดๆ หรือสารเคมีที่ขึ้นรูปเห็นเป็นรูปร่างชัดเจน

• กรรมวิธี หมายถึง การขอรับความคุ้มครองในส่วนของวิธีการที่ใช้ส�าหรับผลิต

ผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น กรรมวิธีก่อให้เกิดสารเคมีที่มีคุณลักษณะเฉพาะ และวิธีการในการน�า

เอาสิ่งใดๆ ไปใช้ประโยชน์ เช่น กระบวนการน�าเอาสารเคมีหนึ่งไปใช้งานโดยมีผลลัพธ์ที่ดี

กว่าการน�าเอาสารเคมีอื่นที่มีอยู่หรือแม้กระทั่งวิธีการอื่นใดไปใช้ในงานเดียวกัน

ทั้งนี้ สิทธิบัตรใดเป็นสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์หรือสิทธิบัตรกรรมวิธีให้พิจารณาจาก

รายละเอียดข้อถือสิทธิของสิทธิบัตรน้ัน โดยต้องพิจารณาขอบเขตของการประดิษฐ์

ตามข้อถือสิทธิ ประกอบกับลักษณะของการประดิษฐ์ที่ระบุรายละเอียดการประดิษฐ์และ

1 สัญญาจ้างแรงงาน คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า “ลูกจ้าง” ตกลงจะท�างานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า “นายจ้าง” 

และ “นายจ้าง” ตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ท�างานให้
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รูปเขียน และขอบเขตของการประดิษฐ์ท่ีได้รับความคุ้มครองจะรวมถึงลักษณะของการ

ประดิษฐ์ที่ไม่ได้ระบุในข้อถือสิทธิแต่สามารถน�าไปใช้ให้เกิดผลเช่นกันกับลักษณะของการ

ประดิษฐ์ที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิด้วย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร

บุคคลที่สามารถยื่นขอรับสิทธิบัตรได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

• มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย

• มีสัญชาติของประเทศท่ีเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งไทยเป็นภาคี

• มีสัญชาติของประเทศท่ียินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย

ขอรับสิทธิบัตรในประเทศนั้นได้

• มีภูมิล�าเนาหรืออยู ่ระหว่างการประกอบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

ในประเทศไทยหรอืประเทศทีเ่ป็นภาคแีห่งอนสุญัญาหรอืความตกลงระหว่างประเทศเกีย่ว

กับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งไทยเป็นภาคี

ทัง้นี ้ในกรณทีีผู่ข้อรบัสทิธบิตัรไม่มถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย ผูข้อรบัสทิธบิตัรรายดงั

กล่าวต้องมอบอ�านาจให้ตัวแทนสิทธิบัตรซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เป็นผูก้ระท�าการแทน โดยสามารถค้นรายชือ่ตวัแทนสทิธบิตัรได้จากเวบ็ไซต์กรมทรพัย์สนิ

ทางปัญญา

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรออกแบบ

VS
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เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้

• แบบพิมพ์ค�าขอ สป/สผ/อสป/001-ก

• ค่าธรรมเนียมการขอรับสิทธิบัตร

 • สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 500 บาท

 • สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 250 บาท

 • อนุสิทธิบัตร 250 บาท

• ค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาค�าขอรับสิทธิบัตร

 • สิทธิบัตร 250 บาท

 • อนุสิทธิบัตร 500 บาท (รวมค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียน)

• ค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร 500 บาท

• เอกสารประกอบแบบพิมพ์ค�าขอ ได้แก่

 • สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หรืออนุสิทธิบัตร

 f รายละเอียดการประดิษฐ์

 f ข้อถือสิทธิ

 f บทสรุปการประดิษฐ์

 f รูปเขียน (ถ้ามี)

 f เอกสารประกอบอื่นๆ เช่น ค�าขอรับรองเกี่ยวกับสิทธิในการขอรับ 

สทิธบัิตร/อนสุทิธบิตัร (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก(พ) หนงัสือสญัญาโอนสิทธิ 

หลักฐานการเป็นนายจ้างของผู ้ประดิษฐ์ หนังสือรับรองนิติบุคคล 

หนังสือมอบอ�านาจ ค�าร้องขอถือสิทธิวันยื่นเป็นวันเดียวกับวันยื่นค�าขอ

ครั้งแรกในต่างประเทศ (แบบ สป/สผ/อสป/002-ก) เป็นต้น

 • กรณีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

 f ค�าพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)

 f ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์
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 f ข้อถือสิทธิ

 f เอกสารประกอบอื่นๆ เช่น ค�าขอรับรองเกี่ยวกับสิทธิในการขอรับ 

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก(พ) หนังสือสัญญา

โอนสทิธ ิหลกัฐานการเป็นนายจ้างของผูป้ระดษิฐ์ หนงัสือรบัรองนติบิคุคล 

หนังสือมอบอ�านาจ เป็นต้น

การยื่นค�าขอ

ในการยื่นค�าขอรับสิทธิบัตร สามารถด�าเนินการได้ ดังนี้

• ยื่นค�าขอโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

ชัน้ 3 กรมทรพัย์สนิทางปัญญา ถนนนนทบรุ ีต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมอืง จงัหวดันนทบุรี

• ยื่นค�าขอ ณ ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด

• ยื่นค�าขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตอบรับถึงผู้อ�านวยการกองสิทธิบัตรหรือ

ผู้อ�านวยการกองสิทธิบัตรออกแบบ

* แนบเอกสารการช�าระค่าธรรมเนยีมทางธนาณตั ิ(สัง่จ่ายผูอ้�านวยการกองสทิธบัิตร 

หรือผู้อ�านวยการกองสิทธิบัตรออกแบบ) *
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สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร

