สิทธิบัตรคืออะไร?
สิทธิบัตร หมายถึง สิทธิพิเศษที่กฎหมายบัญญัติให้แก่เฉพาะเจ้าของสิทธิบัตร
หรือที่เรียกว่า “ผู้ทรงสิทธิบัตร” เพื่อปกป้องการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์
โดยเป็นสิทธิผูกขาดส�ำหรับผู้ทรงสิทธิบัตรที่จะสามารถกันมิให้บุคคลอื่นน�ำการประดิษฐ์
หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนไปแสวงหาประโยชน์ เช่น ผลิต ใช้ ขาย หรือน�ำเข้า
โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งให้ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหา
ประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรนั้นภายในระยะ
เวลาที่กฎหมายก�ำหนด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการตอบแทนส�ำหรับการสร้างสรรค์งาน
ประดิษฐ์ งานออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาสิ่งต่างๆ จนถึงจุดที่มีความเป็นไปได้
ทางด้านเทคโนโลยีและสามารถท�ำการตลาดได้ ส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
และกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ตอ่ ไป อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเป็น
ที่ยอมรับของสาธารณชน หรืออาจกล่าวได้ว่า สิทธิบัตรเป็นการให้รางวัลหรือผลตอบแทน
ส�ำหรับการเปิดเผยความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ และการพัฒนาต่อยอดประดิษฐกรรม
การสร้างนวัตกรรม และการปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้ดีขึ้น
ความหมายของสิทธิบัตรสามารถพิจารณาได้ 2 นัย กล่าวคือ หากพิจารณา
ตามความหมายที่กฎหมายบัญญัติไว้ จะหมายถึง หนังสือส�ำคัญ (หรือเอกสารสิทธิ)
ที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เข้าเงื่อนไข
ที่กฎหมายก�ำหนด
แต่หากพิจารณาอย่างกว้างๆ แล้ว สิทธิบัตรจะหมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียว
ของเจ้าของสิทธิบัตร หรือผู้ทรงสิทธิบัตร ในการที่จะกีดกันหรือห้ามบุคคลอื่น
แสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนโดยไม่ได้รับ
อนุญาต
ทั้งนี้ สิทธิบัตรแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ และสิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์ โดย “สิทธิบัตรการประดิษฐ์” จะให้ความคุ้มครองการคิดค้น
เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะ องค์ป ระกอบ โครงสร้าง หรือกลไกของผลิ ต ภั ณ ฑ์ รวมทั้ ง กรรมวิ ธี
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ในการผลิต การเก็บรักษา หรือการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือท�ำให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ในขณะที่ “สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์”
จะให้ความคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ที่
แตกต่างไปจากเดิม รวมทั้งองค์ประกอบของลวดลายหรือสีของผลิตภัณฑ์
โดยปกติทั่วๆ ไป “การประดิษฐ์” จะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างภายใน หรือที่ไม่
สามารถมองเห็นได้จากรูปร่างภายนอก ส่วน “การออกแบบผลิตภัณฑ์” จะเกีย่ วข้อง
กับรูปร่างลักษณะภายนอกซึ่งช่วยส่งเสริมให้สิ่งของมีความดึงดูดในเชิงสุนทรียภาพ
น่าสนใจ และเกิดคุณค่าในเชิงพาณิชย์
ตัวอย่างเช่น ในรถยนต์หนึง่ คันจะประกอบด้วยการประดิษฐ์และการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ คือ เครือ่ งยนต์กลไก ระบบการส่งก�ำลัง ระบบเบรก ระบบไฟฟ้าของรถยนต์
จะเป็นการประดิษฐ์ ส่วนรูปแบบและลักษณะของรถยนต์ซึ่งสามารถมองเห็นได้จาก
ภายนอกและมีความแตกต่างกัน จะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้ “การประดิษฐ์” จะรวมไปถึงส่วนผสมทางเคมีของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น
ผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน เครื่องดื่ม ยารักษาโรค เป็นต้น นอกจากนี้ กรรมวิธีการผลิต
สินค้า กรรมวิธีในการเก็บรักษาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้คงคุณภาพ ก็ถือว่าเป็นการ
ประดิษฐ์เช่นเดียวกัน
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สิทธิบัตรการประดิษฐ์
การประดิษฐ์คืออะไร?
กฎหมายให้ค�ำนิยามของ “การประดิษฐ์” ว่า หมายถึง การคิดค้นหรือคิดท�ำขึ้น
อันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรือการกระท�ำใดๆ ที่ท�ำให้ดีขึ้น
ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี และ “กรรมวิธี” หมายถึง วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธี
ในการผลิต หรือการเก็บรักษาให้คงสภาพหรือให้มคี ณ
ุ ภาพดีขนึ้ หรือการปรับสภาพให้ดขี นึ้
ซึ่งผลิตภัณฑ์ และรวมถึงการใช้กรรมวิธีนั้นด้วย

ขอบเขตการคุ้มครอง
สิง่ ทีจ่ ะได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายสิทธิบตั รในส่วนของการประดิษฐ์ ต้องเข้า
เงื่อนไข 3 ข้อ ดังต่อไปนี้
• เป็ น การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ หมายความว่า ต้ อ งเป็ น การประดิ ษ ฐ์ ที่ แตกต่ า ง
ไปจากเดิม ไม่เป็นทีร่ จู้ กั ไม่เคยมีใช้แพร่หลาย ไม่เคยมีจำ� หน่าย หรือยังไม่เคยได้รบั สิทธิบตั ร
มาก่อน และยังไม่เคยเปิดเผยสาระส�ำคัญมาก่อนทั้งในและนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการ
เปิดเผยโดยการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์หรือวิทยุ การน�ำรายละเอียดหรือบทความ
เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ไ ปลงในหนังสือต่างๆ หรือการน� ำ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ อ อกแสดงในงาน
นิทรรศการต่างๆ
สิ่งประดิษฐ์ที่ใหม่หรือมีความใหม่ หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ได้เป็นส่วน
ประกอบหรือเป็นส่วนหนึง่ ส่วนใดของงานทีม่ ปี รากฏอยูแ่ ล้ว ทัง้ นี้ งานทีม่ ปี รากฏอยูแ่ ล้ว
หมายถึง สิง่ ประดิษฐ์ทมี่ กี ารใช้อย่างแพร่หลาย มีการเปิดเผยหรือเผยแพร่สาระส�ำคัญ
สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรแล้ว สิ่งประดิษฐ์ที่อยู่ระหว่างการยื่นขอรับสิทธิบัตร
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ ไ ด้ ยื่ น ขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รและผู ้ ข อได้ ล ะทิ้ ง ค� ำ ขอแล้ ว หรื อ แม้ ก ระทั่ ง
สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรแต่ได้น�ำออกแสดงหรือเผยแพร่แล้ว ทั้งนี้
การจะถือว่าสิง่ ประดิษฐ์ใดใหม่หรือมีความใหม่นนั้ สิง่ ประดิษฐ์ดงั กล่าวจะต้องไม่เคย
ปรากฏ ณ ที่แห่งใดในโลก
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อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับกรณีการน�ำออกแสดง หากเป็นการแสดงที่หน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้จัดให้มีขึ้นก็ยังสามารถขอรับความคุ้มครองได้ แต่การยื่นค�ำขอรับสิทธิบัตรจะต้อง
ด�ำเนินการภายใน 12 เดือน นับตั้งแต่น�ำงานนั้นออกแสดง
และส�ำหรับกรณีที่เคยยื่นขอรับสิทธิบัตรไว้ในต่างประเทศมาก่อนจะต้องยื่นค�ำขอ
รับสิทธิบัตรในประเทศไทยไม่เกิน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรครั้งแรกใน
ต่างประเทศ ทั้งนี้ สามารถที่จะขอให้ระบุว่าวันที่ได้ยื่นค�ำขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศ
ครั้งแรกเป็นวันที่ยื่นค�ำขอรับสิทธิบัตรในประเทศก็ได้
อนึ่ง ส�ำหรับกรณีการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลท�ำให้การประดิษฐ์ไม่สามารถได้รับการ
คุ้มครองสิทธิบัตรได้นั้น จะต้องเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่กระท�ำโดยผู้ทรงสิทธิบัตรเอง
หรือโดยได้รบั อนุญาตจากผูท้ รงสิทธิบตั ร หากการเปิดเผยข้อมูลนัน้ เกิดจากการกระท�ำทีผ่ ดิ
กฎหมาย เช่น การขโมยข้อมูลของผู้อื่นมาเผยแพร่ กรณีเช่นนี้ถือเป็นข้อยกเว้น
• เป็นการประดิษฐ์ทมี่ ขี นั้ การประดิษฐ์สงู ขึน้ คือ ต้องแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า
อย่างเพียงพอในแง่ของความใหม่ลา่ สุดก่อนทีจ่ ะมีการผลิต มีลกั ษณะทีเ่ ป็นการแก้ไขปัญหา
ทางเทคนิคของสิง่ ประดิษฐ์ประเภทเดียวกันทีม่ มี าก่อน และไม่เป็นการประดิษฐ์ทอี่ าจท�ำได้
โดยง่ายโดยผู้ที่มีความรู้ในระดับธรรมดาสามัญในสาขาวิชาการด้านนั้นๆ ทั้งนี้ การเปลี่ยน
ขนาดของสิ่งประดิษฐ์ การท�ำให้สิ่งประดิษฐ์สามารถพกพาได้ การปรับทิศทางของชิ้นส่วน
การปรับเปลีย่ นวัตถุดบิ หรือแม้กระทัง่ การหาชิน้ ส่วนทดแทนของเดิมหรือเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ดิม
• เป็ น การประดิ ษ ฐ์ ที่ ส ามารถน� ำ ไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ใ นทางอุ ต สาหกรรม
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือหัตถกรรมได้ คือ สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวจะต้องสามารถ
ผลิตได้จริงหรือน�ำไปใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือ
หัตถกรรมได้ ไม่วา่ จะในรูปของเครือ่ งมือหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ เช่น วัสดุหรือสารใหม่
หรือกระบวนการทางอุตสาหกรรม หรือวิธกี ารปฏิบตั กิ าร มิใช่เป็นเพียงแนวคิด ทฤษฎี หรือ
ปรากฏการณ์

