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แผนภูมิการตรวจสอบคําขอรับ
สิทธิบัตรการประดิษฐ์โดยย่อ

(ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา)
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จัดเตรียมคําขอ
แปลงคําขอเป็นคําขอรับอนุสิทธิบัตรได้

ก่อนประกาศโฆษณา

แจ้งแก้ไข/ยกคําขอ ยื่นคําขอแก้ไข/คําอุทธรณ์

ยื่นคําคัดค้าน ยื่นคําอุทธรณ์

ยื่นคําขอ
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ประกาศโฆษณา

ยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์

ตรวจค้นเอกสาร

ชําระค่าธรรมเนียมออกสิทธิบัตร

ตรวจสอบการประดิษฐ์

ออกสิทธิบัตร ยกคําขอ ยื่นคําอุทธรณ์
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การรักษาความลับ
[มาตรา ๒๑] ห้ามมิให้เจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตรเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ หรือยอม
ให้บุคคลใดตรวจหรือคัดสําเนารายละเอียดการประดิษฐ์ ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ก่อนมีการประกาศโฆษณาตามมาตรา 
๒๘ เว้นแต่จะได้รับความยินยอม เป็นหนังสือจากผู้ขอรับสิทธิบัตร
[มาตรา ๒๒] ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่งรู้อยู่ว่าการประดิษฐ์นั้นได้มีผู้ยื่นคําขอรับ สิทธิบัตรไว้แล้วเปิดเผยรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ หรือกระทําโดยประการอื่นที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ขอรับสิทธิบัตร ก่อนมีการ
ประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ขอรับสิทธิบัตร
[มาตรา ๒๓] ในกรณีอธิบดีเห็นว่าการประดิษฐ์ตามคําขอรับสิทธิบัตรใดเป็นการประดิษฐ์ ที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ
เพื่อประโยชน์แก่ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร อธิบดีมีอํานาจสั่งให้ปกปิดสาระสําคัญและรายละเอียดการประดิษฐ์
นั้นไว้เป็นความลับ จนกว่าจะสั่งเป็นอย่างอื่น
ห้ามมิให้บุคคลใดรวมทั้งผู้ขอรับสิทธิบัตรเปิดเผยสาระสําคัญหรือ รายละเอียดการประดิษฐ์ โดยรู้อยู่ว่าอธิบดีได้สั่ง
ให้ปกปิดไว้เป็นความลับตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่ จะมีอํานาจทําได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
[มาตรา ๘๑] เจ้าพนักงานผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือ มาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๒๑ 
หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๒๑ หรือ มาตรา ๒๓ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
ไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
[มาตรา ๘๒] บุคคลใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วย
มาตรา ๒๒ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
[มาตรา ๘๓] บุคคลใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบ ด้วยมาตรา ๒๓ วรรคสอง ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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การรักษาความลับโดยเจ้าพนักงาน

[มาตรา ๒๑] ห้ามมิให้เจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตร
เปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ หรือ
ยอมให้บุคคลใดตรวจหรือคัดสําเนารายละเอียดการประดิษฐ์

ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ก่อนมีการประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอม เป็นหนังสือจากผู้ขอรับสิทธิบัตร

[มาตรา ๘๑] เจ้าพนักงานผู้ใดฝ่าฝืน
มาตรา ๒๑ … [กรณีสิทธิบัตรการประดิษฐ์] หรือ 

มาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๒๑ [กรณีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์] หรือ
มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๒๑ ... [กรณีอนุสิทธิบัตร]

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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การรักษาความลับโดยบุคคลอื่น
[มาตรา ๒๒] ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่งรู้อยู่ว่าการประดิษฐ์นั้นได้มีผู้ยื่นคําขอรับสิทธิบัตร
ไว้แล้ว

เปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ หรือ
กระทําโดยประการอื่นที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ขอรับสิทธิบัตร
[มีตัวอย่างไหมว่าการกระทําอะไรบ้าง]

ก่อนมีการประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ
จากผู้ขอรับสิทธิบัตร

[มาตรา ๘๒] บุคคลใดฝ่าฝืน
มาตรา ๒๒ [กรณีสิทธิบัตรการประดิษฐ์] หรือ
มาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๒๒ [กรณีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์] หรือ
มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๒๒  [กรณีอนุสิทธิบัตร]