เมื่อสิทธิบัตรได้รับการจดทะเบียนแล้ว ผู้ทรงสิทธิบัตรจะได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว

ในการป้องกันมิให้บุคคลอื่นน�าสิ่งประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรไปใช ้

รวมถงึมสีทิธทิีจ่ะผลติ จ�าหน่าย ใช้ หรอืน�าเข้ามาในราชอาณาจกัรได้แต่เพยีงผูเ้ดยีว ภายใน

ระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด หรือกล่าวได้ว่าผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิดังต่อไปนี้

• กรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิที่กว้างมาก โดยผู้ทรงสิทธิบัตร

ประเภทนีส้ามารถทีจ่ะผลติ ใช้ ขาย มไีว้เพือ่ขาย เสนอขาย น�าเข้าซึง่ผลติภัณฑ์ตามสทิธิบตัร 

ทัง้การกระท�าโดยตนเองหรอืการอนญุาตให้บคุคลอืน่เป็นผูใ้ช้สทิธดิงักล่าวแทนตน รวมทัง้

กีดกันบุคคลอื่นไม่ให้กระท�าการข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี

การผลิตจะไม่มีข้อจ�ากัดถึงวิธีการหรือกรรมวิธีที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร 

จึงเป็นการห้ามบุคคลอื่นมิให้ผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรอย่างเด็ดขาดโดยไม่จ�าเป็น

ต้องพิจารณาถึงวิธีการหรือกรรมวิธีแต่อย่างใด

สิทธิและหน้าที่ของผู้ทรงสิทธิสิทธิและหน้าที่ของผู้ทรงสิทธิ
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• กรณีสิทธิบัตรกรรมวิธ ีผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิที่จะใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิต

ใช้ ขาย มไีว้เพือ่ขาย เสนอขาย หรือน�าเข้าซึง่ผลติภณัฑ์ทีผ่ลติโดยใช้กรรมวธินีัน้ อย่างไรกต็าม 

เน่ืองจากผลติภณัฑ์อาจท�าการผลติได้หลายวธิ ีหรอืเครือ่งมอือาจสามารถน�าไปใช้ได้หลายงาน 

ดังนั้น ผู้ทรงสิทธิบัตรจึงมีสิทธิที่ค่อนข้างจ�ากัด เพราะจะสามารถกีดกันบุคคลอื่นมิให้

ผลติผลติภณัฑ์หรอืใช้งานผลติภณัฑ์ด้วยกรรมวธิตีามสทิธบิตัรเท่านัน้ แต่จะไม่สามารถห้าม

บุคคลอื่นผลิตหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีอื่นได้ แม้ว่าจะได้ผลเช่นเดียวกับกรรมวิธีที่

ได้รับสิทธิบัตร

นอกจากนี้ ผู้ทรงสิทธิบัตรยังมีสิทธิท่ีจะใช้ค�าว่า “สิทธิบัตรไทย เลขที่...” หรือ 

“สบท. เลขที.่..” ส�าหรบัสทิธบิตัร และ “อนสุทิธิบตัรไทย เลขที.่..” หรอื “อสบท. เลขที.่..” 

ส�าหรับอนุสิทธิบัตร หรือค�าภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่มีความหมายเช่นเดียวกัน บนตัว

ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หีบห่อ หรือในการโฆษณาได้

หน้าที่ของผู้ทรงสิทธิบัตร

แม้ว่ากฎหมายจะให้ความคุม้ครองแก่ผูท้รงสทิธบิตัรโดยการให้สิทธแิต่เพียงผู้เดยีว

ในการกีดกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการออกแบบ

ผลติภณัฑ์โดยไม่ได้รบัอนญุาตกต็าม แต่ผูท้รงสทิธบิตัรกม็หีน้าทีส่�าคัญในการเปิดเผยข้อมูล

รายละเอียดของการประดิษฐ์ต่อสาธารณชนอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อ

ประโยชน์ในการสร้างและการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม รวมทั้งมีหน้าที่ที่จะผลิตหรือใช้

กรรมวธีิตามสทิธบัิตรผลติผลิตภัณฑ์ออกสูต่ลาดด้วย มฉิะนัน้สิทธบิตัรดงักล่าวอาจถกูส่ัง

เพิกถอนหรือถูกบังคับน�าเอาไปให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ได้

สทิธบิตัรแต่ละประเภทมอีายกุารคุม้ครองทีแ่ตกต่างกนั โดยเป็นระยะเวลาทีจ่�ากดั

ชั่วเวลาหนึ่ง และอาจจะต่ออายุความคุ้มครองออกไปได้โดยต้องไม่เกินกว่าเวลาตามที่

กฎหมายก�าหนดไว้ ท้ังน้ี เพื่อเป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ทรงสิทธิในการแสวงหา

ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิจากสิง่ประดษิฐ์หรอืแบบผลติภณัฑ์ ในขณะเดยีวกนักก็ระตุน้ให้เกดิ

การประดิษฐ์ ออกแบบ หรือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดด้วย

ทั้งนี้ อายุการคุ้มครองสิทธิบัตรแต่ละประเภท คือ

ระยะเวลาการคุม้ครองสิทธบิตัรระยะเวลาการคุม้ครองสิทธบิตัร
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• สทิธิบตัรการประดษิฐ์ มอีายกุารคุม้ครอง 20 ปี นบัตัง้แต่วนัยืน่ค�าขอรบัสทิธิบตัร 

