March 30, 2016
Director General Nuntawan Sakuntanaga
Director General of Department of Intellectual Property
Ministry of Commerce
563 Nonthaburi Road
Nonthabuti, 11000
VIA Fax: +66 2547 4646
Re:

AIPLA Comments on Summary of Proposed Amendments to the Thai Patent Act

Dear Director General Nuntawan:
The American Intellectual Property Law Association is pleased to provide comments on
the above-referenced “Summary of Proposed Amendments to the Thai Patent Act" (the
“Summary”). AIPLA has submitted the letter in the following ways:
•
•
•

Faxing the English and Thai translation to +66 2547 4646
Emailing the same document to the Director General Nuntawan at nuntawans@moc.go.th
Sending the same document by post mail to the following address:
Director General Nuntawan Sakuntanaga
Director General of Department of Intellectual Property
Ministry of Commerce
563 Nonthaburi Road
Nonthabuti 11000
VIA Fax: +66 2547 4646

This AIPLA Cover Note includes the following documents as attachments:
1. AIPLA Comments on Summary of Proposed Amendments to Thai Patent Act English
Version.
2. Translation of AIPLA Comments on Summary of Proposed Amendments to Thai Patent
Act.
3. Summary of Proposed Amendments to Patent Act (from DIP website).

March 30, 2016
Director General Nuntawan Sakuntanaga
Director General of Department of Intellectual Property
Ministry of Commerce
563 Nonthaburi Road
Nonthabuti, 11000
VIA Fax: +66 2547 4646
Via email: nuntawans@moc.go.th
Re:

AIPLA Comments on Summary of Proposed Amendments to the Thai Patent Act

Dear Director General Nuntawan:
The American Intellectual Property Law Association (“AIPLA”) is pleased to provide
comments on the above-referenced “Summary of Proposed Amendments to the Thai Patent Act"
(the “Summary”).
AIPLA is a U.S.-based national bar association with approximately 14,000 members who
are primarily lawyers in private and corporate practice, in government service, and in the
academic community. AIPLA members represent a diverse spectrum of individuals, companies,
and institutions involved directly and indirectly in the practice of patent, trademark, copyright,
unfair competition, and trade secret law, as well as other fields of law intellectual property. Our
members represent both owners and users of intellectual property. Our mission includes helping
establish and maintain fair and effective global laws and policies that stimulate and reward
invention while balancing the public’s interest in healthy competition, reasonable costs, and
basic fairness.
AIPLA appreciates the opportunity to provide these high-level, preliminary comments in
response to the Summary. Additionally, AIPLA would welcome the opportunity to follow up
with more detailed comments after draft language of the proposed amendments becomes
available.
The comments below follow the general outline of the Summary. AIPLA has not
commented on every issue covered by the Summary, and our decision not to do so for any a
particular provision should not be interpreted as agreement or acquiescence to the proposed
changes.
Please do not hesitate to contact us if you would like us to provide additional information
on any issue discussed herein. We thank you in advance for your consideration.
1. Amendment of the Act to shorten filing prosecution

AIPLA appreciates the intent of the proposed changes to address the current long periods
of pendency for patent registration, and to ensure that the time to grant a patent complies with the
time frame set by the Licensing Facilitation Act, which is 55 months.
AIPLA urges that search and examination of patent applications should be completed
with reasonable dispatch to obtain clarification of rights in a reasonable time period with every
effort made to produce a search at the time of first publication, to begin examination no later than
three years after filing, and to exert best efforts to complete examination no later than five years
from the filing date of the patent application, absent a specific request by the applicant to defer.
AIPLA urges that the 55 month time frame set by the Licensing Facilitation Act be taken
as a maximum limit, and that a goal be set that is shorter than this limit. A short patent pendency
promotes transparency, strong patent rights and increased certainty for stakeholders.
1.1 Novelty examination
AIPLA supports substantive examination. A substantive examination is of high value to
users, and the speed and cost can be controlled in a manner that is favorable to applicants.
1.2 Examination procedures of patent applications
-

Formality examination

AIPLA supports 18th month publication of patent applications, and thus supports
shortening the time to publication through early inspection of required formal documents. The
Thai Patent Office's goal of reducing pendency makes it more important to have applications
published early in the process.
The Thai Licensing Facilitation Act B.E. 2558 requires that formal documents be
submitted within a non-extendable 90 days from the Thai filing date. AIPLA supports increasing
flexibility at the formality examination stage in order to avoid Applicant’s loss of rights due to
formalities. More flexibility during the formality examination stage provides a more even
playing field to all applicants including individual inventors, small businesses, and large
corporations, be they domestic or foreign.
-

Pre-grant to post grant opposition

First, AIPLA supports a strong initial substantive examination to ensure the grant of a
valid, enforceable patent right. A substantive examination is of high value to users and the
public, the speed can be controlled in a manner that is favorable to the public interest, and cost
can be controlled in a manner that is favorable to applicants. Additionally, a strong substantive
examination should eliminate or greatly reduce the need for post-grant opposition after issuance
of the patent.
To the extent that Thailand decides to implement a post-grant opposition system, AIPLA
recommends that such system 1) limit the length of time in which a patent may be subject to
opposition, and 2) provide an opportunity for all interested parties to submit evidence, prior art,
and briefs in support of their positions.
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An unlimited opportunity for parties to request an opposition proceeding to invalidate a
patent weakens the patent right and increases uncertainty. Providing a limited time period to
request an opposition promotes vigilance in parties monitoring their competitor's rights, while
permitting interested parties to come forth with additional prior art to challenge the patent. As an
example, South Korea recently revised its Patent Act to provide for a cancellation system where
any party may petition to cancel a patent within 6 months from the publication of the patent
registration, a fixed period. The new Korean cancellation system will become effective on
March 1, 2017.
Many civil law countries like Germany, Japan and Korea have inter partes proceedings
within their respective patent offices to consider the validity of certain IPR known as nullity or
invalidity actions. In these proceedings, both parties have an opportunity to submit evidence,
prior art and briefs in support of their positions, and the patent office (as an administrative
tribunal) will conduct hearings and then render a binding decision on validity. Any decision by
the patent office (after appeal) is a final ruling that is binding on an infringement court (Civil
Courts). Thailand should consider implementing a formal administrative process to handle
questions of validity.
Moreover, countries like the United States and South Korea have Declaratory Judgment
and Confirmation of Scope actions, respectively, which are inter partes proceedings where an
accused infringer can ask for a judgment on whether a product or process infringes an
asserted/issued patent.
-