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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การรักษาความลับเพื่อความมั่นคง
[มาตรา ๒๓] ในกรณีอธิบดีเห็นว่าการประดิษฐ์ [ไม่เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์] 
ตามคําขอรับสิทธิบัตรใดเป็นการประดิษฐ์ ที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับเพื่อประโยชน์แก่
ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร อธิบดีมีอํานาจสั่งให้ปกปิดสาระสําคัญและรายละเอียด
การประดิษฐ์นั้นไว้เป็นความลับ จนกว่าจะสั่งเป็นอย่างอื่น
ห้ามมิให้บุคคลใดรวมทั้งผู้ขอรับสิทธิบัตรเปิดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ โดยรู้อยู่ว่าอธิบดีได้สั่งให้ปกปิดไว้เป็นความลับตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่ จะมี
อํานาจทําได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

[มาตรา ๘๑] เจ้าพนักงานผู้ใดฝ่าฝืน … 

มาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือ
มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วย … มาตรา ๒๓ วรรคสอง

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

[มาตรา ๘๓] บุคคลใดฝ่าฝืน
มาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือ
มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบ ด้วยมาตรา ๒๓ วรรคสอง

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
7
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การตรวจสอบเบื้องต้น
[มาตรา ๒๘] เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานการตรวจสอบคําขอรับ
สิทธิบัตร ต่ออธิบดีแล้ว

(๑) ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่า

• คําขอรับสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตามมาตรา ๑๗ [Enabling Disclosure & 
Best Mode] หรือ

• การประดิษฐ์นั้นไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๙ [Exclusion List]

ให้อธิบดีสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตร นั้นและให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือ
แจ้งคําสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตอบรับไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือ
โดยวิธีการอื่นที่อธิบดีกําหนดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่อธิบดีมีคําสั่ง
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[มาตรา ๒๘] เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานการตรวจสอบคําขอรับสิทธิ
บัตร ต่ออธิบดีแล้ว
(๒) ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่าคําขอรับสิทธิบัตรถูกต้องตามมาตรา ๑๗ และการ
ประดิษฐ์นั้นได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๙ ใหอ้ธิบดีมีคําสั่งให้ประกาศ
โฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดโดยกฎ
กระทรวง [ฉบับที่ 21] และก่อนการประกาศโฆษณา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้
ขอรับสิทธิบัตรโดยวิธีการที่อธิบดีกําหนด หรือโดยมีหนังสือแจ้งโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เพื่อให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรชําระค่า ธรรมเนียมการ
ประกาศโฆษณา หากผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ชําระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณา 
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือได้รับหนังสือแจ้งโดยทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนตอบรับ ดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรโดย
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตอบรับอีกครั้งหนึ่ง และหากผู้ขอรับสิทธิบัตรยังไม่ชําระ
ค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาภายใน หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ดังกล่าวอีก ให้ถือว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร
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[มาตรา ๓๑] เมื่อได้ประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แล้ว บุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิรับสิทธิบัตรดีกว่า
ผู้ขอรับสิทธิบัตร หรือเห็นว่าคําขอรับสิทธิบัตรใดไม่ชอบด้วย
• มาตรา   ๕  [Substantive Conditions of Patentability]

• มาตรา   ๙ [Exclusion List]

• มาตรา ๑๐ [Inventorship]

• มาตรา ๑๑ [Employee-Employer] หรือ
• มาตรา ๑๔ [Nationality & Residency]  [โปรดสังเกตว่าไม่มีมาตรา 17]

จะยื่นคําคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ แต่ต้องยื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศโฆษณา
ตามมาตรา ๒๘
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคําคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งสําเนา คําคัดค้านไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตร 
ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นคําโต้แย้งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้รับสําเนาคําคัดค้าน 
ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ยื่นคําโต้แย้ง ให้ถือว่าละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร
คําคัดค้านและคําโต้แย้งให้ยื่นพร้อมทั้งแสดงหลักฐาน
[มาตรา ๓๒] ในการพิจารณาคําคัดค้านและคําโต้แย้ง ผู้คัดค้าน หรือผู้โต้แย้งจะนําพยานหลักฐานมา
แสดงหรือแถลงหรือแถลงเพิ่มเติมก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
เมื่ออธิบดีได้วินิจฉัยและมีคําสั่งตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔แล้ว ให้แจ้งคําวินิจฉัยและคําสั่งไป
ยังผู้คัดค้านและผู้โต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผล
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มีสิทธิในหารขอรับสิทธิบัตรดีกว่า
ผู้ขอรับสิทธิบัตร?