ข้อยกเว้นการคุ้มครอง
สิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ แม้ว่าจะมีเงื่อนไขครบถ้วนตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ก็ไม่สามารถ
ขอรับสิทธิบัตรได้
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• จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
เนื่องจากถือว่าเป็นการ “ค้นพบ” เท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากมีการน�ำจุลชีพที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติไปผ่านกระบวนการแล้วได้จุลชีพใหม่ที่สามารถออกฤทธิ์และน�ำไปใช้ประโยชน์
ได้ ก็อาจขอรับสิทธิบัตรได้
นอกจากนี้ สัตว์และพืชที่เกิดขึ้นจากกระบวนการประดิษฐ์คิดค้น เช่น การท�ำ
โคลนนิง่ หรือสารซึง่ สกัดจากสัตว์หรือพืช เช่น สารทีส่ กัดได้จากสมุนไพรต่างๆ ก็ไม่สามารถ
ขอรับสิทธิบัตรได้เช่นกัน เนื่องจากเป็นสารที่มีอยู่ตามธรรมชาติไม่ได้สังเคราะห์ขึ้นใหม่
แม้ว่าการคุ้มครองสิทธิบัตรจะไม่ครอบคลุมไปถึงพันธุ์พืชใหม่ แต่ก็อาจจะ
ขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น เช่น กฎหมายคุ้มครอง
พันธุ์พืช ซึ่งรับผิดชอบโดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หาก
เข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายก�ำหนด
• กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เนื่องจากเป็นเพียงกฎ
หรือปรากฏการณ์ที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ถูกค้นพบเท่านั้น
• ระบบข้อมูลส�ำหรับการท�ำงานของเครือ่ งคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เนือ่ งจากตามกฎหมายถือว่าเป็นงานด้านวรรณกรรมซึง่ จะได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์
โดยปกติแล้วโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จะได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ และสิ่งที่จะได้รับความคุ้มครองคือ Source Code ของ
โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์นั้น โดยจะคุ้มครองในลักษณะเช่นเดียวกับงานวรรณกรรม
และคุ้มครองเฉพาะ Source Code ที่ได้แสดงออกมาให้เห็นเป็นที่ประจักษ์เท่านั้น
โดยจะไม่คุ้มครองแนวคิดหรือลักษณะการท�ำงานของโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์
ดังกล่าว กล่าวคือ หากมีโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ 2 รายการที่มีการแสดงผล
เหมือนกันแต่มี Source Code ต่างกัน ก็จะได้รับความคุ้มครองในฐานะงานอันมี
ลิขสิทธิ์ทั้งคู่
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อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ไปควบคุมการท�ำงานของ
อุปกรณ์หรือน�ำไปใช้ประกอบทางเทคนิค เช่น น�ำไปรวมกับเครือ่ งหรือกระบวนการส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมการท�ำงานด้วยโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นั้น ก็อาจขอรับ
ความคุ้มครองในฐานะสิทธิบัตรการประดิษฐ์ได้
• การวินจิ ฉัย บ�ำบัด หรือรักษาโรคมนุษย์หรือสัตว์ เนือ่ งจากหากให้ความคุม้ ครอง
อาจจะก่อให้เกิดการผูกขาดในสิทธิซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์และสัตว์ได้
• การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือ
สวัสดิภาพของประชาชน เช่น กรรมวิธกี ารผลิตยาเสพติด หรือการประดิษฐ์อปุ กรณ์สำ� หรับ
การโจรกรรม เป็นต้น

อนุสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตรคืออะไร?
อนุสิทธิบัตร จะให้ความคุ้มครองเฉพาะการประดิษฐ์เท่านั้น โดยการประดิษฐ์
ทีจ่ ะได้รบั ความคุม้ ครองนัน้ จะเป็นการประดิษฐ์งา่ ยๆ มีขนั้ ตอนการประดิษฐ์ทไี่ ม่สงู มากนัก
หรือเป็นการประดิษฐ์ที่ปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์เดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น
โดยอนุสิทธิบัตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ได้รับความคุ้มครอง
ในสิ่งที่สร้างสรรค์นั้นโดยไม่จ�ำเป็นต้องผ่านเกณฑ์ที่เข้มงวดเช่นเดียวกับสิทธิบัตร และสิทธิ
ซึ่งเจ้าของอนุสิทธิบัตรได้รับก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกับที่ให้แก่เจ้าของสิทธิบัตร

ขอบเขตการคุ้มครอง
แม้ว่าอนุสิทธิบัตรจะให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์เช่นเดียวกับสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์ แต่กฎหมายก็ผ่อนปรนให้การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรไม่จ�ำเป็นต้อง
มีขนั้ การประดิษฐ์ทสี่ งู นัก โดยเป็นเพียงการปรับปรุงสิง่ ประดิษฐ์ทมี่ อี ยูแ่ ล้วให้ใช้งานได้ดขี นึ้
หรือมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น การประดิษฐ์ที่สามารถขอรับอนุสิทธิบัตรได้
จึงประกอบด้วยเงื่อนไขเพียง 2 ข้อ ได้แก่
• เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ โดยมีหลักการเช่นเดียวกันกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์
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• เป็ น การประดิ ษ ฐ์ ที่ ส ามารถน� ำ ไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ใ นทางอุ ต สาหกรรม
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือหัตถกรรมได้ เช่นเดียวกันกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์
แม้ว่า อนุสิทธิบัตร และ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีลักษณะที่เหมือนกันอยู่
หลายประการ คือ มีขอบเขตในการให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์เช่นเดียวกัน และมี
ข้อยกเว้นในการขอรับความคุ้มครอง ผู้มีสิทธิขอรับความคุ้มครอง และสิทธิเมื่อได้รับ
การจดทะเบียนที่เหมือนกัน แต่ก็มีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่หลายประการเช่นกัน คือ
• อนุสทิ ธิบตั รให้การคุม้ ครองการประดิษฐ์ทใี่ ช้เทคนิคไม่สงู มาก อาจจะเป็นการ
ปรับปรุงเพียงเล็กน้อย หรือมีวิธีการคิดค้นที่ไม่ยุ่งยากหรือสลับซับซ้อนนัก
• อายุการคุม้ ครองอนุสทิ ธิบตั ร จะให้ความคุม้ ครองเพียง 6 ปี และสามารถต่อ
อายุได้อีกสองครั้ง ครั้งละ 2 ปี รวมเป็น 10 ปี
• ขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตรจะใช้ระยะเวลาสั้นกว่าสิทธิบัตรการประดิษฐ์
มาก เนื่องจากไม่มีการตรวจสอบก่อนการรับจดทะเบียน
• อัตราค่าธรรมเนียมในการขอรับอนุสิทธิบัตรจะต�่ำกว่าสิทธิบัตร
ทั้ ง นี้ หากการประดิษฐ์ใดที่มีคุณสมบัติครบถ้ ว นตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนด
และเพียงพอที่จะได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตรได้ แต่ผู้ทรงสิทธิประสงค์จะขอรับ
การคุ้มครองเพียงอนุสิทธิบัตร เนื่องจากข้อได้เปรียบข้างต้น ก็สามารถจดทะเบียน
เป็นอนุสิทธิบัตรได้
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การขอแปลงค�ำขอระหว่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร
เนื่องจากการคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรมีความคล้ายกัน
โดยเป็นการคุม้ ครอง “การประดิษฐ์” ทัง้ คู่ ดังนัน้ ผูป้ ระดิษฐ์ตอ้ งเลือกขอรับความคุม้ ครอง
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะขอความคุ้มครองทั้งสองอย่าง
พร้อมกันไม่ได้
ในกรณีที่มีการยื่นขอรับความคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่งไว้แล้ว หากภายหลังผู้ขอ
ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองอีกอย่างหนึ่งก็สามารถขอแปลงค�ำขอจากสิทธิบัตร
การประดิ ษ ฐ์ เ ป็ น อนุ สิ ท ธิ บั ต รได้ แต่ จ ะต้ อ งด� ำ เนิ น การก่ อ นการประกาศโฆษณา
ตามขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตร และในทางกลับกัน หากประสงค์จะขอแปลงค�ำขอจาก
อนุสิทธิบัตรเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ก็สามารถกระท�ำได้ แต่จะต้องด�ำเนินการก่อน
การรับจดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตรตามขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตร โดยไม่จ�ำเป็น
ต้องยื่นค�ำขอใหม่ เพียงแต่ยื่นค�ำขอแปลงประเภทของสิทธิ และเอกสารค�ำขอรับสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรที่ได้เคยยื่นไว้ก่อนหน้านี้ พร้อมทั้งช�ำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม แต่กรณี
ที่ได้ช�ำระไว้เกินจะไม่มีสิทธิได้รับคืน
เมือ่ ประสงค์จะขอรับความคุม้ ครองสิง่ ประดิษฐ์ อาจจะมีปญ
ั หาว่าควรจะขอรับ
ความคุม้ ครองในรูปแบบใด ระหว่าง “สิทธิบตั ร” หรือ “อนุสทิ ธิบตั ร” จึงจะเหมาะสม
ในเรื่องดังกล่าวมีข้อพิจารณา คือ หากสิ่งประดิษฐ์นั้นมีเทคนิคที่ซับซ้อน
ซึง่ ไม่อาจจะท�ำให้มขี นึ้ ได้โดยง่ายก็ควรทีจ่ ะขอรับความคุม้ ครองสิทธิบตั รการประดิษฐ์
แต่หากเป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์ที่ท�ำให้มีขึ้นได้โดยง่าย โดยการปรับปรุงสิ่งซึ่งมีอยู่แล้ว
ให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้นหรือมีประโยชน์เพิ่มขึ้น หรือเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของสิ่งซึ่ง
มีอยู่แล้ว สิ่งประดิษฐ์นั้นก็อาจได้รับความคุ้มครองเพียงอนุสิทธิบัตร
ซึ่งหากการยื่นขอรับความคุ้มครองเป็นไปโดยถูกต้อง ก็จะสามารถลดระยะ
เวลาในการสั่งแก้ไขค�ำขอลงและท�ำให้ได้รับการจดทะเบียนเร็วขึ้น
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สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
แบบผลิตภัณฑ์คืออะไร?
กฎหมายให้ค�ำนิยามของค�ำว่า “แบบผลิตภัณฑ์” หมายถึง รูปร่างของผลิตภัณฑ์
หรือองค์ประกอบของลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ อันมีลักษณะพิเศษส�ำหรับผลิตภัณฑ์
ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบส�ำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรมได้