Observation by 3rd party

AIPLA looks forward to receiving more information about amendments relating to
Observation by 3rd Party before providing comments in this area.
-

Shorten the timeline for requesting substantive examination

AIPLA looks forward to receiving more information about such amendments before
providing comments in this area.
-

Voluntary filing of divisional applications

AIPLA generally supports providing Applicants more options during prosecution,
including the option to file divisional applications on a voluntary basis.
1.3 Examination procedures of petty patent applications
-

Similar to number 1.2 but for petty patent process

First, AIPLA appreciates the problems presented by poor quality and/or plagiarized petty
patents/utility model registrations. In particular, AIPLA supports the Thai Patent Office's goal to
provide improved examination of these applications to better protect the Thai public and the
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international trading community. In general, AIPLA supports changes that provide greater
certainty for inventors and enterprises with respect to the validity of petty patent applications.
For example, AIPLA would support an amendment to require the Thai Patent Office to
examine petty patent applications for a lack of novelty. This would include applications that
were plagiarized or copied from prior art and repeated submission of applications having
substantially identical content, and would serve as an effective check on plagiarized and/or low
quality petty patent applications. AIPLA appreciates the difficulty of examining petty patent
applications for obviousness, particularly in view of the use of simple registration systems in
almost all other countries that have petty patent/utility model registration systems.
AIPLA also would support a requirement that substantive examination be conducted for
petty patents before the petty patent holder exercises its patent right against a third party. To the
extent that a petty patent does not undergo substantive examination, such petty patent should not
be accorded a presumption of validity.
1.4 Responsibility of Patent Board – particularly regarding roles on cancelling
granted patents/ petty patents that have not paid annuities
AIPLA looks forward to receiving more information about such amendments before
providing comments in this area.
1.5 Fees
- Add fees for requesting for an extension of time (presently, none is charged)
AIPLA generally supports adding reasonable fees for Applicants to request an extension
of time, as long as the added fees reflect the additional work by the patent office. When an
Applicant takes more time to respond, a burden is placed on the patent office and on the
examiner, and the patent office should be able to recoup for expended resources. AIPLA would
support using this additional money to hire more examiners in order to decrease pendency.
- Increase filing fees by charging based on the numbers of claims
AIPLA generally opposes a fee structure in which fees are based on the number of claims
presented in an application, as such a fee structure imposes limits that may prejudice smaller
inventors and companies. Rather, AIPLA supports a fee structure similar to that used in other
countries, in which a set fee is charged for an initial number of claims, and a surcharge is levied
for applications containing a larger number of claims than the initial number. This approach
balances the need of Applicants to have freedom to claim the invention with the need of the
patent office to recoup its resources expended in examining an unusually large number of claims.
- Increase search fees
AIPLA supports increasing search fees to provide reasonable coverage for its costs in
examination applications.
AIPLA recommends that the Thai Patent Office implement a safe harbor for Applicants
in the event that the increased fees do not result in faster pendency by providing reasonable
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patent term extensions in cases where the Patent Office exceeds certain timelines. AIPLA
believes that such a system of patent term extension would improve fairness to applicants and
promote accountability of the Thai Patent Office.

1.6 Miscellaneous
- Amendment to Section 77 regarding a civil case in respect of the infringement of
the rights of the owner of a patent or petty patent where the subject matter of the patent or
petty patent is a process for obtaining a product
AIPLA looks forward to receiving more information before providing comments in this
area.
2. Addition of provisions to support the accession into the Hague Agreement
Concerning the International Registration of Industrial Designs
AIPLA supports Thailand's accession to the Hague Agreement.
3. Addition of provision to support the accession into the Protocol Amending the
TRIPS Agreement (Doha Declaration)
AIPLA opposes, in principle, state or territory legislation that would give the state or
territory the right to grant a compulsory license to a patent to a third party to make, have made,
use, sell or import a pharmaceutical patented product within the state or territory. Compulsory
licensing runs contrary to basic patent theory. In the general case, the possibility of an
involuntary compromise of a patentee’s intellectual property erodes incentives to invent and to
invest in the development of new products and services. Inventors and investors would be unable
to depend on exclusivity as a means to recoup investment costs.
The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (“TRIPS
Agreement”) permits compulsory licensing by its member States as long as the license adheres to
certain requirements. Article 30 of the TRIPS Agreement allows a Member State to “provide
limited exceptions to the exclusive rights conferred by a patent, provided that such exceptions do
not unreasonably conflict with the normal exploitation of the patent and do not reasonably
prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking account of the legitimate interests of
third parties.” This provision allows a member state to deem certain uses of patented inventions
as non-infringing.
Compulsory licenses that are generally considered to be consistent with Article 31 of the
TRIPS Agreement are those that are: (1) imposed to rectify violations of antitrust law; (2)
imposed to rectify abuse of the patentee’s exclusive rights; (3) issued in the public interest to
address environmental, public health, national security or economic development concerns by
promoting third-party production of the patented products; (4) issued on behalf of owners of
dependent patents; (5) imposed by governments to permit them and their contractors to make
non-commercial public use of the patents without the consent of the rights holders; or (6)
instituted to permit the exportation of pharmaceutical products to poor countries.
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Under the TRIPS Agreement, a compulsory license is permissible if the proposed user
has made reasonable efforts to obtain a license from the patent holder. Most importantly, under
normal circumstances, the TRIPS Agreement requires that a patent holder shall receive
compensation. Accordingly, a limitation that amounts to a compulsory license without
compensation may actually run afoul of the TRIPS Agreement.
Therefore, to the extent that Thailand adopts a compulsory licensing regime, any
limitation on the enforcement of a patent right should not run afoul of the treaty obligations of
Thailand.
Conclusion
Again, AIPLA appreciates the opportunity to provide these comments on the Summary of
Proposed Amendments to the Thai Patent Act. We look forward to future opportunities to
provide comments to any proposed amendments to the Thailand Patent Act. Please contact us if
you would like us to provide additional information on any issue discussed above.