เป็นผู้ประดิษฐ์ ไม่ได้โอนสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรให้บุคคล
อื่น หรือโอนโดยไม่ได้ทําเป็นหนังสือ หรือไม่มีการลงลายชื่อ
คู่สัญญา (มาตรา  10) หรือขาดคุณสมบัติ (มาตรา 14)

นายจ้าง - ลูกจ้าง (มาตรา 11)

11
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[มาตรา ๓๓] เมื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นคําขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการประดิษฐ์ตาม
มาตรา ๒๙ และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทําการตรวจสอบตามมาตรา ๒๔ แล้ว ให ้พนักงานเจ้า
หน้าที่ทํารายงานการตรวจสอบเสนออธิบดี

เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่า
ไม่มีเหตุขัดข้องในการออกสิทธิบัตร และเป็นกรณีที่ไม่มีการคัดค้านตาม มาตรา ๓๑ หรือใน
กรณีที่มีการคัดค้านตามมาตรา ๓๑ แต่อธิบดีได้วินิจฉัยว่าผู้ขอรับสิทธิบัตร เป็นผู้มีสิทธิ ให้
อธิบดีสั่งให้รับจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอรับ สิทธิบัตร และให้
พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรชําระค่าธรรมเนียมการออก สิทธิบัตรภายในหก
สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

เมื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ชําระค่าธรรมเนียมตามวรรคสองแล้ว ให้จด ทะเบียนการประดิษฐ์
และออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอรับสิทธิบัตรภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ ชําระค่า
ธรรมเนียม แต่ต้องไม่ก่อนสิ้นระยะเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๗๒ ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตร ไม่
ชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามวรรคสองให้ถือว่าละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร

สิทธิบัตรให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

12

การตรวจสอบการประดิษฐ์และออกสิทธิบัตร
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[มาตรา ๓๔] ในกรณีที่มีผู้คัดค้านตามมาตรา ๓๑ และอธิบดีได้วินิจฉัยว่าผู้คัดค้านเป็นผู้มีสิทธิ
รับสิทธิบัตร ให้อธิบดีสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตร

ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรมิได้อุทธรณ์คําสั่งของอธิบดี หรือได้อุทธรณ์ คําสั่งของอธิบดีและคณะ
กรรมการ หรือศาลได้มีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ถ้าผู้คัดค้านได้ยื่นคําขอรับสิทธิบัตร
สําหรับการประดิษฐ์นั้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันมีคําสั่งของอธิบดี หรือนับแต่วันที่
คณะกรรมการหรือศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าผู้คัดค้านได้ยื่น
คําขอนั้นในวันเดียวกับวันที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นคําขอรับสิทธิบัตร และให้ถือว่าการประกาศ
โฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรของผู้ถูกคัดค้านตามมาตรา ๒๘ เป็นประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิ
บัตรของผู้คัดค้านด้วย ในกรณีเช่นนี้ ผู้ใดจะยื่นคําคัดค้านคําขอรับสิทธิบัตรของผู้คัดค้านเพราะ
เหตุตนมีสิทธิดีกว่านั้นไม่ได้

ในการออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้คัดค้านนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบคําขอรับสิทธิ
บัตรและตรวจสอบการประดิษฐ์ของผู้คัดค้านตามมาตรา ๒๔ และให้นํามาตรา ๒๙ มาใช้บังคับ
แก่ผู้คัดค้านด้วย

13

การยกคําขอและออกสิทธิบัตร
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จัดเตรียมคําขอ แปลงคําขอเป็นคําขอรับอนุสิทธิบัตรได้ก่อนประกาศโฆษณา ม. 65 จัตวา

แจ้งแก้ไข/ยกคําขอ ม. 28 (1) ยื่นคําขอแก้ไข

ยื่นคําขอ

ตรวจสอบเบื้องต้น ม. 24 (1)
ม.   9 Exclusion List
ม. 17 Enabling Disclosure
         Best Mode

