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รายงานกลุ่มที่ ๒

การจัดการคดีสิทธิบัตรสาหรับผู้พพิ ากษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
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๑.นายปริ ญญา ดีผดุง
๒.นายสุพจน์ ธารงเวียงผึ้ง
๓.นายสอนชัย สิ ราริ ยกุล
๔.นางจรู ญลัขณ์ อินทจาร รัตนราช
๕.นายเพิ่มศักดิ์ สาธิตภิญโญ

รายงานนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการฝึ กอบรมหลักสูตร
“กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ”
ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์คลีย ์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ระหว่างวันที่ ๑๕ ถึง ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
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บทที่ ๒ การศึกษาเปรี ยบเทียบ
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โลกของเราทุกวันนี้พฒั นาขึ้นอย่างมาก จากเดิมที่เมื่อมนุษย์เพิ่งจะรู ้จกั การเพาะปลูกและเลี้ยง
สัตว์ โดยเริ่ มมีการประดิษฐ์เครื่ องใช้ไม้สอยในครัวเรื อนและอาวุธสาหรับการป้ องกันตัวและล่าสัตว์เท่านั้น
ต่อมาเมื่อมนุษย์มาอยูร่ วมกลุ่มกันก็เริ่ มมีการพัฒนาสิ่ งประดิษฐ์ต่าง ๆ มากขึ้นเพื่อการดารงชีวติ และการขยาย
อาณาจักรของกลุ่มตน จนกระทัง่ เมื่อมนุษย์สามารถตั้งหลักปั กฐานรวมกลุ่มกันเป็ นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีความ
มัน่ คงปลอดภัย มนุษย์จึงเริ่ มหันมาคิดพัฒนาชุดความคิดในด้านต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นในด้านปรัชญา สังคม
การเมือง ศิลปะ วิทยาศาสตร์ เป็ นต้น จนเกิดเป็ นยุคอารยธรรมโบราณต่าง ๆ ขึ้นทัว่ ทุกมุมโลก ซึ่ งมนุษย์ก็ได้
ประดิษฐ์คิดค้นสิ่ งประดิษฐ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการ
ดารงชีวติ ตลอดจนการใช้เป็ นอาวุธในการทา
สงคราม จนเข้าสู่ ยคุ ปฏิวตั ิอุตสาหกรรมซึ่ งเริ่ มมีการพัฒนา ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างมากมายเพื่อตอบสนอง
ไม่เพียงแต่ความต้องการในระดับชุมชนเท่านั้น แต่ยงั เป็ นการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีเพื่อการผลิตในเชิง
อุตสาหกรรมด้วย โดยในยุคปฏิวตั ิอุตสาหกรรมนี้โลกได้พฒั นาอย่างก้าวกระโดดเพื่อรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่มีการติดต่อค้าขายกันทัว่ โลก ทาให้เกิดการแข่งขันในการคิดค้นสิ่ งประดิษฐ์ต่าง ๆ อันเป็ นรากฐาน
สาคัญสาหรับเทคโนโลยีในยุคปั จจุบนั และเมื่อโลกได้กา้ วผ่านมาถึงยุคปั จจุบนั
โลกก็แตกต่างไปจากยุคเดิม
มากจนไม่มีใครจะจินตนาการได้ ในโลกปั จจุบนั มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในทุก ๆ ด้าน มีการประดิษฐ์
คิดค้นสิ่ งที่เรี ยกว่าเป็ นนวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดเวลา และโดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ( Information Technology) ได้ทาให้โลกของเราทุกวันนี้เข้าสู่ ยคุ ดิจิตอล ซึ่ งกาลังจะเปลี่ยนโฉม
หน้าของโลกใบนี้ไปอีกอย่างมากมาย
สาหรับในประเทศไทยนั้น เมื่อเข้าสู่ ประชาคมโลก มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้นก็
ได้รับเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาด้วย จนเมื่อมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจก็ทาให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นสิ่ ง
ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้คนไทยหันมาประดิษฐ์คิดค้นสิ่ งต่าง ๆ อันจะนามา
สู่ การพัฒนาประเทศให้เจริ ญก้าวหน้าจึงจาเป็ นที่จะต้องมีกฎหมายที่รับรองและคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูป้ ระดิษฐ์ ซึ่ งก็
คือกฎหมายสิ ทธิ บตั ร แต่โดยที่ประเทศไทยยังเป็ นประเทศกาลังพัฒนา การประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ
หรื อการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่เป็ นนวัตกรรมยังมีจานวนน้อย องค์ความรู ้ในระบบกฎหมายสิ ทธิ บตั รของไทย
ซึ่ งเป็ นแนวคิดใหม่ในสังคมไทยจึงยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ทาให้เกิดปั ญหามากมายตั้งแต่ในเรื่ องที่วา่
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สิ ทธิ บตั รคืออะไร ซึ่ งโดยมากผูค้ นมักจะนาสิ ทธิ บตั รไปปนกับลิขสิ ทธิ์ โดยไม่มีความรู ้วา่ แท้ที่จริ งแล้วงานอันมี
ลิขสิ ทธิ์ คืองานประเภทใด และงานใดเป็ นงานที่ขอรับสิ ทธิ บตั รได้ และทั้งสอง เรื่ องมีความแตกต่างกันอย่างไร
และเกิดปั ญหาอีกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่ งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เข้าสู่ ทอ้ งตลาด ก็จะมีคนที่คอยนา
สิ่ งประดิษฐ์ต่าง ๆ เหล่านี้ไปลอกเลียนผลิตออกมาจาหน่าย และโดยมากก็มกั จะผลิตในลักษณะที่มีคุณภาพต่า
ทาให้เกิดความเสี ยหายแก่เจ้าของสิ ทธิ บตั รที่อาจจะขายสิ นค้าได้นอ้ ยลงหรื อผูบ้ ริ โภคอาจเข้าใจผิดคิดว่าสิ นค้า
คุณภาพต่าที่เกิดจากการลอกเลียนแบบเป็ นสิ นค้าของเจ้าของสิ ทธิ บตั รจนไม่เชื่อถือในสิ นค้าของเจ้าของ
สิ ทธิ บตั ร โดยที่ผลู ้ อกเลียนก็อาจจะมีท้ งั ที่รู้วา่ สิ่ งประดิษฐ์น้ นั ได้รับการออกสิ ทธิ บตั รแล้วและที่ไม่รู้วา่ มีการออก
สิ ทธิ บตั รสาหรับสิ นค้านั้นแล้ว และ ก็มีที่ไม่รู้วา่ การลอกเลียนแบบเป็ นการละเมิดสิ ทธิ บตั ร ไม่รู้วา่ การละเมิด
สิ ทธิ บตั รคืออะไร โดยคิดว่าทาได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในทางตรงกันข้าม
นักประดิษฐ์มกั จะคิดว่าการ
ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใดขึ้นมาก็ตามก็จะได้สิทธิ บตั รในงานนั้นทันที โดยที่ไม่ทราบว่าสิ่ งประดิษฐ์น้ นั จะได้รับ
สิ ทธิ บตั รก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่กาหนดว่า ต้องเป็ น
การประดิษฐ์ข้ ึนใหม่ ต้องเป็ นการประดิษฐ์ที่มีข้ นั การประดิษฐ์สูงขึ้น และต้องเป็ นการประดิษฐ์ที่สามารถ
ประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม ทั้งปั ญหาในเรื่ องการยืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รซึ่ งจะต้องมีการอธิ บายลักษณะของการ
ประดิษฐ์และข้อถือสิ ทธิไว้ดว้ ย และยังรวมถึงปัญหาในเรื่ องของการละเมิดสิ ทธิบตั รที่โดยมากเมื่อมีการ
ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ข้ ึนมาแล้วเจ้าของสิ่ งประดิษฐ์ที่ได้รับสิ ทธิ บตั รก็มกั จะเข้าใจว่าตนเองมีสิทธิ แต่เพียงผูเ้ ดียว
หรื อมีสิทธิ ดีกว่าผูอ้ ื่นในสิ่ งประดิษฐ์ที่มีลกั ษณะคล้ายกันนั้นจนนาไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการดาเนินคดีกบั ผูท้ ี่
ผลิตหรื อจาหน่ายสิ่ งประดิษฐ์ที่คล้ายกันนั้น โดยไม่คานึงว่าสิ่ งประดิษฐ์ของตนได้รับสิ ทธิ บตั รมาโดยชอบด้วย
กฎหมายหรื อไม่ เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกาหนดหรื อไม่ และผูท้ ี่ผลิตหรื อจาหน่ายสิ่ งประดิษฐ์ที่คล้ายกัน
นั้นได้ละเมิดข้อถือสิ ทธิ ในสิ ทธิ บตั รของตนหรื อไม่ เพราะ คดีที่เจ้าของสิ ทธิ บตั รฟ้องร้องผูท้ ี่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด
สิ ทธิ บตั รนั้น ศาลมักจะพบว่าสิ ทธิ บตั รออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ไม่มีความใหม่ หรื อเป็ นที่ประจักษ์ได้
โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชานาญในระดับสามัญสาหรับงานประเภทนั้น อันทาให้ไม่มีข้ นั การประดิษฐ์สูงขึ้น
หรื อเป็ นกรณี ที่ผทู ้ ี่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิ ทธิ บตั รนั้นได้ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ข้ ึนโดยไม่ได้ละเมิดข้อถือสิ ทธิ ของ
เจ้าของสิ ทธิ บตั ร ดังนั้น กฎหมายสิ ทธิ บตั รจึงเข้ามา มีส่วนสาคัญในการบรรลุวตั ถุประสงค์ในการรักษาความ
สมดุลทั้งที่เป็ นการจูงใจและกระตุน้ ให้มีการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศโดยให้
สิ ทธิ แก่เจ้าของสิ ทธิ บตั รแต่ผเู ้ ดียวในสิ่ งประดิษฐ์น้ นั ภายในระยะเวลาจากัด เมื่อครบกาหนดระยะเวลาแล้ว
สิ่ งประดิษฐ์น้ นั ก็จะตกเป็ นของสาธารณะที่สาธารณชนสามารถนาไปใช้ได้ และเพื่อไม่ให้เจ้าของสิ ทธิ บตั รใช้
สิ ทธิ แต่เพียงผูเ้ ดียวนั้นเป็ นเครื่ องมือในการกาจัดคู่แข่งขันทางการค้าที่สุจริ ต หรื อต้องการที่จะครอบงาตลาดเป็ น
ของตนเองแต่เพียงผูเ้ ดียว ผูท้ ี่เกี่ยวข้องจาเป็ นที่จะต้องศึกษาและมีความรู ้กฎหมายสิ ทธิ บตั รให้ถ่องแท้เพื่อจะได้
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นามาใช้วเิ คราะห์และวินิจฉัยปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบสิ ทธิ บตั รขอประเทศไทยให้เกิดความเป็ นธรรมกับ
เจ้าของสิ ทธิ บตั รและเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยส่ วนรวม

๖

วัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตการศึกษา และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ด้วยคณะผูจ้ ดั ทารายงานฉบับนี้ซ่ ึ งเป็ นผูร้ ับทุนฝึ กอบรมหลักสู ตร ‚กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและ
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การค้าระหว่างประเทศ‛ ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์ เนีย เบิร์คลีย ์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา ระหว่างวันที่ ๑๕ ถึง
๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของสภาพปั ญหาดังกล่าว จึงประสงค์ที่จะนาความรู ้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้มาแบ่งปั นถึงหลักการพื้นฐานและแนวคิด ตลอดจนแนวทางการแก้ไข
ปั ญหาดังกล่าวในทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยมีขอบเขตการศึกษาตามเนื้อหาที่ได้รับการอบรม
ทั้งนี้ คณะผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับกฎหมายไทย เพื่อที่จะได้เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาและ
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของกฎหมายในการรักษาความสมดุลระหว่างการส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้มีการ
ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ อันจะทาให้เกิดการพัฒนาประเทศโดยการรับรองและคุม้ ครองให้สิทธิ แก่เจ้าของ
สิ ทธิ บตั รแต่ผเู ้ ดียว กับการคุม้ ครองประโยชน์สาธารณะในภาพรวม โดยชี้ให้เห็นถึงช่องว่างในการบังคับใช้
กฎหมายไทยที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผปู ้ ระดิษฐ์ เจ้าของสิ ทธิ บตั ร และผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อให้
ได้รับความคุม้ ครองในสิ ทธิ บตั รของตน และขอบเขตการดาเนินการต่าง ๆ ไม่ให้ละเมิดสิ ทธิ บตั รของบุคคลอื่น
หรื อไม่ให้เจ้าของสิ ทธิ บตั รใช้สิทธิ ที่มีอยูก่ ่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผอู ้ ื่น
หรื อมีแนวทางการดาเนินการตาม
กฎหมายอย่างไร ซึ่ งทางคณะผูจ้ ดั ทารายงานหวังว่าจะเป็ นประโยชน์แก่ผอู ้ ่านไม่มากก็นอ้ ย และท้ายที่สุดหากมี
ข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะผูจ้ ดั ทาก็ขออภัยไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย

๗

บทที่ ๒
การศึกษากฎหมายเปรี ยบเทียบ
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๒.๑.๑ ระบบกฎหมายสิ ทธิบตั รของประเทศสหรัฐอเมริ กา

ศ

๒.๑ กฏหมายสิ ทธิบตั รของประเทศสหรัฐอเมริ กา (U.S. Patent Law)