Sincerely,

Denise W. DeFranco
President
American Intellectual Property Law Association
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วันที่ 28 มีนาคม 2559 (ร่าง)
นางสาวปั จฉิมา ธนสันติ
อธิบดี
กรมทรัพย์สินทางปั ญญา
กระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทย
44/100 ถ. นนทบุรี 1, ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมือง, จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย 11000
หัวข้ อ:
บทวิจารณ์ ของ
AIPLA
ต่ อข้ อสรุปของการแก้ ไขปรับปรุงซึ่งถูกนําเสนอที่มีต่อพระราชบัญญัติสิทธิบัตรไทย
เรี ยน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปั ญญา นางสาวปั จฉิมา ธนสันติ:
เนื่องด้ วยสมาคมกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาอเมริกา
(“AIPLA”)
มีความปรารถนาที่จะนําเสนอบทวิจารณ์ตอ่
“ข้ อสรุปของการแก้ ไขปรับปรุ งซึง่ ถูกนําเสนอที่มีตอ่ พระราชบัญญัตสิ ิทธิบตั รไทย” (ซึง่ จะเรี ยกว่า
“บทสรุป”)
AIPLA เป็ นสมาคมทนายความแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาที่มีสมาชิกกว่า 14000
คนซึง่ เป็ นทนายความอิสระและปฏิบตั หิ น้ าที่ตามหน่วยงานเอกชน, ในให้ บริการของภาครัฐ, และ
ในสถานบันการศึกษา สมาชิกของ AIPLA เป็ นตัวแทนกลุม่ ความหลากหลายของบุคคลต่างๆ,
บริ ษัท
และสถาบันที่เกี่ยวข้ องโดยตรงและโดยอ้ อมกับการปฏิบตั วิ านในด้ านสิทธิบตั ร,
เครื่ องหมายการค้ า, ลิขสิทธิ์, การแข่งขันอันไม่เป็ นธรรม และ กฎหมายความลับทางการค้ า,
พร้ อมทังในสาขาวิ
้
ชาด้ านกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา
สมาชิกของเราเป็ นตัวแทนทังที
้ ่เป็ นผู้ถือสิทธิและผู้ใช้ ทรัพย์สินทางปั ญญา
ภาระกิจของเราได้ รวมถึงการให้ ความช่วยเหลือในการดํารงและรักษาความยุตธิ รรม
และ
บังคับใช้ กฎหมายและนโยบายทัว่ โลกที่กระตุ้นและประกาศรางวัลต่อการประดิษฐ์ ในขณะที่รักษา
สมดุลต่อความสนใจของสาธารณชนในด้ านการแข่งขันที่ถกู ต้ อง, ต้ นทุนราคาที่สมเหตุสมผล และ
ความยุตธิ รรมขันพื
้ ้นฐาน
AIPLA
ได้ ปรารถนาจะถือโอกาสในการนําเสนอบทวิจารณ์ขนพื
ั ้ ้นฐานในระดับสูงเหล่านี ้อันสนองตอบต่อข้
อสรุปดังกล่าวข้ างต้ น
นอกจากนี ้
AIPLA
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ยังยินดีตอ่ โอกาสในการติดตามผลต่อบทวิจารณ์ลงในรายละเอียดเพิ่มเติมภายหลังจากที่ร่างหนัง
สือการปรับปรุงแก้ ไขซึง่ ถูกนําเสนอดังกล่าวเป็ นที่พร้ อมจะเข้ าถึงได้ แล้ ว
บทวิจารณ์ทางด้ านล่างเป็ นไปตามเค้ าร่างทัว่ ไปของข้ อสรุปดังกล่าว
AIPLA
มิได้ ให้ คําวิจารณ์ตอ่ ทุกประเด็นที่ข้อสรุปดังกล่าวนันครอบคลุ
้
มถึง
และ
คําตัดสินของเราก็มิได้ ถือเป็ นข้ อกําหนดเฉพาะที่ไม่ควรจะได้ รับการตีความเป็ นความเห็นพ้ อง หรื อ
การยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่ได้ รับการนําเสนอไว้
ขอความกรุณาติดต่อเราหากท่านมีความประสงค์จะนําเสนอข้ อมูลเพิ่มเติมต่อประเด็นใด
ประเด็นหนึง่ ซึง่ ได้ อภิปรายไว้ ณ ที่นี ้ จึงได้ โปรดพิจารณาและขอได้ รับความขอบคุณไว้ ลว่ งหน้ ามา
ณ ที่นี ้ด้ วย
1. การแก้ ไขปรั บปรุ งของพระราชบัญญัตเิ พื่อย่ นย่ อการดําเนินการยื่นคําขอ
AIPLA
มีความประทับใจในเจตนารมณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่ได้ มีการนําเสนอขึ ้นมาเพื่อแก้ ไขปรับปรุงระ
ยะเวลาในระหว่างขันการตรวจสอบที
้
่ใช้ เวลานานซึง่ เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั สําหรับการขอรับจดทะเบียน
สิทธิบตั ร
และแน่ใจว่าเวลาดังกล่าวจนได้ รับการออกสิทธิบตั รนันสอดคล้
้
องกับกรอบเวลาที่ได้ กําหนดขึ ้นโดย
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ซึง่ เป็ นระยะเวลา 55 เดือน
AIPLA
ประสงค์จะผลักดันการสืบค้ นและการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบตั รให้ ควรดําเนินการเสร็จสิ ้นด้ วยก
ารดําเนินการที่สมเหตุสมผลเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ความกระจ่างชัดของสิทธิในช่วงเวลาที่สมเหตุสมผลพร้
อมทังทุ
้ กความพยายามในการกระทําให้ มีการสืบค้ นตังแต่
้ ที่มีการประกาศโฆษณาครัง้ แรก