ขอบเขตการคุ้มครอง
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรได้ ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์
ใหม่ เพือ่ อุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม คือ เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ทยี่ งั ไม่มใี ช้แพร่หลาย
ในประเทศ รวมถึงการขายด้ว ย หรือยังไม่เคยเปิด เผยสาระส� ำ คั ญหรื อ รายละเอี ย ด
ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ เช่น ลงพิมพ์ในแค็ตตาล็อก สมุดโทรศัพท์ เป็นต้น ก่อนวันขอรับ
สิทธิบัตร หรือไม่คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว และไม่ได้จ�ำกัดเพียงเฉพาะแบบ
ผลิตภัณฑ์ทที่ ำ� ขึน้ เพือ่ ใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม แต่ยงั ขยายรวมไปถึงแบบผลิตภัณฑ์
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ทีเ่ กีย่ วกับงานด้านหัตถกรรม เช่น ลวดลายผ้าหรือเครือ่ งจักสาน รูปทรงของเฟอร์นเิ จอร์ไม้
แกะสลัก หรือรูปร่างของเครื่องประดับเงิน เป็นต้น

ข้อยกเว้นการคุ้มครอง
แบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ ได้แก่
• แบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่
•• แบบผลิตภัณฑ์ที่มีหรือใช้กันแพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักร
•• แบบผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้มกี ารเปิดเผยภาพ สาระส�ำคัญ หรือรายละเอียดในเอกสาร
หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร
•• แบบผลิตภัณฑ์ที่เคยมีประกาศโฆษณาแล้ว
•• แบบผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ข้างต้นจนเห็นได้ว่าเป็นการเลียน
แบบ
• แบบผลิตภัณฑ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
• แบบผลิตภัณฑ์ที่ก�ำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
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การคุ้มครองสิทธิบัตร
หลักการทีส่ ำ� คัญของกฎหมายสิทธิบตั รในการได้มาซึง่ สิทธิบตั ร คือ ผูท้ รงสิทธิบตั ร
จะได้รบั สิทธิโดย การจดทะเบียน กับกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา โดยจะเกิดขึน้ ภายหลังจาก
ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของค�ำขอรับสิทธิบัตรและคุณสมบัติของสิ่งที่จะขอรับ
ความคุ้มครองแล้ว ทั้งนี้ การคุ้มครองสิทธิบัตรจะเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศที่ยื่นขอรับ
ความคุ้มครองและได้รับการพิจารณาให้จดทะเบียนเท่านั้น การได้รับความคุ้มครอง
ในประเทศใดประเทศหนึง่ จะไม่มผี ลขยายการคุม้ ครองไปยังอีกประเทศหนึง่ ไม่วา่ กรณีใดๆ
นอกจากนี้ เนือ่ งจากการคุม้ ครองสิทธิบตั รจะมีเงือ่ นไขส�ำคัญในเรือ่ งของความใหม่
ทั้งในการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งหลักการส�ำคัญ คือ จะต้องใหม่ทั่วโลก
หรือไม่เป็นทีเ่ ปิดเผยหรือรูจ้ กั กันโดยทัว่ ไปไม่วา่ จะในประเทศใดก็ตาม ดังนัน้ การน�ำสิทธิบตั ร
ที่จดทะเบียนแล้วในประเทศหนึ่งไปยื่นขอรับความคุ้มครองในอีกประเทศหนึ่งอาจส่งผล
ท�ำให้ไม่ได้รับความคุ้มครองในประเทศหลัง
ในการยื่นค�ำขอรับสิทธิบัตร สิ่งที่ควรกระท�ำก่อนก็คือ การสืบค้นข้อมูล
ต่างๆ ที่มีเผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่จดทะเบียนไว้แล้ว
ทัง้ ในและต่างประเทศ และข้อมูลประเภทอืน่ ๆ เช่น วารสารด้านวิทยาศาสตร์ รายงาน
ผลการวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ สิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จ�ำกัดแหล่งที่มา
เนื่องจากสิ่งที่ก�ำลังจะขอรับสิทธิบัตรนั้นอาจจะมีเผยแพร่อยู่แล้ว ท�ำให้ขาดเงื่อนไข
เรื่องความใหม่
นอกจากนี้ การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วยั ง ช่ ว ยให้ ท ราบถึ ง เทคโนโลยี ห รื อ
นวัตกรรมทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ท�ำให้การประดิษฐ์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ตอ้ งเริม่ ต้นจากศูนย์
แต่สามารถน�ำเอาสิ่งดังกล่าวมาพัฒนาต่อยอดเป็นสิ่งใหม่ได้ และยังอาจพบสิทธิบัตร
ทีห่ มดอายุการคุม้ ครองแล้วและสามารถน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ
ได้โดยไม่ตอ้ งค้นคว้าวิจยั ใหม่ ท�ำให้ไม่สนิ้ เปลืองเวลา ทรัพยากร และต้นทุนโดยไม่จำ� เป็น
ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สิน ทาง
ปัญญาได้ที่ http://patentsearch.ipthailand.go.th
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อนึง่ สิทธิในการขอรับสิทธิบตั รนีส้ ามารถโอนจากผูป้ ระดิษฐ์หรือผูอ้ อกแบบผลิตภัณฑ์
ไปยังบุคคลอืน่ ได้ดว้ ย โดยการโอนสิทธิขอรับสิทธิบตั รนีต้ อ้ งท�ำเป็นหนังสือลงลายมือชือ่ ผูโ้ อน
และผู้รับโอน และสิทธินี้ยังสามารถสืบทอดกันโดยทางมรดกได้ด้วย

ผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร
การเป็นผูม้ สี ทิ ธิขอรับสิทธิบตั รนัน้ จะขึน้ อยูก่ บั พฤติการณ์ซงึ่ การประดิษฐ์หรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้จัดท�ำขึ้น ซึ่งโดยปกติแล้วหากเป็นงานที่ผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบ
ได้จัดท�ำขึ้นด้วยตนเอง ผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรก็จะหมายถึงผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ อย่างไรก็ตาม มีกรณีที่ต้องพิจารณาอีก ได้แก่
• การประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยบุคคลหลายคนร่วมกันด�ำเนินการ
ให้บุคคลทุกคนนั้นมีสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรร่วมกัน แต่หากบุคคลใดไม่ยอมร่วมขอรับ
สิทธิบัตร ไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะขอรับสิทธิบัตรได้ บุคคลที่เหลือ
จะขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รส� ำ หรั บ การประดิ ษ ฐ์ ห รื อ การออกแบบนั้ น ในนามของตนเองก็ ไ ด้
แต่ผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบร่วมคนดังกล่าวยังสามารถขอเข้าเป็นผู้ขอรับสิทธิบัตรร่วม
ในภายหลังก่อนการออกสิทธิบัตรได้
• การประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้มกี ารโอนสิทธิให้แก่ผอู้ นื่ โดยการท�ำ
เป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน ผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรคือผู้รับโอนสิทธิ
• การประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ทผี่ ปู้ ระดิษฐ์หรือผูอ้ อกแบบถึงแก่ความ
ตาย ผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรคือทายาทผู้รับมรดกของผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบ
• การประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งลูกจ้างได้ท�ำขึ้นตามสัญญาจ้างหรือ
โดยสัญญาจ้างที่มีวัตถุประสงค์ให้ประดิษฐ์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์สิทธิบัตรย่อมตกเป็น
ของนายจ้างหรือผู้ว่าจ้าง เว้นแต่ตามสัญญาจ้างจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น และรวมถึงกรณีที่
ประดิษฐ์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้วิธีการสถิติ หรือรายงานซึ่งลูกจ้างสามารถใช้
หรือล่วงรู้ได้เนื่องจากความเป็นลูกจ้างตามสัญญา แม้ว่าสัญญาจ้างจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
การประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย
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เพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารประดิษฐ์และเพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลกู จ้างในกรณีท่ี
การประดิษฐ์ของลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน1 หากนายจ้างได้รับประโยชน์จาก
การประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือจากการน�ำสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ ให้ลูกจ้าง
มีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนพิเศษ (บ�ำเหน็จพิเศษ) จากนายจ้างนอกเหนือจากค่าจ้างด้วย
โดยห้ามนายจ้างท�ำสัญญายกเว้นการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว รวมถึงห้ามระบุ
ข้อความยกเว้นการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษไว้ในสัญญาจ้างด้วย
ทั้งนี้ การขอรับสิทธิค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวให้ย่ืนค�ำขอตามแบบพิมพ์ที่
กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาก�ำหนดต่ออธิบดีกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา โดยสามารถยืน่ ได้
ภายหลังจากทีไ่ ด้มกี ารออกสิทธิบตั รส�ำหรับการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์
แล้ว โดยก�ำหนดระยะเวลาภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างรู้ว่ามีการออกสิทธิบัตร
แต่ทงั้ นี้ ในกรณีทลี่ กู จ้างมีเหตุอนั สมควรแสดงให้เห็นได้วา่ ไม่อาจรูว้ า่ มีการออกสิทธิบตั ร
ให้สามารถยื่นได้ภายในเวลาที่สิทธิบัตรยังมีอายุอยู่
อนึ่ง ในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์อาจกระท�ำได้ 2 ลักษณะ คือ
• ผลิตภัณฑ์ หมายถึง การขอรับความคุ้มครองในสิ่งที่มีรูปร่าง เช่น อุปกรณ์
เครื่องมือ สิ่งประดิษฐ์ใดๆ หรือสารเคมีที่ขึ้นรูปเห็นเป็นรูปร่างชัดเจน
• กรรมวิธี หมายถึง การขอรับความคุ้มครองในส่วนของวิธีการที่ใช้ส�ำหรับผลิต
ผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น กรรมวิธีก่อให้เกิดสารเคมีที่มีคุณลักษณะเฉพาะ และวิธีการในการน�ำ
เอาสิ่งใดๆ ไปใช้ประโยชน์ เช่น กระบวนการน�ำเอาสารเคมีหนึ่งไปใช้งานโดยมีผลลัพธ์ที่ดี
กว่าการน�ำเอาสารเคมีอื่นที่มีอยู่หรือแม้กระทั่งวิธีการอื่นใดไปใช้ในงานเดียวกัน
ทั้งนี้ สิทธิบัตรใดเป็นสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์หรือสิทธิบัตรกรรมวิธีให้พิจารณาจาก
รายละเอียดข้อถือสิทธิของสิทธิบัตรนั้น โดยต้องพิจารณาขอบเขตของการประดิษฐ์
ตามข้อถือสิทธิ ประกอบกับลักษณะของการประดิษฐ์ที่ระบุรายละเอียดการประดิษฐ์และ
สัญญาจ้างแรงงาน คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า “ลูกจ้าง” ตกลงจะทำ�งานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า “นายจ้าง”
และ “นายจ้าง” ตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำ�งานให้
1
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VS
สิทธิบัตรการประดิษฐ์

สิทธิบัตรออกแบบ

รูปเขียน และขอบเขตของการประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองจะรวมถึงลักษณะของการ
ประดิษฐ์ที่ไม่ได้ระบุในข้อถือสิทธิแต่สามารถน�ำไปใช้ให้เกิดผลเช่นกันกับลักษณะของการ
ประดิษฐ์ที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิด้วย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร
บุคคลที่สามารถยื่นขอรับสิทธิบัตรได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
• มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย
• มีสัญชาติของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งไทยเป็นภาคี
• มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย
ขอรับสิทธิบัตรในประเทศนั้นได้
• มี ภู มิ ล� ำ เนาหรื อ อยู ่ ร ะหว่ า งการประกอบอุ ต สาหกรรมและพาณิ ช ยกรรม
ในประเทศไทยหรือประเทศทีเ่ ป็นภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกีย่ ว
กับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งไทยเป็นภาคี
ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ขู้ อรับสิทธิบตั รไม่มถี นิ่ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย ผูข้ อรับสิทธิบตั รรายดัง
กล่าวต้องมอบอ�ำนาจให้ตัวแทนสิทธิบัตรซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นผูก้ ระท�ำการแทน โดยสามารถค้นรายชือ่ ตัวแทนสิทธิบตั รได้จากเว็บไซต์กรมทรัพย์สนิ
ทางปัญญา
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เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้
• แบบพิมพ์ค�ำขอ สป/สผ/อสป/001-ก
• ค่าธรรมเนียมการขอรับสิทธิบัตร
•• สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 500 บาท
•• สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 250 บาท
•• อนุสิทธิบัตร 250 บาท
• ค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาค�ำขอรับสิทธิบัตร
•• สิทธิบัตร 250 บาท
•• อนุสิทธิบัตร 500 บาท (รวมค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียน)
• ค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร 500 บาท
• เอกสารประกอบแบบพิมพ์ค�ำขอ ได้แก่
•• สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หรืออนุสิทธิบัตร
ff รายละเอียดการประดิษฐ์
ff ข้อถือสิทธิ
ff บทสรุปการประดิษฐ์
ff รูปเขียน (ถ้ามี)
ff เอกสารประกอบอื่ น ๆ เช่ น ค� ำ ขอรั บ รองเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ใ นการขอรั บ
สิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก(พ) หนังสือสัญญาโอนสิทธิ
หลั ก ฐานการเป็ น นายจ้ า งของผู ้ ป ระดิ ษ ฐ์ หนั ง สื อ รั บ รองนิ ติ บุ ค คล
หนังสือมอบอ�ำนาจ ค�ำร้องขอถือสิทธิวันยื่นเป็นวันเดียวกับวันยื่นค�ำขอ
ครั้งแรกในต่างประเทศ (แบบ สป/สผ/อสป/002-ก) เป็นต้น
•• กรณีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ff ค�ำพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)
ff ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์
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ข้อถือสิทธิ
ff เอกสารประกอบอื่ น ๆ เช่ น ค� ำ ขอรั บ รองเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ใ นการขอรั บ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก(พ) หนังสือสัญญา
โอนสิทธิ หลักฐานการเป็นนายจ้างของผูป้ ระดิษฐ์ หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
หนังสือมอบอ�ำนาจ เป็นต้น
ff