สำน
ักก

ารต

่างป

ประเทศสหรัฐอเมริ กาเป็ นประเทศที่มีพฒั นาการทางด้านสิ ทธิ บตั รมาอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลา
ยาวนาน โดย
จุดเริ่ มต้นของระบบกฎหมายสิ ทธิ บตั รของสหรัฐอเมริ กาเกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่มีการบัญญัติไว้
รัฐธรรมนูญฉบับแรกของสหรัฐอเมริ กาในปี ค.ศ. ๑๗๘๗ มาตรา ๘ (๘) ซึ่งบัญญัติวา่ ‚สภาคองเกรสมีอานาจ
...ในการส่ งเสริ มกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และศาสตร์ ต่าง ๆ ที่เป็ นประ โยชน์ โดยการรับรองให้ผปู ้ ระพันธ์
และผูป้ ระดิษฐ์มีสิทธิ แต่เพียงผูเ้ ดียวในงานและในการคิดค้นภายในระยะเวลาที่จากัด ‛ และเพื่อจูงใจให้คนใน
ชาติได้ประดิษฐ์ คิดค้น และออกแบบ สิ่ งประดิษฐ์หรื อกระบวนการ อันนาไปสู่ การพัฒนาประเทศอย่างมัน่ คง
จาเป็ นที่จะต้องมีระบบสิ ทธิ บตั รเพื่ออานวยให้การประดิษฐ์คิดค้นได้รับความคุม้ ครองอย่างถูกต้อง เป็ นธรรม ซึ่ง
นับวันสิ ทธิ บตั รของประเทศสหรัฐอเมริ กาก็เพิม่ ขึ้นอย่างมาก โดย จากสถิติที่มีการเก็บรวบรวมจะเห็นได้วา่ ตั้งแต่
ปี ค.ศ. ๑๙๗๕ จนถึงปั จจุบนั มีผยู ้ นื่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รในปริ มาณที่เพิ่มขึ้นอย่างมากทุกปี และจานวนสิ ทธิ บตั รที่
ออกให้ก็มีจานวนมากขึ้นเช่นกัน
นอกจากนี้ ในปั จจุบนั อุตสาหกรรมที่ได้รับแรงจูงใจจากทรัพย์สินทางปั ญญามีส่วนสนับสนุน
การจ้างงานอย่างน้อย ๔๐ ล้านตาแหน่งในประเทศสหรัฐอเมริ กา และมีส่วนมากกว่า ๕ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรื อ ๓๕ เปอร์เซ็นต์ ของจีดีพีของประเทศสหรัฐอเมริ กา ประเทศสหรัฐอเมริ กาจึงได้พฒั นาระบบ
กฎหมาย
สิ ทธิ บตั รในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้เป็ นระบบที่เข้มแข็งและมีประสิ ทธิ ภาพจนเป็ นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ
และถือเป็ นต้นแบบสาคัญของประเทศต่าง ๆ ที่จะนาระบบสิ ทธิ บตั รของประเทศสหรัฐอเมริ กามาปรับใช้กบั
ระบบของประเทศของตน ซึ่ งองค์ความรู ้พ้นื ฐานของกฎหมายสิ ทธิ บตั รของประเทศสหรัฐอเมริ กามีดงั นี้
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ประเภทของสิ ทธิบตั รตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา
สิ ทธิ บตั รในประเทศสหรัฐอเมริ กาแบ่งออกได้ดงั นี้ คือ
ก. สิ ทธิบตั รการประดิษฐ์
ข. สิ ทธิบตั รการออกแบบ
ค. สิ ทธิบตั รพันธุ์พืช

สิ ทธิบตั รการประดิษฐ์
การประดิษฐ์ที่จะขอรับสิ ทธิบตั รที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้จะต้องมีลกั ษณะ ๕ ประการ
ดังต่อไปนี้
๑) Subject Matter
๒) Utility

๓) Novelty
๔) Obviousness
๕) Disclosure

Subject Matter

่างป
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สิ่ งประดิษฐ์ที่ขอรับสิ ทธิ บตั รได้ (Inventions Patentable)
มาตรา ๑๐๑ ของกฎหมายสิ ทธิ บตั รสหรัฐอเมริ กาได้กาหนดเงื่อนไขทัว่ ไปสาหรับสิ ทธิ บตั รการ
ประดิษฐ์ ว่าผูใ้ ดประดิษฐ์หรื อค้นพบกรรมวิธี เครื่ องจักรกล การผลิต หรื อส่ วนประกอบของสิ่ งต่าง ๆ ที่ใหม่และ
ใช้ประโยชน์ได้
หรื อการพัฒนาปรับปรุ งใหม่และใช้ประโยชน์ได้อาจได้รับสิ ทธิบตั รตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด
คดี Diamond v. Chakrabarty ในปี ค.ศ. 1980 ซึ่งศาลฎีกาของสหรัฐอเมริ กาได้ยอมรับให้มี
การจดทะเบียนสิ ทธิ บตั รแบคทีเรี ยที่ใช้ในการกาจัดคราบน้ ามันที่ประดิษฐ์โดยมนุษย์ พร้อมวางหลักกฎหมายว่า
‚สภาได้บญั ญัติกฎหมายให้ส่ิ งที่สามารถขอรับสิ ทธิบตั รได้รวมถึงสิ่ งใด ๆ ภายใต้ดวงอาทิตย์ที่ผลิตขึ้นโดย
มนุษย์‛ ‚Congress intended statutory subject matter to ‘include anything under the sun that is

made by man.‛ ซึ่งรวมถึงแบคทีเรี ยที่ถูกแปลงสภาพหรื อสสารทางธรรมชาติที่อาจได้รับสิ ทธิบตั รถ้าธรรมชาติ
ไม่อาจสร้างสรรค์สิ่งนั้นได้เอง แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่ามาตรา ๑๐๑ นี้จะไม่มีขอ้ จากัดหรื อจะ
รวมถึงทุกการค้นพบ เพราะกฏธรรมชาติ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และความคิดที่เป็ นนามธรรมไม่อาจได้รับ
สิ ทธิบตั ร ตัวอย่างเช่น แร่ ธาตุชนิดใหม่ที่ถูกค้นพบใต้พ้นื พิภพนี้ หรื อพืชชนิดใหม่ที่ถูกพบในป่ าจึงไม่ใช่สิ่งที่

๑๐

สามารถออกสิ ทธิบตั รได้ หรื อโทรเลขเป็ นสิ่ งที่อาจได้รับสิ ทธิ บตั ร แต่ความคิดในเรื่ องของการสื่ อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่อาจได้รับสิ ทธิ บตั ร เฉกเช่นเดียวกับที่อลั เบิร์ต ไอน์สไตน์ ไม่สามารถขอรับสิ ทธิ บตั รกฎ
E = mc2 และเซอร์ไอแซก นิวตัน ไม่อาจขอรับสิ ทธิบตั รกฎของแรงโน้มถ่วงได้ เพราะการค้นพบดังกล่าวเป็ น
การค้นพบถึงกฎของธรรมชาติซ่ ึ งเป็ นสิ่ งที่สงวนไว้สาหรับมนุษยชาติและไม่ได้มีไว้เพื่อใครคนใดคนหนึ่ง
โดยเฉพาะ (Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978); Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 67 (1972);

ระเ
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Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., 333 U.S. 127, 130 (1948); O'Reilly v. Morse, 15
How. 62, 112-121 (1854); Le Roy v. Tatham, 14 How. 156, 175 (1853))
Utility

่างป

มาตรา ๑๐๑ ของกฎหมายสิ ทธิ บตั รสหรัฐอเมริ กาได้กาหนดเงื่อนไขในการประดิษฐ์หรื อการค้น
พบว่าจะต้องเป็ นสิ่ งที่ใช้ประโยชน์ได้ ( Useful) ซึ่ งรวมถึงสามารถทางานได้จริ ง สิ่ งประดิษฐ์ที่ไม่สามารถ
ทางานได้ก็จะไม่สามารถขอรับสิ ทธิ บตั รได้ ทั้งนี้ ผูย้ นื่ คาขอรับสิ ทธิบตั รจะต้องแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์
ในทางปฏิบตั ิโดยเฉพาะ (Particular Practical Purpose) ซึ่ งจะต้องผ่านเกณฑ์ในเรื่ องความมีประโยชน์
โดยเฉพาะและสามารถทางานได้จริ ง ( Specific and Substantial Utility) และเกณฑ์การยอมรับ (Credible

ารต

Utility) โดยจะต้องเป็ นสิ่ งที่บุคคลที่มีความชานาญในระดับสามัญสาหรับงานประเภทนั้นยอมรับ และจะต้อง
เป็ นสิ่ งที่ใช้งานได้จริ งในทางปฏิบตั ิ

สำน
ักก

Novelty

การประดิษฐ์ที่จะขอรับสิ ทธิบตั รได้น้ นั จะต้องใหม่ ไม่เคยมีข้ ึนมาก่อน ซึ่งมาตรา ๑๐๒
กฎหมายสิ ทธิ บตั รของประเทศสหรัฐอเมริ กากาหนดเกี่ยวกับงานที่ปรากฎอยูแ่ ล้วว่า บุคคลย่อมมีสิทธิ ที่จะได้รับ
สิ ทธิ บตั รเว้นแต่การประดิษฐ์น้ นั มีการออกสิ ทธิ บตั รแล้ว หรื อได้รับการ กล่าวถึงในสิ่ งพิมพ์ หรื อมีการใช้ ขาย
ต่อสาธารณะ ก่อนวันยืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั ร หรื อการประดิษฐ์น้ นั ถูกกล่าวถึงในคาขอรับสิ ทธิ บตั รที่ถูกตีพิมพ์
และมีการยืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รก่อนโดยในการพิจารณาว่าสิ่ งประดิษฐ์ที่ขอรับสิ ทธิ บตั รเป็ นงานที่ใหม่หรื อไม่
แต่เดิมตามกฎหมายสิ ทธิ บตั รของประเทศสหรัฐอเมริ กา ( Patent Act of 1952) ใช้หลัก First - to - Invent
ถือหลักว่าผูใ้ ดประดิษฐ์ข้ ึนก่อนย่อมได้รับสิ ทธิ บตั รโดยไม่ตอ้ งพิจารณาถึงวันที่ยนื่ คาขอรับสิ ทธิ บตั ร ซึ่ งเป็ น
หลักที่ใช้เฉพาะที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาเท่านั้น โดยในประเทศอื่นทัว่ โลกจะไม่ใช้หลักนี้ในการพิจารณา ต่อมา
สภา คองเกรสได้ออกฎหมายใหม่ American Invents Act 2011 (มีผลใช้บงั คับวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๐๑ ๓)

๑๑

ยกเลิกหลัก First - to - Invent เปลี่ยนมาใช้หลัก First - to - File แทน โดยถือหลักว่าสิ่ งประดิษฐ์ที่ยนื่ คา
ขอรับสิ ทธิ ก่อนมีสิทธิ ดีกว่า
ตัวอย่าง นายดาประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ข้ ึนมาก่อน ต่อมานายแดงนาสิ่ งประดิษฐ์อนั เดียวกันนี้ไปพิมพ์เผยแพร่ ต่อ
สาธารณชน ถ้าเป็ นไปตามกฎหมายเดิมซึ่งใช้หลัก First - to - Invent นายดาสามารถยืน่ คาขอรับสิ ทธิบตั รได้
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เพราะนายดาเป็ นผูป้ ระดิษฐ์ข้ ึนก่อน แต่ตามกฎหมายใหม่ ที่ใช้หลัก First - to - File นายดาไม่สามารถยืน่ คา
ขอรับสิ ทธิ บตั รได้ เพราะนายแดงเป็ นผูพ้ ิมพ์เผยแพร่ ต่อสาธารณชน
การจะใช้หลัก First - to - File นี้มีเงื่อนไขคือ สิ่ งประดิษฐ์ที่จะขอรับสิ ทธิ บตั รนั้นต้องไม่มีการ
เปิ ดเผยต่อสาธารณชนทั้งในด้านของเอกสาร เช่น วารสารที่เผยแพร่ ต่อสาธารณชน หนังสื อ เว็บเพจ คาขอรับ
สิ ทธิ บตั รที่มีการพิมพ์เผยแพร่ เอกสารการประชุม เป็ นต้น และยังรวมถึงการรับรู ้ การใช้ หรื อการจาหน่าย ของ
สาธารณชน ก่อนวันยืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั ร แต่ไม่รวมถึงการวิจยั และการเป็ นความลับทางการค้า ซึ่ งต้องพิจารณา
ถึงวันที่มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชนเปรี ยบเทียบกับวันที่ยนื่ คาขอรับสิ ทธิ บตั ร อย่างไรก็ตาม กฎหมายกาหนด
ข้อยกเว้นในเรื่ องของการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยให้มีเงื่อนเวลาพิเศษ ๑ ปี ( One Year Rule) หากมีการ
เปิ ดเผยสิ่ งประดิษฐ์ไปแล้ว ยังมีเงื่อนเวลาหนึ่งปี ในการยืน่ คาขอรับสิ ทธิบตั รได้ เพื่อให้เวลาในการพัฒนา
ตัวอย่างเช่น อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยต่าง ๆ มักจะพิมพ์เผยแพร่ งานของตนก่อนที่จะมีการยืน่ คาขอรับ
สิ ทธิ บตั ร ถ้ายืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชนก็ยงั สามารถยืน่ คาขอรับ
สิ ทธิ บตั รได้ ซึ่ งประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกที่ไม่มีเงื่อนเวลาในส่ วนนี้ แต่จะต้องยืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รก่อนจะมีการ
เปิ ดเผยต่อสาธารณชน และกฎหมายยังกาหนดข้อยกเว้นในเรื่ องของการเปิ ดเผยต่อสาธารณชนไว้อีกประการ
หนึ่งในกรณี ที่เป็ นการใช้เพื่อทดลอง ( Experimental Use) ในคดี City of Elizabeth V American

Nicholson Pavement (1877) ซึ่งศาลในคดีดงั กล่าวได้วนิ ิจฉัยให้เหตุผลว่า การใช้เพื่อสาธารณ ะจะต้องเป็ น
การใช้เพื่อการทดสอบต่อสาธารณชน ผูป้ ระดิษฐ์สามารถทดสอบได้หากเป็ นการทดสอบโดยสุ จริ ต การทดสอบ
ไม่อาจทาได้เฉพาะบุคคล และจะต้องอยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูป้ ระดิษฐ์
ข้อยกเว้นกรณี การเปิ ดเผยต่อสาธารณชน

