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๑ สาํเรจ็การศกึษา นติศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ปจจบุนัดาํรงตาํแหนง ผูอาํนวยการกองสิง่บงชีท้างภมูศิาสตร 
รักษาการในตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานกฎหมาย กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย.

การเพกิถอนสิทธิบตัรเปนเรือ่งสําคัญเพราะกระทบถึงสิทธิของผูทรงสิทธิบัตร และอาจกระทบ
ตอความเปนอยูของคนในสังคม และภาพลักษณของประเทศอยางมีนัยยะสําคัญ เน่ืองจากสิทธิบัตร
เปนสิง่สําคัญตอการดํารงชีวติของมนุษย โดยเฉพาะในยุค New normal อยางหลีกเลีย่งไมได ทีม่นษุยเรา
ตองเปลี่ยนวิธีการหรือรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบใหมที่แตกตางจากอดีต โดยตองเปลี่ยนแปลงไปสู
วิถีใหมภายใตหลักมาตรฐานใหมที่ไมคุนเคย เรายิ่งปฏิเสธไมไดและตองยอมรับวา นวัตกรรมมีบทบาท
สาํคญัมาก จากการสบืคนฐานขอมลูสทิธบิตัรเกีย่วกบันวตักรรมทีเ่กีย่วกบัการรกัษาโรค Covid - 2019
หรือนวัตกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของพบวา มีผูยื่นคําขอรับสิทธิบัตรในสวนที่เปนวัคซีนหรือยารักษา
โรค Covid - 2019 จํานวนมาก 

นวัตกรรมยังเปนยุทธศาสตรที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การที่ระบบ
ทรัพยสินทางปญญาพัฒนาอยูตลอดเวลาทั้งในแงการคุมครอง การบังคับใชกฎหมาย การใชประโยชน
ในเชิงพาณิชย เพราะฉะน้ันการประชุมเจรจาระหวางประเทศ ประเด็นทรัพยสินทางปญญาจึงเปน
ขอบททีส่าํคญัทีคู่เจรจาตางกห็ยบิยกเรือ่งสทิธบิตัรเพือ่ใหประเทศตนเองไดประโยชนสงูสดุ นอกจากนี้
จะเห็นไดวา สิทธิบัตรเปนตัวช้ีวัดสําคัญในการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ในตัวช้ีวัดดานทรัพยสินทางปญญาจาก ๓ แหลงสําคัญที่มีการจัดอันดับปจจัยดานนวัตกรรม 
(Innovation) ไดแก ๑) การจดัอนัดบัความสามารถในการแขงขนัโดยสถาบนั International Institute 
for Management Development: IMD  ๒) การจัดอันดับความสามารถในการแขงขัน โดยสภา
เศรษฐกิจโลก WEF (World Economic Forum) และ ๓) การจัดอันดับความสามารถดานนวัตกรรม 
The Global Innovation Index: GII โดยมหาวิทยาลัยคอรเนล (Cornell University) รวมกับ Institut 
Européen d’Administration des Affaires: INSEAD และองคการทรัพยสินทางปญญาโลก (World 
Intellectual Property Organization: WIPO) ดังนั้น เพื่อยกอันดับความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ จึงตองมีการสงเสริมและสนับสนุนใหคนไทยเปนเจาของสิทธิบัตรเพิ่มมากขึ้น 

การเพิกถอนสิทธิบัตร
กรณีไมชําระคาธรรมเนียมรายปตามกฎหมาย
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สิทธิบัตรจึงไมใชเร่ืองไกลตัวสําหรับผูคนในสังคมท่ีพยายามแสวงหาเคร่ืองมือหรือเทคโนโลยี
ใหม ๆ มาตอบสนองการใชชีวิต หรือการทํางานใหมีความสุข และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คุณคา
และความสําคัญของสิทธิบตัรจึงเปนสิง่ท่ีเจาของสิทธบิตัร ผูใช หรือผูบริโภคตางก็ไดรบัประโยชนซึง่กัน
และกัน แตในปจจุบันพบวามีสิทธิบัตรจํานวนไมนอยที่ถูกเพิกถอนเพราะไมชําระคาธรรมเนียมรายป 
อยางนอยปละ ๒,๐๐๐ กวาฉบบัเกิดผลกระทบโดยตรงตอเจาของสทิธบิตัรและประโยชนโดยรวมตอการ
ไดใชผลติภณัฑตามสทิธบิตัร สิทธิบตัรแตละฉบบักวาจะรบัการจดทะเบยีนกใ็ชระยะเวลาคอนขางนาน
เม่ือเริ่มตนชําระคาธรรมเนียมก็ยังมาถูกเพิกถอนสิทธิบัตรดวยความที่ไมตั้งใจหรือเจตนาของเจาของ
สิทธิบัตรที่จะละทิ้งสิทธิบัตร แตสวนใหญพบวา ผูทรงสิทธิบัตรมักอางเหตุผลที่ไมสามารถชําระ
คาธรรมเนยีมไดทนัภายในกาํหนดเวลาทีก่ฎหมายกําหนด ปญหาความไมเขาใจเร่ืองขอกฎหมายเก่ียวกบั
การชําระคาธรรมเนียมวาตองชําระในวันเวลาใด คํานวณระยะเวลาการชําระคาธรรมเนียมรายป
แตละปอยางไร หรอืเกดิจากความผิดพลาดอืน่ใด แตไมไดเกดิจากเจตนาของเจาของสทิธบิตัรทีไ่มตองการ
ใชสิทธิบัตร 