เพื่อเริ่ มต้ นการตรวจสอบภายในระยะเวลาสามปี หลังจากการยื่นคําขอ
และ
ให้ มีความพยายามอย่างดีที่สดุ ในการจะทําให้ การตรวจสอบนันเสร็
้ จสิ ้นโดยไม่เกินห้ าปี นับจากวัน
ที่ยื่นคําขอรับสิทธิบตั ร
โดยไม่จําเป็ นต้ องมีการร้ องขอเป็ นกรณีพิเศษจากผู้ขอรับสิทธิบตั รแต่อย่างใด
AIPLA
ยังประสงค์จะผลักดันด้ วยว่า
กรอบเวลา
55
เดือนซึง่ ถูกกําหนดไว้ โดยพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตให้ ถือเป็
นระยะเวลากําหนดขันสู
้ งสุด
และ
เป้าหมายที่ถกู กําหนดให้ ว่าจะมีระยะเวลาที่สนลงกว่
ั้
าระยะเวลากําหนดขันสู
้ งสุดดังกล่าวนี ้
การตรวจสอบคําขอรับสิทธิบตั รที่สนลงจะช่
ั้
วยสนับสนุนให้ เกิดความโปร่งใส,
สิทธิของสิทธิบตั รที่แข็งแรง และ ความชัดเจนสําหรับผู้ถือสิทธิที่เพิ่มขึ ้น
1.1 การตรวจสอบความใหม่
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AIPLA
สนับสนุนให้ มีการตรวจสอบการประดิษฐ์ ในสาระสําคัญ
(substantive
examination) การตรวจสอบการประดิษฐ์ ในสาระสําคัญมีความสําคัญอย่างมากต่อผู้ใช้ งาน และ
ความเร็ วและต้ นทุนก็สามารถที่จะถูกควบคุมได้ ในลักษณะที่เป็ นที่พงึ ประสงค์ตอ่ ผู้ขอรับสิทธิบตั ร
1.2 กระบวนการตรวจสอบคําขอรั บสิทธิบัตร
การตรวจสอบรู ปแบบขัน้ ต้ น (Formality examination)
AIPLA ขอสนับสนุนการประกาศโฆษณาในเดือนที่ 18 ของคําขอรับสิทธิบตั ร และ ดังนัน้
จึงขอสนับสนุนให้ มีการย่นระยะเวลาในการประกาศโฆษณาตลอดจนการตรวจสอบเบื ้องต้ นของเ
อกสารสําคัญต่างๆ
เป้าหมายของสํานักสิทธิบตั รไทยในการลดคําขอตกค้ างทําให้ ประเด็นดังกล่าวมีความสําคัญมากขึ ้
นในการที่จะทําให้ มีคําขอรับสิทธิบตั รที่ได้ รับการประกาศโฆษณาเร็วขึ ้นในกระบวนการขอรับสิทธิ
บัตร
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของไทย ปี 2558
นันกํ
้ าหนดว่าเอกสารสําคัญจะต้ องนําส่งภายใน 90 วันนับตังแต่
้ วนั ยื่นคําขอรับสิทธิบตั รไทย
โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาได้
AIPLA
ขอสนับสนุนให้ มีการเพิ่มความยืดหยุน่ ในขันตอนการตรวจสอบรู
้
ปแบบขันตอนเพื
้
่อที่จะหลีกเลี่ยงก
ารสูญเสียสิทธิของผู้ขอรับสิทธิบตั รอันเนื่องมาจากประเด็นรูปแบบขันตอนต่
้
างๆ
ความยืดหยุ่นที่มากขึ ้นในระหว่างขันการตรวจสอบรู
้
ปแบบขันต้
้ นนันจะทํ
้ าให้ เกิดทางเลือกในการป
ฏิบตั ทิ ี่มากขึ ้นต่อผู้ขอรับสิทธิบตั รทุกรายอันรวมไปถึง
ผู้ประดิษฐ์ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา,
ภาคธุรกิจขนาดเล็ก, และ บรรษัทขนาดใหญ่ ทังที
้ ่อยูภ่ ายใน และ ต่างประเทศ
- การคัดค้ านก่ อนได้ รับสิทธิบัตรจนถึงหลังการออกสิทธิบัตร
ประการแรก
AIPLA
ขอสนับสนุนการตรวจสอบการประดิษฐ์ ในสาระสําคัญช่วงต้ นที่เข้ มลวดเพื่อให้ แน่ใจว่าการออกสิท
ธิบตั รนันจะเป็
้
นผล,
อันจะสามารถบังคับใช้ สิทธิแห่งสิทธิบตั รได้
การตรวจสอบการประดิษฐ์ ในสาระสําคัญมีความสําคัญอย่างมากต่อผู้ใช้ และสาธารณชน
ซึง่ ความรวดเร็ วของการตรวจสอบนันสามารถถู
้
กควบคุมได้ ในลักษณะที่เป็ นที่พงึ ประสงค์ตอ่ ความ
สนใจของสาธารณชน
และต้ นทุนราคาก็สามารถได้ รับการควบคุมได้ ในลักษณะที่เป็ นที่พงึ ประสงค์ตอ่ ผู้ขอรับสิทธิบตั ร
นอกจากนันแล้
้ ว
การตรวจสอบการประดิษฐ์ ในสาระสําคัญที่เข้ มงวดก็ควรทําให้ ไม่จําเป็ น
หรื อแทบจะไม่มีความจําเป็ นสําหรับการคัดค้ านหลังการออกสิทธิบตั รแล้ ว
จนกว่าจะถึงระดับที่ประเทศไทยได้ มีการตัดสินใจที่จะใช้ ระบบการคัดค้ านหลังการออกสิ
ทธิบตั รแล้ ว
AIPLA
ขอเสนอแนะว่าระบบดังกล่าว
1)
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ได้ จํากัดระยะเวลาซึง่ สิทธิบตั รอาจถูกนําเข้ าสูก่ ระบวนการคัดค้ านได้ ,
และ
2)
ทําให้ มีโอกาสสําหรับทุกภาคส่วนที่มีสว่ นได้ เสียในการที่จะยื่นหลักฐาน,
เอกสารวิทยาการก่อนหน้ า
และ
ข้ อสรุปต่างๆ
ในการสนับสนุนสถานะของบุคคลผู้เสนอข้ อมูลดังกล่าว
โอกาสที่มีไม่จํากัดสําหรับบุคคลต่างๆ
ในการขอคัดค้ านจนถึงการเพิกถอนสิทธิบตั รทําให้ สิทธิแห่งสิทธิบตั รมีความอ่อนลง
และ
มีความไม่ชดั เจนแน่นอนเพิ่มขึ ้น
การให้ ระยะเวลาที่จํากัดในการขอคัดค้ านสนับสนุนให้ มีความตระหนักแก่บคุ คลต่างๆ
ที่ทําการตรวจสอบสิทธิของคูแ่ ข่งของพวกเขาเอง