America Invents Act of 2011 มาตรา ๑๐๒ กาหนดเงื่อนไขในกรณี น้ ีวา่

(๑) การเปิ ดเผยที่ทาขึ้นภายใน ๑ ปี ก่อนการยืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รไม่ถือว่าเป็ นงานที่ปรากฏ
อยูแ่ ล้วหากการเปิ ดเผยทาโดยผูป้ ระดิษฐ์หรื อผูป้ ระดิษฐ์ร่วม หรื อโดยผูอ้ ื่นซึ่ งได้รับสิ่ งที่จะขอรับสิ ทธิ บตั รที่
เปิ ดเผยจากผูป้ ระดิษฐ์หรื อผูป้ ระดิษฐ์ร่วม

๑๒

(๒) การเปิ ดเผยที่ปรากฏอยูใ่ นคาขอรับสิ ทธิ บตั รและสิ ทธิ บตั รไม่ถือว่าเป็ นงานที่ปรากฏอยูแ่ ล้ว
หาก

ระเ
ท
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(๒.๑) สิ่ งที่จะขอรับสิ ทธิ บตั รที่ถูกเปิ ดเผยได้รับมาทั้งโดยทางตรงหรื อทางอ้อมจากผูป้ ระดิษฐ์
หรื อผูป้ ระดิษฐ์ร่วม หรื อ
(๒.๒) สิ่ งที่จะขอรับสิ ทธิ บตั รที่ถูกเปิ ดเผยได้ถูกเปิ ดเผยต่อสาธารณชนโดยผูป้ ระดิษฐ์หรื อผู ้
ประดิษฐ์ร่วมหรื อโดยผูอ้ ื่นซึ่ งได้รับสิ่ งที่จะขอรับสิ ทธิ บตั รที่เปิ ดเผยจากผูป้ ระดิษฐ์หรื อผูป้ ระดิษฐ์ร่วมก่อนแล้ว
ก่อนมีการยืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั ร หรื อ
(๒.๓) สิ่ งที่จะขอรับสิ ทธิ บตั รที่ถูกเปิ ดเผยและการประดิษฐ์ที่จะขอรับสิ ทธิ บตั รตกเป็ นของ
เจ้าของคนเดียวกันก่อนวันยืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั ร

ารต

่างป

ตัวอย่าง หากนายดาประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ข้ ึนมาได้ แต่นายดาได้ตีพิมพ์สิ่งประดิษฐ์น้ นั ในวารสารที่ผยแพร่ ตอ่
สาธารณชนก่อนที่จะมีการยืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั ร หากนายดายืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รสาหรับการประดิษฐ์น้ นั ภายใน
๑ ปี นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยต่อสธารณชน นายดาสามารถได้รับสิ ทธิ บตั รได้ เพราะนายดา ผูป้ ระดิษฐ์เป็ นผูเ้ ปิ ดเผย
สิ่ งประดิษฐ์น้ นั เองภายในระยะเวลา ๑ ปี (Grace Period) ก่อนการยืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั ร จึงไม่ถือว่างานที่นาย
ดานาไปตีพิมพ์น้ นั เป็ นงานที่ปรากฏอยูแ่ ล้ว

สำน
ักก

ตัวอย่าง หากนายดาประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ข้ ึนมาได้ แต่นายดาได้ตีพิมพ์สิ่งประดิษฐ์น้ นั ในวารสารที่ผยแพร่ ต่อ
สาธารณชนก่อนที่จะมีการยืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั ร ต่อมานายแดงตีพิมพ์เกี่ยวกับสิ่ งประดิษฐ์ของนายดาในวารสาร
ที่ผยแพร่ ต่อสาธารณชนภายหลังที่นายดาได้ตีพิมพ์ หากนายดายืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รสาหรับการประดิษฐ์น้ นั
ภายใน ๑ ปี ( Grace Period) นับแต่วนั ยืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั ร นายดาสามารถได้รับสิ ทธิ บตั รได้ เพราะนายดา ผู ้
ประดิษฐ์เป็ นผูเ้ ปิ ดเผยสิ่ งประดิษฐ์น้ นั เองเป็ นคนแรกภายในระยะเวลา ๑ ปี ( Grace Period) ก่อนการยืน่ คา
ขอรับสิ ทธิ บตั ร จึงไม่ถือว่างานที่นายดานาไปตีพิมพ์น้ นั เป็ นงานที่ปรากฏอยูแ่ ล้ว

Non - Obviousness

การไม่เป็ นที่ประจักษ์ กฎหมายสิ ทธิบตั รของสหรัฐอเมริ กากาหนดว่าการประดิษฐ์ที่สามารถขอรับความคุม้ ครอง
ได้จะต้องเป็ นสิ่ งที่ไม่ใช่การประดิษฐ์ที่เป็ นที่ประจักษ์ได้โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชานาญในระดับสามัญ
สาหรับงานประเภทนั้น ( Person having ordinary skill in the art) (PHOSITA) หลักการนี้ใช้ครั้งแรกในคดี

Hotchkiss v. Greenwood (1850) โดยการพิจารณาการเป็ นที่ประจักษ์แก่บุคคลที่มีความชานาญในระดับ

๑๓

ระเ
ท

ศ

สามัญสาหรับงานประเภทนั้นหรื อไม่ พิจารณาเปรี ยบเทียบงานที่ยนื่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รทั้งหมดกับงานที่มีปรากฏ
อยูแ่ ล้วว่างานที่ยนื่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รนั้นเป็ นที่ประจักษ์ได้โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชานาญในระดับสามัญ
สาหรับงานประเภทนั้นในขณะที่มีการประดิษฐ์หรื อไม่ หากบุคคลที่มีความชานาญในระดับสามัญสาหรับงาน
ประเภทนั้นในขณะที่มีการประดิษฐ์สามารถที่จะคาดเห็นหรื อสามารถที่จะพัฒนาและคิดค้นการประดิษฐ์อย่าง
เดียวกันได้ก็ตอ้ งถือว่าการประดิษฐ์น้ นั ง่ายเกินไป ไม่สมควรที่จะได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมายสิ ทธิ บตั ร ซึ่ ง
มาตรา ๑๐๓ ของกฎหมายสิ ทธิ บตั รสหรัฐอเมริ กากาหนดว่า การประดิษฐ์อาจได้รับสิ ทธิ บตั รถ้าความแตกต่าง
ระหว่างสิ่ งที่จะขอรับสิ ทธิ บตั รกับงานที่ปรากฏอยูแ่ ล้วไม่เป็ นที่ประจักษ์แก่แก่บุคคลที่มีความชานาญในระดับ
สามัญสาหรับงานประเภทนั้นในขณะที่มีการประดิษฐ์
ซึ่ งการพิจารณาว่าการประดิษฐ์คืออะไรนั้นจะต้อง
พิจารณาในภาพรวมทั้งหมด (As a whole) และจะต้องพิจารณาว่าการเปลี่นแปลงระหว่างสิ่ งที่จะขอรับ

Greenwood, 2 U.S. 248 (1850))

่างป

สิ ทธิ บตั รกับงานที่ปรากฏอยูแ่ ล้ว ( Prior arts) นั้นมีความแตกต่างกันเพียงพอหรื อไม่ โดยจะต้องถึงระดับของ
ความชานาญและความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ประกอบด้วย เช่น หากเป็ นเพียงการเลือกสรรหรื อการ
ปรับเปลี่ยนวัสดุในการผลิตก็อาจจะไม่เพียงพอในการใช้ความชานาญและความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์
และเป็ นที่ประจักษ์แก่บุคคลที่มีความชานาญในระดับสามัญสาหรับงานประเภทนั้น
(Hotchkiss
v.

ารต

บุคคลที่มีความชานาญในระดับสามัญสาหรับงานประเภทนั้น ( Person having ordinary skill

in the art) (PHOSITA) คือ บุคคลที่ตามกฎหมายกาหนดให้เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้และความชานาญในระดับปกติ

สำน
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สาหรับงานสาหรับเทคนิคในสาขานั้น ๆ โดยเฉพาะ แต่ไม่จาต้องถึงขนาดเป็ นอัจฉริ ยะ โดยบุคคลเหล่านั้นจะ
เป็ นคนที่ถูกนามาอ้างอิงในการกาหนดหรื อประเมินว่าการประดิษฐ์เป็ นที่ประจักษ์ได้โดยง่ายหรื อไม่ ซึ่ งปั จจัยที่
ใช้ในการกาหนดระดับของความชานาญในระดับสามัญสาหรับงานประเภทนั้น ได้แก่ ระดับการศึกษาของผู ้
ประดิษฐ์ ประเภทขอ งปั ญหาที่พบในงานประเภทนั้น งานที่ปรากฏอยูแ่ ล้วสาหรับงานประเภทนั้น ความรอบรู ้
ในเทคโนโลยีน้ นั ระดับการศึกษาของบุคคลที่ทางานในสาขานั้น ๆ เป็ นต้น

Disclosure

การเปิ ดเผยต่อสาธารณชน กฎหมายสิ ทธิ บตั รของสหรัฐอเมริ กากาหนดเงื่อนไขว่าการประดิษฐ์
ที่จะขอรับสิ ทธิบตั รจะต้องมีการเปิ ดเผย ซึ่งเป็ นไปตามหลักแลกเปลี่ยน ( Quid pro quo) ของระบบกฎหมาย
สิ ทธิ บตั รที่ผรู ้ ับความคุม้ ครองจาเป็ นต้องเสนอสิ่ งใหม่ต่อสังคมเป็ นการแลกเปลี่ยนตอบแทนต่อการได้รับสิ ทธิ
เด็ดขาด ดังนั้น การประดิษฐ์ที่จะได้รับความคุม้ ครองจะต้องเป็ นสิ่ งใหม่ที่ยงั ไม่เคยปรากฏมาก่อนหรื อยังไม่เคยมี
ผูห้ นึ่งผูใ้ ดคิดค้นได้มาก่อน ซึ่ งการเปิ ดเผยดังกล่าวจะทาให้การตรวจสอบสิ ทธิ บตั รของสานักงานสิ ทธิ บตั รของ
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สหรัฐอเมริ กามีประสิ ทธิภาพ ทาให้ศาลเข้าใจถึงก ารประดิษฐ์ ทาให้เห็นว่าการขอรับสิ ทธิ บตั รนั้นสอดคล้องกับ
กฎหมาย ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ ถือสิ ทธิ เพื่อทาให้สาธารณชนเข้าใจและใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาสิ่ งประดิษฐ์
และเพื่อหลีกเลี่ยงขอบเขตของข้อถือสิ ทธิ

อายุการคุม้ ครองสิ ทธิบตั รการประดิษฐ์
สิ ทธิบตั รการประดิษฐ์ในประเทศสหรัฐอเมริ กาจะมีอายุการคุม้ ครอง ๒๐ ปี นับแต่วนั ที่ยนื่ คา
ขอรับสิ ทธิบตั ร
การละเมิดสิ ทธิบตั รการประดิษฐ์
มาตรา ๒๗๑ ของกฎหมายสิ ทธิ บตั รสหรัฐอเมริ กากาหนดว่า ผูใ้ ดโดยปราศจากอานาจทา ใช้
เสนอขาย หรื อขายสิ่ งประดิษฐ์ที่ได้รับสิ ทธิ บตั รภายในประเทศสหรัฐอเมริ กา
หรื อนาเข้ามาในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาภายในระหว่างอายุการคุม้ ครองสิ ทธิ บตั รถือว่าละเมิดสิ ทธิ บตั ร
ศาลสหรัฐอเมริ กาใช้หลักในการพิจารณาว่ามีการละเมิดสิ ทธิ บตั รหรื อไม่ ๒ ประการ ดังนี้

๑๕

ระเ
ท

ศ

๑) Literal คือ หลักที่จะพิจารณาตามลายลักษณ์อกั ษร โดยพิจารณาเปรี ยบเทียบระหว่าง
สิ่ งประดิษฐ์ที่ได้รับสิ ทธิ บตั รกับสิ่ งประดิษฐ์ที่ถูกอ้างว่าละเมิดสิ ทธิ บตั ร ถ้าหากพบว่าข้อถือสิ ทธิ ของสิ่ งประดิษฐ์
ที่ได้รับสิ ทธิบตั รทุกข้อเหมือนกับสิ่ งประดิษฐ์ที่ถูกอ้างว่าละเมิดสิ ทธิ บตั ร ก็จะถือว่ามีการละเมิดสิ ทธิ บตั ร
๒) Non Literal (Doctrine of Equivalents) แม้วา่ สิ่ งประดิษฐ์ที่ถูกอ้างว่าละเมิดสิ ทธิ บตั ร
จะไม่ได้มีขอ้ ถือสิ ทธิ เหมือนกับสิ่ งประดิษฐ์ที่ได้รับสิ ทธิ บตั รทุกข้อ แต่ก็ มีหลักการพิจารณาเพิ่มเติมอีกโดยศาล
ได้ใช้หลัก Doctrine of Equivalents ในการพิจารณาว่ามีการละเมิดสิ ทธิ บตั รหรื อไม่ โดยพิจารณาจาก
๒.๑) มีหน้าที่เหมือนกันหรื อไม่
๒.๒) การทางานในลักษณะเดียวกันหรื อไม่
๒.๓) ผลลัพธ์ที่ได้เหมือนกันหรื อไม่

เช่นกัน

่างป

(‚If it performs substantially the same function in substantially the same way to
obtain the same result.‛) หากพบว่าเข้าเงื่อนไขทั้งสามข้อนี้ก็ถือว่าเป็ นสิ่ งประดิษฐ์ที่ละเมิดสิ ทธิบตั รได้

ตัวอย่างเช่น ในคดี Graver Tank v. Linde Air Products ซึ่งบริ ษทั Unionmelt ได้รับสิ ทธิบตั รสาหรับสาร