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่
แกไขเพิ่มเติม จะเห็นวามีปญหาเรื่องการตีความของถอยคําและทําความเขาใจไดยากยิ่ง อยางไรก็ดี                         
กฎหมายสิทธิบัตรมีเจตนารมณที่จะผอนปรนเรื่องการชําระคาธรรมเนียมรายป โดยกฎหมายกําหนด
ใหอํานาจคณะกรรมการสิทธิบัตรใชดุลพินิจขยายระยะเวลาการชําระคาธรรมเนียม หรือการชําระ
คาธรรมเนียมเพ่ิม หลังส้ินกําหนดเวลาที่ตองชําระคาธรรมเนียมรายปตามกฎหมาย  

การเพิกถอนสิทธิบัตรเพราะเหตุแหงการไมชําระคาธรรมเนียมรายปเปนเหตุที่ไมสําคัญ            
มากนัก หากพิจารณาเปรียบเทียบกับเหตุแหงการเพิกถอนสิทธิบัตรเพราะความไมชอบดวยกฎหมาย
หรือเพราะไมเขาหลักเกณฑตามท่ีกฎหมายสิทธิบัตรกําหนดใหการประดิษฐน้ันสามารถรับจดทะเบียน
สิทธิบัตรได และเห็นวาการท่ีคณะกรรมการสิทธิบัตรพิจารณาอนุญาตใหขยายระยะเวลาการชําระ
คาธรรมเนียมตอไป นาจะเปนประโยชนมากกวา ดังเชนแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการ
สทิธิบัตรตัง้แตป ๒๕๔๗ - ๒๕๕๘ ทีค่ณะกรรมการสทิธบิตัรอนญุาตใหขยายระยะเวลาชาํระคาธรรมเนยีม
ไดเกอืบทกุกรณีโดยใหเหตผุลวา ผูทรงสทิธบิตัรมคีวามประสงคจะใชสทิธิบตัร แตมเีงือ่นไขวาตองไมเกดิ
เหตกุารณการไมชาํระคาธรรมเนยีมซํา้อกี ดงัน้ัน ดวยเหตนุีจ้งึจาํเปนอยางยิง่ ทีจ่ะตองทาํความเขาใจประเดน็
ขอกฎหมายเก่ียวกับหลักเกณฑการชําระคาธรรมเนียมการเพิกถอนสิทธิบัตรและการรองขอขยาย
ระยะเวลาการชาํระคาธรรมเนยีมตามบทบญัญัต ิมาตรา ๔๓ แหงพระราชบญัญตัสิทิธบิตัร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และที่แกไขเพิ่มเติม ตลอดจนแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิบัตร และแนวคําพิพากษา
ของศาลเพ่ือจะไดมคีวามรูความเขาใจเก่ียวกับประเด็นการชําระคาธรรมเนียมรายปตามกฎหมายสิทธบิตัร
ที่ถูกตอง ซึ่งสรุปสาระสําคัญของบทบัญญัติแหงกฎหมายและประเด็นตาง ๆ ดังนี้
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๑. ผูใดมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมรายป๒ 

 กฎหมายสิทธิบัตรกําหนดใหผู ทรงสิทธิบัตรหรือเจาของสิทธิบัตรมีหนาที่ต องเสีย
คาธรรมเนียมรายปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง๓ สําหรับหนวยงานของรัฐ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา
ตามประกาศคณะกรรมการสิทธิบัตรกําหนดรายช่ือหนวยงานท่ีไดรับการยกเวนการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมสําหรับการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร จะไดรับยกเวนไมตองชําระคาธรรมเนียม
ทุกรายการ๔ ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติผูใดจะชําระคาธรรมเนียมแทนเจาของสิทธิบัตรก็ได โดยปจจุบัน
กรมทรัพยสินทางปญญาเปดรับชําระคาธรรมเนียมรายป ๔ ชองทาง ไดแก กรมทรัพยสินทางปญญา 
สาํนกังานพาณิชยจงัหวัด ระบบการใหบรกิารทางอิเลก็ทรอนิกส (E - filing) และสงธนาณัตทิางไปรษณีย

๒. ตองเสียคาธรรมเนียมเมื่อใด
 ประเด็นนี้มีความสําคัญมากเน่ืองจากกฎหมายสิทธิบัตรกําหนดระยะเวลาท่ีตองชําระ

คาธรรมเนียมรายปแตกตางกันไปในแตละสิทธิบัตร กลาวคือ
 • ปที่ ๑ – ปที่ ๔ นับแตวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตร ไมตองชําระคาธรรมเนียมรายป (ไมวา

จะไดรับจดทะเบียนสิทธิบัตรแลวหรือไม)
 • เมื่อไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรแลว จะตองชําระคาธรรมเนียมรายป โดยเริ่มตนชําระ

ปที ่๕ นบัจากวันยืน่คาํขอรับสทิธบิตัร และปถดัไปทุกป จนครบอายุความคุมครองตามกฎหมาย ซึง่สรุปไดดงันี้
๒.๑ กรณีไดรับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรภายใน ๕ ป นับแตวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตร                   

ตองชําระคาธรรมเนียมรายปภายใน ๖๐ วัน นับแตวันเริ่มตนระยะเวลาของปที่หาของอายุสิทธิบัตร๕   