ในขณะเดียวกันก็ทําให้ บคุ คลผู้มีสว่ นได้ เสียนันเตรี
้ ยมเอกสารวิทยาการก่อนหน้ าอื่นๆ
มาเพื่อการตอบโต้ ตอ่ สิทธิบตั รดังกล่าวด้ วย
ดังตัวอย่างหนึง่ ก็คือ
ในปั จจุบนั
ประเทศเกาหลีใต้ ได้ ทบทวนพระราชบัญญัตสิ ิทธิบตั รเพื่อทําให้ มีระบบการเพิกถอนซึง่ บุคคลใดก็ต
ามอาจยื่นคําร้ องขอเพิกถอนสิทธิบตั รได้ ภายใน
6
เดือน
นับจากการประกาศโฆษณาการจดทะเบียนสิทธิบตั ร,
ซึง่ เป็ นระยะเวลาที่แน่นอน
ระบบการเพิกถอนของประเทศเกาหลีแบบใหม่นี ้จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560
ประเทศที่ใช้ กฎหมายแพ่งหลายประเทศ เช่น เยอรมันนี, ญี่ปนุ่
และ เกาหลี
มีกระบวนการระหว่างคูพ่ ิพาทภายในสํานักสิทธิบตั รเพื่อพิจารณาความสมบูรณ์ของสิทธิแห่งทรัพ
ย์สินทางปั ญญาบางประเภทในฐานะเป็ นการฟ้องคดีการสิ ้นสภาพ
หรื อ
ความไม่สมบูรณ์ของสิทธิบตั ร ในการดําเนินการเหล่านี ้ ทังสองฝ่
้
ายจะมีโอกาสในการยื่นหลักฐาน,
เอกสารวิทยาการก่อนหน้ า และ ข้ อสรุปต่างๆ ในการสนับสนุนต่อสถานะของฝ่ ายนันๆ
้ และ
สํานักสิทธิบตั ร
(ในฐานะเป็ นศาลชํานาญการพิเศษ)
จะดําเนินการฟั งคําร้ อง
และ
จากนันจึ
้ งให้ คําตัดสินผูกพันต่อสภาพความสมบูรณ์ของสิทธิบตั ร (validity) คําตัดสินใดๆ ก็ตาม
โดยสํานักสิทธิบตั ร (หลังการอุทธรณ์) คือเป็ นที่สิ ้นสุดที่ผกู พันต่อศาลว่าด้ วยการละเมิด (ศาลแพ่ง)
ประเทศไทยจึงควรพิจารณาการใช้ กระบวนการดําเนินการอย่างมีแบบแผนในการจัดการกับปั ญห
าเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของสิทธิบตั ร
ยิ่งกว่านัน้
ประเทศต่างๆ
เช่น
สหรัฐอเมริ กาและเกาหลีใต้ ก็มีการฟ้องร้ องต่อคําตัดสินแสดงสิทธิ์
และ
การยืนยันขอบเขตความคุ้มครอง
ตามลําดับ
ซึง่ เป็ นกระบวนการระหว่างคูพ่ ิพาทที่ผ้ ลู ะเมิดซึง่ ถูกกล่าวหาสามารถร้ องขอให้ มีการตัดสินว่าผลิต
ภัณฑ์ หรื อ กระบวนการนันละเมิ
้
ดสิทธิบตั รที่ได้ ถกู อ้ างสิทธิ์/ที่ได้ ออกให้ นนหรื
ั ้ อไม่
- การเฝ้าระวังโดยบุคคลที่สาม
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AIPLA
ได้ เฝ้ารอที่จะได้ รับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ ไขปรับปรุงที่เกี่ยวข้ องกับการเฝ้าระวังโดยบุคคลที่
สามก่อนจะให้ บทวิจารณ์ในเรื่ องดังกล่าว
-การลดขอบเขตเวลาสําหรั บการร้ องขอการตรวจสอบการประดิษฐ์ ในสาระสําคัญ
AIPLA
ได้ เฝ้ารอที่จะได้ รับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ ไขปรับปรุงดังกล่าวก่อนจะให้ บทวิจารณ์ในเรื่ องดั
งกล่าว
- การยื่นขอแยกคําขอตามความประสงค์
AIPLA ขอสนับสนุนให้ ผ้ ขู อรับสิทธิบตั รสามารถมีทางเลือกเพิ่มขึ ้นในระหว่างกระบวนการ
อันรวมไปถึง
ทางเลือกในการยื่นคําขอแยก
(divisional
application)
บนพื ้นฐานความประสงค์ของผู้ขอ
1.3 กระบวนการตรวจสอบคําขอรับอนุสิทธิบัตร
- คล้ ายกับข้ อ 1.2 แต่ สาํ หรั บกระบวนการของอนุสิทธิบัตร
ประการแรก AIPLA เห็นปั ญหาที่เกิดขึ ้นโดยคุณภาพที่ไม่ได้ มาตรฐาน และ/หรื อ
การรับจดทะเบียนอนุสิทธิบตั รซึง่ มีการลอกเลียนแบบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
AIPLA
ขอสนับสนุนวัตถุประสงค์ของสํานักสิทธิบตั รไทยในการจัดให้ มีการตรวจสอบคําขอรับอนุสิทธิบตั รเ
หล่านี ้ซึง่ ได้ รับการปรับปรุงให้ ดีขึ ้นเพื่อคุ้มครองต่อสาธารณชนไทยและกลุม่ การค้ าระหว่างประเทศ
ที่ดีขึ ้น
โดยทัว่ ไปนัน้
AIPLA
ขอสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ เกิดความชัดเจนเพิ่มขึ ้นสําหรับผู้ประดิษฐ์ และบริษัทเกี่ยวกับ
ความสมบูรณ์ของคําขอรับอนุสิทธิบตั ร
ยกตัวอย่างเช่น
AIPLA
จะสนับสนุนให้ มีการแก้ ไขปรับปรุงเพื่อต้ องการให้ สํานักสิทธิบตั รไทยตรวจสอบคําขอรับอนุสิทธิบตั
รในด้ านการขาดซึง่ ความใหม่
นี่จะรวมถึง
คําขอที่ถกู ลอกเลียนหรื อ
ทําสําเนามาจากวิทยาการก่อนหน้ า
และ
การยื่นซํ ้าของคําขอที่มีเนื ้อหาสาระสําคัญที่แทบจะเหมือนกัน
และ
จะทําหน้ าที่เป็ นการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพต่อคําขอรับอนุสิทธิบตั รที่ลอกเลียนแบบ และ/หรื อ
ไม่ได้ คณ
ุ ภาพ
AIPLA
เห็นถึงความยากลําบากในการตรวจสอบคําขอรับอนุสิทธิบตั รในด้ านความเป็ นที่ประจักษ์,
โดยเฉพาะ