ารต

calcium & magnesium silicates ส่ วนบริ ษทั Lincolnweld คิดค้นสาร calcium & manganese silicates

สำน
ักก

ซึ่ งจะเห็นได้วา่ มีองค์ประกอบต่างกันเพียงเล็กน้อย แต่สารทั้งสองชนิดนี้มีหน้าที่เหมือนกัน มีการทางานใน
ลักษณะเดียวกัน และให้ผลลัพธ์ที่ได้เหมือนกัน ศาลสหรัฐอเมริ กาในคดีดงั กล่าวตัดสิ นว่ามีการละเมิดสิ ทธิ บตั ร
และในคดี Warner-Jenkinson Company V. Hilton Davis Chemical (1997) ซึ่งสารย้อมสี ที่ได้รับ
สิ ทธิ บตั รมีค่า pH 6 และ 9 ส่ วนสารย้อมสี ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิ ทธิ บตั รมีค่า pH 5 ศาลถือว่าเป็ นการละเมิด
สิ ทธิบตั รตามหลักการ Doctrine of Equivalents ได้เพราะความแตกต่างมีเพียงเล็กน้อยแต่มีลกั ษณะการทางาน
และผลลัพธ์เหมือนกัน
ประเภทของการละเมิดสิ ทธิบตั ร
๑)
การละเมิดสิ ทธิบตั รโดยตรง (Direct Infringement) คือ การที่เมื่อสิ นค้าถูกผลิต ใช้
นาเข้า หรื อขายโดยบุคคลซึ่ งไม่ใช่ผทู ้ รงสิ ทธิ บตั ร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผูท้ รงสิ ทธิ บตั ร โดยเป็ นการละเมิด
อย่างจงใจ

๑๖
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๒) การละเมิดสิ ทธิบตั รโดยทางอ้อม ( Indirect Infringement) คือ การที่ผลู ้ ะเมิดสิ ทธิบตั ร
ไม่ได้ผลิต ใช้ นาเข้า หรื อขาย สิ นค้าที่ละเมิดสิ ทธิ บตั รด้วยตนเอง แต่ช่วยเหลือหรื อสนับสนุนบุคคลอื่นให้ทา
การละเมิดสิ ทธิบตั ร
- การละเมิดสิ ทธิบตั รโดยมีส่วนร่ วม (Contributory Infringement) เป็ นลักษณะเฉพาะของ
การละเมิดสิ ทธิบตั รโดยทางอ้อม ซึ่ งเกิดขึ้นเมื่อผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนมอบชิ้นส่ วนหรื ออุปกรณ์กบั บุคคลอื่น โดยที่
ชิ้นส่ วนหรื ออุปกรณ์น้ นั สามารถนาไปใช้ในการละเมิดสิ ทธิ บตั รของผูท้ รงสิ ทธิ บตั รได้เท่านั้น
ข้อต่อสู ้ของจาเลยในคดีสิทธิ บตั ร
๑) ข้อต่อสู ้วา่ สิ ทธิ บตั รไม่สมบูรณ์ซ่ ึ งมาตรา ๒๘๒ ของกฎหมายสิ ทธิบตั รสหรัฐอเมริ กา
กาหนดข้อสันนิษฐานว่าสิ ทธิ บตั รมีความสมบูรณ์
๒) ข้อต่อสู ้ในเรื่ องหลักความระงับสิ้ นไปของสิ ทธิ บตั ร (Exhaustion of Right หรื อหลัก

่างป

First Sale Doctrine) มีหลักว่าการที่สินค้าที่ได้รับสิ ทธิบตั รถูกขายในครั้งแรกโดยเจ้าของสิ ทธิบตั รทาให้สิทธิ

ารต

ตามสิ ทธิ บตั รสาหรับสิ นค้านั้นระงับสิ้ นไป อธิ บายความได้วา่ เมื่อใดก็ตามที่มีคนซื้ อสิ นค้าที่มีสิทธิ บตั รจาก
เจ้าของสิ ทธิ บตั รหรื อผูท้ ี่ได้รับโอนสิ ทธิ การซื้ อทาให้เกิดสิ ทธิ ที่จะใช้สินค้านั้นตราบเท่าที่สินค้านั้นยังคงใช้ได้
การขายโดยบุคคลผูซ้ ่ ึ งมีสิทธิ ดยชอบที่จะผลิต ขาย และใช้สินค้านั้นนามาซึ่ งสิ ทธิ ในการใช้สินค้านั้นอย่างเต็มที่
ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รหรื อผูร้ ับโอนสิ ทธิ ได้รับค่าใช้สิทธิ ท้ งั หมดจากการขายสิ นค้านั้นแล้ว จึงเปิ ดโอกาสให้ผซู ้ ้ื อสิ นค้า
ได้ใช้สินค้านั้นโดยปราศจากข้อจากัด (Adams v. Burke, 84 U.S. 453 (1873))
๓) ข้อต่อสู ้ในเรื่ องการใช้เพื่อการทดลอง ( Experimental Use Defense) ซึ่งมีคดี Madey v.

สำน
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Duke University, 307 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2002), cert. denied วางหลักไว้ โดยในคดีดงั กล่าวเป็ นคดีที่
มหาวิทยาลัยดุ๊ค (Duke University) ใช้เครื่ องเลเซอร์อิเล็กตรอนที่ได้รับสิ ทธิบตั รในการเป็ นอุปกรณ์ทาการ
วิจยั ซึ่ งศาลในคดีดงั กล่าวได้วนิ ิจฉัยว่า มหาวิทยาลัยดุ๊คเป็ นสถานที่สาหรับการสอน การค้นคว้าวิจยั และการ
เผยแผ่ความรู ้ และไม่ได้ใช้การค้นคว้าวิจยั หรื อการพัฒนางานเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสิ ทธิ บตั รและเพื่อ
การค้า จึงถือเป็ นการใช้เพื่อการทดลอง ซึ่ งตรงข้ามกับระบบสิ ทธิ บตั รของยุโรปที่ไม่ได้มีขอ้ ยกเว้นการละมิด
สิ ทธิ บตั รสาหรับกรณี การใช้เพื่อการทดลองในลักษณะนี้ ( Art. 27(b), European Patent Convention

(implemented in all EU states except Austria))
๔)
ข้อต่อสู ้ในเรื่ องความสุ จริ ต (Equitable Defense) ในกรณี ที่การยืน่ คาขอเป็ นไปโดย
ไม่ชอบ โดยผูย้ นื่ คาขอมีเจตนาไม่สุจริ ต มีเจตนาที่จะปกปิ ดสิ่ งที่ตนมีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผย เช่นไม่เปิ ดเผยภูมิหลัง
ของการประดิษฐ์ การยืน่ เอกสารปลอมหรื อเอกสารที่ไม่ถูกต้อง และการไม่เปิ ดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกาหนด

๑๗
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สิ ทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์
การออกแบบมีส่วนช่วยในการเพิ่มการทางานของอุปกรณ์ที่มนุษย์ประดิษฐ์ข้ ึนให้มีความ
ซับซ้อนมากขึ้น การออกแบบเป็ นสิ่ งที่ทาให้การทางานของสิ นค้าสามารถเข้าถึงได้ และการออกแบบทาให้พวก
เราใช้สินค้าที่มหัศจรรย์ได้อย่างง่ายดาย ซึ่ งหากไม่มีการออกแบบแล้วก็อาจจะไม่สามารถใช้สินค้านั้น ๆ ได้อย่าง
แพร่ หลาย ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ในรู ปแบบสมาร์ ทโฟนซึ่ งกาลังเป็ นที่แพร่ หลายอยูใ่ นสังคมโลก เป็ น
สิ่ งที่เข้ามามีบทบาทในชีวติ ประจาวันของคนทัว่ โลก กาลังจะนาพาโลกก้าวไปสู่ อีกขั้นหนึ่งของความ
เจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไม่มีที่สิ้นสุ ด โดย โทรศัพท์เคลื่อนที่ในรู ปแบบสมาร์ทโฟนที่ได้รับความนิยมมาก
ที่สุดสองยีห่ อ้ ได้แก่ IPhone ของบริ ษทั แอปเปิ้ ล และโทรศัพท์ยหี่ อ้ Samsung ซึ่ งถึงแม้วา่ ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในรู ปแบบสมาร์ทโฟนเครื่ องหนึ่งจะประกอบไปด้วยสิ ทธิ บตั รการประดิษฐ์จานวนมากมาย แต่รูปแบบของ
โทรศัพท์ก็มีความสาคัญไม่แพ้ลกั ษณะของการทางานเลย และในบางมุมมองกลับมีความสาคัญโดดเด่นกว่า
สิ ทธิบตั รการประดิษฐ์ดว้ ย ซึ่ งคดีที่บริ ษทั แอปเปิ้ ลฟ้องบริ ษทั ซัมซุ งกล่าวหาว่าละเมิดสิ ทธิ บตั รการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ IPhone เพิ่งได้รับการตัดสิ นไม่นานมานี้ โดยคณะลูกขุนมีความเห็นว่า บริ ษทั ซัมซุงละเมิด
สิ ทธิ บตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั แอปเปิ้ ล และกาหนดให้บริ ษทั ซัมซุงชดใช้ค่าเสี ยหายเป็ นจานวน
มากมายมหาศาลถึงหนึ่งพันล้านดอลลาร์ สหรัฐ จึงเป็ นที่เห็นได้วา่
สิ ทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์เข้ามามี
ความสาคัญในระบบกฎหมายสิ ทธิ บตั รมากยิง่ ขึ้น
กฎหมายสิ ทธิ บตั รของสหรัฐอเมริ กาได้กาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่ องสิ ทธิบตั รการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์วา่ ผูใ้ ดสร้างสรรค์การออกแบบที่ใหม่ เป็ นแบบฉบับ และมีความงามสาหรับผลิตภัณฑ์อาจจะได้รับ
สิ ทธิ บตั รภายใต้เงื่อนไขและองค์ประกอบตามที่กฎหมายกาหนด (35 USC §171)
องค์ประกอบของสิ ทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์
๑) ความใหม่ (Novelty)
๒) ความเป็ นต้นฉบับ (Original)
๓) ความงดงาม (Ornamentality)

อายุการคุม้ ครองสิ ทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์
สิ ทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศสหรัฐอเมริ กาจะมีอายุการคุม้ ครอง ๑๔ ปี นับแต่
วันที่ได้รับสิ ทธิบตั ร

๑๘

ระเ
ท

ศ

การละเมิดสิ ทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์
ศาลสหรัฐอเมริ กาได้วางหลักในเรื่ องการละเมิดสิ ทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้
มาตรฐานที่เรี ยกว่า ‚Ordinary Observer‛ Test คือการพิจารณาถึงความเหมือนกันอย่างมากระหว่างการ
ออกแบบที่ได้รับสิ ทธิ บตั รกับการออกแบบที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิ ทธิ บตั ร โดยใช้มุมมองของคนทัว่ ไปที่รู้จกั
คุน้ เคยกับงานประเภทนั้น แต่ไม่ใช่ผเู ้ ชี่ยวชาญ ถ้าใน มุมมองของคนทัว่ ไปให้ความสนใจในฐานะผูซ้ ้ื อเห็นว่าการ
ออกแบบทั้งสองอันนั้นเหมือนกันอย่างมาก หากความเหมือนกันนั้นมีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวงคนทัว่ ไปนั้นให้
หลงผิดซื้ อสิ นค้าของผูผ้ ลิตรายหนึ่งโดยคิดว่าเป็ นสิ นค้าของผูผ้ ลิตอีกรายหนึ่ง ถือว่ามีการละเมิด สิ ทธิบตั รการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

่างป

ตารางเปรี ยบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างสิ ทธิ บตั รการประดิษฐ์และสิ ทธิ บตั รการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริ กา
สิ ทธิบตั รการประดิษฐ์

คุม้ ครองการทางาน และวิธีการที่
สิ นค้าถูกใช้

ดูความงดงามที่ปรากฏ เช่น รู ปทรง
โครงร่ างภายนอก หรื อพื้นผิวของ
ผลิตภัณฑ์
๒๐ ปี นับแต่วนั ที่ยนื่ คาขอ
๑๔ ปี นับแต่วนั ที่ได้รับสิ ทธิ บตั ร
เป็ นการคุม้ ครองอย่างกว้าง อาจจะ เป็ นการคุม้ ครองอย่างแคบ โดย
คุม้ ครองหลายสิ่ งหลายอย่างที่
คุม้ ครองเฉพาะลักษณะสาคัญของ
แตกต่างกันในสิ นค้าเดียวกันโดย การออกแบบ ไม่ได้คุม้ ครอง
สิ ทธิบตั รฉบับเดียว
ลักษณะการทางาน
สามารถระบุขอ้ ถือสิ ทธิได้หลายข้อ ต้องมีเพียงข้อถือสิ ทธิเดียว
มี
ไม่มี

ารต

ลักษณะของการคุม้ ครอง
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อายุการคุม้ ครอง
ขอบเขตของการคุม้ ครอง

จานวนข้อถือสิ ทธิ
ค่าธรรมเนียมในการบารุ งรักษา

สิ ทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์

๑๙

การจัดการคดีสิทธิบตั รสาหรับผูพ้ ิพากษาในประเทศสหรัฐอเมริ กา (Patent Case Management for Judges)
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กระบวนการในการยืน่ คาขอรับสิ ทธิบตั ร
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่ องการยืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รของประเทศสหรัฐอเมริ กา คือ
สานักงานเครื่ องหมายการค้าและสิ ทธิ บตั รแห่งประเทศสหรัฐอเมริ กา ( U.S. Trademark and Patent Office)
การยืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รจะเริ่ มตั้งแต่ผขู ้ อรับสิ ทธิ บตั รยืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รต่อสานักงานสิ ทธิ บตั ร ซึ่ งจะมีการ
ตรวจสอบคาขอรับสิ ทธิบตั ร ( Patent Examination) ที่อาจจะใช้เวลาประมาณ ๑ ถึง ๓ ปี หรื ออาจจะนานกว่า