ตัวอยาง : ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรเมื่อวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๐ และไดรับการจดทะเบียน
เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ จะมีชวงเวลาการนับระยะเวลาของสิทธิบัตรตามแผนภาพ ดังนี้

๒ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง
๓ กฎกระทรวงวาดวยอัตราคาธรรมเนียมและการยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๔๗
๔ ประกาศคณะกรรมการสิทธิบัตร เรื่อง กําหนดรายชื่อหนวยงานที่ไดรับการยกเวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมสําหรับการ

ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และที่ประกาศเพิ่มเติม
๕ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง

ชวงเวลา
ปของสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร

๑ มกราคม ๒๕๖๐ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐  ปที ่๑

๑ มกราคม ๒๕๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ ปที ่๒

๑ มกราคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ ปที ่๓

๑ มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ ปที ่๔

๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐  ปที่ ๕

ปที่ ๑ – ๔ ไมตอง
ชําระคาธรรมเนียม

ชวงเวลาปที่ ๕ 
(จดุเริม่ตนนบัเวลาชาํระคาธรรมเนียม
นบัแตวนัที ่๑ ม.ค. ๖๔ = วนัเริม่ตน

ระยะเวลาของปที่ ๕)

ปที่ ๔ ไดรับ
การจดทะเบียน
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๖ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๓ วรรคสอง

  การนับระยะเวลาการชําระคาธรรมเนียมรายปที่ตองชําระคาธรรมเนียมในปที่ ๕ หรือ
การชําระคาธรรมเนียมคร้ังแรก ซึ่งจากแผนภาพขางตนเจาของสิทธิบัตรตองชําระคาธรรมเนียมรายป
ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันเร่ิมตนระยะเวลาของปที่หาของอายุสิทธิบัตร ซ่ึงก็คือชวงเวลาต้ังแตวันที่
๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถงึวนัที ่๑ มนีาคม ๒๕๖๔ (โดยไมเสยีคาปรบั) และหากไมไดชาํระในชวงเวลาดังกลาว
ยังสามารถชําระไดอีกภายใน ๑๒๐ วัน แตตองเสียคาธรรมเนียมเพิ่มรอยละ ๓๐ ของเงินคาธรรมเนียม
รายป คือ ตั้งแตวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาท่ีสามารถชําระ
คาธรรมเนียมรายปได คือ ๑๘๐ วัน ดังน้ัน หากผู ทรงสิทธิบัตรชําระคาธรรมเนียมเกินวันที่
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร จะถูกเพิกถอนตามกฎหมาย

  ขอสังเกต คือ กฎหมายมิไดกําหนดใหชําระภายหลังจากที่ไดรับสิทธิบัตร เนื่องจากเปน
ชวงระยะเวลาทีใ่หโอกาสเจาของสทิธิบตัรไดเตรยีมการในเรือ่งของการแสวงหาประโยชนในเชงิพาณชิย                      
จากสิทธบิตัร เชน วางแผนเร่ืองการตลาด การประเมินความตองการของผูใชผลติภณัฑ การอนุญาตให
ใชสิทธิ เปนตน รวมทั้งการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรมักจะใชเวลาเกินกวา ๕ ป เวนแตเปนการ
จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรการประดิษฐบางสาขาที่จะใชเวลานอยกวา ๕ ป

  ๒.๒ กรณีไดรับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรหลังเริ่มตนระยะเวลาของปท่ี ๕ ตองชําระ
คาธรรมเนียมรายปภายใน ๖๐ วัน นับแตวันออกสิทธิบัตร๖

ภายใน ๖๐ วันนับแตวันเริ่มตนของปท่ี ๕ (ภายใน ๑ มี.ค. ๖๔)
ภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันที่ ๑ มี.ค. ๖๔ ดังนั้น จะตองชําระคาธรรมเนียมรายป+คาธรรมเนียมเพิ่ม 

ภายใน ๒๙ มิ.ย. ๖๔)

วันทีย่ืน่คาํขอ
๑ ม.ค. ๖๐

วนัออกสิทธบิตัร
๑ ม.ค. ๖๓

วันเริม่ตนปที ่๕
๑ ม.ค. ๖๔

ชาํระภายใน ๖๐ วนั 
ภายใน ๑ มี.ค. ๖๔

(ไมเสียคาปรบั)

ชาํระภายใน ๑๒๐ วัน 
ภายใน ๒๙ มิ.ย. ๖๔ 

(เสยีคาปรบั)

แผนภาพแสดงตัวอยางการนับระยะเวลาไดรับจดทะเบียนภายในปที่ ๕
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บทความทางวิชาการ

๔๙๔๙๔๙

 ตัวอยาง : ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรเมื่อวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๘ และไดรับการจดทะเบียน
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ จะมีชวงเวลาการนับระยะเวลาของสิทธิบัตรตามแผนภาพ ดังนี้

  การนับระยะเวลาการชําระคาธรรมเนียมรายป สําหรับกรณีการจดทะเบียนภายหลัง
วนัเริม่ตนระยะเวลาของปที ่๕ โดยจากแผนภาพขางตนเจาของสิทธบิตัรตองชําระคาธรรมเนียมรายป
สําหรับปที่ ๕ ถึงปที่ออกสิทธิบัตร ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันออกสิทธิบัตร จากกรณีตัวอยางวันเริ่มตน
ชําระคาธรรมเนียม คือ วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ (วันออกสิทธิบัตร) จนถึงวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓
 (โดยไมเสียคาปรับ) และหากไมไดชําระในชวงเวลาดังกลาว ยังสามารถชําระไดอีกภายใน ๑๒๐ วัน
แตตองเสียคาธรรมเนียมเพ่ิมรอยละ ๓๐ ของเงินคาธรรมเนียมรายป คือ ต้ังแตวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓
 – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมระยะเวลาท่ีสามารถชําระคาธรรมเนียมรายปได คือ ๑๘๐ วัน ดังน้ัน
หากผูทรงสิทธิบัตรชําระคาธรรมเนียมเกินวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
จะถูกเพิกถอนตามกฎหมาย 