ประกาศโฆษณา ม. 28 (2)

ยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์

ตรวจค้นเอกสาร

ชําระค่าธรรมเนียมออกสิทธิบัตร
ภายใน 60 วัน 
ม. 33 วรรคสอง

ชําระค่าธรรมเนียมรายปีด้วย

ตรวจสอบการประดิษฐ์ว่าเป็นไปตามมาตรา 5   ม. 24 (2)

ออกสิทธิบัตร ยกคําขอ ม. 30

ยื่นคําอุทธรณ์
ไปยังคณะ

กรรมการสิทธิบัตร
ภายใน 60 วัน

ม. 72

ชําระค่าธรรมเนียมคําขอ
รับสิทธิบัตร

ม. 21 เจ้าพนักงานต้่องรักษาความลับก่อนประกาศโฆษณา
ม. 22 บุคคลต้องรักษาความลับก่อนประกาศษโฆษณา

ม. 23 อธิบดีสั่งให้ปกปิดสาระสําคัญฯ

ม. 25 ขอความช่วยเหลือตรวจสอบ

ม. 25 ขอความช่วยเหลือตรวจสอบ

ม. 20 ขอแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับสิทธิบัตรได้ 
แต่ต้องไม่เพิ่มเติมสาระสําคัญของการประดิษฐ์

ภายใน 5 ปี ภายใน 1 ปีหลังชี้ขาด

ภายใน      15 วัน

ม. 34 วรรคสอง  ผู้ขอมิได้อุทธรณ์คําสั่ง
ของอธิบดี หรือศาลมีคําสั่งหรือ

คําพิพากษาถึงที่สุด ถ้าผู้คัดค้านยื่นคําขอ
ภายใน 180 วัน จะได้ priority date และ
ห้ามผู้ือื่นคัดค้าน คําขอรับสิทธิบัตรของผู้

คัดค้าน เพราะเหตุที่ีตนมีสิทธิดีกว่า

ชําระค่าธรรมเนียมประกาศ
โฆษณาคําขอรับสิทธิบัตร
ภายใน 60+60 วัน ม. 28 (2)

ม. 26 ตรวจ UNITY  แก้ภายใน 120 วันได้ priority date
อุทธรณ์ต่ออธิบดีภายใน 120 วัน  (          )

ม. 27 เรียกข้อมูล          เอกสารจากต่างประเทศต้องส่งภายใน 90 วัน

ชําระค่าธรรมเนียมคําขอ
ให้ตรวจสอบการประดิษฐ์
ภายใน 5 ปีนับแต่โฆษณา
หรือภายใน 1 ปีหลังคําวินิจฉัยชึ้
ขาดถีงที่สุดตาม ม. 33/34
ม. 29 วรรคแรก

ม. 31 ยื่นคําคัดค้านภายใน 90 วัน
พร้อมชําระค่าธรรมเนียม

ม.   5 Condition
ม.   9 Exclusion List
ม. 10 Inventorship
ม. 11 Employee-Employer
ม. 14 Nationality & Residency
    โต้แย้งภายใน 90 วัน
ม. 34 วรรคแรก อธิบดีสั่งยกคําขอ

YES NO

ผู้ประดิษฐ์ร่วมขอร่วมรับสิทธิบัตร ม. 15
(อุทธรณ์คําสั่งอธิบดีไปกรรมการได้)