่างป

นั้น โดยผูต้ รวจสอบคาขอรับสิ ทธิ บตั ร ( Patent Examiner) จะมีกระจายออกไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา เช่น มลรัฐแคลิฟอร์ เนีย เดนเวอร์ มิชิแกน เป็ นต้น ซึ่ งต่างจากเดิมที่จะมีที่วอชิงตัน ดี.ซี . เพียงแห่ง
เดียว เมื่อสานักงานสิ ทธิ บตั รมีคาสั่งเกี่ยวกับคาขอรับสิ ทธิ บตั รแล้ว ผูม้ ีส่วนได้เสี ยอาจจะโต้แย้งคาสั่งต่อ
District Court ได้ เมื่อ District Court มีคาพิพากษาแล้วคู่ความก็อาจจะอุทธรณ์ต่อ Federal Circuit Court
ได้ต่อไป และเมื่อ Federal Circuit Court มีคาพิพากษาแล้วคู่ความก็อาจจะฎีกาไปยัง Supreme Court ได้ซ่ ึง
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Supreme Court ก็จะเลือกพิจารณาคดีหรื อไม่ก็ได้
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หลักปฏิบตั ิสาหรับผูพ้ ิพากษาในคดีสิทธิบตั ร เนื่องจากในระยะ ๑๕ ปี หลังนี้ คดีสิทธิ บตั รมี
ความสลับซับซ้อนมากขึ้น ผูพ้ ิพากษาจึงเรี ยกให้มีการประชุมคดีก่อนตั้งแต่เริ่ มต้น ซึ่ งดูเหมือนจะเป็ นการชะลอ
ในเรื่ องปั ญหาที่ยงุ่ ยาก แต่แท้ที่จริ งแล้วเป็ นการให้คู่ความเข้ามามีส่วนร่ วม โดยการประชุมจัดการคดีน้ ีศาลจะ
พยายามที่จะไกล่เกลี่ยให้คดีสามารถตกลงกันได้ซ่ ึ งศาลจาเป็ นที่จะต้องรู ้ถึงคาฟ้อง คาให้การ และคาฟ้องแย้ง
นอกจากนี้ศาลยังต้องการที่จะรู ้ถึงธรรมชาติของเทคโนโลยี ประเภทของเทคโนโลยี การละเมิดทั้งโดยทางตรง
ทางอ้อม การประดิษฐ์บางอย่างที่ไม่สามารถขอรับสิ ทธิ บตั รได้ ซึ่ งเป็ นปั ญหาสาคัญที่ศาลมักจะพิจารณาก่อน
จากนั้นศาลก็จะถามจาเลยว่าจะมีขอ้ ต่อสู ้ในเรื่ องความสมบูรณ์ของสิ ทธิ บตั รหรื อไม่ ซึ่ งหากสิ ทธิ บตั รไม่สมบูรณ์
ก็อาจจะตัดสิ นคดีโดยจาหน่ายคดีเลยก็ได้ แต่หากจะต้องพิจารณาศาลก็จะให้คู่ความตรวจพยานหลักฐานของกัน
และกันซึ่ งคู่ความแต่ละฝ่ ายก็มกั จะรักษาพยานหลักฐานของตัวเอง ศาลอาจจาเป็ นจะต้องออกคาสัง่ ที่เรี ยกว่า
‚Protective Order‛ ให้เปิ ดเผยพยานหลักฐานเฉพาะแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
ปั ญหาที่ศาลจะต้องพิจารณาประการต่อไปก็คือ เรื่ องของเอกสาร เพราะคดีสิทธิ บตั รมักจะมี
เอกสารข้อมูลจานวนมาก คู่ความอาจจะขอให้ศาลจากัดปริ มาณของเอกสารที่จะใช้วา่ ควรมีเท่าใด แต่ปัญหาที่
สาคัญกว่านั้นก็คือ ข้อถือสิ ทธิ ในสิ ทธิ บตั ร ซึ่ งเป็ นปั ญหาตั้งแต่การระบุขอ้ ถือสิ ทธิ แล้วว่าควรจะกว้างหรื อแคบ
เพียงใด เพราะหากข้อถือสิ ทธิ กว้างก็อาจจะไปมีส่วนที่เหมือนกับงานที่ปรากฏอยูแ่ ล้ว แต่หากข้อือสิ ทธิ แคบ
เกินไปก็อาจจะทาให้ไม่มีการละเมิดสิ ทธิ บตั รได้
ภายหลังจากการจัดการคดี ๖ เดือน จะมีการนัดคู่ความอีก เพื่อให้แต่ละฝ่ ายแสดงถึงข้อา้ งของ
ตนเองซึ่ งศาลก็อาจจะให้คู่ความแสดงถึงเทคโนโลยีของแต่ละฝ่ ายให้ศาลทราบได้ โดยคู่ความอาจแสดงให้ศาล
เห็นเองหรื อนาผูเ้ ชี่ยวชาญเข้าเบิกความก็ได้ หลังจากนั้นศาลก็จะกาหนดว่าจะดาเนินกระบวนพิจารณาคดีนนั
อย่างไร
กระบวนการในการตีความข้อถือสิ ทธิ ศาลจะต้องพิจารณาข้อถือสิ ทธิ วา่ กาหนดไว้อย่างไร ซึ่ ง
คู่ความก็อาจโต้แย้งได้โดยเหตุที่วา่ ความหมายของข้อความอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นศาลจึงจาเป็ นที่จะต้อง
ทาความเข้าใจในข้อถือสิ ทธิเพราะข้อถือสิ ทธิมกั จะมีเรื่ องเทคโนโลยีที่ซบั ซ้อน และเป็ นหน้าที่ของทนายความที่
จะทาให้ศาลเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ การตีความข้อถือสิ ทธิ ในบางครั้งก็อาจจะทาให้คดีเสร็ จไปได้
โดยการวินิจฉัยเบื้องต้นในปั ญหาข้อกฎหมาย ซึ่ งศาลมักจะดาเนินกระบวนพิจารณาอย่างรวดเร็ วดเพราะคดี
สิ ทธิ บตั รมีค่าใช้จ่ายสู งมาก
คดีระหว่าง Apple กับ Samsung เกี่ยวกับลักษณะของการเลื่อนเพื่อปลดล็อกโทศัพท์เคลื่อนที่

หรื อแท็บเล็ตว่า Samsung ละเมิดสิ ทธิบตั รของ Apple หรื อไม่ โดยการพิจารณาข้อถือสิ ทธิ ของ Apple นั้นมี
องค์ประกอบมากมายทั้ง Hardware และ Software ซึ่ง Samsung ยกข้อต่อสู ้ในเรื่ องความไม่สมบูรณ์ของ
สิ ทธิ บตั รจึงมีภาระการพิสูจน์ให้เห็นด้วยพยานหลักฐานที่ชดั แจ้งและน่าเชื่อถือ โดยหลักมาตรฐานการพิสูจน์
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ของประเทศสหรัฐอเมริ กาในคดีแพ่งทัว่ ไป คือ พิจารณาถึงแนวโน้มที่จะทาให้เชื่อได้มากกว่าอีกฝ่ าย (๕๐
เปอร์ เซ็นต์ ขึ้นไป) แต่ในคดีอาญาโจทก์จะต้องพิสูจน์จนปราศจากข้อสงสัย (๙๕ เปอร์เซ็นต์) ส่ วนในคดี
สิ ทธิ บตั ร มาตรฐานการพิสูจน์จะอยูร่ ะหว่างมาตรฐานการพิสูจน์ในคดีแพ่งและคดีอาญา ซึ่ งการพิสูจน์ในคดี
สิ ทธิ บตั รโดยมากก็มกั จะเป็ นการทาให้ลูกขุนเชื่อว่ามีการเปิ ดเผยองค์ประกอบหรื อไม่ มีการผ่านเจ้าหน้าที่
มาแล้วหรื อไม่ และการตรวจคาขอรับสิ ทธิ บตั รของเจ้าหน้าที่ถูกต้องหรื อไม่หรื อมีขอ้ มูลเพิ่มขึ้นหรื อไม่ หาก
จาเลยมีขอ้ ต่อสู ้เกี่ยวกับงานที่ปรากฏอยูแ่ ล้วอย่างชัดเจนก็อาจจะมีน้ าหนักที่ดีในการต่อสู ้คดีเพราะการตรวจสอบ
คาขอของเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้พิจารณางานที่ปรากฏอยูแ่ ล้วทั้งหมด ซึ่ งศาลในคดีดงั กล่าวก็วนิ ิจฉัยว่าไม่
เหมือนกับงานที่ปรากฏอยูแ่ ล้ว
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๒.๑.๒ ระบบสิ ทธิบตั รของประเทศไทย
พระราชบัญญัติสิทธิบตั ร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓ ให้คานิยามคาว่า สิ ทธิ บตั ร หมายความว่า
หนังสื อสาคัญที่ออกให้เพื่อคุม้ ครองการประดิษฐ์หรื อการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามที่กาหนดในหมวด ๒ และ
หมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัติน้ ี
สิ ทธิ บตั รในประเทศไทยแบ่งออกได้ดงั นี้ คือ
ก. สิ ทธิบตั รการประดิษฐ์
ข. สิ ทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์
ค. อนุสิทธิบตั ร
สิ ทธิบตั รการประดิษฐ์
การประดิษฐ์ที่จะขอรับสิ ทธิ บตั รได้ตอ้ งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้ (พระราชบัญญัติสิทธิบตั ร พ.ศ.
๒๕๒๒ มาตรา ๓)

๒๓

๑) เป็ นการประดิษฐ์ข้ ึนใหม่
๒) เป็ นการประดิษฐ์ที่มีข้ นั การประดิษฐ์สูงขึ้น
๓) เป็ นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม
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การประดิษฐ์ข้ ึนใหม่ (พระราชบัญญัติสิทธิบตั ร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖) ได้แก่ การประดิษฐ์ที่
ไม่เป็ นงานที่ปรากฏอยูแ่ ล้ว โดยงานที่ปรากฏอยูแ่ ล้วให้หมายความถึงการประดิษฐ์ดงั ต่อไปนี้ดว้ ย
(พระราชบัญญัติสิทธิบตั ร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖วรรคสอง)
๑) การประดิษฐ์ที่มีหรื อใช้แพร่ หลายอยูแ่ ล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิ ทธิ บตั ร
๒) การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิ ดเผยสาระสาคัญหรื อรายละเอียดในเอกสารหรื อสิ่ งพิมพ์ที่ได้
เผยแพร่ อยูแ่ ล้วไม่วา่ ในหรื อนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิ ทธิ บตั ร และไม่วา่ การเปิ ดเผยนั้นจะกระทาโดย
เอกสาร สิ่ งพิมพ์ การนาออกแสดง หรื อการเปิ ดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใด ๆ
๓) การประดิษฐ์ที่ได้รับสิ ทธิ บตั รหรื ออนุสิทธิ บตั รไว้แล้วไม่วา่ ในหรื อนอกราชอาณาจักรก่อน
วันขอรับสิ ทธิบตั ร
๔) การประดิษฐ์ที่มีผขู ้ อรับสิ ทธิ บตั รหรื ออนุสิทธิ บตั รไว้แล้วนอกราชอาณาจักรเป็ นเวลาเกิน
สิ บแปดเดือนก่อนวันขอรับสิ ทธิ บตั ร แต่ยงั มิได้มีการออกสิ ทธิ บตั รหรื ออนุสิทธิ บตั รให้
๕) การประดิษฐ์ที่มีผขู ้ อรับสิ ทธิ บตั รหรื ออนุสิทธิ บตั รไว้แล้วไม่วา่ ในหรื อนอกราชอาณาจักร
และได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิ ทธิ บตั รในราชอาณาจักร

สำน
ักก

ข้อยกเว้นที่ไม่ให้ถือว่าเป็ นการเปิ ดเผยสาระสาคัญหรื อรายละเอียด (พระราชบัญญัติสิทธิบตั ร พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๖ วรรคสาม)
๑) การเปิ ดเผยสาระสาคัญหรื อรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรื อเป็ นผลมาจากการกระทาอันมิชอบด้วย
กฎหมาย
๒) การเปิ ดเผยสาระสาคัญหรื อรายละเอียดโดยผูป้ ระดิษฐ์
๓) การเปิ ดเผยสาระสาคัญหรื อรายละเอียดในงานแสดงสิ นค้าระหว่างประเทศ หรื อในงาน
แสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ
โดยผูป้ ระดิษฐ์ได้ยนื่ คาขอรับสิ ทธิบตั รภายใน ๑๒ เดือน นับแต่วนั ที่ได้มีการเปิ ดเผย

๒๔

การประดิษฐ์ที่มีข้ นั การประดิษฐ์สูงขึ้น ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็ นที่ประจักษ์โดยง่ายแก่บุคคล
ที่มีความชานาญในระดับสามัญสาหรับงานประเภทนั้น (พระราชบัญญัติสิทธิบตั ร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๗)
หมายความว่าต้องไม่เป็ นสิ่ งที่สามารถคิดค้นได้โดยง่ายเกินไปสาหรับผูท้ ี่มีความสามารถอยูใ่ นระดับปานกลาง
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การประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม ได้แก่ การประดิษฐ์ที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม เกษตรกรรมและพาณิ ชยกรรม (พระราชบัญญัติ
สิ ทธิบตั ร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘)
อายุการคุม้ ครองสิ ทธิบตั รการประดิษฐ์
สิ ทธิบตั รการประดิษฐ์จะมีอายุการคุม้ ครอง ๒๐ ปี นับแต่วนั ที่ยนื่ คาขอรับสิ ทธิ บตั ร

-

ารต

่างป

กระบวนการในการยืน่ คาขอรับสิ ทธิบตั รการประดิษฐ์
หลักเกณฑ์การยืน่ คาขอรับสิ ทธิบตั ร
ผูย้ นื่ คาขอรับสิ ทธิบตั รก่อนย่อมเป็ นผูม้ ีสิทธิ รับสิ ทธิบตั ร (พระราชบัญญัติสิทธิบตั ร พ.ศ.
๒๕๒๒ มาตรา ๑๖) (หลัก First - to - file)
คาขอรับสิ ทธิบตั รการประดิษฐ์ มี
๒๕๒๒ มาตรา ๑๗)
(๑) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์

๕ รายการดัง ต่อไปนี้ (พระราชบัญญัติสิทธิบตั ร พ.ศ.