การยื่นค�ำขอ
ในการยื่นค�ำขอรับสิทธิบัตร สามารถด�ำเนินการได้ ดังนี้
• ยื่นค�ำขอโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ชัน้ 3 กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา ถนนนนทบุรี ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
• ยื่นค�ำขอ ณ ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด
• ยื่นค�ำขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตอบรับถึงผู้อ�ำนวยการกองสิทธิบัตรหรือ
ผู้อ�ำนวยการกองสิทธิบัตรออกแบบ
* แนบเอกสารการช�ำระค่าธรรมเนียมทางธนาณัติ (สัง่ จ่ายผูอ้ ำ� นวยการกองสิทธิบตั ร
หรือผู้อ�ำนวยการกองสิทธิบัตรออกแบบ) *
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สิทธิและหน้าที่ของผู้ทรงสิทธิ
สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร
เมื่อสิทธิบัตรได้รับการจดทะเบียนแล้ว ผู้ทรงสิทธิบัตรจะได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว
ในการป้องกันมิให้บุคคลอื่นน�ำสิ่งประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรไปใช้
รวมถึงมีสทิ ธิทจี่ ะผลิต จ�ำหน่าย ใช้ หรือน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรได้แต่เพียงผูเ้ ดียว ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด หรือกล่าวได้ว่าผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิดังต่อไปนี้
• กรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิที่กว้างมาก โดยผู้ทรงสิทธิบัตร
ประเภทนีส้ ามารถทีจ่ ะผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพือ่ ขาย เสนอขาย น�ำเข้าซึง่ ผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบตั ร
ทัง้ การกระท�ำโดยตนเองหรือการอนุญาตให้บคุ คลอืน่ เป็นผูใ้ ช้สทิ ธิดงั กล่าวแทนตน รวมทัง้
กีดกันบุคคลอื่นไม่ให้กระท�ำการข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี
การผลิตจะไม่มีข้อจ�ำกัดถึงวิธีการหรือกรรมวิธีที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร
จึงเป็นการห้ามบุคคลอื่นมิให้ผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรอย่างเด็ดขาดโดยไม่จ�ำเป็น
ต้องพิจารณาถึงวิธีการหรือกรรมวิธีแต่อย่างใด
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• กรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิที่จะใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิต
ใช้ ขาย มีไว้เพือ่ ขาย เสนอขาย หรือน�ำเข้าซึง่ ผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตโดยใช้กรรมวิธนี นั้ อย่างไรก็ตาม
เนือ่ งจากผลิตภัณฑ์อาจท�ำการผลิตได้หลายวิธี หรือเครือ่ งมืออาจสามารถน�ำไปใช้ได้หลายงาน
ดังนั้น ผู้ทรงสิทธิบัตรจึงมีสิทธิที่ค่อนข้างจ�ำกัด เพราะจะสามารถกีดกันบุคคลอื่นมิให้
ผลิตผลิตภัณฑ์หรือใช้งานผลิตภัณฑ์ดว้ ยกรรมวิธตี ามสิทธิบตั รเท่านัน้ แต่จะไม่สามารถห้าม
บุคคลอื่นผลิตหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีอื่นได้ แม้ว่าจะได้ผลเช่นเดียวกับกรรมวิธีที่
ได้รับสิทธิบัตร
นอกจากนี้ ผู้ทรงสิทธิบัตรยังมีสิทธิที่จะใช้ค�ำว่า “สิทธิบัตรไทย เลขที่...” หรือ
“สบท. เลขที.่ ..” ส�ำหรับสิทธิบตั ร และ “อนุสทิ ธิบตั รไทย เลขที.่ ..” หรือ “อสบท. เลขที.่ ..”
ส�ำหรับอนุสิทธิบัตร หรือค�ำภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่มีความหมายเช่นเดียวกัน บนตัว
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หีบห่อ หรือในการโฆษณาได้

หน้าที่ของผู้ทรงสิทธิบัตร
แม้วา่ กฎหมายจะให้ความคุม้ ครองแก่ผทู้ รงสิทธิบตั รโดยการให้สทิ ธิแต่เพียงผูเ้ ดียว
ในการกีดกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รบั อนุญาตก็ตาม แต่ผทู้ รงสิทธิบตั รก็มหี น้าทีส่ ำ� คัญในการเปิดเผยข้อมูล
รายละเอียดของการประดิษฐ์ต่อสาธารณชนอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อ
ประโยชน์ในการสร้างและการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม รวมทั้งมีหน้าที่ที่จะผลิตหรือใช้
กรรมวิธตี ามสิทธิบตั รผลิตผลิตภัณฑ์ออกสูต่ ลาดด้วย มิฉะนัน้ สิทธิบตั รดังกล่าวอาจถูกสัง่
เพิกถอนหรือถูกบังคับน�ำเอาไปให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ได้

ระยะเวลาการคุม้ ครองสิทธิบตั ร
สิทธิบตั รแต่ละประเภทมีอายุการคุม้ ครองทีแ่ ตกต่างกัน โดยเป็นระยะเวลาทีจ่ ำ� กัด
ชั่วเวลาหนึ่ง และอาจจะต่ออายุความคุ้มครองออกไปได้โดยต้องไม่เกินกว่าเวลาตามที่
กฎหมายก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ทรงสิทธิในการแสวงหา
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสิง่ ประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกันก็กระตุน้ ให้เกิด
การประดิษฐ์ ออกแบบ หรือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดด้วย
ทั้งนี้ อายุการคุ้มครองสิทธิบัตรแต่ละประเภท คือ
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• สิทธิบตั รการประดิษฐ์ มีอายุการคุม้ ครอง 20 ปี นับตัง้ แต่วนั ยืน่ ค�ำขอรับสิทธิบตั ร
และไม่สามารถต่ออายุการคุ้มครองได้
• สิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีอายุการคุม้ ครอง 10 ปี นับตัง้ แต่วนั ยืน่ คำ�ขอ
รับสิทธิบัตร และไม่สามารถต่ออายุการคุ้มครองได้
ทัง้ นี้ ผูท้ รงสิทธิบตั ร ทัง้ สิทธิบตั รการประดิษฐ์และสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์
ต้องช�ำระค่าธรรมเนียมรายปีเริม่ ตัง้ แต่ปที ี่ 5 ของอายุสทิ ธิบตั ร โดยต้องช�ำระภายใน 60 วัน
นับตั้งแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาของปีที่ 5 เป็นต้นไป จนสิ้นสุดอายุการคุ้มครอง แต่ในกรณีที่
สิทธิบัตรออกภายหลังจากวันเริ่มต้นระยะเวลาของปีที่ 5 ของอายุสิทธิบัตร ให้ช�ำระค่า
ธรรมเนียมรายปีภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันออกสิทธิบัตร
หากผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ช�ำระค่าธรรมเนียมรายปีภายในก�ำหนดเวลา จะต้องเสียค่า
ธรรมเนียมเพิ่มร้อยละ 30 ของเงินค่าธรรมเนียมรายปี (แล้วแต่ประเภทของสิทธิบัตร)
โดยต้องช�ำระภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นก�ำหนดเวลาช�ำระค่าธรรมเนียมรายปี
และหากไม่ช�ำระจะมีผลท�ำให้สิทธิบัตรนั้นถูกเพิกถอนและสิ้นสุดความคุ้มครอง
อนึ่ง ผู้ทรงสิทธิบัตรอาจขอช�ำระค่าธรรมเนียมรายปีล่วงหน้า โดยช�ำระทั้งหมดใน
คราวเดียวก็ได้ แต่ภายหลังหากมีการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าธรรมเนียมรายปี หรือผูท้ รงสิทธิ
บัตรขอคืนสิทธิบัตร หรือมีการเพิกถอนสิทธิบัตรนั้น ผู้ทรงสิทธิบัตรจะไม่สามารถขอรับ
ค่าธรรมเนียมที่ช�ำระไว้เกินคืนได้
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• อนุสิทธิบัตร มีอายุการคุ้มครอง 6 ปี นับตั้งแต่วันยื่นค�ำขอรับสิทธิบัตร และ
สามารถต่ออายุการคุม้ ครองได้ 2 ครัง้ ครัง้ ละ 2 ปี รวมอายุการคุม้ ครองทัง้ สิน้ ไม่เกิน 10 ปี
โดยต้องยื่นขอต่ออายุก่อนวันสิ้นอายุ 90 วัน