ชวงเวลา
ปของสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร

๑ มกราคม ๒๕๕๘ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๘ ปที ่๑

๑ มกราคม ๒๕๕๙ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ ปที ่๒

๑ มกราคม ๒๕๖๐ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ ปที ่๓

๑ มกราคม ๒๕๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ ปที ่๔

๑ มกราคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ ปที ่๕

๑ มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ ปที่ ๖

•  ปที่ ๑ – ๔ : ไมตองชําระ
   คาธรรมเนียมรายป
•  ปที่ ๕ : ชําระพรอมกับปที่
   ไดรับจดทะเบียน

รับจดทะเบียนภายหลังปที ่๕ 
(วนัทีร่บัจดทะเบียน คอืจดุเริม่ตนการ

นบัเวลาชาํระคาธรรมเนียม)

ปที่ ๖ ไดรับ
การจดทะเบียน

ภายใน ๖๐ วันนับแตวันออกสิทธิบัตร (ภายใน ๑๕ มี.ค. ๖๓)
ภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๓ ดังนั้น จะตองชําระคาธรรมเนียมรายป+คาธรรมเนียมเพิ่ม 

ภายใน ๑๓ ก.ค. ๖๓)

วนัทีย่ืน่คาํขอ
๑ ม.ค. ๕๘

วนัออกสทิธบิตัร
๑ ม.ค. ๖๒

วนัเริม่ตนปที ่๕
๑๕ ม.ค. ๖๓ 

(ปที ่๖)

ชาํระภายใน ๖๐ วนั 
ภายใน ๑๕ ม.ีค. ๖๓

(ไมเสยีคาปรบั)

ชาํระภายใน ๑๒๐ วนั 
ภายใน ๑๓ ก.ค. ๖๓  

(เสยีคาปรบั)

แผนภาพแสดงตัวอยางการนับระยะเวลาไดรับจดทะเบียนภายหลังปที ่๕
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การเพิกถอนสิทธิบัตรกรณีไมชําระคาธรรมเนียมรายปตามกฎหมาย 
       

๕๐๕๐๕๐

  ๒.๓ การชําระคาธรรมเนียมรายปครั้งถัดไป (ไดมีการชําระคาธรรมเนียมปที่ ๕ มาแลว)                
ตองชําระคาธรรมเนียมภายใน ๖๐ วันนับแตวันเริ่มตนระยะเวลาของปนั้นๆ 

 ตัวอยาง : ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ และไดรับการจดทะเบียน
เม่ือวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ (ภายหลังปท่ี ๕) จะมีชวงเวลาการนับระยะเวลาของสิทธิบัตรในปถัดไป
 (ปท่ี ๗) ตามแผนภาพ ดังน้ี 

ชวงเวลา
ปของสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร

๑ มกราคม ๒๕๕๘ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๘ ปที่ ๑

๑ มกราคม ๒๕๕๙ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ ปที่ ๒

๑ มกราคม ๒๕๖๐ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ ปที่ ๓

๑ มกราคม ๒๕๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ ปที่ ๔

๑ มกราคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ ปที่ ๕

๑ มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ ปที่ ๖

๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๔ ปที่ ๗

•  ปที่ ๑ – ๔ : ไมตองชําระ
   คาธรรมเนียมรายป

ชวงเวลาปที่  ๗ 
(จดุเริม่ตนนับเวลาชาํระคาธรรมเนียม)

ปที่ ๖ ไดรับ
การจดทะเบียน

ภายใน ๖๐ วันนับแตวันเริ่มตนของปที่ ๗ (ภายใน ๑ มี.ค. ๖๔) ภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันที่ ๑ ม.ค. ๖๔
ดังนั้น จะตองชาระคาธรรมเนียมรายป+คาธรรมเนียมเพิ่มภายใน ๒๙ มิ.ย. ๖๔)

วนัทีย่ืน่คาํขอ
๑ ม.ค. ๕๘

วนัออกสทิธบิตัร
๑ ม.ค. ๖๒

วันเริม่ตนปที ่๕
๑๕ ม.ค. ๖๓ 

(ปที ่๖)

ชาํระภายใน ๖๐ วนั 
ภายใน ๑๕ ม.ีค. ๖๓

(ไมเสียคาปรบั)

ชาํระภายใน ๑๒๐ วนั 
ภายใน ๑๓ ก.ค. ๖๓  

(เสยีคาปรบั)

แผนภาพแสดงตัวอยางการนับระยะเวลารายปครั้งถัดไป

•  ปที่ ๕ : ชําระพรอมกับปที่
   ไดรับจดทะเบียน

วนัเริม่ตนปที ่๗
๑ ม.ค. ๖๔

ชาํระภายใน ๖๐ วนั 
ภายใน ๑ มี.ค. ๖๔

(ไมเสียคาปรบั)