ในประเด็นของการใช้ ระบบการจดทะเบียนที่ไม่ซบั ซ้ อนในแทบทุกประเทศอื่นๆ
ที่มีระบบการรับจดทะเบียนอนุสิทธิบตั ร
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AIPLA
ยังสนับสนุนข้ อกําหนดที่การตรวจสอบการประดิษฐ์ ในสาระสําคัญต้ องถูกดําเนินการสําหรับอนุสิท
ธิบตั รก่อนที่ผ้ ถู ืออนุสิทธิบตั รจะใช้ สิทธิแห่งสิทธิบตั รนันต่
้ อบุคคลที่สาม
จนถึงระดับที่อนุสิทธิบตั รไม่ได้ เข้ ารับการตรวจสอบการประดิษฐ์ ในสาระสําคัญ
อนุสิทธิบตั รฉบับดังกล่าวนันก็
้ ไม่ควรที่จะได้ รับการอนุมานได้ วา่ มีความสมบูรณ์ครบถ้ วน
1.4
ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการสิทธิบัตร
–
โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับบทบาทของการเพิกถอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ได้ ออกให้ แล้ วที่ไม่ ไ
ด้ จ่ายค่ าธรรมเนียมรายปี
AIPLA
กําลังรอรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ ไขปรับปรุงดังกล่าวก่อนก่อนจะให้ บทวิจารณ์ในเรื่ องดังก
ล่าว
1.5 ค่ าธรรมเนียม
เพิ่มค่ าธรรมเนียมสําหรั บการร้ องขอให้ มีการขยายระยะเวลา
(ในปั จจุบันไม่ มีการคิดค่ าธรรมเนียม)
โดยปกติแล้ ว
AIPLA
ขอสนับสนุนให้ มีการเพิ่มค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลสําหรับผู้ขอรับสิทธิบตั รในการจะร้ องขอการ
ขยายระยะเวลา ตราบใดที่คา่ ธรรมเนียมที่เพิ่มขึ ้นส่งผลกระทบต่องานที่เพิ่มขึ ้นโดยสํานักสิทธิบตั ร
เมื่อผู้ขอใช้ เวลามากขึ ้นในการโต้ ตอบ ภาระจึงตกอยูก่ บั สํานักสิทธิบตั ร และ กับผู้ตรวจสอบ และ
สํานักสิทธิบตั รควรจะสามารถเรี ยกเก็บสําหรับทรัพยากรที่ต้องจ่ายไปได้
AIPLA
จะสนับสนุนให้ มีการใช้ เงินเพิ่มเติมในการจ้ างผู้ตรวจสอบมากขึ ้นเพื่อลดคําขอที่ตกค้ างอยู่
- เพิ่มค่ าธรรมเนียมการยื่นโดยการเรียกเก็บบนพืน้ ฐานของจํานวนข้ อถือสิทธิ
โดยปกติแล้ ว
AIPLA
คัดค้ านโครงสร้ างค่าธรรมเนียมซึง่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ
อยูบ่ นพื ้นฐานของจํานวนข้ อถือสิทธิซงึ่ ปรากฏอยูใ่ นคําขอรับสิทธิบตั ร
ดังนัน้
โครงสร้ างค่าธรรมเนียมจึงไปกําหนดขอบเขตที่อาจไม่เป็ นธรรมต่อผู้ประดิษฐ์ และบริษัทที่มีขนาดเ
ล็กกว่า
แทนที่จะเป็ นเช่นนัน้
AIPLA
สนับสนุนโครงสร้ างค่าธรรมเนียมที่คล้ ายกับโครงสร้ างซึง่ ใช้ กนั อยูใ่ นประเทศอื่นๆ
ซึง่ ค่าธรรมเนียมตายตัวถูกเรี ยกเก็บสําหรับจํานวนข้ อถือสิทธิขนต้
ั้ น
และ
ค่าเรี ยกเก็บเพิ่มจะถูกเรี ยกเก็บสําหรับคําขอที่มีจํานวนข้ อถือสิทธิที่มากกว่าจํานวนขันต้
้ น
วิธีการดังกล่าวได้ สร้ างสมดุลให้ กบั ความต้ องการของผู้ขอในการมีอิสระในการขอถือสิทธิในการปร
ะดิษฐ์ ด้วยความต้ องการให้ สํานักสิทธิบตั รสามารถเรี ยกคืนเพื่อทรัพยากรที่เสียไปได้ ในการตรวจส
อบจํานวนข้ อถือสิทธิที่มากผิดปกติ
- เพิ่มค่ าธรรมเนียมการสืบค้ น
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AIPLA
สนับสนุนการเพิ่มค่าธรรมเนียมการสืบค้ นเพื่อจัดให้ มีความครอบคลุมที่สมเหตุสมผลสําหรับค่าใช้
จ่ายในการดําเนินการในการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบตั ร
AIPLA
แนะนําว่าสํานักสิทธิบตั รไทยควรใช้ ข้อยกเว้ นการรับผิดสําหรับผู้ขอในกรณีที่คา่ ธรรมเนียมที่เพิ่มขึ ้
นไม่เป็ นผลให้ เกิดคําขอตกค้ างที่เร็ วขึ ้นโดยการจัดให้ มีการขยายระยะเวลาของสิทธิบตั รที่สมเหตุส
มผลในกรณีที่สํานักสิทธิบตั รดดําเนินการเกินกว่ากรอบเวลาที่กําหนดไปบ้ าง
AIPLA
เชื่อว่าระบบดังกล่าวของการขยายระยะเวลาของสิทธิบตั รจะปรับปรุงความยุตธิ รรมต่อผู้ขอและส
นับสนุนภาระรับผิดชอบของสํานักสิทธิบตั รไทย
1.6 ประเด็นอื่นๆ
การแก้ ไขเพิ่มเติมมาตรา
77
ที่เกี่ยวกับคดีแพ่ งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้ถือสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่สาระสําคั
ญของสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเป็ นกระบวนการสําหรับการได้ มาซึ่งผลิตภัณฑ์
AIPLA ขอรอรับข้ อมูลเพิ่มเติมก่อนก่อนจะให้ บทวิจารณ์ในเรื่ องดังกล่าว
2.
การเพิ่มเติมข้ อกําหนดเพื่อสนับสนุนการเข้ าร่ วมในข้ อตกลง
ณ