สิทธิบัตร กับการประกอบธุรกิจ
เหตุที่รัฐให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ก็เพื่อ
สร้างแรงจูงใจให้เกิดการประดิษฐ์คดิ ค้นหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ทจี่ ะก่อให้เกิดประโยชน์
แก่วงการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หัตถกรรม และพาณิชยกรรม อันจะท�ำให้ผู้บริโภค
มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันและการประกอบอาชีพ
ตามหลักการของการคุม้ ครองสิทธิบตั ร ผูป้ ระดิษฐ์หรือผูอ้ อกแบบผลิตภัณฑ์จะได้รบั
การปกป้องคุม้ ครองจากการทีบ่ คุ คลอืน่ น�ำสิง่ ประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รบั สิทธิบตั ร
ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งระหว่างนั้นผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สามารถแสวงหาประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจจากสิ่งประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์
ของตนได้ เช่น การอนุญาตให้ผู้อื่นน�ำสิ่งประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์ที่ตนคิดค้นหรือ
จัดท�ำขึน้ ไปใช้ประโยชน์โดยได้รบั ค่าตอบแทน และสามารถกีดกันบุคคลทีส่ ามในการน�ำเอา
สิ่งประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตได้ในขณะ
เดียวกัน
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ทัง้ นี้ สิทธิบตั รโดยตัวของมันเองไม่ได้รบั ประกันถึงความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจ
เพียงแต่เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้สำ� หรับเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจ
ให้เหนือกว่าคูแ่ ข่งโดยการใช้ประโยชน์จากสิทธิบตั รในลักษณะต่างๆ เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์
ตามทีไ่ ด้รบั สิทธิบตั ร การขายสิทธิบตั รให้แก่บคุ คลอืน่ การอนุญาตให้บคุ คลอืน่ น�ำสิทธิบตั ร
ไปใช้ รวมไปถึงการเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมทุนประกอบธุรกิจ ดังนั้น ความส�ำเร็จของ
การน�ำสิทธิบัตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรจึงจ�ำเป็นต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบอื่น
ด้วย เช่น คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการหาเงินทุน การพัฒนากลยุทธ์
ทางการตลาด และการด�ำเนินกลยุทธ์ด้านราคา ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนประกอบอยู่ในแผนการ
ประกอบธุรกิจที่จะได้จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนในภาพรวม
กรณีที่องค์กรธุรกิจขายสิทธิบัตรให้แก่บุคคลอื่น จะท�ำให้ได้รับเงินทุนส�ำหรับการ
ประกอบธุรกิจหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดในทันทีและในจ�ำนวนที่มาก รวมทั้ง
เป็นการลดความเสี่ยงขององค์กรในกรณีที่สิทธิบัตรนั้นจะถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีใหม่
หรือถูกท�ำวิศวกรรมย้อนกลับซึ่งจะท�ำให้คุณค่าของสิทธิบัตรนั้นด้อยค่าลง อย่างไรก็ตาม
องค์กรก็อาจสูญเสียโอกาสในการแสวงหาประโยชน์หรือได้รับค่าตอบแทนอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงระยะเวลาของการคุ้มครองสิทธิบัตรนั้นลง
แต่หากองค์กรอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิบัตร หรือน�ำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ร่วมทุนประกอบธุรกิจใหม่ ก็จะท�ำให้สามารถมีแหล่งรายได้เพิ่มขึ้นจากรายได้ปกติ
ตลอดระยะเวลาของการคุ้มครองสิทธิบัตรนั้น แต่ก็จ�ำเป็นต้องพิจารณาเนื้อหาสาระของ
สัญญาต่างๆ ให้รอบคอบ ซึ่งรวมถึงมูลค่าสิทธิบัตรหรือค่าสิทธิในอัตราที่เหมาะสมด้วย
ทั้งนี้ ในการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ มีข้อพิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบของสัญญา
ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม ดังนี้
• สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยเด็ดขาด เป็นสัญญาที่ผู้ทรงสิทธิบัตรอนุญาตให้
บุคคลหนึ่งใช้สิทธิบัตรของตนแต่เพียงผู้เดียว โดยผู้ทรงสิทธิบัตรเองก็ไม่มีสิทธิใช้และไม่มี
สิทธิอนุญาตให้บุคคลอื่นๆ ใช้สิทธิบัตรนี้ได้อีกต่อไป
• สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว เป็นสัญญาที่ผู้ทรงสิทธิบัตรอนุญาต
ให้บคุ คลหนึง่ ใช้สทิ ธิบตั รของตนแต่เพียงผูเ้ ดียว ในขณะเดียวกันผูท้ รงสิทธิบตั รก็ยงั คงมีสทิ ธิ
ในการใช้สิทธิบัตรของตนด้วยเช่นกัน
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• สัญญาอนุญาตให้ใช้สทิ ธิแบบไม่เด็ดขาด เป็นสัญญาทีผ่ ทู้ รงสิทธิบตั รอนุญาตให้
บุคคลใดๆ สามารถใช้สทิ ธิบตั รของตนได้ รวมทัง้ ผูท้ รงสิทธิบตั รเองก็ยงั สามารถใช้สทิ ธิบตั ร
นั้นๆ ได้ในขณะเดียวกัน

วิธีการทางกฎหมายอื่นส�ำหรับการคุ้มครองสิทธิบัตร
ส�ำหรับกรณีของการประดิษฐ์ เนื่องจากข้อก�ำหนดของการคุ้มครองสิทธิบัตร
การประดิษฐ์ คือ การให้สทิ ธิแต่เพียงผูเ้ ดียวแก่ผทู้ รงสิทธิบตั รในการใช้ประโยชน์การประดิษฐ์
ของตนโดยแลกกับการเปิดเผยข้อมูลบางอย่างเพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ดังนั้น หากพิจารณาแล้วว่าข้อมูลที่ต้องเปิดเผยนั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
กับองค์กรและไม่ควรเปิดเผยให้บุคคลอื่นได้ล่วงรู้ถึงข้อมูลนั้น การคุ้มครองการประดิษฐ์
ตามกฎหมายสิทธิบัตรจึงอาจไม่ใช่วิธีการคุ้มครองที่ดีที่สุด
ในกรณีนี้ อาจจะเลือกการคุม้ ครองการประดิษฐ์ดงั กล่าวโดยกฎหมายทรัพย์สนิ ทาง
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
• ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับตัวสินค้า คือ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับส่วนผสมทีท่ ำ� ให้เกิดเป็นสินค้า เช่น
ส่วนผสมของสบู่ ส่วนผสมของน�้ำอัดลม ส่วนผสมของกระจกกันกระสุน หรือส่วนผสมของ
โลหะกันความร้อน
• ข้อมูลที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า เช่น กรรมวิธีการผลิตไวน์ กรรมวิธีการผลิตสบู่
หรือกรรมวิธีการย้อมผ้า ข้อมูลการควบคุมคุณภาพสินค้า ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ลูกค้าที่ได้มาจากการส�ำรวจ และรวมถึงบัญชีรายชื่อและที่อยู่ของลูกค้าซึ่งอาจเป็นข้อมูล
ทางการค้าได้เช่นกัน
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การจะพิจารณาว่าควรคุ้มครองการประดิษฐ์ด้วยกฎหมายใดนั้น จ�ำเป็นต้อง
พิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ข้อดีข้อเสียของการคุ้มครองตามกฎหมายอื่น
ความยากง่ายในการท�ำ “วิศวกรรมย้อนกลับ” ความยืนยาวของเทคโนโลยีที่ขอรับ
สิทธิบัตรนั้น ความพร้อมขององค์กรในการด�ำเนินการใดๆ ภายหลังจากการยื่นค�ำขอ
รับสิทธิบตั รไปแล้ว รวมถึงความคุม้ ค่าของประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จากผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการให้ได้มาซึ่งความคุ้มครอง
ทัง้ นี้ การคุม้ ครองการประดิษฐ์ดว้ ยความลับทางการค้ามีขอ้ ดี เช่น ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย
ในเรื่ อ งค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย น ไม่ ต ้ อ งเปิ ด เผยหรื อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล ใดๆ
ต่อสาธารณะ และไม่มีข้อจ�ำกัดในเรื่องของระยะเวลาการคุ้มครอง แต่ก็มีข้อเสีย
เช่นเดียวกัน เช่น หากการประดิษฐ์นนั้ ง่ายต่อการท�ำวิศวกรรมย้อนกลับเพือ่ ทีจ่ ะค้นพบ
ความลับนั้นได้ และหากองค์กรไม่มีมาตรการที่เหมาะสมส�ำหรับเก็บรักษาข้อมูล
ความลับท�ำให้ข้อมูลความลับนั้นเปิดเผยสู่สาธารณะ และการเป็นความลับดังกล่าว
ก็จะสูญสิ้นไป
และส�ำหรับกรณีการออกแบบผลิตภัณฑ์ เนือ่ งจากการคุม้ ครองสิทธิบตั รการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จะมีอายุจ�ำกัดเพียง 10 ปี นับตั้งแต่วันยื่นค�ำขอรับสิทธิบัตรและไม่สามารถ
ต่ออายุการคุ้มครองได้ ดังนั้น หากผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องการที่จะได้รับ
ความคุ้มครองที่ยาวนานกว่านั้นก็อาจเลือกคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์นั้นตามกฎหมาย
ลิขสิทธิไ์ ด้
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การละเมิดสิทธิบัตร
เนื่องจากกฎหมายให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้
เพือ่ ขาย เสนอขาย หรือน�ำเข้าผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบตั รหรือทีผ่ ลิตโดยใช้กรรมวิธตี ามสิทธิบตั ร
ดังนั้น ผู้ที่กระท�ำการใดๆ ข้างต้นแก่สิทธิบัตรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรถือว่า
กระท�ำการละเมิดสิทธิบัตรทั้งสิ้น

ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตร
กฎหมายก�ำหนดข้อยกเว้นว่าการกระท�ำดังกล่าวข้างต้นจะไม่ถือเป็นการละเมิด
สิทธิบัตรหากเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
• การกระท�ำเพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย โดยต้อง
ไม่ขัดหรือท�ำให้เสื่อมเสียต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตรจนเกินสมควร
กล่าวคือ ไม่ได้ใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร
• การผลิตผลิตภัณฑ์หรือใช้กรรมวิธีของบุคคลอื่นที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร
แล้วโดยสุจริต โดยผูก้ ระท�ำได้ประกอบกิจการหรือมีเครือ่ งมือเครือ่ งใช้เพือ่ ประกอบกิจการ
ดังกล่าวโดยสุจริตก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย ทั้งนี้ การกระท�ำโดยสุจริต
หมายความว่า ผู้กระท�ำไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ถึงการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
ในผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีนั้นๆ
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• การกระท�ำของผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูป้ ระกอบโรคศิลปะในการเตรียมยา
เฉพาะรายตามใบสั่งแพทย์ และรวมถึงการกระท�ำต่อผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าวด้วย
• การกระท�ำที่เกี่ยวข้องกับการขอขึ้นทะเบียนยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต
จ�ำหน่าย หรือน�ำเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ยาที่ได้จดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว ภายหลังจากที่สิทธิบัตร
ดังกล่าวสิ้นอายุลง
• การใช้อปุ กรณ์หรือเครือ่ งจักรเกีย่ วกับเรือทีเ่ ข้ามาในประเทศไทยเป็นการชัว่ คราว
หรือโดยอุบตั เิ หตุ และจ�ำเป็นต้องใช้อปุ กรณ์หรือเครือ่ งจักรนัน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่กิจการเดินเรือมิให้เกิดความเสียหาย
• การใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการสร้าง การท�ำงาน หรืออุปกรณ์อื่นของอากาศยานที่ได้
รับสิทธิบตั รแล้ว ในกรณีทอี่ ากาศยานดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชัว่ คราวหรือ
โดยอุบัติเหตุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่กิจการเดินทางทางอากาศ
มิให้เกิดความเสียหาย
• การใช้ ขาย หรือมีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือน�ำเข้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จดทะเบียน
สิ ท ธิ บั ต รแล้ ว โดยผู ้ ท รงสิ ท ธิ บั ต รได้ อ นุ ญ าตหรื อ ยิ น ยอมให้ ผ ลิ ต หรื อ ขายผลิ ต ภั ณ ฑ์
ดังกล่าวแล้ว

การบังคับใช้สิทธิบัตร
การบังคับสิทธิมีขึ้นเพื่อรักษาสมดุลระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลของผู้ทรงสิทธิ
ในการกีดกันบุคคลอื่นแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรของตน กับประโยชน์สาธารณะ
ในการที่จะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยสามารถ
กระท�ำได้ 2 ลักษณะ ได้แก่
• การบังคับสิทธิโดยรัฐ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือในภาวะสงครามหรือ
ภาวะฉุกเฉิน โดยภาครัฐสามารถบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรของเอกชนได้โดยต้องช�ำระค่า
ตอบแทนแก่ผู้ทรงสิทธิบัตร ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ภายในเวลาจ�ำกัดและภายใต้เงื่อนไข
ทีก่ ำ� หนด คือ การบรรเทาเหตุขา้ งต้นเท่านัน้ ทัง้ นีภ้ าครัฐต้องแจ้งให้ผทู้ รงสิทธิบตั รทราบถึง
การบังคับสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
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• การบังคับสิทธิโดยเอกชน โดยรัฐก�ำหนดให้ผทู้ รงสิทธิบตั รต้องอนุญาตให้บคุ คลอืน่
สามารถใช้สทิ ธิตามสิทธิบตั รของตนได้โดยไม่จำ� เป็นต้องมีความสมัครใจ แต่ผขู้ อใช้สทิ ธิบตั ร
ต้องเสนอและช�ำระค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงสิทธิบัตร และกรณีนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
•• ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ใช้สิทธิของตนให้เกิดประโยชน์ในประเทศภายใน 3 ปี
นั บ ตั้ ง แต่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ บั ต ร หรื อ 4 ปี นั บ ตั้ ง แต่ วั น ยื่ น ขอรั บ สิ ท ธิ บั ต ร
แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงทีหลัง
•• มีการประดิษฐ์ทไี่ ด้รบั สิทธิบตั ร 2 ฉบับ ทีม่ คี วามเกีย่ วพันกันจนไม่อาจหลีกเลีย่ ง
การใช้งานที่จะไม่ละเมิดสิทธิบัตรอีกฉบับหนึ่งได้ โดยผู้ขอใช้สิทธิบัตรนั้น
จะต้องแสดงหลักฐานให้ปรากฏด้วยว่าการประดิษฐ์ของตนมีความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีอย่างส�ำคัญซึง่ เป็นผลดีทางเศรษฐกิจเมือ่ เทียบกับการประดิษฐ์
ที่ขอใช้สิทธิบัตร ทั้งนี้ การขอใช้สิทธิดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้ความเหมาะสม
และจ�ำเป็น และผูข้ อใช้สทิ ธิตอ้ งขออนุญาตใช้สทิ ธิจากผูท้ รงสิทธิบตั รนัน้ แล้ว
แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ภายในระยะเวลาอันสมควร

สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT)
สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร เป็นความตกลงระหว่างประเทศซึ่งก�ำหนด
หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนในการยืน่ และรับค�ำขอรับสิทธิบตั รส�ำหรับการประดิษฐ์ให้ประเทศ
ภาคีต้องปฏิบัติตามร่วมกันเพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศ
โดยยื่นค�ำขอเพียงค�ำขอเดียวและครั้งเดียวผ่านส�ำนักงานรับค�ำขอในประเทศภาคีหนึ่งแต่
สามารถระบุให้ค�ำขอที่ยื่นนั้นมีผลผูกพันไปยังประเทศภาคีอื่นได้หลายประเทศ
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ที่ผู้ขอรับ สิทธิบัต รจะได้รับ จากระบบภายใต้ ส นธิ สั ญญานี้ คื อ
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดท�ำค�ำขอและด�ำเนินการ
ยืน่ ค�ำขอรายประเทศ รวมทัง้ ได้รบั การขยายระยะเวลาเพิม่ ขึน้ อีก 18 เดือน รวมเป็น 30 เดือน
นับตั้งแต่วันยื่นค�ำขอครั้งแรกต่อส�ำนักงานรับค�ำขอ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวท�ำให้ผู้ขอรับ
สิทธิบัตรสามารถประเมินโอกาสในการรับจดทะเบียน ศักยภาพ และโอกาสทางธุรกิจ
ในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในประเทศภาคีอื่นก่อนตัดสินใจเลือกขอรับความคุ้มครอง
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นอกจากนี้ ผู้ขออาจขอถือสิทธิการขอรับความคุ้มครองโดยเริ่มตั้งแต่วันยื่นค�ำขอ
รับความคุ้มครองการประดิษฐ์ที่ผู้ขอได้ยื่นไว้ครั้งแรกก่อนการยื่นค�ำขอระหว่างประเทศได้
หากได้ยื่นค�ำขอระหว่างประเทศส�ำหรับการประดิษฐ์เดียวกันภายใน 12 เดือน นับตั้งแต่
วันที่ได้ยื่นค�ำขอนั้นเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ ให้ระบุการขอถือสิทธิภายในระยะเวลา 16 เดือน
นับตั้งแต่วันยื่นค�ำขอครั้งแรก
ระบบนี้เป็นกระบวนการในการบริหารจัดการเอกสารและการยื่นค�ำขอรับ
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ พร้อมทั้งมีระบบการสืบค้นและตรวจสอบ
เบื้องต้น แต่ไม่ใช่ระบบจดทะเบียนระหว่างประเทศ ดังนั้น การที่ค�ำขอรับสิทธิบัตร
จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ยังคงขึ้นอยู่กับการพิจารณาของประเทศปลายทาง
แต่ละประเทศ หรืออาจกล่าวได้ว่า การที่ค�ำขอรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศใด
ซึ่งได้รับการจดทะเบียนในประเทศหนึ่งแล้ว ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการ
จดทะเบียนในประเทศอื่นด้วย
ระบบนี้แบ่งการด�ำเนินการออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่
• ขั้นตอนระหว่างประเทศ ที่จะด�ำเนินการเกี่ยวกับการยื่นค�ำขอ การตรวจค้น
ค�ำขอและการจัดท�ำรายงานการตรวจค้น การประกาศโฆษณาค�ำขอ การตรวจสอบ
การประดิษฐ์และการจัดท�ำรายงานการตรวจสอบ โดยขั้นตอนนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 30 เดือน
นับตั้งแต่วันรับค�ำขอ
• ขัน้ ตอนภายในประเทศ ทีเ่ ป็นดุลยพินจิ ของแต่ละประเทศภาคีในการพิจารณาว่า
จะให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรดังกล่าวหรือไม่ โดยขั้นตอนนี้จะเริ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
6 เดือน ของขัน้ ตอนระหว่างประเทศ และจะใช้ระยะเวลาตามทีแ่ ต่ละประเทศก�ำหนด ทัง้ นี้
ขั้นตอนนี้ประกอบด้วย การตรวจสอบการประดิษฐ์ตามเงื่อนไขการคุ้มครองการประดิษฐ์
ของแต่ละประเทศ และการรับจดทะเบียน
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การจัดเตรียมค�ำขอ
ผู้ขอที่ประสงค์จะยื่นค�ำขอจะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
• แบบพิมพ์ค�ำขอ 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�ำหนด เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย (กรณีเป็นภาษาไทยจะ
ต้องส่งค�ำแปลเป็นภาษาอังกฤษภายใน 1 เดือน)

ผู้มีสิทธิยื่นค�ำขอ
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำขอรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
• เป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือมีภูมิล�ำเนาในประเทศไทย โดยรวมถึงบุคคลที่อยู่
ระหว่างการประกอบธุรกิจอย่างแท้จริงและจริงจังในประเทศไทย และนิติบุคคลซึ่งมีที่ตั้ง
ส�ำนักงานใหญ่ในประเทศไทยด้วย
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• เป็นบุคคลสัญชาติอื่นหรือมีภูมิล�ำเนาในประเทศภาคีอื่น
ในกรณีที่เป็นค�ำขอระหว่างประเทศของผู้ขอหลายคน ผู้ขออย่างน้อยหนึ่งคนต้อง
เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กล่าวแล้วข้างต้น