สำน
ักก

(๒) ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์
(๓) รายละเอียดการประดิษฐ์ฯ
(๔) ข้อถือสิ ทธิโดยชัดแจ้ง

(๕) รายการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

สิ ทธิของผูท้ รงสิ ทธิบตั ร
ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รมีสิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรื อนาเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิ ทธิบตั รตามพระราชบัญญัติสิทธิบตั ร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๖ (๑)
ข้อยกเว้นการละเมิดสิ ทธิบตั รการประดิษฐ์ (พระราชบัญญัติสิทธิบตั ร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๖ วรรคสอง)

๒๕
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(๑) การกระทาใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า ทดลอง หรื อวิจยั ทั้งนี้ ต้องไม่ขดั ต่อการ
ใช้ประโยชน์ตามปกติของผูท้ รงสิ ทธิ บตั ร และไม่ทาให้เสื่ อมเสี ยต่อประโยชน์อนั ชอบธรรมของผูท้ รงสิ ทธิ บตั ร
เกินสมควร
(๒) การผลิตผลิตภัณฑ์หรื อใช้กรรมวิธีดงั ที่ผทู ้ รงสิ ทธิบตั รได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งผูผ้ ลิต
ผลิตภัณฑ์หรื อผูใ้ ช้กรรมวิธีดงั กล่าวได้ประกอบกิจการหรื อมีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพื่อประกอบกิจการดังกล่าวโดย
สุ จริ ตก่อนวันยืน่ ขอรับสิ ทธิ บตั รในราชอาณาจักร โดยผูผ้ ลิตหรื อผูใ้ ช้กรรมวิธีไม่รู้หรื อไม่มีเหตุอนั ควรรู ้ถึงการ
จดทะเบียนนั้น ทั้งนี้โดยไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งมาตรา ๑๙ ทวิ
(๓) การเตรี ยมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย์ โดยผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมหรื อผูป้ ระกอบ
โรคศิลปะ รวมทั้งการกระทาต่อผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าว
(๔) การกระทาใด ๆ เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนยา โดยผูข้ อมีวตั ถุประสงค์ที่จะผลิต จาหน่าย
หรื อนาเข้าซึ่ งผลิตภัณฑ์ยาตามสิ ทธิ บตั รหลังจากสิ ทธิ บตั รดังกล่าวสิ้ นอายุลง
(๕) การใช้อุปกรณ์ซ่ ึ งเป็ นการประดิษฐ์ที่ได้รับสิ ทธิ บตั รที่เกี่ยวกับตัวเรื อ เครื่ องจักร หรื อ
อุปกรณ์อื่นของเรื อของประเทศที่เป็ นภาคีแห่งอนุสัญญาหรื อความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุม้ ครอง
สิ ทธิ บตั รซึ่ งประเทศไทยเป็ นภาคีอยูด่ ว้ ย ในกรณี ที่เรื อดังกล่าวได้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราวหรื อ
โดยอุบตั ิเหตุ และจาเป็ นต้องใช้อุปกรณ์ดงั กล่าวกับเรื อนั้น
(๖) การใช้อุปกรณ์ซ่ ึ งเป็ นการประดิษฐ์ที่ได้รับสิ ทธิ บตั รที่เกี่ยวกับการสร้าง การทางาน หรื อ
อุปกรณ์อื่นของอากาศยาน หรื อยานพาหนะของประเทศที่เป็ นภาคีแห่งอนุสัญญาหรื อความตกลงระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการคุม้ ครองสิ ทธิ บตั รซึ่ งประเทศไทยเป็ นภาคีอยูด่ ว้ ย ในกรณี ที่อากาศยานหรื อยานพาหนะ
ดังกล่าวได้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราวหรื อโดยอุบตั ิเหตุ
(๗) การใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรื อนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตาม
สิ ทธิ บตั ร หากผูท้ รงสิ ทธิ บตั รได้อนุญาตหรื อยินยอมให้ผลิต หรื อขายผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวแล้ว
สิ ทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์
องค์ประกอบของสิ ทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ (พระราชบัญญัติสิทธิบตั ร พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๕๖ )
๑) ต้องเป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ (Novelty)
๒) ต้องเป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมหรื อหัตถกรรมเท่านั้น

๒๖

ลักษณะการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถือว่าเป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ (พระราชบัญญัติสิทธิบตั ร พ.ศ.
๒๕๒๒ มาตรา ๕๗ )
(๑) แบบผลิตภัณฑ์ที่มีหรื อใช้แพร่ หลายแล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิ ทธิบตั ร

(๒) แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการเปิ ดเผยภาพ สาระสาคัญ หรื อรายละเอียดในเอกสารหรื อสิ่ งพิมพ์
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ที่ได้เผยแพร่ อยูแ่ ล้วไม่วา่ ในหรื อนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิ ทธิ บตั ร
(๓) แบบผลิตภัณฑ์ที่เคยมีประกาศโฆษณาตามมาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๒๘ มาแล้ว
ก่อนวันขอรับสิ ทธิ บตั ร
(๔) แบบผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวใน (๑) (๒) หรื อ (๓) จนเห็นได้วา่ เป็ นการ
เลียบแบบ

่างป

อายุการคุม้ ครองสิ ทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์
สิ ทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ จะมีอายุการคุม้ ครอง ๑๐ ปี นับแต่วนั ที่ยนื่ คาขอรับสิ ทธิ บตั ร
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๒.๑.๓ ข้อเปรี ยบเทียบระบบสิ ทธิบตั รของสหรัฐอเมริ กาและของประเทศไทย
สื บเนื่องจากประเทศไทยเป็ นประเทศกาลังพัฒนาซึ่ งระดับการพัฒนาทางเทคโนโลยีหรื อ
นวัตกรรมการประดิษฐ์ต่าง ๆ ยังอยูใ่ นช่วงเริ่ มต้นการพัฒนา ประกอบกับการที่ประเทศไทยยังไม่เคยมีกฎหมาย
เกี่ยวกับสิ ทธิ บตั รมาก่อน ดังนั้นในการตราพระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงนาหลักกฎหมายสิ ทธิบตั ร
ของประเทศสหรัฐอเมริ กามาเป็ นต้นแบบหนึ่ง ด้วยเหตุที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาเป็ นประเทศมหาอานาจที่มีความ
เจริ ญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างมาก และมีการพัฒนาระบบกฎหมายเกี่ยวกับสิ ทธิ บตั รมาอย่างต่อเนื่อง
เป็ นเวลายาวนานตั้งแต่การรับรองระบบกฎหมายสิ ทธิ บตั รไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับแรก ปี ค.ศ. ๑๗๘๗ ดังนั้น
ระบบกฎหมายสิ ทธิ บตั รของประเทศไทยจึงมีส่วนคล้ายคลึงกับระบบกฎหมายสิ ทธิบตั รของประเทศ
สหรัฐอเมริ กาอย่างมาก แต่ก็มีบางส่ วนที่อาจจะแตกต่างกันอยูบ่ า้ ง
เริ่ มจากประเภทของสิ ทธิ บตั รตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กาแบ่งออกได้ เป็ น
สิ ทธิบตั รการประดิษฐ์ สิ ทธิบตั รการออกแบบ และสิ ทธิบตั รพันธุ์พืช แต่ สิทธิบตั รตามกฎหมายของประเทศไทย
แบ่งออกเป็ นสิ ทธิบตั รการประดิษฐ์ สิ ทธิบตั รการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ และ อนุสิทธิบตั ร โดย ตามกฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาจะไม่มีการออกอนุสิทธิ บตั รซึ่ งต่างจากของประเทศไทยเพราะการประดิษฐ์ที่จะขอรับ
สิ ทธิ บตั รไม่จาเป็ นที่จะต้องมีข้ นั การประดิษฐ์สูงขึ้นจึงสอดคล้องกับการที่ประเทศไทยเพิ่งจะส่ งเสริ มให้มีการ
พัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม่นาน คนไทยจึงยังไม่ค่อยมีความชานาญพอที่จะประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ให้
มีข้ นั การประดิษฐ์สูงขึ้น หากจะให้มีแต่การออกสิ ทธิ บตั รก็อาจจะเป็ นการยากแก่คนไทยที่จะได้รับสิ ทธิ บตั ร
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ระบบสิ ทธิ บตั รของไทยจึงเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ระดิษฐ์ที่ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่ใหม่และสามารถประยุกต์ในทาง
อุตสาหกรรมแต่ไม่มีข้ นั การประดิษฐ์สูงขึ้นสามารถได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมายสิ ทธิบตั รได้เพื่อเป็ นการจูง
ใจให้คนไทยประดิษฐ์คิดค้นสิ่ งประดิษฐ์ต่าง ๆ ได้ แต่อย่างไรก็ตาม อนุสิทธิ บตั รก็มีอายุการคุม้ ครองเพียงหกปี
นับแต่วนั ยืน่ คาขอเท่านั้น
ส่ วนการประดิษฐ์ที่จะขอรับสิ ทธิ บตั รได้ตอ้ งมีลกั ษณะเป็ นการประดิษฐ์ข้ ึนใหม่ หรื อไม่เป็ นงาน
ที่ปรากฏอยูแ่ ล้ว เป็ นการประดิษฐ์ที่มีข้ นั การประดิษฐ์สูงขึ้น และ เป็ นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทาง
อุตสาหกรรมซึ่งก็สอดคล้องกับหลักการขอรับสิ ทธิ บตั รตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กาซึ่ งจะต้องมี
ความใหม่ คือจะต้องไม่มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชนมาก่อนหรื อหากในบางกรณี ที่มีการเปิ ดเผยก็จะมี Grace

่างป

Period ๑ ปี ซึ่งก็สอดคล้องกับกฎหมายสิ ทธิบตั รของไทยที่การการกาหนดระยะเวลา ๑๒ เดือน ไว้ตาม
พระราชบัญญัติสิทธิบตั ร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖ วรรคสาม นอกจากนี้ยงั ใช้หลัก First - to - File เหมือนกัน
กล่าวคือ ผูท้ ี่ยยี่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รก่อนมีสิทธิ ดีกว่า โดยไม่สนใจว่าจะเป็ นผูท้ ี่ประดิษฐ์ข้ ึนก่อนหรื อไม่ (First –
to - Invent) ส่ วนหลักในเรื่ อง ขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นก็สอดคล้องกันโดยเป็ นการประดิษฐ์ที่ไม่เป็ นที่ประจักษ์
โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชานาญในระดับสามัญสาหรับงานประเภทนั้น (PHOSITA)
ซึ่งต้องไม่เป็ นสิ่ งที่
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สามารถคิดค้นได้โดยง่ายเกินไปสาหรับผูท้ ี่มีความสามารถอยูใ่ นระดับปานกลาง แต่ไม่จาต้องถึงระดับเป็ น
อัจฉริ ยะ
สาหรับอายุการคุม้ ครองสิ ทธิบตั รการประดิษฐ์ในประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศไทยจะมี
อายุการคุม้ ครอง ๒๐ ปี นับแต่วนั ที่ยนื่ คาขอรับสิ ทธิ บตั ร เหมือนกัน ส่ วนอายุการคุม้ ครองสิ ทธิบตั รการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ส่ วน สิ ทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศสหรัฐอเมริ กาจะมีอายุการคุม้ ครอง ๑๔ ปี นับแต่
วันที่ได้รับสิ ทธิบตั ร แต่ อายุการคุม้ ครองสิ ทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ ของประเทศไทยจะมีอายุการคุม้ ครอง
๑๐ ปี นับแต่วนั ที่ยนื่ คาขอรับสิ ทธิ บตั ร
สาหรับข้อยกเว้นการละเมิดสิ ทธิบตั รการประดิษฐ์ตามพระราชบัญญัติสิทธิบตั ร พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๓๖ วรรคสอง) ที่ยกเว้น การกระทาใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า ทดลอง หรื อวิจยั ไม่เป็ นการ
ละเมิดสิ ทธิ บตั ร ทั้งนี้ ต้องไม่ขดั ต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผูท้ รงสิ ทธิ บตั ร และไม่ทาให้เสื่ อมเสี ยต่อ
ประโยชน์อนั ชอบธรรมของผูท้ รงสิ ทธิ บตั รเกินสมควร ซึ่ งตามกฎหมายของสหรัฐอเมริ กาก็มีขอ้ ยกเว้นดังกล่าว
หากเป็ นการใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้าหรื อการทดลอง
สาหรับข้อต่อสู ้ของจาเลยในคดีสิทธิ บตั ร
ทั้งตามกฎหมายของสหรัฐอเมริ กาและของไทยก็
กาหนดให้สามารถยกข้อต่อสู ้ในเรื่ องความไม่สมบูรณ์ของสิ ทธิบตั รได้ และยังสามารถยก ข้อต่อสู ้ในเรื่ องหลัก
ความระงับสิ้ นไปของสิ ทธิ บตั ร ( Exhaustion of Right หรื อหลัก First Sale Doctrine) ได้เช่นกันโดยศาล
ฎีกาของไทยได้รับรองหลักการดังกล่าวไว้ดว้ ย