       ยกคําขอ
       ละทิ้งคําขอ
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อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตร
ผู้ประดิษฐ์อุทธรณ์ คณะกรรมการสิทธิบัตรมีคําวินิจฉัยที่ 6/2549 ให้ยืนตามคําสั่งของอธิบดี
กรมทรัพย์สินทางปัญญา และให้ยกอุทธรณ์เสีย
ผู้ประดิษฐ์ฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ศาลฯ สั่งคืนคํา
ฟ้องให้ไปเขียนใหม่โดยมีคําแนะนําประกอบ  ผู้ประดิษฐ์นําคําฟ้องมายื่นใหม่
ศาลยังคงมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณา โดยให้เหตุผลว่า คําฟ้องของโจทก์ที่ยื่นมาใหม่
เป็นคําฟ้องที่ไม่แสดงให้พอเข้าใจได้ถึงสภาพแห่งข้อหา ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา
และคําขอบังคับ เพราะไม่อาจเข้าใจได้ว่าโจทก์ถูกจําเลยคนใดโต้แย้งสิทธิในเรื่องใด และจะ
บังคับจําเลยคนใดอย่างใด ทั้งจําเลยที่ 2 อยู่ในฐานะนิติบุคคลที่จะถูกฟ้องได้ด้วยเหตุใด
เมื่อพิเคราะห์คําฟ้องที่โจทก์นํามายื่นใหม่แล้ว เห็นว่าคําฟ้องของโจทก์ที่นํามายื่นใหม่ยังมี
เนื้องหาสาระเดิมเกือบทุกประการ โดยเฉพาะคําบรรยายฟ้องมีความฟุ่มเฟือยและมีเนื้อหา
เกินกว่าที่ควรจะเป็น คําบรรยายฟ้องหลายตอนอ่านแล้วไม่เข้าใจ อาทิ … … ...

ผู้ประดิษฐ์อุทธรณ์ไปศาลฎีกา คัดค้านคําสั่งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลางสรุปว่าคําฟ้องของโจทก์เป็นคําฟ้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายืน

15

รถยนต์คอมพิวเตอร์ (คําขอเลขที่ 081474):
คําพิพากษาศาลฎีกา
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หลักเกณฑ์การแก้ไขคําขอรับสิทธิบัตร
ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับสิทธิบัตรได้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง แต่การ
แก้ไขเพิ่มเติมนั้นต้องไม่เป็นการเพิ่มเติมสาระสําคัญของการ
ประดิษฐ์ [พระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา 20]

ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์จะขอแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับ
สิทธิบัตรโดยไม่เป็นการเพิ่มเติมสาระสําคัญของการประดิษฐ์ 
ให้ขอก่อนวันประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตร เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากอธิบดี [กฎกระทรวงฉบับที่ 21 ข้อ 16]

16
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ตัวอย่างที่ 1: การแก้ไขข้อถือสิทธิให้ชัดเจนขึ้น และไม่
เป็นการแก้ไขในสาระสําคัญ ทําได้ก่อนออกสิทธิบัตร
• สวนที่โจทกกลาวอางวา การแกไขขอถือสิทธิของจำเลยเปนการไมชอบและขัดตอกฎหมายนั้น เม่ือพิจารณาขอถือสิทธิ

ตามสิทธิบัตรของจำเลยท้ังกอนและหลังแกปรากฏวา สาระสำคัญไมไดเปล่ียนแปลงไปจากเดิม และไมไดเปนการเพ่ิมเติมขอ

ถือสิทธิใหมแตอยางใด แตเปนการบรรยายรายละเอียดใหชัดเจนขึ้นมากกวาเดิมเทานั้น ซึ่งสามารถกระทำได 

• และนางชุลีกร โคตรนนทพยานโจทกเองก็เบิกความวาการแกไขคำขอรับสิทธิบัตร ไมจำเปนตองยื่นขอแกไขกอน

ประกาศโฆษณา สามารถยื่นภายหลังได แตจะตองไมเปนการแกไขในสาระสำคัญ และตามปกติ การแกไขขอถือ

สิทธิจะไมมีระเบียบของกรมทรัพยสินทางปญญา ท่ีจะประกาศใหมีบุคคลอ่ืนมาคัดคาน และเห็นวาอำนาจในการแกไข

หรือการส่ังใหผูย่ืนคำขอแกไขขอถือสิทธิในชวงเวลาใดน้ัน หากเปนการดำเนินการแกไขเพ่ิมเติมใหขอถือสิทธิมีขอบเขตท่ี

ชัดเจนข้ึนแลว ยอมเปนดุลพินิจโดยแทของเจาหนาท่ี ท่ีจะส่ังใหผูย่ืนคำขอดำเนินการไดไมวาเวลาใดกอนออกสิทธิบัตร

เพราะเปนขั้นตอนการดำเนินการรับจดทะเบียนออกสิทธิบัตรตามปกติเทานั้น 

• ดังนี้ฟงไดวา การท่ีจำเลยดำเนินการแกไขขอถือสิทธิดังกลาว เปนการแกไขเพ่ือใหขอถือสิทธิชัดเจนขึ้น สามารถทำได