การยื่นค�ำขอ
สามารถน�ำเอกสารค�ำขอไปยืน่ ต่อส�ำนักงานรับค�ำขอ ชัน้ 6 กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
พร้อมทั้งช�ำระค่าธรรมเนียมตามที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศก�ำหนด

แนวทางการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร
การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรมีความจ�ำเป็นส�ำหรับการประกอบธุรกิจบางประเภท
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับองค์กรธุรกิจที่มีการประดิษฐ์หรือพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ
อุปกรณ์ กรรมวิธีการผลิต และรวมไปถึงองค์กรที่มีการสร้างสรรค์สูตรอาหาร เครื่องปรุง
หรือส่วนประกอบต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ เนื่องจากการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรนี้จะท�ำให้
สามารถปรับปรุงพัฒนาสิ่งต่างๆ เหล่านั้นได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องลงทุนลงแรงท�ำการวิจัยใหม่
ตั้งแต่เริ่มต้น เนื่องจากสามารถสืบค้นข้อมูลของบุคคลอื่นที่ได้ท�ำการวิจัยและขอรับ
สิทธิบัตรไว้แล้วหรือสิ้นอายุการคุ้มครองแล้วเพื่อน�ำมาใช้ส�ำหรับการพัฒนาต่อยอดหรือ
ประยุกต์ใช้กับการประกอบธุรกิจของตนเอง
นอกจากนี้ การสืบค้นข้อมูลสิทธิบตั รยังช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนทราบถึงแนวโน้มและทิศทางของวิทยาการ
ต่างๆ ซึง่ อาจจะน�ำมาใช้ให้เป็นประโยชน์สำ� หรับการประกอบธุรกิจได้ และในขณะเดียวกัน
ก็ยังท�ำให้รู้ได้ว่าก�ำลังกระท�ำการละเมิดสิทธิบัตรของบุคคลอื่นอยู่หรือไม่
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรจะไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ไม่ง่ายนัก
หากไม่มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการสืบค้น หรือไม่รู้จักแหล่งของข้อมูล ทั้งนี้ ในการสืบค้น
ข้อมูลสิทธิบัตร ผู้สืบค้นจะได้รับข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี เช่น ภูมิหลังหรือ
วิทยาการดั้งเดิมของเทคโนโลยี แนวทางการประดิษฐ์คิดค้น วันเดือนปีที่ขอรับสิทธิบัตร
อายุการคุ้มครองที่เหลืออยู่ของสิทธิบัตรนั้น ชื่อและที่อยู่ของผู้เป็นเจ้าของสิทธิบัตร รวม
ทั้งเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งล้วนแต่มีประโยชน์หากต้องการที่จะวางแผน
ส�ำหรับการท�ำการวิจัยและพัฒนาของตนเอง
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ในการสืบค้นข้อมูลสิทธิบตั ร เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ผูส้ บื ค้นควร
ด�ำเนินการ ดังนี้
• สืบค้นเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการประดิษฐ์ทจี่ ะขอรับสิทธิบตั รทัง้ หมด ไม่วา่ จะอยู่
ในรูปแบบใดและเผยแพร่โดยวิธีการใดก็ตาม เช่น ประกาศโฆษณาที่พิมพ์เป็นรูปเล่มหรือ
อยูใ่ นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อมูลต่างๆ ทีเ่ ผยแพร่บนเว็บไซต์ทเี่ กีย่ วข้อง เช่น Google
(http://patents.google.com) รวมไปถึงการสืบค้นจากฐานข้อมูลของส�ำนักสิทธิบัตร
ประเทศต่างๆ ที่ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่น
•• องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
(http://patentscope.wipo.int)
•• ส�ำนักงานสิทธิบัตรยุโรป
(http://www.espacenet.com)
•• ส�ำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น
(http://www.ipdl.inpit.go.th)
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•• ส�ำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐฯ
(http://www.uspto.gov.patents)
•• กรมทรัพย์สินทางปัญญา
(http://patentsearch.ipthailand.go.th)
ทั้งนี้ การสืบค้นอาจเน้นในส่วนของข้อถือสิทธิหลักซึ่งองค์กรต้องการจะขอรับ
ความคุม้ ครอง โดยอาจพิจารณาถึงรายละเอียดของการประดิษฐ์ รวมไปจนถึงรูปประกอบ
ของสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตร
• การสืบค้นควรมุง่ ไปถึงเทคนิคและแนวคิดในเรือ่ งของขัน้ การประดิษฐ์ และไม่ควร
จ�ำกัดอยู่เพียงเฉพาะข้อถือสิทธิเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ขอบเขตของการสืบค้นก็ไม่ควรที่จะ
ก�ำหนดกว้างจนเกินไป เพราะอาจท�ำให้เสียเวลาและจะได้ขอ้ มูลทีเ่ ยอะเกินกว่าทีจ่ ะสามารถ
สรุปข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ที่ประสงค์จะขอรับสิทธิบัตรได้
• การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ควรพิ จ ารณารวมไปถึ ง ข้ อ ถื อ สิ ท ธิ ร องด้ ว ย โดยสื บ ค้ น ใน
ลักษณะจ�ำกัดขอบเขตโดยอ้างอิงข้อถือสิทธิหลัก เพือ่ ประหยัดเวลาในการสืบค้น และในกรณี
ทีก่ ารประดิษฐ์ที่ข้อถือสิทธิระบุถึงการน�ำการประดิษฐ์หลายอย่างมารวมกันเพื่อให้เกิดสิ่ง
ประดิษฐ์ใหม่ การสืบค้นจะต้องพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องที่รวมทุกส่วนที่น�ำมาประกอบ
เข้าด้วยกันทั้งหมดด้วย
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• การสืบค้นควรด�ำเนินการหลายๆ วิธี เช่น การใช้รหัสจ�ำแนกการประดิษฐ์ระหว่าง
ประเทศ (International Patent Classification : IPC2) หรือการใช้คำ� ส�ำคัญ (Key-words)
ซึง่ เป็นศัพท์เทคนิคทีใ่ ช้ในสาขาการประดิษฐ์นนั้ ๆ และอาจใช้คำ� ระบุเงือ่ นไขการสืบค้น เช่น
“AND” “OR” “NOT” “XOR” หรือ “NEAR” เพือ่ ให้ได้ผลการสืบค้นทีต่ รงกับสิง่ ทีต่ อ้ งการ
มากที่สุด รวมไปถึงการใช้เครื่องหมายต่างๆ เช่น วงเล็บ “(...)” เพื่อจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ในการสืบค้นตามเงื่อนไข หรือการใช้เครื่องหมาย “*” “?” และ “$” เพื่อแทนตัวอักษรใน
การสืบค้น เป็นต้น แต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับข้อก�ำหนดของฐานข้อมูลที่สืบค้นด้วย
ทั้งนี้ ในการสืบค้นจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยใช้ค�ำ
ส�ำคัญภาษาไทยที่ออกเสียงทับศัพท์ค�ำภาษาต่างประเทศควรพิจารณาถึงลักษณะของการ
ออกเสียงค�ำนั้นๆ ด้วย เช่น “Ultra” อาจใช้ค�ำในการสืบค้นว่า “อุลตร้า” และ “อัลตร้า”
หรือ “Vitamin” อาจใช้ค�ำในการสืบค้นว่า “วิตามิน” และ “ไวตามิน” เป็นต้น
นอกจากนี้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีในเรื่องนั้นๆ เป็นสิ่งจ�ำเป็น โดยต้องรู้ว่า
ลักษณะทางเทคนิคของสิ่งที่ต้องการสืบค้นคืออะไร มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างไร
มี โ ครงสร้ างหรื อ องค์ป ระกอบอย่างไร เป็น ต้น รวมทั้ง ต้ อ งมี ก ารปรั บแต่ ง ค� ำ ส� ำ คั ญ
ที่ใช้ในการสืบค้นด้วย เช่น การเปลี่ยนลักษณะของค�ำส�ำคัญ การใช้ค�ำที่เหมือนคล้าย หรือ
มีความหมายเช่นเดียวกับค�ำส�ำคัญ รวมไปถึงค�ำย่อด้วย
• เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลสิทธิบตั รทีค่ รบถ้วนควรสืบค้นจากฐานข้อมูลงานวิจยั และวารสาร
ทางวิชาการต่างๆ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ
เพือ่ ให้ทราบว่าสิง่ ประดิษฐ์ทเี่ กีย่ วข้องได้มกี ารเปิดเผยการประดิษฐ์ในส่วนทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ
แล้วหรือไม่ ซึ่งอาจใช้เป็นพื้นฐานส�ำหรับการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลต่อไป
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International Patent Classification หรือ IPC สามารถดูได้จาก http://www.wipo.int/classifications/ipc
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