๒๘

บทที่ ๓
การวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบ
การศึกษาเปรี ยบเทียบกฎหมายสิ ทธิ บตั รสหรัฐอเมริ กากับกฎหมายสิ ทธิ บตั รไทย : กรณี ศึกษาการปรับปรุ งแก้ไข
กฎหมายสิ ทธิบตั รของสหรัฐภายใต้ The ‘‘Leahy-Smith America Invents Act’’ to amend title 35,
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United States Code, to provide for patent reform.
ความนา

่างป

ดังได้กล่าวมาแล้วในบทก่อนหน้านี้วา่ หลักการทัว่ ไปเพื่อการได้มาซึ่ งสิ ทธิ บตั รตามกฎหมาย
นั้นประกอบด้วยเงื่อนไข ๓ ประการ คือ การประดิษฐ์ที่ จะยืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รต้องเป็ นการประดิษฐ์ใหม่ มีข้ นั
การประดิษฐ์สูงขึ้น และสามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติสิทธิบตั ร พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๖
เงื่อนไขเกี่ยวกับความใหม่น้ นั โดยทัว่ ไปจะเกี่ยวข้องกับหลักการที่ผปู ้ ระดิษฐ์จะเริ่ มต้น
กระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ ทธิบตั ร ๒ ลักษณะ คือ หลักการผูย้ นื่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รก่อน มีสิทธิ ก่อน ( First -

ารต

to - File) ปัจจุบนั ประเทศส่ วนใหญ่ถือหลักการนี้ กับอีกหลักการหนึ่งซึ่งแต่เดิมประเทศสหรัฐอเมริ กายึดถืออยู่
คือหลักผูป้ ระดิษฐ์ก่อนมีสิทธิ ก่อน (First - to - Invent)
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ต่อมา ในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ ประธานาธิบดี บารัค โอบามา ของสหรัฐอเมริ กา ได้ลงนามในรัฐ
บัญญัติชื่อ ‘‘Leahy-Smith America Invents Act’’ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายของสหรัฐอเมริ กา บท
ที่ ๓๕ ว่าด้วยสิ ทธิ บตั ร มีผลเป็ นการปรับปรุ งกฎหมายสิ ทธิ บตั รของประเทศอย่างขนานใหญ่นบั ตั้งแต่ที่มีการ
ปรับปรุ งครั้งหลังสุ ดเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๕๒
หลักการสาคัญที่ได้รับการแก้ไขโดยรัฐบัญญัติดงั กล่าวมีหลายประการ แต่ที่สาคัญและจะได้
นามากล่าวในรายงานฉบับนี้คือ เรื่ องการเปลี่ยนแปลงหลักการเดิมจาก First - to - Invent มาสู่ หลักการใหม่

First - Inventor - to - File ตามมาตรา ๓ ที่มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๐๑๓ เป็ นต้นมา และ
หลักการเรื่ อง Grace Period ซึ่ งเป็ นการแก้ไขมาตรา ๑๐๒ (บี)
สาหรับประเทศไทย พระราชบัญญัติสิทธิบตั ร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๖ บัญญัติวา่ ‚ในกรณี
บุคคลหลายคนต่างทาการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกัน ให้บุคคลซึ่ งได้ยนื่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รไว้ก่อน
เป็ นผูม้ ีสิทธิ รับสิ ทธิ บตั ร ถ้ายืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รในวันเดียวกัน ให้ทาความตกลงกันว่าจะให้บุคคลใดมีสิทธิ แต่ผู ้
เดียวหรื อให้มีสิทธิ ร่วมกัน ถ้าตกลงกันไม่ได้ภายในเวลาที่อธิ บดีกาหนด ให้คู่กรณี นาคดีไปสู่ ศาลภายในกาหนด

๒๙

เก้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นระยะเวลาที่อธิ บดีกาหนด ถ้าไม่นาคดีไปสู่ ศาลภายในกาหนดดังกล่าวให้ถือว่าบุคคล
เหล่านั้นละทิ้งคาขอรับสิ ทธิ บตั ร‛ แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยใช้ระบบการขอรับสิ ทธิ บตั รแบบ First - to -

File ส่ วนหลักการเรื่ อง Grace Period นั้น พระราชบัญญัติสิทธิบตั ร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖ วรรคสอง (๒)
และวรรคสามได้บญั ญัติไว้วา่ ‚...งานที่ปรากฏอยูแ่ ล้วให้หมายความถึงการประดิษฐ์ ดังต่อไปนี้ดว้ ย...( ๒) การ

่างป
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ประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิ ดเผยสาระสาคัญหรื อรายละเอียดในเอกสารหรื อสิ่ งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่ อยูแ่ ล้วไม่วา่ ในหรื อ
นอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิ ทธิ บตั ร และไม่วา่ การเปิ ดเผยนั้นจะกระทาโดยเอกสาร สิ่ งพิมพ์ การนาออก
แสดง หรื อการเปิ ดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใด ๆ
การเปิ ดเผยสาระสาคัญหรื อรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรื อเป็ นผลมาจากการกระทาอันมิชอบด้วย
กฎหมาย หรื อการเปิ ดเผยสาระสาคัญหรื อรายละเอียดโดยผูป้ ระดิษฐ์ รวมทั้งการแสดงผลงานของผูป้ ระดิษฐ์ใน
งานแสดงสิ นค้าระหว่างประเทศ หรื อในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ และการเปิ ดเผยสาระสาคัญ
หรื อรายละเอียดดังกล่าวได้กระทาภายในสิ บสองเดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิ ทธิ บตั รมิให้ถือว่าเป็ นการเปิ ดเผย
สาระสาคัญหรื อรายละเอียดตาม (๒)‛
การศึกษาเปรี ยบเทียบระบบ First - to - Invent กับระบบ First - Inventor - to - File

ารต

ในระบบ First - to - Invent นั้น ถือว่า ในระหว่างผูป้ ระดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์เดียวกันที่ต่างฝ่ ายต่างค้นคว้าวิจยั และ
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พัฒนาการประดิษฐ์น้ นั เองโดยอิสระ (Independent Inventor) ผูป้ ระดิษฐ์ที่พิสูจน์ได้วา่ ตนเป็ นผูป้ ระดิษฐ์
สิ่ งประดิษฐ์น้ นั ก่อน และโดยที่การประดิษฐ์น้ นั เข้าเงื่อนไขการได้รับสิ ทธิ บตั รข้ออื่นแล้ว ผูน้ ้ นั ย่อมเป็ นผูม้ ีสิทธิ
ได้รับการออกสิ ทธิ บตั รให้ แม้วา่ ในความเป็ นจริ ง ผูป้ ระดิษฐ์คนนั้นจะยืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รภายหลังผูป้ ระดิษฐ์
อีกคนหนึ่งก็ตาม และแม้ผปู ้ ระดิษฐ์คนหลังจะได้รู้เห็นข้อมูลการประดิษฐ์ ข์ องผูป้ ระดิษฐ์คนแรก และผูป้ ระดิษฐ์
คนหลังชิงนาเอาการประดิษฐ์น้ นั ไปยืน่ ขอรับสิ ทธิ บตั รก่อน เช่นนี้ ก็ไม่มีผลทาให้ผปู ้ ระดิษฐ์คนแรกเสี ยสิ ทธิ แต่
อย่างใด กล่าวคือ ในระบบนี้ ไม่คานึงว่าใครจะไปยืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รก่อน แต่คานึงถึงข้อเท็จจริ งที่วา่ ใครคือผู ้
ริ เริ่ มการประดิษฐ์คิดค้นก่อน
ในระบบนี้ จึงทาให้บรรดาผูป้ ระดิษฐ์พยายามตกผลึกแนวความคิดในการประดิษฐ์น้ นั ๆ ให้ได้
มากที่สุดเพื่อนามาจดทะเบียนโดยไม่ตอ้ งกังวลกับการที่ตอ้ งรี บเร่ งไปให้ถึงสานักงานสิ ทธิ บตั รเพื่อยืน่ คาขอก่อน
คนอื่น และในแง่การลงทุนเพื่อค้นคว้า วิจยั และพัฒนานั้น เห็นได้วา่ ระบบนี้เป็ นผลดีแก่นกั วิจยั หรื อองค์กร
ขนาดเล็กที่มีเงินทุนต่ามากกว่าระบบ First - to - File เพราะในระบบ First - to - File นั้น นักวิจยั ที่มีเงินทุน
มากหรื อองค์กรขนาดใหญ่จะสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยูเ่ พื่อแข่งกันไปให้ถึงสานักงานสิ ทธิ บตั รและยืน่ คาขอ
ก่อนผูอ้ ื่น

๓๐
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สาหรับในระบบ First - to - File นั้น ถือว่าในระหว่างผูป้ ระดิษฐ์ดว้ ยกัน การประดิษฐ์งาน
อย่างเดียวกันโดยอิสระนั้น ผูท้ ี่ได้ยนื่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รก่อนเป็ นผูม้ ีสิทธิ ได้รับสิ ทธิ บตั รเพื่อการประดิษฐ์น้ นั โดย
ไม่ตอ้ งคานึงถึงว่าแท้จริ งแล้วผูป้ ระดิษฐ์ที่ไปยืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รก่อนนั้นเป็ นผูร้ ิ เริ่ มการค้นคว้า วิจยั และพัฒนา
ที่หลังหรื อไม่
อย่างไรก็ตาม นักกฎหมายของสหรัฐอเมริ กาบางส่ วนเห็นกันว่า บทบัญญัติที่แก้ไขใหม่ในเรื่ อง
นี้ของสหรัฐอเมริ กานั้น มีจุดแตกต่างจากระบบ First - to - File ที่ใช้อยูใ่ นประเทศต่าง ๆ โดยมากอยูบ่ า้ งในแง่
ที่วา่ ในระบบใหม่ของสหรัฐอเมริ กานี้ ถ้าผูป้ ระดิษฐ์คนหลังได้ประดิษฐ์โดยอาศัยข้อมูลที่ได้มาจากผูป้ ระดิษฐ์
คนแรก ( Derived) ก็ถือว่าผูป้ ระดิษฐ์คนหลังไม่ใช่ผมู ้ ีสิทธิ ได้รับสิ ทธิ บตั ร แม้วา่ จะได้ไปยืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั ร

ก่อนก็ตาม เหตุน้ ี ในกฎหมายฉบับนี้จึงเรี ยกระบบใหม่น้ ีวา่ First - Inventor - to - File และเพื่อการนี้ มาตรา ๓
ของรัฐบัญญัติฉบับนี้ จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓๕ ของประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริ กา บทที่ ๓๕
ปรับเปลี่ยนกระบวนการพิจารณาในชั้นสานักงานสิ ทธิ บตั รที่ใช้อยูเ่ ดิมกับระบบ First - to - Invent ที่เรี ยกว่า
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Interference Proceedings อันเป็ นกระบวนการสาหรับไต่สวนข้อเท็จจริ งว่าใครในระหว่างผูป้ ระดิษฐ์อิสระ
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หลายคนในสิ่ งประดิษฐ์เดียวกันนั้น เป็ นผูท้ ี่ประดิษฐ์ก่อน
มาเป็ นกระบวนการไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริ งว่าผู ้
ประดิษฐ์อิสระในสิ่ งประดิษฐ์เดียวกันที่ได้มายืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รเป็ นคนแรกนั้นเป็ นผูป้ ระดิษฐ์คิดค้น
สิ่ งประดิษฐ์น้ นั เป็ นคนแรกจริ ง ๆ โดยไม่ได้รับแนวคิดหรื อข้อมูลการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์น้ นั มาจาก (derived
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from another inventor) ผูป้ ระดิษฐ์ที่แท้จริ ง โดยกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริ งแบบใหม่น้ ีเรี ยกว่า
Derivation Proceedings
การศึกษาเปรี ยบเทียบระบบ First - to - File ของไทยกับสหรัฐอเมริ กา สาหรับระบบการยืน่
ขอรับสิ ทธิ บตั รของไทยดังได้กล่าวแล้วว่าพระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๖ แสดงให้เห็นว่า
ระบบของไทยเป็ นแบบ File - to - File เช่นเดียวกับระบบของสหรัฐอเมริ กาในปั จจุบนั แต่หากเปรี ยบเทียบ
ถ้อยคาในตัวบทกฎหมายของสหรัฐอเมริ กาคือ ในมาตรา ๑๓๕ ว่าด้วย Derivation Proceedings ที่บญั ญัติวา่ §
135. Derivation proceedings ‘‘(a) INSTITUTION OF PROCEEDING.—An applicant for patent

may file a petition to institute a derivation proceeding in the Office. The petition shall set forth
with particularity the basis for finding that an inventor named in an earlier application derived the
claimed invention from an inventor named in the petitioner’s application and, without
authorization, the earlier application claiming such invention was filed. Any such petition may be
filed only within the 1-year period beginning on the date of the first publication of a claim to an
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invention that is the same or substantially the same as the earlier application’s claim to the
invention, shall be made under oath, and shall be supported by substantial evidence. Whenever the
Director determines that a petition filed under this subsection demonstrates that the standards for
instituting a derivation proceeding are met, the Director may institute a derivation proceeding. The
determination by the Director whether to institute a derivation proceeding shall be final and
nonappealable‛ กับในมาตรา ๑๖ ของพระราชบัญญัติสิทธิบตั ร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่บญั ญัติวา่ ‚ ในกรณี บุคคล
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หลายคนต่างทาการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกันให้บุคคลซึ่ งได้ยนื่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รไว้ก่อนเป็ นผูม้ ี
สิ ทธิ รับสิ ทธิ บตั ร ถ้ายืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รในวันเดียวกัน ให้ทาความตกลงกันว่าจะให้บุคคลใดมีสิทธิ แต่ผเู ้ ดียว
หรื อให้มีสิทธิ ร่วมกัน ถ้าตกลงกันไม่ได้ภายในเวลาที่อธิ บดีกาหนดให้คู่กรณี นาคดีไปสู่ ศาลภายในกาหนดเก้าสิ บ
วันนับแต่วนั สิ้ นระยะเวลาที่อธิ บดีกาหนด ถ้าไม่นาคดีไปสู่ ศาลภายในกาหนดดังกล่าวให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นละ
ทิ้งคาขอรับสิ ทธิ บตั รแล้ว‛ รวมทั้งในมาตราอื่นแล้ว จะพบว่าตามกฎหมายไทยไม่มีการกล่าวถึงกระบวนการไต่
สวนเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับตัวผูย้ นื่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รเป็ นคนแรกนั้นว่าแท้จริ งแล้วเป็ นผูท้ ี่ได้ประดิษฐ์
คิดค้นการประดิษฐ์น้ นั ขึ้นเองโดยไม่ได้แนวคิดหรื อข้อมูลจากผูป้ ระดิษฐ์อีกคนหนึ่งที่มายืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั ร
หรื อไม่ จึงน่าคิดว่าในอนาคตหากระดับพัฒนาการด้านการค้นคว้า วิจยั และพัฒนาของประเทศไทยก้าวหน้ามาก
ขึ้น อาจจะเกิดปั ญหาพิพาทลักษณะเช่นนี้ข้ ึนได้ และเมื่อเป็ นเช่นนั้น อาจเกิดปั ญหาในทางปฏิบตั ิวา่ จะมีมาตรการ
ในการพิจารณาอย่างไรหรื อไม่ เพื่อหยัง่ ทราบข้อเท็จจริ งดังกล่าว
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ศ