ชาํระภายใน ๑๒๐ วัน 
ภายใน ๒๙ มิ.ย. ๖๔ 

(เสยีคาปรบั)
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๕๑๕๑๕๑

๒.๔ การชําระคาธรรมเนียมเพิ่ม๗

   กรณนีีก้ฎหมายสทิธบิตัรไดขยายระยะเวลาการชาํระคาธรรมเนียมออกไปอกี ๑๒๐ วนั 
นบัแตวนัสิน้กาํหนดเวลาชาํระคาธรรมเนยีม เพือ่ใหเจาของสทิธบิตัรยงัมโีอกาสชาํระคาธรรมเนยีมไดอกี
แตเจาของสิทธิบัตรตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ิมในอัตรารอยละ ๓๐ ของเงินคาธรรมเนียมรายป 
ซึ่งจะเห็นวากฎหมายสิทธิบัตรใหเวลาในการชําระคาธรรมเนียมรายปและคาธรรมเนียมเพิ่ม 
รวม ๑๘๐ วัน

  ๒.๕ การชําระคาธรรมเนียมรายปลวงหนา๘

   กฎหมายสิทธิบัตรไดกําหนดใหเจาของสิทธิบัตรสามารถชําระคาธรรมเนียมรายป
ลวงหนาโดยการชําระทั้งหมดในคราวเดียวแทนการชําระในแตละปได ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวก
และเปนประโยชนตอผูทรงสิทธิบัตรจะไดไมตองกังวลวา ชําระคาธรรมเนียมในแตละปแลวหรือไม 

๓. ผลของการไมชําระคาธรรมเนียมรายป๙

  หากเจาของสทิธบิตัรไมชาํระคาธรรมเนยีมรายปและคาธรรมเนยีมเพิม่ อธิบดีกรมทรพัยสนิ
ทางปญญา ซึ่งปจจุบันอธิบดีไดมอบหมายใหผูอํานวยการกองสิทธิบัตร หรือผูอํานวยการกองสิทธิบัตร
ออกแบบ๑๐ เปนผูมีอํานาจในการรายงานตอคณะกรรมการสิทธิบัตรเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนสิทธิบัตร
เพราะเหตุแหงการไมชําระคาธรรมเนียม และเมื่อคณะกรรมการสิทธิบัตรสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรแลว 
ฝายเลขานุการคณะกรรมการสิทธิบัตรจะทําหนังสือแจงใหเจาของสิทธิบัตรทราบคําสั่งเพิกถอน 
ซึ่งเมื่อผูทรงสิทธิบัตรไดรับทราบคําสั่งแลว สามารถรองขอตอคณะกรรมการสิทธิบัตรภายในกําหนด
หกสิบวันนับแตวันทราบคําส่ังเพิกถอนสิทธิบัตร วามีเหตุจําเปนที่ไมอาจชําระคาธรรมเนียมรายป
และคาธรรมเนียมเพิ่มภายในกําหนดเวลา เพื่อใหคณะกรรมการสิทธิบัตรพิจารณาอนุญาตใหขยาย
กําหนดเวลาหรือเพิกถอนคําสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรนั้น

๔. แนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิบัตร
  คณะกรรมการสิทธิบัตรมีแนวทางการพิจารณาที่ถือเปนหลักการอยางเครงครัด เกี่ยวกับ

การพิจารณาอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาการชําระคาธรรมเนียมรายป ดังนี้  
  ๔.๑ กรณีการชําระคาธรรมเนียมรายปครั้งแรก กลาวคือ เปนการชําระคาธรรมเนียมรายป 

ปที ่๕ คณะกรรมการสทิธบิตัรพจิารณาโดยมหีลกัการวา ถอืวาเปนการกระทาํผดิครัง้แรก ซึง่อาจจะเกดิ
จากความไมเขาใจในการชาํระคาธรรมเนยีมรายป ประกอบกบัการพจิารณารบัจดทะเบยีนใชเวลานาน
จึงอนุญาตใหขยายระยะเวลาการชําระคาธรรมเนียมรายปและเพิกถอนคําสั่งเพิกถอนสิทธิบัตร
แกเจาของสิทธิบัตรทุกกรณี

๗ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๔ วรรคสาม
๘ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๔
๙ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๓ วรรคสี่
๑๐ คําสั่งกรมทรัพยสินทางปญญาที่ ๒๔ - ๒๕/๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติราชการตามกฎหมาย

วาดวยสิทธิบัตรในสวนของสิทธิบัตรการประดิษฐและอนุสิทธิบัตรแทนอธิบด ีลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
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การเพิกถอนสิทธิบัตรกรณีไมชําระคาธรรมเนียมรายปตามกฎหมาย 
       

๕๒๕๒๕๒

 ๔.๒ กรณีที่ไมใชเปนการชําระคาธรรมเนียมรายปครั้งแรก คณะกรรมการสิทธิบัตร 
จะพิจารณาตามเหตุจําเปนที่เจาของสิทธิบัตรกลาวอางพรอมพยานหลักฐานที่ทําใหไมสามารถ
ชาํระคาธรรมเนียมรายปไดภายในกําหนดเวลาวา มหีตผุลความจําเปนทีฟ่งขึน้หรอืไม ซึง่หากกลาวอางวา
ไมไดรับหนังสือแจงเตือนใหชําระคาธรรมเนียมรายป หรือไมเขาใจการชําระคาธรรมเนียมรายป 
หรอืเกิดปญหาเก่ียวกับบคุลากรผูรบัผดิชอบชําระคาธรรมเนียมแทน คณะกรรมการสิทธบิตัรจะไมอนุญาต
ดวยเหตุผล ดังนี้