และไม่สามารถต่ออายุการคุ้มครองได้

• สทิธบิตัรการออกแบบผลติภัณฑ ์มอีายกุารคุม้ครอง 10 ปี นบัต้ังแตวั่นยืน่ค�าขอ

รับสิทธิบัตร และไม่สามารถต่ออายุการคุ้มครองได้

ทัง้นี ้ผูท้รงสทิธบิตัร ทัง้สทิธบิตัรการประดิษฐ์และสิทธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ์ 

ต้องช�าระค่าธรรมเนยีมรายปีเริม่ต้ังแต่ปีที ่5 ของอายสุทิธิบตัร โดยต้องช�าระภายใน 60 วนั 

นับตั้งแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาของปีที่ 5 เป็นต้นไป จนสิ้นสุดอายุการคุ้มครอง แต่ในกรณีที่

สิทธิบัตรออกภายหลังจากวันเริ่มต้นระยะเวลาของปีที่ 5 ของอายุสิทธิบัตร ให้ช�าระค่า

ธรรมเนียมรายปีภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันออกสิทธิบัตร

หากผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ช�าระค่าธรรมเนียมรายปีภายในก�าหนดเวลา จะต้องเสียค่า

ธรรมเนียมเพิ่มร้อยละ 30 ของเงินค่าธรรมเนียมรายปี (แล้วแต่ประเภทของสิทธิบัตร) 

โดยต้องช�าระภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นก�าหนดเวลาช�าระค่าธรรมเนียมรายปี 

และหากไม่ช�าระจะมีผลท�าให้สิทธิบัตรนั้นถูกเพิกถอนและสิ้นสุดความคุ้มครอง

อนึ่ง ผู้ทรงสิทธิบัตรอาจขอช�าระค่าธรรมเนียมรายปีล่วงหน้า โดยช�าระทั้งหมดใน

คราวเดยีวกไ็ด้ แต่ภายหลงัหากมกีารเปลีย่นแปลงอตัราค่าธรรมเนยีมรายปี หรอืผู้ทรงสิทธิ

บัตรขอคืนสิทธิบัตร หรือมีการเพิกถอนสิทธิบัตรนั้น ผู้ทรงสิทธิบัตรจะไม่สามารถขอรับ

ค่าธรรมเนียมที่ช�าระไว้เกินคืนได้
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• อนุสิทธิบัตร มีอายุการคุ้มครอง 6 ปี นับตั้งแต่วันยื่นค�าขอรับสิทธิบัตร และ

สามารถต่ออายกุารคุม้ครองได้ 2 ครัง้ ครัง้ละ 2 ปี รวมอายกุารคุม้ครองทัง้สิน้ไม่เกนิ 10 ปี 

โดยต้องยื่นขอต่ออายุก่อนวันสิ้นอายุ 90 วัน

เหตุที่รัฐให้ความคุ้มครองสิทธิของผู ้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ก็เพื่อ

สร้างแรงจงูใจให้เกดิการประดษิฐ์คดิค้นหรอืออกแบบผลติภณัฑ์ใหม่ทีจ่ะก่อให้เกดิประโยชน์

แก่วงการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หัตถกรรม และพาณิชยกรรม อันจะท�าให้ผู้บริโภค

มีสิ่งอ�านวยความสะดวกในการด�ารงชีวิตประจ�าวันและการประกอบอาชีพ

ตามหลกัการของการคุม้ครองสทิธบิตัร ผูป้ระดษิฐ์หรือผูอ้อกแบบผลติภณัฑ์จะได้รบั

การปกป้องคุม้ครองจากการทีบ่คุคลอืน่น�าสิง่ประดษิฐ์หรอืแบบผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รบัสทิธบัิตร

ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงระหว่างนั้นผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบ

ผลิตภัณฑ์สามารถแสวงหาประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจจากส่ิงประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์

ของตนได้ เช่น การอนุญาตให้ผู้อื่นน�าสิ่งประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์ที่ตนคิดค้นหรือ

จดัท�าขึน้ไปใช้ประโยชน์โดยได้รบัค่าตอบแทน และสามารถกีดกนับคุคลทีส่ามในการน�าเอา

สิ่งประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตได้ในขณะ

เดียวกัน

สิทธิบัตร กับการประกอบธุรกิจสิทธิบัตร กับการประกอบธุรกิจ
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ทัง้นี ้สทิธบิตัรโดยตวัของมนัเองไม่ได้รบัประกนัถงึความส�าเรจ็ในการประกอบธรุกิจ 
เพยีงแต่เป็นเคร่ืองมอืทีใ่ช้ส�าหรบัเสรมิสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัขององค์กรธรุกจิ
ให้เหนอืกว่าคู่แข่งโดยการใช้ประโยชน์จากสทิธบิตัรในลกัษณะต่างๆ เช่น การผลิตผลิตภณัฑ์
ตามทีไ่ด้รบัสทิธบิตัร การขายสทิธบิตัรให้แก่บคุคลอืน่ การอนญุาตให้บคุคลอืน่น�าสิทธิบตัร
ไปใช้ รวมไปถึงการเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมทุนประกอบธุรกิจ ดังน้ัน ความส�าเร็จของ
การน�าสิทธิบัตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรจึงจ�าเป็นต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบอื่น
ด้วย เช่น คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการหาเงินทุน การพัฒนากลยุทธ์
ทางการตลาด และการด�าเนินกลยุทธ์ด้านราคา ซึ่งทั้งหมดน้ีล้วนประกอบอยู่ในแผนการ

ประกอบธุรกิจที่จะได้จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนในภาพรวม

กรณีที่องค์กรธุรกิจขายสิทธิบัตรให้แก่บุคคลอื่น จะท�าให้ได้รับเงินทุนส�าหรับการ
ประกอบธุรกิจหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดในทันทีและในจ�านวนที่มาก รวมทั้ง
เป็นการลดความเสี่ยงขององค์กรในกรณีท่ีสิทธิบัตรนั้นจะถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีใหม่
หรือถูกท�าวิศวกรรมย้อนกลับซึ่งจะท�าให้คุณค่าของสิทธิบัตรนั้นด้อยค่าลง อย่างไรก็ตาม 
องค์กรก็อาจสูญเสียโอกาสในการแสวงหาประโยชน์หรือได้รับค่าตอบแทนอย่างต่อเน่ือง

ในช่วงระยะเวลาของการคุ้มครองสิทธิบัตรนั้นลง

แต่หากองค์กรอนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้สิทธิบัตร หรือน�าไปใช้เป็นส่วนหน่ึงของการ
ร่วมทุนประกอบธุรกิจใหม่ ก็จะท�าให้สามารถมีแหล่งรายได้เพิ่มขึ้นจากรายได้ปกติ
ตลอดระยะเวลาของการคุ้มครองสิทธิบัตรน้ัน แต่ก็จ�าเป็นต้องพิจารณาเน้ือหาสาระของ

สัญญาต่างๆ ให้รอบคอบ ซึ่งรวมถึงมูลค่าสิทธิบัตรหรือค่าสิทธิในอัตราที่เหมาะสมด้วย

ทั้งนี้ ในการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ มีข้อพิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบของสัญญา

ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม ดังนี้

• สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยเด็ดขาด เป็นสัญญาที่ผู้ทรงสิทธิบัตรอนุญาตให้

บุคคลหนึ่งใช้สิทธิบัตรของตนแต่เพียงผู้เดียว โดยผู้ทรงสิทธิบัตรเองก็ไม่มีสิทธิใช้และไม่มี

สิทธิอนุญาตให้บุคคลอื่นๆ ใช้สิทธิบัตรนี้ได้อีกต่อไป

• สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว เป็นสัญญาที่ผู้ทรงสิทธิบัตรอนุญาต

ให้บคุคลหนึง่ใช้สทิธิบตัรของตนแต่เพยีงผูเ้ดยีว ในขณะเดยีวกนัผู้ทรงสิทธบิตัรกย็งัคงมสิีทธิ

ในการใช้สิทธิบัตรของตนด้วยเช่นกัน
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• สญัญาอนญุาตให้ใช้สทิธแิบบไม่เดด็ขาด เป็นสญัญาทีผู้่ทรงสิทธบิตัรอนญุาตให้

บคุคลใดๆ สามารถใช้สทิธบิตัรของตนได้ รวมทัง้ผูท้รงสทิธบิตัรเองกย็งัสามารถใช้สิทธบิตัร

นั้นๆ ได้ในขณะเดียวกัน

ส�าหรับกรณีของการประดิษฐ์ เนื่องจากข้อก�าหนดของการคุ้มครองสิทธิบัตร

การประดษิฐ์ คือ การให้สทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวแก่ผูท้รงสทิธิบตัรในการใช้ประโยชน์การประดษิฐ์

ของตนโดยแลกกบัการเปิดเผยข้อมลูบางอย่างเพ่ือประโยชน์ในการพฒันาต่อยอดเทคโนโลยี

และนวัตกรรม ดังนั้น หากพิจารณาแล้วว่าข้อมูลที่ต้องเปิดเผยน้ันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

กับองค์กรและไม่ควรเปิดเผยให้บุคคลอื่นได้ล่วงรู้ถึงข้อมูลนั้น การคุ้มครองการประดิษฐ์

ตามกฎหมายสิทธิบัตรจึงอาจไม่ใช่วิธีการคุ้มครองที่ดีที่สุด

ในกรณนีี ้อาจจะเลอืกการคุม้ครองการประดษิฐ์ดงักล่าวโดยกฎหมายทรพัย์สนิทาง

ปัญญาอื่น คือ ความลับทางการค้า ซึ่งเป็นการคุ้มครองข้อมูลโดยการเก็บรักษาข้อมูลดัง

กล่าวไว้เป็นความลับด้วยมาตรการรักษาความลับที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ความลับทางการค้า จะให้ความคุ้มครองข้อมูลทางการค้าซึ่งไม่รู้จักกันโดย

ทั่วไป หรือไม่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลซึ่งปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว และ

เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และรวมถึงสูตร รูปแบบ งานที่ได้รวบรวมหรือ

ประกอบขึ้น โปรแกรม วิธีการ เทคนิค หรือกรรมวิธีด้วย โดยข้อมูลทางการค้านี้แบ่งออก

เป็น 2 ประเภท ได้แก่

• ข้อมลูทีเ่กีย่วกบัตวัสนิค้า คอื ข้อมลูทีเ่กีย่วกบัส่วนผสมทีท่�าให้เกิดเป็นสนิค้า เช่น 

ส่วนผสมของสบู่ ส่วนผสมของน�้าอัดลม ส่วนผสมของกระจกกันกระสุน หรือส่วนผสมของ

โลหะกันความร้อน

• ข้อมูลที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า เช่น กรรมวิธีการผลิตไวน์ กรรมวิธีการผลิตสบู่ 

หรือกรรมวิธีการย้อมผ้า ข้อมูลการควบคุมคุณภาพสินค้า ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของ

ลูกค้าที่ได้มาจากการส�ารวจ และรวมถึงบัญชีรายชื่อและท่ีอยู่ของลูกค้าซึ่งอาจเป็นข้อมูล

ทางการค้าได้เช่นกัน

วิธีการทางกฎหมายอื่นส�าหรับการคุ้มครองสิทธิบัตรวิธีการทางกฎหมายอื่นส�าหรับการคุ้มครองสิทธิบัตร
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การจะพิจารณาว่าควรคุ้มครองการประดิษฐ์ด้วยกฎหมายใดนั้น จ�าเป็นต้อง

พิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ข้อดีข้อเสียของการคุ้มครองตามกฎหมายอื่น 

ความยากง่ายในการท�า “วิศวกรรมย้อนกลับ” ความยืนยาวของเทคโนโลยีที่ขอรับ

สิทธิบัตรนั้น ความพร้อมขององค์กรในการด�าเนินการใดๆ ภายหลังจากการยื่นค�าขอ

รบัสทิธบิตัรไปแล้ว รวมถงึความคุม้ค่าของประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจากผลติภณัฑ์ดงักล่าว

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการให้ได้มาซึ่งความคุ้มครอง

ทัง้นี ้การคุม้ครองการประดษิฐ์ด้วยความลบัทางการค้ามข้ีอดี เช่น ไม่มค่ีาใช้จ่าย

ในเรื่องค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ไม่ต้องเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆ 

ต่อสาธารณะ และไม่มีข้อจ�ากัดในเร่ืองของระยะเวลาการคุ้มครอง แต่ก็มีข้อเสีย

เช่นเดยีวกนั เช่น หากการประดษิฐ์นัน้ง่ายต่อการท�าวศิวกรรมย้อนกลับเพือ่ทีจ่ะค้นพบ

ความลับนั้นได้ และหากองค์กรไม่มีมาตรการที่เหมาะสมส�าหรับเก็บรักษาข้อมูล

ความลับท�าให้ข้อมูลความลับนั้นเปิดเผยสู่สาธารณะ และการเป็นความลับดังกล่าว

ก็จะสูญสิ้นไป

และส�าหรับกรณกีารออกแบบผลติภณัฑ์ เนือ่งจากการคุม้ครองสทิธบิตัรการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์จะมีอายุจ�ากัดเพียง 10 ปี นับตั้งแต่วันยื่นค�าขอรับสิทธิบัตรและไม่สามารถ

ต่ออายุการคุ้มครองได้ ดังน้ัน หากผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องการที่จะได้รับ

ความคุ้มครองที่ยาวนานกว่าน้ันก็อาจเลือกคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์นั้นตามกฎหมาย

ลิขสิทธิไ์ด้
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เนื่องจากกฎหมายให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้

เพือ่ขาย เสนอขาย หรือน�าเข้าผลิตภณัฑ์ตามสทิธบิตัรหรอืทีผ่ลิตโดยใช้กรรมวธิตีามสิทธบิตัร 

ดังนั้น ผู้ที่กระท�าการใดๆ ข้างต้นแก่สิทธิบัตรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรถือว่า

กระท�าการละเมิดสิทธิบัตรทั้งสิ้น

ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตร

กฎหมายก�าหนดข้อยกเว้นว่าการกระท�าดังกล่าวข้างต้นจะไม่ถือเป็นการละเมิด

สิทธิบัตรหากเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

• การกระท�าเพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย โดยต้อง 

ไม่ขัดหรือท�าให้เสื่อมเสียต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตรจนเกินสมควร 

กล่าวคือ ไม่ได้ใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร

• การผลิตผลิตภัณฑ์หรือใช้กรรมวิธีของบุคคลอื่นที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร

แล้วโดยสจุรติ โดยผูก้ระท�าได้ประกอบกจิการหรอืมเีครือ่งมอืเครือ่งใช้เพือ่ประกอบกจิการ

ดังกล่าวโดยสุจริตก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย ทั้งน้ี การกระท�าโดยสุจริต 

หมายความว่า ผู้กระท�าไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ถึงการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์

ในผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีนั้นๆ

การละเมิดสิทธิบัตรการละเมิดสิทธิบัตร
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• การกระท�าของผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมหรอืผูป้ระกอบโรคศลิปะในการเตรยีมยา

เฉพาะรายตามใบสั่งแพทย์ และรวมถึงการกระท�าต่อผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าวด้วย

• การกระท�าที่เกี่ยวข้องกับการขอข้ึนทะเบียนยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต 

จ�าหน่าย หรือน�าเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ยาที่ได้จดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว ภายหลังจากที่สิทธิบัตร

ดังกล่าวสิ้นอายุลง

• การใช้อปุกรณ์หรอืเครือ่งจกัรเกีย่วกับเรอืทีเ่ข้ามาในประเทศไทยเป็นการชัว่คราว

หรอืโดยอบุตัเิหต ุและจ�าเป็นต้องใช้อปุกรณ์หรอืเครือ่งจกัรนัน้โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่อ�านวย

ความสะดวกให้แก่กิจการเดินเรือมิให้เกิดความเสียหาย

• การใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการสร้าง การท�างาน หรืออุปกรณ์อื่นของอากาศยานที่ได้

รบัสทิธบิตัรแล้ว ในกรณทีีอ่ากาศยานดงักล่าวเข้ามาในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวหรอื

โดยอุบัติเหตุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่กิจการเดินทางทางอากาศ

มิให้เกิดความเสียหาย

• การใช้ ขาย หรือมีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือน�าเข้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จดทะเบียน

สิทธิบัตรแล้วโดยผู ้ทรงสิทธิบัตรได้อนุญาตหรือยินยอมให้ผลิตหรือขายผลิตภัณฑ์

ดังกล่าวแล้ว

การบังคับสิทธิมีข้ึนเพื่อรักษาสมดุลระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลของผู้ทรงสิทธิ

ในการกีดกันบุคคลอื่นแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรของตน กับประโยชน์สาธารณะ

ในการที่จะได้ใช้ประโยชน์จากส่ิงประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยสามารถ

กระท�าได้ 2 ลักษณะ ได้แก่

• การบังคับสิทธิโดยรัฐ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือในภาวะสงครามหรือ

ภาวะฉุกเฉิน โดยภาครัฐสามารถบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรของเอกชนได้โดยต้องช�าระค่า

ตอบแทนแก่ผู้ทรงสิทธิบัตร ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ภายในเวลาจ�ากัดและภายใต้เงื่อนไข

ทีก่�าหนด คอื การบรรเทาเหตุข้างต้นเท่านัน้ ทัง้นีภ้าครัฐต้องแจ้งให้ผูท้รงสิทธบิตัรทราบถงึ

การบังคับสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

การบังคับใช้สิทธิบัตรการบังคับใช้สิทธิบัตร
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• การบังคบัสทิธโิดยเอกชน โดยรฐัก�าหนดให้ผูท้รงสทิธบัิตรต้องอนญุาตให้บคุคลอ่ืน

สามารถใช้สทิธติามสทิธบัิตรของตนได้โดยไม่จ�าเป็นต้องมคีวามสมคัรใจ แต่ผูข้อใช้สทิธบิตัร

ต้องเสนอและช�าระค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงสิทธิบัตร และกรณีนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

 • ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ใช้สิทธิของตนให้เกิดประโยชน์ในประเทศภายใน 3 ปี 

นับตั้งแต่ได ้รับสิทธิบัตร หรือ 4 ปี นับตั้งแต่วันยื่นขอรับสิทธิบัตร  

แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงทีหลัง

 • มกีารประดษิฐ์ทีไ่ด้รบัสทิธบิตัร 2 ฉบบั ทีม่คีวามเกีย่วพนักนัจนไม่อาจหลกีเลีย่ง

การใช้งานที่จะไม่ละเมิดสิทธิบัตรอีกฉบับหน่ึงได้ โดยผู้ขอใช้สิทธิบัตรน้ัน

จะต้องแสดงหลักฐานให้ปรากฏด้วยว่าการประดิษฐ์ของตนมีความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยอีย่างส�าคญัซ่ึงเป็นผลดทีางเศรษฐกจิเมือ่เทยีบกับการประดษิฐ์

ที่ขอใช้สิทธิบัตร ทั้งนี้ การขอใช้สิทธิดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้ความเหมาะสม

และจ�าเป็น และผูข้อใช้สทิธต้ิองขออนญุาตใช้สทิธจิากผูท้รงสทิธบิตัรนัน้แล้ว 

แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ภายในระยะเวลาอันสมควร

สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร เป็นความตกลงระหว่างประเทศซึ่งก�าหนด

หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนในการยืน่และรบัค�าขอรบัสทิธบิตัรส�าหรบัการประดษิฐ์ให้ประเทศ

ภาคีต้องปฏิบัติตามร่วมกันเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศ 

โดยยื่นค�าขอเพียงค�าขอเดียวและครั้งเดียวผ่านส�านักงานรับค�าขอในประเทศภาคีหนึ่งแต่

สามารถระบุให้ค�าขอที่ยื่นนั้นมีผลผูกพันไปยังประเทศภาคีอื่นได้หลายประเทศ

สิทธิประโยชน์ที่ผู ้ขอรับสิทธิบัตรจะได้รับจากระบบภายใต้สนธิสัญญาน้ี คือ 

ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดท�าค�าขอและด�าเนินการ

ยืน่ค�าขอรายประเทศ รวมทัง้ได้รบัการขยายระยะเวลาเพิม่ข้ึนอกี 18 เดอืน รวมเป็น 30 เดอืน 

นับตั้งแต่วันยื่นค�าขอครั้งแรกต่อส�านักงานรับค�าขอ ซ่ึงระยะเวลาดังกล่าวท�าให้ผู้ขอรับ

สิทธิบัตรสามารถประเมินโอกาสในการรับจดทะเบียน ศักยภาพ และโอกาสทางธุรกิจ

ในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในประเทศภาคีอื่นก่อนตัดสินใจเลือกขอรับความคุ้มครอง

สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT)สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT)
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นอกจากนี้ ผู้ขออาจขอถือสิทธิการขอรับความคุ้มครองโดยเริ่มตั้งแต่วันยื่นค�าขอ
รับความคุ้มครองการประดิษฐ์ท่ีผู้ขอได้ย่ืนไว้คร้ังแรกก่อนการยื่นค�าขอระหว่างประเทศได้ 
หากได้ยื่นค�าขอระหว่างประเทศส�าหรับการประดิษฐ์เดียวกันภายใน 12 เดือน นับตั้งแต่
วันที่ได้ยื่นค�าขอนั้นเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ ให้ระบุการขอถือสิทธิภายในระยะเวลา 16 เดือน 
นับตั้งแต่วันยื่นค�าขอครั้งแรก

ระบบนี้เป็นกระบวนการในการบริหารจัดการเอกสารและการยื่นค�าขอรับ

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ พร้อมท้ังมีระบบการสืบค้นและตรวจสอบ

เบื้องต้น แต่ไม่ใช่ระบบจดทะเบียนระหว่างประเทศ ดังนั้น การที่ค�าขอรับสิทธิบัตร

จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ยังคงข้ึนอยู่กับการพิจารณาของประเทศปลายทาง

แต่ละประเทศ หรืออาจกล่าวได้ว่า การท่ีค�าขอรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศใด

ซึ่งได้รับการจดทะเบียนในประเทศหนึ่งแล้ว ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการ

จดทะเบียนในประเทศอื่นด้วย

ระบบนี้แบ่งการด�าเนินการออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่

• ขั้นตอนระหว่างประเทศ ท่ีจะด�าเนินการเกี่ยวกับการยื่นค�าขอ การตรวจค้น 

ค�าขอและการจัดท�ารายงานการตรวจค้น การประกาศโฆษณาค�าขอ การตรวจสอบ 

การประดิษฐ์และการจัดท�ารายงานการตรวจสอบ โดยขั้นตอนนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 30 เดือน 