หลักการและความหมายของ Grace Period
เงื่อนไขหนึ่งในสามข้อของการที่คาขอรับสิ ทธิ บตั รใดจะได้รับการออกสิ ทธิ บตั รให้หรื อไม่คือ
ความใหม่ ( Novelty) ซึ่ งมีความหมายว่าการประดิษฐ์ที่มายืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รนั้นจะต้องไม่เป็ นการประดิษฐ์ที่
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มีปรากฏต่อสาธารณชน ( Public) อยูแ่ ล้วไม่วา่ ที่ใดในโลก เมื่อใดก็ตามที่ปรากฏว่าการประดิษฐ์น้ นั มีหรื อเคยมี
ปรากฏหรื อมีการเปิ ดเผยมาก่อนแล้วไม่วา่ ในรู ปแบบใด เช่น หนังสื อ สิ่ งตีพิมพ์ หรื อทางสื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ การ
จัดแสดง การนาออกใช้ การเสนอขาย การขาย ผลก็จะทาให้การประดิษฐ์น้ นั ไม่มีความใหม่ ไม่สมควรได้รับการ
คุม้ ครองตามกฎหมายสิ ทธิบตั ร
ในเรื่ องการรับรองความใหม่น้ ี บางประเทศถือหลักว่าการประดิษฐ์น้ นั จะต้องมีความใหม่โดย
สมบูรณ์ ( Absolute Novelty) โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น แต่บางประเทศสร้างข้อยกเว้นขึ้นเพื่อผ่อนคลายความเข้มข้น
ของหลักเรื่ องนี้ลง (Relative Novelty) โดยการสร้างหลัก Grace Period ขึ้นเป็ นข้อยกเว้นนัน่ เอง
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ความสาคัญของการที่กฎหมายจาเป็ นต้องกาหนดให้มี Grace Period ก็เนื่องจากในทางปฏิบตั ิ
ในปั จจุบนั เมื่อนักประดิษฐ์เกิดแนวคิดที่จะค้นคว้า วิจยั พัฒนาสิ่ งประดิษฐ์ใด อาจจาเป็ นต้องนาเสนอ
แนวความคิดออกไปสู่ นกั ลงทุนที่พร้อมจะลงทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการวิจยั หรื อนักประดิษฐ์อาจจาเป็ นต้อง
ทดสอบตลาดสิ้ นค้านั้น ๆ ก่อนว่า หากนาออกสู่ ตลาดเพื่อการอุปโภคบริ โภคแล้วจะได้รับการตอบรับมากน้อย
เพียงใด ซึ่ งจะทาให้นกั ประดิษฐ์ตดั สิ นใจได้ในเบื้องต้นว่าจะลงทุนในการค้นคว้า วิจยั พัฒนาต่อไปหรื อไม่ หรื อ
ควรจะยอมเสี ยค่าใช้จ่ายในการนาการประดิษฐ์ที่พร้อมแล้วนั้นเข้าสู่ กระบวนการจดทะเบียนสิ ทธิ บตั รหรื อไม่
เนื่องจากเป็ นที่ทราบกันดีวา่ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสิ ทธิ บตั รนั้นสู ง นอกจากนี้ หลักการเรื่ อง
Grace

Period ยังถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับและให้สอดคล้องกับระบบ File - to - File อีกด้วย
Grace Period จึงเป็ นระยะเวลาประกอบกับเหตุการณ์บางประการตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่ง
หากเกิดขึ้นแล้วตามเงื่อนไขจะไม่ทาให้การประดิษฐ์น้ นั สู ญเสี ยคุณสมบัติความใหม่เมื่อยืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั ร ผล
ก็คือ หากการประดิษฐ์น้ นั เข้าเกณฑ์ในข้ออื่น ๆ ของการจะได้รับสิ ทธิ บตั รด้วย การประดิษฐ์น้ นั ก็จะได้รับการ
ออกสิ ทธิบตั รให้
สาหรับพระราชบัญญัติสิทธิบตั ร พ.ศ. ๒๕๒๒ ของไทยนั้น ในมาตรา ๖ วรรคสอง ( ๒) และ
วรรคสาม แสดงให้เห็นว่าถือหลักผ่อนคลายโดยกาหนดให้มี Grace Period กล่าวคือ การประดิษฐ์ที่มีการ
เปิ ดเผยสาระสาคัญหรื อรายละเอียดในเอกสารหรื อสิ่ งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่ อยูแ่ ล้วไม่วา่ ในหรื อนอกราชอาณาจักร
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ก่อนวันขอรับสิ ทธิ บตั ร และไม่วา่ การเปิ ดเผยนั้นจะกระทาโดยเอกสาร สิ่ งพิมพ์ การนาออกแสดง หรื อการ
เปิ ดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใด ๆ ถ้า
๑) เป็ นการเปิ ดเผยสาระสาคัญหรื อรายละเอียดโดยผูป้ ระดิษฐ์ และการเปิ ดเผยสาระสาคัญหรื อ
รายละเอียดดังกล่าวได้กระทาภายในสิ บสองเดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิ ทธิ บตั ร หรื อ
๒) ผูป้ ระดิษฐ์เป็ นผูแ้ สดงผลงานของตนในงานแสดงสิ นค้าระหว่างประเทศ และการเปิ ดเผยสาระสาคัญ
หรื อรายละเอียดดังกล่าวได้กระทาภายในสิ บสองเดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิ ทธิ บตั ร หรื อ
๓) ผูป้ ระดิษฐ์เป็ นผูน้ าออกแสดงในงานแสดงสิ นค้าของทางราชการ และการเปิ ดเผยสาระสาคัญหรื อ
รายละเอียดดังกล่าวได้กระทาภายในสิ บสองเดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิ ทธิ บตั ร
ดังนี้ กฎหมายมิให้ถือว่าเป็ นการเปิ ดเผยสาระสาคัญหรื อรายละเอียดที่จะทาให้การประดิษฐ์น้ นั
สู ญเสี ยความใหม่ไป ข้อยกเว้นทั้งสามประการดังกล่าวจึงถือว่าเป็ น Grace Period ตามกฎหมายไทย
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Grace Period ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริ กาเปรี ยบเทียบกับกฎหมายไทย
ตาม § 102. Conditions for patentability; novelty ‘‘(a) NOVELTY; PRIOR ART.—
A person shall be entitled to a patent unless—
‘‘(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public
use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed
invention; or
‘‘(2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an
application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or
application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the
effective filing date of the
claimed invention.
‘‘(b) EXCEPTIONS.—
‘‘(1) DISCLOSURES MADE 1 YEAR OR LESS BEFORE THE EFFECTIVE
FILING DATE OF THE CLAIMED INVENTION.—A disclosure made 1 year or less before the
effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under
subsection (a)(1) if—
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‘‘(A) the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained
the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint
inventor; or
‘‘(B) the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by
the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or
indirectly from the inventor or a joint inventor.
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จากบทบัญตั ิดงั กล่าวจะเห็นได้วา่ ในหลักการเรื่ องการสู ญเสี ยความใหม่น้ นั กฎหมาย สิ ทธิบตั ร
สหรัฐอเมริ กาไม่มีความแแตกต่างกับกฎหมายสิ ทธิบตั รไทย
แต่ในส่ วนของข้อยกเว้นที่เป็ นการกาหนด Grace Period นั้น เห็นได้วา่ มีความแตกต่างกัน
เล็กน้อยในเรื่ องถ้อยคาที่กล่าวถึงระยะเวลาว่าเป็ น ๑ ปี หรื อ ๑๒ เดือน
อย่างไรก็ตาม ในส่ วนของข้อเท็จจริ งที่เป็ นเงื่อนไขประกอบระยะเวลาดังกล่าวนั้น สาหรับ
กฎหมายสิ ทธิบตั รสหรัฐอเมริ กาดูจะมีความหมายกว้างเป็ นประโยชน์แก่ผปู ้ ระดิษฐ์มากกว่า กล่าวคือ แม้วา่ การ
เปิ ดเผยสาระสาคัญของการประดิษฐ์จะเป็ นการกระทาของบุคคลที่สามแต่หากว่าบุคคลที่สามนั้นได้รับการ
เปิ ดเผย หรื อรู ้รายละเอียดในการประดิษฐ์มาโดยตรงหรื อโดยอ้อมจากผูป้ ระดิษฐ์หรื อผูป้ ระดิษฐ์ร่วม กฎหมายก็
ยังถือว่าการประดิษฐ์น้ นั ไม่สูญเสี ยคุณสมบัติความใหม่
ในขณะที่กฎหมายสิ ทธิบตั รไทยนั้นมิได้มีถอ้ ยคากินความถึงกรณี บุคคลที่สามดังกล่าวด้วย แต่
ก็มีขอ้ น่าคิดว่าในกรณี บุคคลที่สามนี้จะถือได้หรื อไม่วา่ ถ้าได้เปิ ดเผยสาระสาคัญหรื อรายละเอียดของการ
ประดิษฐ์ที่ได้รับมาโดยตรงหรื อโดยอ้อมจากผูป้ ระดิษฐ์ อาจถือได้วา่ เป็ นการกระทาผิดหน้าที่หรื อผิดสัญญาใน
การที่เปิ ดเผยข้อมูลที่ผปู ้ ระดิษฐ์ยงั ประสงค์จะเก็บไว้เป็ นความลับตามกฎหมายความลับทางการค้า เพื่อ
ประโยชน์ในการยืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั ร แต่ในกรณี เช่นนี้ก็จะต้องพิจารณาข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการแสดงเจตนาของ
ทั้งสองฝ่ าย หรื อการที่ท้ งั สองฝ่ ายตระหนักในข้อมูลที่เป็ นความลับและผูป้ ระดิษฐ์ยงั ไม่ตอ้ งการเปิ ดเผยต่อไป
ตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่ งถ้าบุคคลที่สามดังกล่าวก็รับรู ้วา่ ตนเองมี
หน้าที่จะต้องรักษาข้อมูลรายละเอียดหรื อสาระสาคัญของการประดิษฐ์น้ นั ไว้ ก็น่าคิดว่าอาจจะสอดคล้องกับที่
มาตรา ๖ วรรคสาม ตอนต้นบัญญัติไว้ความว่า การเปิ ดเผยสาระสาคัญหรื อรายละเอียดในการประดิษฐ์ที่เกิดขึ้น
หรื อเป็ นผลมาจากการการกระทาอันมิชอบด้วยกฎหมาย... ไม่ถือว่าเป็ นการเปิ ดเผยสาระสาคัญหรื อรายละเอียดที่
จะทาให้การประดิษฐ์น้ นั สู ญเสี ยความใหม่ไป
แต่ก็ยงั มีขอ้ น่าพิจารณาจากตัวบทกฎหมายดังกล่าวด้วยว่าถ้อยคาในมาตรา ๖ วรรคสาม
ตอนต้นดังกล่าวนั้นอยูใ่ นบังคับเงื่อนเวลา ๑๒ เดือน เช่นเดียวกับกรณี ที่ผปู ้ ระดิษฐ์หรื อผูป้ ระดิษฐ์ร่วมเปิ ดเผยเอง
หรื อที่เปิ ดเผยในการแสดงสิ นค้าระหว่างประเทศหรื อในการแสดงสิ นค้าของทางราชการหรื อไม่
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จากการศึกษาและวิเคราะห์เปรี ยบเทียบดังกล่าวข้างต้น เห็นได้วา่ หลักการเรื่ อง First - to - File

สำน
ักก

ารต

่างป

ระเ
ท

ศ

และ Grace Period นั้น ตามกฎหมายสิ ทธิบตั รไทยกับกฎหมายสิ ทธิบตั รสหรัฐอเมริ กาที่มีการแก้ไขใหม่น้ นั แม้
จะทาให้มีความใกล้เคียงสอดคล้องกันมากขึ้น แต่ก็ยงั มีขอ้ แตกต่างกันอยูบ่ า้ งดังกล่าวข้างต้น ซึ่ งในเบื้องต้น
ความแตกต่างดังกล่าวยังอาจจะเร็ วเกินไปที่จะสรุ ปในเวลานี้วา่ การแก้ไขกฎหมายสิ ทธิบตั รของประเทศ
สหรัฐอเมริ กาในครั้งนี้จะเป็ นผลดีและสมควรที่ประเทศไทยจะแก้ไขให้สอดคล้องด้วย จึงควรจะติดตาม
สถานการณ์การปรับและบังคับใช้กฎหมายใหม่น้ ีของประเทศสหรัฐอเมริ กาต่อไปเพื่อทราบว่าผลการบังคับใช้มี
ปั ญหาข้อขัดข้องหรื อมีผลดีอย่างไรต่อไป.
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