   (๑) กฎหมายสิทธิบัตรไดกําหนดใหการชําระคาธรรมเนียมรายปเปนหนาที่ของ                    
ผูทรงสิทธิบัตรที่จะตองชําระคาธรรมเนียมรายป

   (๒) ผูทรงสิทธบิตัรไดมกีารชาํระคาธรรมเนยีมรายปปที ่๕ มาแลว แสดงวาผูทรงสทิธบิตัร
มีความรูความเขาใจในการชําระคาธรรมเนียมรายปของสิทธิบัตรแลว

   (๓) กรมทรพัยสนิทางปญญาไดมกีารจดัทาํตวัอยางการนบัวันชาํระคาธรรมเนยีมรายป 
และตารางอัตราคาธรรมเนียมรายปโดยแจงไปพรอมกับสงหนังสือสําคัญของการจดทะเบียน ซึ่งผูทรง
สิทธิบัตรจะสามารถคํานวณไดวาตองมีการชําระคาธรรมเนียมรายปชวงเวลาใด

  อยางไรก็ดี คณะกรรมการสิทธิบัตรเคยมีมติอนุญาตและเพิกถอนคําสั่งเพิกถอนสิทธิบัตร๑๑  

โดยใหเจาของสทิธบิตัรชาํระคาธรรมเนยีมภายใน ๑๘๐ วนั นับแตวนัทีไ่ดรบัหนงัสือแจงเพกิถอนคาํสัง่
เพกิถอนสิทธบิตัร เน่ืองจากมีพยานหลักฐานท่ีแนชดัวาเจาของสิทธบิตัรขาดสภาพคลองทางการเงินจริง

๕. แนวทางการพิจารณาของศาล
   ๕.๑ คาํพพิากษาศาลทรพัยสนิทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง คดีหมายเลขแดงที่

ทป.๑๓๓/๒๕๔๖ 
     การที่โจทกแจงใหตัวแทนสิทธิบัตรในประเทศไทยทราบวาจะมอบหมายใหบริษัท

ผูใหบริการรับจายคาธรรมเนียมรายปสิทธิบัตรดําเนินการแทน แสดงวาโจทกทราบเปนอยางดีแลววา
โจทกมีหนาที่ตองชําระคาธรรมเนียมรายป ซึ่งโจทกมีระยะเวลาถึง ๒๖ วัน กอนสิ้นกําหนดเวลาชําระ
คาธรรมเนียมรายป และแมวาโจทกไมสามารถดําเนินการไดทันภายในระยะเวลาดังกลาว โจทกก็ยังมี
เวลาอีกถึง ๑๒๐ วัน ในการชําระคาธรรมเนียมรายป โดยเสียคาธรรมเนียมเพิ่มรอยละ ๓๐ และโจทก
ตองขวนขวายติดตามการดําเนินการของบริษัทผูใหบริการรับจายคาธรรมเนียมรายปสิทธิบัตร และ
ตัวแทนสิทธิบัตรของโจทกวาไดชําระคาธรรมเนียมรายปแลวหรือไม การอางปญหาเร่ืองการติดตอ
สื่อสารเปนเพียงการกลาวอางลอย ๆ เทานั้น ตามพฤติการณเชนนี้จึงรับฟงไดวาโจทกจงใจละเลย
ไมนําพาตอการชําระคาธรรมเนียมรายปสิทธิบัตรการประดิษฐ ที่คณะกรรมการสิทธิบัตรมีมติให
เพกิถอนสิทธิบตัรการประดิษฐ และไมอนุญาตใหขยายระยะเวลาการชําระคาธรรมเนียมรายปของโจทก
จึงชอบแลว อุทธรณของโจทกฟงไมขึ้น 

๑๑ คําวินิจฉัยคณะกรรมการสิทธิบัตรในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ คําขอรับสิทธิบัตรเลขท่ี  ๐๓๐๑๐๐๑๔๖๘

45-55-MAC6.indd   5245-55-MAC6.indd   52 5/18/21   1:46 PM5/18/21   1:46 PM



บทความทางวิชาการ

๕๓๕๓๕๓

  ๕.๒ คาํพพิากษาศาลทรพัยสนิทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง คดหีมายเลขดาํที่
ทป.๑๓๓/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ทป.๑๒๒/๒๕๕๗

         ทนายความโจทกมาเบิกความอางวา โจทกถูกใหออกจากงานและยังหางานทําไมได
จึงไมสามารถจะหาเงินมาชําระคาธรรมเนียมรายปปที่เจ็ดตามวันที่กําหนดได เห็นวา โจทกมีเพียง
ทนายความโจทกเทานั้นที่อางเปนพยาน โดยไมมีตัวโจทกหรือพยานหลักฐานอื่นที่นาเชื่อถือมายืนยัน
ขอเทจ็จรงิ แตถงึแมวาโจทกถกูใหออกจากงานจรงิ กไ็มปรากฏวา โจทกไมมเีงนิหรอืทรพัยสนิใด ๆ  และไมได
ความวาโจทกไดดาํเนนิการอยางใดบาง ทีแ่สดงใหเหน็วาโจทกไดขวนขวายอยางเตม็ทีแ่ลวทีจ่ะชาํระเงนิ
คาธรรมเนียมดังกลาว ขออางของโจทกจึงไมมีนํ้าหนักและเลื่อนลอย กรณีจึงไมเขาลักษณะเปนเหตุ
จําเปนตามมาตรา ๔๓ วรรคหาแหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ คําสั่งของคณะกรรมการ
สิทธิบัตรที่สั่งเพิกถอนสิทธิบัตรของโจทกและไมอนุญาตใหขยายระยะเวลาชําระคาธรรมเนียมรายป
จึงชอบแลว