นับตั้งแต่วันรับค�าขอ

• ขัน้ตอนภายในประเทศ ทีเ่ป็นดลุยพนิจิของแต่ละประเทศภาคใีนการพจิารณาว่า

จะให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรดังกล่าวหรือไม่ โดยข้ันตอนน้ีจะเริ่มขึ้นเม่ือส้ินสุดระยะเวลา 

6 เดอืน ของขัน้ตอนระหว่างประเทศ และจะใช้ระยะเวลาตามทีแ่ต่ละประเทศก�าหนด ทัง้นี้ 

ข้ันตอนนี้ประกอบด้วย การตรวจสอบการประดิษฐ์ตามเงื่อนไขการคุ้มครองการประดิษฐ์

ของแต่ละประเทศ และการรับจดทะเบียน
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การจัดเตรียมค�าขอ

ผู้ขอที่ประสงค์จะยื่นค�าขอจะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

• แบบพิมพ์ค�าขอ หรือ Request Form (RO 101) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก

เว็บไซต์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (http://www.wipo.int/export/ sites/

www/pct/en/forms/request/ed_request.pdf)

• รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ บทสรุปการประดิษฐ์ และรูปเขียน (ถ้ามี) 

ตามหลักเกณฑ์ที่ PCT ก�าหนด เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย (กรณีเป็นภาษาไทยจะ

ต้องส่งค�าแปลเป็นภาษาอังกฤษภายใน 1 เดือน)

ผู้มีสิทธิยื่นค�าขอ

ผู้มีสิทธิยื่นค�าขอรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

• เป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือมีภูมิล�าเนาในประเทศไทย โดยรวมถึงบุคคลที่อยู่

ระหว่างการประกอบธุรกิจอย่างแท้จริงและจริงจังในประเทศไทย และนิติบุคคลซ่ึงมีท่ีตั้ง

ส�านักงานใหญ่ในประเทศไทยด้วย
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• เป็นบุคคลสัญชาติอื่นหรือมีภูมิล�าเนาในประเทศภาคีอื่น

ในกรณีที่เป็นค�าขอระหว่างประเทศของผู้ขอหลายคน ผู้ขออย่างน้อยหน่ึงคนต้อง

เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กล่าวแล้วข้างต้น

การยื่นค�าขอ

สามารถน�าเอกสารค�าขอไปยืน่ต่อส�านกังานรบัค�าขอ ชัน้ 6 กรมทรพัย์สนิทางปัญญา 

พร้อมทั้งช�าระค่าธรรมเนียมตามที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศก�าหนด

การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรมีความจ�าเป็นส�าหรับการประกอบธุรกิจบางประเภท 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับองค์กรธุรกิจที่มีการประดิษฐ์หรือพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ
อุปกรณ์ กรรมวิธีการผลิต และรวมไปถึงองค์กรที่มีการสร้างสรรค์สูตรอาหาร เครื่องปรุง 
หรือส่วนประกอบต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ เนื่องจากการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรนี้จะท�าให้
สามารถปรับปรุงพัฒนาสิ่งต่างๆ เหล่านั้นได้โดยไม่จ�าเป็นต้องลงทุนลงแรงท�าการวิจัยใหม่
ตั้งแต่เริ่มต้น เนื่องจากสามารถสืบค้นข้อมูลของบุคคลอื่นที่ได้ท�าการวิจัยและขอรับ
สิทธิบัตรไว้แล้วหรือสิ้นอายุการคุ้มครองแล้วเพื่อน�ามาใช้ส�าหรับการพัฒนาต่อยอดหรือ
ประยุกต์ใช้กับการประกอบธุรกิจของตนเอง

นอกจากนี ้การสบืค้นข้อมูลสทิธบิตัรยงัช่วยให้ทราบถงึความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนทราบถึงแนวโน้มและทิศทางของวิทยาการ
ต่างๆ ซึง่อาจจะน�ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ส�าหรบัการประกอบธรุกจิได้ และในขณะเดยีวกนั
ก็ยังท�าให้รู้ได้ว่าก�าลังกระท�าการละเมิดสิทธิบัตรของบุคคลอื่นอยู่หรือไม่

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรจะไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ไม่ง่ายนัก 
หากไม่มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการสืบค้น หรือไม่รู้จักแหล่งของข้อมูล ทั้งน้ี ในการสืบค้น 
ข้อมูลสิทธิบัตร ผู ้สืบค้นจะได้รับข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี เช่น ภูมิหลังหรือ 
วิทยาการดั้งเดิมของเทคโนโลยี แนวทางการประดิษฐ์คิดค้น วันเดือนปีที่ขอรับสิทธิบัตร 
อายุการคุ้มครองที่เหลืออยู่ของสิทธิบัตรนั้น ชื่อและท่ีอยู่ของผู้เป็นเจ้าของสิทธิบัตร รวม
ทั้งเอกสารหรือข้อมูลท่ีเก่ียวข้องอื่นๆ ซ่ึงล้วนแต่มีประโยชน์หากต้องการที่จะวางแผน
ส�าหรับการท�าการวิจัยและพัฒนาของตนเอง

แนวทางการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรแนวทางการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร
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ในการสบืค้นข้อมลูสทิธบิตัร เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ ผูส้บืค้นควร

ด�าเนินการ ดังนี้

• สืบค้นเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการประดษิฐ์ทีจ่ะขอรบัสทิธบิตัรทัง้หมด ไม่ว่าจะอยู่