กรุ งเฮกที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนระหว่ างประเทศของออกแบบอุตสาหกรรม
AIPLA ขอสนับสนุนการเข้ าร่ วมข้ อตกลง ณ กรุงเฮกของประเทศไทย
3.
การเพิ่มเติมข้ อกําหนดเพื่อสนับสนุนการเข้ าร่ วมในพิธีสารที่แก้ ไขข้ อตกลง
TRIPS (ปฏิญญาโดฮา)
โดยหลักการแล้ ว
AIPLA
คัดค้ านการตรากฎหมายรัฐหรื อท้ องถิ่นที่จะให้ รัฐหรื อท้ องถิ่นมีสิทธิในการออกการบังคับใช้ สิทธิแก่
สิทธิบตั รให้ กบั บุคคลที่สามในการทํา,
ทําขึ ้น,
ใช้ ,
จําหน่าย
หรื อ
ส่งออก
ผลิตภัณฑ์อนั ได้ รับสิทธิบตั รในเชิงเภสัชกรรมภายในรัฐหรื อท้ องถิ่น
การบังคับใช้ สิทธิขดั ต่อทฤษฎีสิทธิบตั รพื ้นฐาน
ในกรณีทวั่ ไปนัน้
ความเป็ นไปได้ ของการประณีประนอมโดยไม่สมัครใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้ถือสิทธิบั
ตรได้ ลดทอนแรงจูงใจต่อการประดิษฐ์ และการลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ๆ
ผู้ประดิษฐ์
และ
ผู้ลงทุนจึงไม่สามารถขึ ้นกับสภาพผูกขาดได้ ในฐานะเป็ นวิถีทางหนึง่ ในการเรี ยกคืนต้ นทุนในการลง
ทุนได้
ข้ อตกลงเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการค้ าของสิทธิแห่งทรัพย์สินทางปั ญญา
(“ข้ อตกลง TRIPS”)
อนุญาตให้ มีการบังคับใช้ สิทธิโดยรัฐที่เป็ นสมาชิกในข้ อตกลงนันได้
้ ตราบใดที่การอนุญาตใช้ สิทธินั ้
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นยึดกับข้ อบังคับดังกล่าว มาตรา 30 ของข้ อตกลง TRIPS ยอมให้ รัฐผู้เป็ นสมาชิกในการ
“จัดหาข้ อยกเว้ นที่จํากัดให้ กบั สิทธิผกู ขาดที่ได้ รับโดยสิทธิบตั ร, ด้ วยเงื่อนไขว่า
ข้ อยกเว้ นดังกล่าวต้ องไม่ขดั ต่อการใช้ สิทธิบตั รตามปกติโดยไม่สมเหตุสมผล และ
ไม่แสดงความไม่เป็ นธรรมโดยไม่สมเหตุสมผลต่อประโยชน์อนั ชอบด้ วยกฎหมายของเจ้ าของสิทธิ
บัตร ซึง่ เป็ นการพิจารณาถึงประโยชน์อนั ชอบด้ วยกฎหมายของบุคคลที่สาม”
เงื่อนไขนี ้ทําให้ รัฐที่เป็ นสมาชิกถือว่าการใช้ การประดิษฐ์ ที่ได้ รับสิทธิบตั รแล้ วนันไม่
้ เป็ นการละเมิดแ
ต่อย่างใด
การบังคับใช้ สิทธิที่ถกู พิจารณาทัว่ ไปว่าสอดคล้ องกับมาตรา 31 แห่งข้ อตกลง TRIPS
คือใจความที่วา่ : (1) กําหนดให้ มีการแก้ ไขการฝ่ าฝื นกฎหมายป้องกันการผูกขาด; (2)
กําหนดให้ มีการแก้ ไขการการใช้ สิทธิผกู ขาดโดยมิชอบของผู้ทรงสิทธิ;
(3)
มุง่ เน้ นที่ประโยชน์สว่ นรวมในการแก้ ปัญหาด้ านสิ่งแวดล้ อม, สาธารณสุข, ความมัน่ คงของชาติ
หรื อ
การพัฒนาเศรษฐกิจโดยการสนับสนุนการผลิตของบุคคลที่สามของผลิตภัณฑ์อนั ได้ รับสิทธิบตั ร;
(4)
มุง่ เน้ นในนามของเจ้ าของสิทธิบตั รอื่น;
(5)
กําหนดโดยภาครัฐเพื่ออนุญาตให้ รัฐและผู้รับจ้ างของรัฐในการใช้ เพื่อสาธารณะประโยชน์โดยไม่แ
สวงหาผลกําไรต่อสิทธิบตั รโดยปราศจากการยินยอมจากผู้ถือสิทธิ;
หรื อ
(6)
จัดตังเพื
้ ่ออนุญาตให้ มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาแก่ประเทศที่ยากจน
ภายใต้ ข้อตกลง
TRIPS
นัน้
การบังคับใช้ สิทธิสามารถอนุญาตให้ ใช้ สิทธิได้ หากผู้ใช้ ที่ถกู เสนอได้ แสดงความพยายามอันสมเหตุ
สมผลแล้ วเพื่อให้ ได้ มาซึง่ การอนุญาตจากผู้ถือสิทธิ ที่สําคัญที่สดุ นัน้ ภายใต้ สถานการณ์ปกติ
ข้ อตกลง
TRIPS
กําหนดว่าผู้ถือสิทธิบตั รจะได้ รับค่าชดเชยได้
ดังนัน้
ข้ อจํากัดที่มีผลต่อการบังคับใช้ สิทธิบตั รโดยไม่มีการชดเชยแท้ จริงนันอาจขั
้
ดต่อข้ อตกลง TRIPS
ได้
ดังนัน้
จนถึงระดับที่ประเทศไทยปรับใช้ เกณฑ์การบังคับใช้ สิทธิ
ข้ อจํากัดใดๆ
ก็ตามเกี่ยวกับการบังคับใช้ สิทธิแห่งสิทธิบตั รไม่ควรขัดต่อข้ อผูกพันของสนธิสญ
ั ญาของประเทศไท
ย
สรุป
อีกครัง้ หนึง่ ที่
AIPLA
เห็นถึงโอกาสในการให้ บทวิจารณ์เหล่านี ้ต่อข้ อสรุปของการแก้ ไขปรับปรุงซึง่ ถูกนําเสนอที่มีตอ่ พระ
ราชบัญญัตสิ ิทธิบตั รไทย
เราขอรอโอกาสในอนาคตในการจะให้ บทวิจารณ์ตอ่ การปรับปรุงแก้ ไขที่ถกู นําเสนอใดๆ
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ต่อพระราชบัญญัตสิ ิทธิบตั รไทยอีก
หากมีข้อมูลเพิ่มเติมประการใดต่อประเด็นใดๆ
ก็ตามที่ได้ อภิปรายไว้ ข้างต้ น ขอได้ โปรดติดต่อมายังเรา จักเป็ นพระคุณอย่างสูง
ด้ วยความเคารพอย่ างสูง
นายเดนนิส ดับเบิลยู. ดีฟรานโก้
ประธาน
สมาคมทรั พย์ สินทางปั ญญาอเมริกา