และไมขัดตอกฎหมายแตอยางใด

[คำพิพากษาศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางที่ 150/2547]
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ตัวอย่างที่ 2: การแก้ไขสาระสําคัญของคําขอรับ
สิทธิบัตรตามกฎหมายใหม่ ซึ่งมีบทเฉพาะกาลให้
ถือว่าคําขอที่ค้างอยู่เป็นคําขอตามกฎหมายใหม่

• เมื่อผูตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรของโจทก ปฏิเสธคำขอแกไขเพิ่มเติมขอถือสิทธิในคำขอ [เดิม] ของโจทก สิ่งที่โจทกสมควรกระทำคือการ
อุทธรณตอองคกรฝายบริหาร ที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิบัตร และหากกรณีเปนไปตามที่โจทกกลาวอางคือ กฎหมายมิได
กำหนดกลไก หรือมาตรการในการอุทธรณคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของเจาพนักงานดังกลาว ตอฝายบริหาร โจทกก็ชอบที่จะใชสิทธิทางศาลใน
การตรวจสอบคำสั่งหรือคำวินิจฉัยในทางปกครองดังกลาว  แตโจทกก็หาไดใชสิทธิตามที่วานี้ไม โจทกกลับยอมรับคำวินิจฉัยของเจาพนักงาน 
และทำการยื่นคำขอใหม … จึงถือไดวาโจทกทิ้งคำขอแกไขเพิ่มเติมคำขอ [เดิม] แลว

• อยางไรก็ตาม  หากสมมุติวาคำขอรับสิทธิบัตร [ใหม] เปนการขอเพ่ือแกไขเพิ่มเติม และถือเปนสวนหนึ่งของคำขอรับสิทธิบัตร [เดิม] โจทกจะ
ไดรับความคุมครอง ตามคำขอที่แกไขใหมในฐานะผลิตภัณฑยาหรือไม ศาลเห็นวาบทเฉพาะกาลในมาตรา ๓๙ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใหถือวาคำขอรับสิทธิบัตรซึ่งยังคางอยูกอน วันที่พระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับเปนคำขอตามกฎหมายใหมนั้น 
เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติหรือ “กฎหมายวิธีสบัญญัติ” ซึ่งโดยปกติยอมมีผลยอนหลังไปถึงกรณีที่ไดยื่นหรือเขามาสูระบบการ
พิจารณาแลว บทบัญญัติของขอตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคาก็เชนเดียวกัน ขอตกลงดังกลาวยอมจะตองอยูภายใต
หลักความสงบเรียบรอยและหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศสมาชิก ขอตกลงทริปสไดกลาวไวในอารัมภบทวา สิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญาเปนสิทธิเอกชน (Intellectual property rights are private rights)  กฎหมายสิทธิบัตรสวนใหญในประเทศอุตสาหกรรมจึงเปน
กฎหมายในสวนแพง ไมใชกฎหมายที่การละเมิดมีโทษทางอาญา การใชกติกาสากลจึงตองมองถึงบริบทที่สำคัญในแตละสังคมแตละประเทศ
สมาชิกดวย สำหรับประเทศไทย พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯกำหนดใหการละเมิดสิทธิบัตร มีโทษทางอาญาถึงจำคุกและปรับ การแกไข
ปรับปรุงกฎหมายสิทธิบัตรในดานสารบัญญัติเพ่ือให เพ่ิมวัตถุแหงการคุมครอง ดังเชนกรณีมาตรา ๙ (๑) เรื่องผลิตภัณฑยาจึงไมอาจมีผลยอน
หลังได เนื่องจากขัดตอหลักการสากลเกี่ยวกับนโยบายสาธารณหรือความสงบเรียบรอย และหลักการของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
คำขอดังกลาวของโจทกเพื่อแกไขเพิ่มเติมคำขอ [เดิม] ยอมตกไปเชนกัน [คำพิพากษาศาลทรัพยสินทางปญญาฯ ที่ 54/2546]
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ตัวอย่างที่ 3: กรณีการแก้ไขคําขอรับสิทธิบัตร
ยา DDI หลังประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตร

ให้ข้อถือสิทธิกว้างขึ้น

19

คําขอรับสิทธิบัตร
สูตรผสมซึ่งให้ทางปากที่ดีขึ้นของ
ไดดีออกซีเพียวรีนนิวคลีโอไซด์

ไดดีออกซีเพียวรีนนิวคลีโอไซด์...
จากประมาณ 5 ถึง 100 มิลลิกรัม

ต่อหน่วยขนาดใช้ยา ...