  ๕.๓ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๘๕/๒๕๕๙
      หลักเกณฑการชําระคาธรรมเนียมรายปสําหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ                    

พ.ร.บ.สทิธบิตัร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๕ ประกอบมาตรา ๔๓ บญัญตัไิวเปนการเฉพาะแลว ผูทรงสทิธบิตัร
การออกแบบผลิตภัณฑตองชําระคาธรรมเนียมรายปเริ่มแตปที่ ๕ ของอายุสิทธิบัตรและตองชําระ
ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันเริ่มตนระยะเวลาของปที่ ๕ นั้น และของทุก ๆ ปตอไป เมื่อโจทกยื่นคําขอรับ
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑเมื่อวันที ่๑ เมษายน ๒๕๔๖ วันเริ่มตนระยะเวลาของปที่ ๕ จึงเปน
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๐ และตองชําระภายในวันที ่๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ไมใชชําระไดตั้งแตวันที่ 
๑ เมษายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ดังที่โจทกอุทธรณ

   พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๒, ๖๕ ประกอบมาตรา ๔๓ และประกาศ
กรมทรพัยสนิทางปญญา เรือ่ง การนบัระยะเวลาตาม พ.ร.บ.สทิธบิตัร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดบญัญตัเิรือ่งการนบั
ระยะเวลาคาธรรมเนยีมรายปของผูทรงสทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑไวชดัเจนแลว ไมจาํเปนทีจ่าํเลย
ทั้งสองตองแสดงแผนผังแสดงวิธีการนับระยะเวลาการชําระคาธรรมเนียมปที่ ๕ ถึงปที่ ๑๐ ใหโจทก
ทราบอีก

   โจทกชาํระคาธรรมเนียมรายป ปที ่๙ แกจําเลยท่ี ๑ วนัที ่๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทีถ่กู
โจทกตองชําระระหวางวันที ่๑ เมษายน ๒๕๕๔ ถงึวนัที ่๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แตเจาหนาทีก่ารเงนิและ
บัญชีของจําเลยท่ี ๑ รับชําระไวแลวน้ัน จําเลยท้ังสองนําสืบวา เกิดจากขอผิดพลาดของระบบฐานขอมูล
สิทธิบัตร ซ่ึงคณะกรรมการสิทธิบัตรรับฟงวาผิดพลาดจริงและถือวาการชําระคาธรรมเนียมรายป ปท่ี ๙
เปนการชําระที่พนกําหนดเวลา โจทกมิไดโตแยงขอเท็จจริงดังกลาว ขอเท็จจริงจึงรับฟงเปนยุติวา 
โจทกมไิดชาํระคาธรรมเนยีมรายป ปที ่๙ ภายในกาํหนดเวลาตามกฎหมาย การทีจ่าํเลยที ่๑ ทาํรายงาน
ตอคณะกรรมการสิทธิบัตรใหเพิกถอนสิทธิบัตรของโจทก แลวตอมาคณะกรรมการสิทธิบัตรเพิกถอน
สิทธิบัตรดังกลาวจึงชอบดวย พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๒, ๖๕ ประกอบมาตรา ๔๓ แลว

  ๕.๔ คาํพพิากษาศาลทรพัยสนิทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง คดหีมายเลขดาํที่
ทป.๑๔/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ ทป.๘๘/๒๕๖๐
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การเพิกถอนสิทธิบัตรกรณีไมชําระคาธรรมเนียมรายปตามกฎหมาย 
       

๕๔๕๔๕๔

   โจทกอางวามไิดมเีจตนาละเลย เพกิเฉย หรอืละทิง้การชาํระคาธรรมเนยีม แตเนือ่งจาก
พนกังานของโจทกลาออกจากบริษทัทาํใหขาดบุคลากรผูดแูลรบัผดิชอบ ดงันัน้เหน็วา โจทกมกีารชาํระ
คาธรรมเนยีมรายปปที ่๕ ถงึปที ่๙ แลว โจทกยอมเปนผูมคีวามรูความเขาใจในการชาํระคาธรรมเนยีม
สิทธิบัตรเปนอยางดี อีกทั้งวิธีชําระคาธรรมเนียมมีการแจงตัวอยางไปพรอมกับหนังสือสําคัญการ
จดทะเบียน โจทกยอมทราบและสามารถรูไดวาตองชําระเมื่อใด ขออางของโจทกที่วา พนักงานบริษัท
ลาออกเม่ือวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ นั้น ระยะเวลาการชําระคาธรรมเนียมรายปที่ ๑๐ จะครบกําหนด
ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ แตโจทกกลับยื่นคําขอขยายระยะเวลาในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ 
นบัเปนเวลา ๑ ป ๘ เดือนเศษ เปนการปลอยปละละเลย ไมตรวจสอบตดิตามผลการชาํระคาธรรมเนยีม
รายปดังกลาว จึงเกิดจากความบกพรองของโจทกเอง ขออางของโจทกจึงฟงไมขึ้น สวนขออางท่ีวา
มาตรา ๔๓ วรรคหา กําหนดใหคณะกรรมการสามารถใชดุลยพินิจในการพิจารณาเหตุจําเปนไดอยาง
กวางขวาง ดงัน้ัน เห็นวา แมกรมทรัพยสนิทางปญญามีภารกิจในการสงเสริมการใชประโยชนทรพัยสนิ
ทางปญญาในทางพาณิชยก็ตาม แตการอนุญาตใหขยายระยะเวลาชําระคาธรรมเนียมจะกระทําได
ตอเมื่อเห็นวามีเหตุจําเปนอื่นทําใหผูทรงสิทธิบัตร  ไมอาจชําระคาธรรมเนียมภายในกําหนด เมื่อการ
ไมอาจชําระเกิดจากการจงใจ ขออางของโจทกจึงฟงไมขึ้น  จึงถือวาโจทกจงใจละเลยไมชําระ
คาธรรมเนียมรายป คําสั่งของคณะกรรมการสิทธิบัตรท่ีสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรของโจทกและไมอนุญาต
ใหขยายระยะเวลาชําระคาธรรมเนียมรายป จึงชอบแลว