*****************
Summary of Proposed Amendments to Patent Act (from DIP website)
1. Amendment of the Act to shorten filing prosecution
1.1 Novelty examination
1.2 Examination procedures of patent applications
-

formality examination
pre-grant to post grant opposition
observation by 3rd party
shorten the timeline for requesting substantive examination
voluntary filing of divisional applications
other

1.3 Examination procedures of petty patent applications
-

similar to number 1.2 but for petty patent process

1.4 Responsibility of Patent Board – particularly regarding roles on cancelling granted
patents/ petty patents that have not paid annuities
1.5 Fees
- add fees for requesting for an extension of time (presently, none is charged)
- increase filing fees by charging based on the numbers of claims
- increase search fees
1.6 Miscellaneous
- amendment to Section 77 regarding amendment to Section 77 regarding a civil case in
respect of the infringement of the rights of the owner of a patent or petty patent where the
subject matter of the patent or petty patent is a process for obtaining a product civil case in
respect of the infringement of the rights of the owner of a patent or petty patent where the
subject matter of the patent or petty patent is a process for obtaining a product
2. Addition of provisions to support the accession into the Hague Agreement Concerning the
International Registration of Industrial Designs
3. Addition of provision to support the accession into the Protocol Amending the TRIPS Agreement
(Doha Declaration)
*************************