Bristol Myers Squibb Co.
ยื่นคําขอรับสิทธิบัตร
7 กรกฎาคม 2535

ไดดีออกซีเพียวรีนนิวคลีโอไซด์...
จากประมาณ 5 ถึง 100 มิลลิกรัม

ต่อหน่วยขนาดใช้ยา ...

…
ไดดีออกซีเพียวรีนนิวคลีโอไซด์

...

ประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตร
สูตรผสมซึ่งให้ทางปากที่ดีขึ้นของ
ไดดีออกซีเพียวรีนนิวคลีโอไซด์

ประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตร
15 ธันวาคม 2536

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่ 7600
สูตรผสมซึ่งให้ทางปากที่ดีขึ้นของ
ไดดีออกซีเพียวรีนนิวคลีโอไซด์

ออกสิทธิบัตร
22 มกราคม 2541

แก้ไขคําขอรับสิทธิบัตร 
(ครั้งที่ 2)

13 พฤษภาคม 2540
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หลักกฎหมายที่ศาลใช้
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ได้ให้นิยามของการประดิษฐ์ ในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ว่าหมายถึงการคิดค้นหรือคิดทําขึ้น อัน
เป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ ยาที่อาจได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรจึงต้องเป็นการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ด้านยารักษาโรคขึ้นใหม่ ซึ่ง
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ยาที่ได้รับความคุ้มครอง อาจเป็นสารประกอบบริสุทธิ์ หรือเป็นองค์ประกอบหรือสูตรผสมของยา กรณีของ
สารประกอบบริสุทธิ์ต้องเป็นการคิดค้นหรือสร้างสารบริสุทธิ์ขึ้นได้ใหม่ แต่กรณีขององค์ประกอบหรือสูตรผสมของยาต้องเป็นการคิดค้น
ส่วนผสมของยาขึ้นใหม่ ดังนั้น สูตรผสมหรือการกําหนดช่วงปริมาณของยาต่อหน่วยขนาดใช้ยา จึงเป็นสาระสําคัญของการประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์ยาลักษณะนี้ เป็นจริงตามที่นางอัจฉราพยานโจทก์ทั้งสามยืนยันว่า การกําหนดช่วงปริมาณของยาต่อหน่วยขนาดใช้ยา เป็นหัวใจ
ของการผลิตยา เมื่อมีการยื่นคําขอรับสิทธิบัตร

มาตรา 17 กําหนดให้คําขอรับสิทธิบัตรต้องมี ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ รายละเอียดการ
ประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และรายการอื่นอันได้แก่บทสรุปการประดิษฐ์ ที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ในส่วนของราย
ละเอียดการประดิษฐ์ ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องเปิดเผยข้อมูลของการประดิษฐ์ต่อสาธารณชน โดยอธิบายโครงสร้างของการประดิษฐ์ 
กฎหมายบัญญัติให้รายละเอียดการประดิษฐ์ต้องมีข้อความสมบูรณ์ รัดกุม และชัดแจ้ง อันจะทําให้ผู้มีความชํานาญในระดับสามัญในศิลปะ
หรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องสามารถทําและปฏิบัติการตามการประดิษฐ์นั้นได้ และต้องระบุวิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดที่ผู้ประดิษฐ์จะพึง
ทราบได้ ทั้งนี้เงื่อนไขในการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ได้ถูกกําหนดขึ้น เพื่อตอบแทนสังคมจากการที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะได้รับสิทธิ
เด็ดขาดจากความคุ้มครองตามกฎหมาย  ดังนั้นประชาชนทั่วไปควรได้รับทราบข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ให้มากที่สุด เพื่อที่จะ
สามารถตรวจสอบและศึกษาข้อมูลของการประดิษฐ์นั้น และใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาความรู้หรือสร้างสรรค์การประดิษฐ์ให้ดีขึ้น ภาย
หลังระยะเวลาการคุ้มครองตามสิทธิบัตรสิ้นสุดลงแล้ว