ในรูปแบบใดและเผยแพร่โดยวิธีการใดก็ตาม เช่น ประกาศโฆษณาที่พิมพ์เป็นรูปเล่มหรือ

อยูใ่นรูปแบบอเิลก็ทรอนกิส์ หรอืข้อมูลต่างๆ ทีเ่ผยแพร่บนเว็บไซต์ทีเ่กีย่วข้อง เช่น Google 

(http://patents.google.com) รวมไปถึงการสืบค้นจากฐานข้อมูลของส�านักสิทธิบัตร

ประเทศต่างๆ ที่ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่น

 • องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

(http://patentscope.wipo.int)

 • ส�านักงานสิทธิบัตรยุโรป 

(http://www.espacenet.com)

 • ส�านักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น 

(http://www.ipdl.inpit.go.th)
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 • ส�านักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐฯ 

(http://www.uspto.gov.patents)

 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

(http://patentsearch.ipthailand.go.th)

ทั้งนี้ การสืบค้นอาจเน้นในส่วนของข้อถือสิทธิหลักซึ่งองค์กรต้องการจะขอรับ

ความคุม้ครอง โดยอาจพิจารณาถึงรายละเอียดของการประดิษฐ ์รวมไปจนถึงรูปประกอบ

ของสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตร

• การสืบค้นควรมุง่ไปถงึเทคนคิและแนวคดิในเร่ืองของข้ันการประดษิฐ์ และไม่ควร

จ�ากัดอยู่เพียงเฉพาะข้อถือสิทธิเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ขอบเขตของการสืบค้นก็ไม่ควรที่จะ

ก�าหนดกว้างจนเกนิไป เพราะอาจท�าให้เสยีเวลาและจะได้ข้อมลูทีเ่ยอะเกนิกว่าทีจ่ะสามารถ

สรุปข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ที่ประสงค์จะขอรับสิทธิบัตรได้

• การสืบค้นข้อมูลควรพิจารณารวมไปถึงข้อถือสิทธิรองด้วย โดยสืบค้นใน

ลกัษณะจ�ากดัขอบเขตโดยอ้างองิข้อถอืสทิธหิลกั เพือ่ประหยดัเวลาในการสืบค้น และในกรณี

ทีก่ารประดิษฐ์ที่ข้อถือสิทธิระบุถึงการน�าการประดิษฐ์หลายอย่างมารวมกันเพ่ือให้เกิดสิ่ง

ประดิษฐ์ใหม่ การสืบค้นจะต้องพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องที่รวมทุกส่วนที่น�ามาประกอบ

เข้าด้วยกันทั้งหมดด้วย
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• การสบืค้นควรด�าเนนิการหลายๆ วธิ ีเช่น การใช้รหัสจ�าแนกการประดษิฐ์ระหว่าง

ประเทศ (International Patent Classification : IPC2) หรอืการใช้ค�าส�าคญั (Key-words) 

ซึง่เป็นศพัท์เทคนคิทีใ่ช้ในสาขาการประดษิฐ์นัน้ๆ และอาจใช้ค�าระบเุงือ่นไขการสืบค้น เช่น 

“AND” “OR” “NOT” “XOR” หรอื “NEAR” เพือ่ให้ได้ผลการสืบค้นทีต่รงกบัสิง่ทีต้่องการ

มากที่สุด รวมไปถึงการใช้เครื่องหมายต่างๆ เช่น วงเล็บ “(...)” เพื่อจัดล�าดับความส�าคัญ

ในการสืบค้นตามเงื่อนไข หรือการใช้เครื่องหมาย “*” “?” และ “$” เพื่อแทนตัวอักษรใน

การสืบค้น เป็นต้น แต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับข้อก�าหนดของฐานข้อมูลที่สืบค้นด้วย

ทั้งนี้ ในการสืบค้นจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยใช้ค�า

ส�าคัญภาษาไทยที่ออกเสียงทับศัพท์ค�าภาษาต่างประเทศควรพิจารณาถึงลักษณะของการ

ออกเสียงค�านั้นๆ ด้วย เช่น “Ultra” อาจใช้ค�าในการสืบค้นว่า “อุลตร้า” และ “อัลตร้า” 

หรือ “Vitamin” อาจใช้ค�าในการสืบค้นว่า “วิตามิน” และ “ไวตามิน” เป็นต้น

นอกจากนี้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีในเรื่องน้ันๆ เป็นสิ่งจ�าเป็น โดยต้องรู้ว่า

ลักษณะทางเทคนิคของสิ่งที่ต้องการสืบค้นคืออะไร มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างไร 

มีโครงสร้างหรือองค์ประกอบอย่างไร เป็นต้น รวมทั้งต้องมีการปรับแต่งค�าส�าคัญ 

ที่ใช้ในการสืบค้นด้วย เช่น การเปลี่ยนลักษณะของค�าส�าคัญ การใช้ค�าที่เหมือนคล้าย หรือ

มีความหมายเช่นเดียวกับค�าส�าคัญ รวมไปถึงค�าย่อด้วย

• เพือ่ให้ได้ข้อมลูสทิธบิตัรทีค่รบถ้วนควรสบืค้นจากฐานข้อมลูงานวจิยั และวารสาร

ทางวิชาการต่างๆ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ 

เพือ่ให้ทราบว่าสิง่ประดษิฐ์ทีเ่กีย่วข้องได้มกีารเปิดเผยการประดษิฐ์ในส่วนทีเ่ป็นสาระส�าคัญ

แล้วหรือไม่ ซึ่งอาจใช้เป็นพื้นฐานส�าหรับการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลต่อไป

2 International Patent Classification หรือ IPC สามารถดูได้จาก http://www.wipo.int/classifications/ipc