   หากพจิารณาแนวทางการพจิารณาของคณะกรรมการ และแนวคาํพพิากษาของศาลแลว
จะเห็นวา มีแนวทางและหลักการพิจารณาเรื่องการอนุญาตใหขยายระยะเวลาการชําระคาธรรมเนียม
รายปอยางเครงครัด ดังนั้น เห็นวาควรที่จะมีการแกไขกฎหมายวาดวยสิทธิบัตรเพื่อลดขั้นตอนการ
ดาํเนนิการ และเพ่ือใหการพจิารณาเพกิถอนสิทธบิตัรมคีวามยืดหยุนตามเจตนารมณของกฎหมายทีใ่ห
โอกาสแกเจาของสิทธิบัตรในการรักษาไวซึ่งสิทธิบัตรของตนและแสวงหาประโยชนโดยชอบจาก
สิทธิบัตรอยางเต็มที่ อีกทั้งเปนการสรางความเชื่อมั่นใหนักประดิษฐมีแรงจูงใจที่จะคิดคนนวัตกรรม
ใหม ๆ อันเปนการสรางความสมดุลแหงประโยชนของเจาของสิทธิบัตรและสาธารณชนท่ีจะไดรับ
ประโยชนจากสิทธิบัตร และเกิดรายไดแกรัฐ การไดรับคาธรรมเนียมรายปเปนรายไดแผนดิน ดังน้ัน
จงึเหน็วา ควรปรบัปรงุแกไขกฎหมายสทิธบิตัรโดยกาํหนดใหการไมชาํระคาธรรมเนยีมรายปภายในเวลา
ทีก่ฎหมายกาํหนดจะถกูเพกิถอนสทิธิบตัรโดยผลของกฎหมายแทนทีจ่ะใหคณะกรรมการสทิธบิตัรเปน
ผูมีอาํนาจส่ังเพิกถอน เพราะในทางปฏิบตักิารเพิกถอนของคณะกรรมการสิทธบิตัรเปนไปตามรายงาน
ของอธิบดซีึง่สรุปขอมลูมาจากฐานขอมลูสทิธบิตัร (E - Patent) และกําหนดใหคณะกรรมการอาจมีคําสัง่
อนญุาตใหชาํระคาธรรมเนียมรายปพรอมท้ังคาธรรมเนียมเพ่ิมรอยละหาสิบของเงินคาธรรมเนียมรายป
นัน้ภายในกําหนดเวลาตามท่ีเห็นสมควรก็ไดดวยซ่ึงเปนไปตามหลักการของรางพระราชบัญญตัสิทิธบิตัร
(ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....๑๒ เน่ืองจากปจจุบันคณะกรรมการสิทธิบัตรไมมีอํานาจในการกําหนดใหเจาของ
สิทธิบัตรตองชําระคาธรรมเนียมเพิ่ม 

๑๒ รางพระราชบัญญตัสิิทธบิตัร (ฉบบัที.่.) พ.ศ. .... ฉบบัรบัฟงความคิดเห็นระหวางวันที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓ ถงึ ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๓
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บทความทางวิชาการ

๕๕๕๕๕๕

   นอกจากนี้ เห็นควรมีมาตรการทางบริหารโดยการใชเทคโนโลยีมาใชคํานวณวันชําระ
คาธรรมเนียมตามกฎหมาย โดยการพัฒนาและประชาสัมพันธแอพพลิเคช่ัน ePatentService 
ใหเจาของสิทธิบัตรหรือตัวแทนสิทธิบัตรไดใชประโยชนมากยิ่งขึ้น หรือจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร
หรือตารางคํานวณวันชําระคาธรรมเนียมอยางละเอียดใหกับเจาของสิทธิบัตรไดรับทราบวาตองชําระ
คาธรรมเนียมในวันใดในแตละปตลอดอายุการคุมครองสิทธิบัตร โดยอาจสราง QR Code สําหรับ
เอกสารการนับระยะเวลาการชําระคาธรรมเนียมมอบใหไปพรอมกับหนังสอืสาํคัญแสดงการจดทะเบียน
สิทธิบัตร และควรจัดทําระบบการแจงเตือนการชําระคาธรรมเนียมผานอีเมลลหรือระบบสง SMS 
ทางโทรศพัทใหเจาของสทิธบิตัรหรอืตวัแทนสทิธบิตัรไดรบัทราบวนัชาํระคาธรรมเนยีมกอนสิน้กาํหนด
เวลาตามที่กฎหมายกําหนด    
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