ส่วนข้อถือสิทธินั้นเป็นการกําหนดขอบเขตการประดิษฐ์ที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ดังที่มาตรา 36 ทวิ 
วรรคแรกตอนต้น บัญญัติรับรองสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรการประดิษฐ์ว่ามีขอบเขตดังระบุในข้อถือสิทธิ การจะพิจารณาว่า ผู้อื่นละเมิดสิทธิ
บัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือไม่ ต้องพิจารณาจากข้อถือสิทธิเป็นหลัก ข้อถือสิทธิจึงต้องมีข้อความที่รัดกุม ชัดแจ้ง ไม่กว้างเกินไป หากข้อถือ
สิทธิคลุมเครือ การวินิจฉัยขอบเขตของการประดิษฐ์ตามข้อถือสิทธิ ต้องพิจารณาลักษณะของการประดิษฐ์ที่ระบุในรายละเอียดการ
ประดิษฐ์และรูปเขียนประกอบด้วย ดังที่มาตรา 36 ทวิ วรรคแรกตอนท้ายบัญญัติไว้ ดังนั้นทั้งรายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถือสิทธิจึง
เป็นส่วนที่มีความสําคัญต่อคําขอรับสิทธิบัตรเป็นอย่างยิ่ง ขอบเขตการประดิษฐ์ที่จะได้รับความคุ้มครองดังที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิต้อง
สอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ที่เปิดเผยไว้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ขอบเขตการประดิษฐ์ที่จะได้รับความคุ้มครองดังที่ระบุไว้ในข้อถือ
สิทธิจะกว้างหรือมากเกินไปกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ไม่ได้
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การวิเคราะห์ของศาล
เมื่อมาตรา 20 บัญญัติให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับสิทธิบัตรได้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง แต่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นต้องไม่เป็นการเพิ่มเติมสาระ
สําคัญของการประดิษฐ์  ข้อความว่าสาระสําคัญของการประดิษฐ์ ย่อมหมายความถึงทั้งราย
ละเอียดการประดิษฐ์ที่ต้องมีเพื่อประโยชน์ของสังคม และข้อถือสิทธิที่เป็นการกําหนด
ขอบเขตของสิทธิหรือประโยชน์ที่ผู้ทรงสิทธิบัตรจะได้รับความคุ้มครองไม่ใช่เพียงอย่างหนึ่ง
อย่างใดเท่านั้น  ส่วนข้อความว่าเพิ่มเติมสาระย่อมมีความหมายอยู่ในตัวว่าทําให้ มีสาระ
มากขึ้น หรือสาระเปลี่ยนแปลงไป การตัดข้อความจึงอาจเป็นการเพิ่มเติมสาระได้ประการ
หนึ่ง
ดังนั้น การตัดข้อความ "จากประมาณ 5 ถึง 100 มิลลิกรัมต่อหน่วยขนาดใช้ยา" ออกจากข้อ
ถือสิทธิ ซึ่งเดิมมีอยู่ ทําให้สาระของข้อถือสิทธิเปลี่ยนแปลงไป โดยผู้ทรงสิทธิบัตรจะได้รับ
ความคุ้มครองสัดส่วนของส่วนผสมยาที่ไม่จํากัดปริมาณต่อหน่วยขนาดใช้ยา  ซึ่งมากกว่าที่
เคยระบุขอบเขตไว้ในข้อถือสิทธิเดิม และมีผลให้ขอบเขตการประดิษฐ์ที่จะได้รับความ
คุ้มครองตามข้อถือสิทธิใหม่ กว้างหรือมากเกินไปกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ในรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ ซึ่งเปิดเผยข้อมูลไว้ที่ "จากประมาณ 5 ถึง 150 มิลลิกรัมต่อหน่วยขนาดใช้ยา"  การ
ตัดข้อความ "จากประมาณ 5 ถึง 100 มิลลิกรัมต่อหน่วยขนาดใช้ยา" ออกจากข้อถือสิทธิ จึง
เป็นการเพิ่มเติมสาระสําคัญของการประดิษฐ์ ซึ่งต้องห้ามตามกฎหมาย
[คําพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่ ทป. 93/2545]
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