
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

  
1. สรุปความเป็นมาของร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 1.1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร) ต่อคณะรัฐมนตรี โดยเป็นการแก้ไข
ปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรเป็นส าคัญ  
 1.2 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งร่างพระราชบัญญัติ 
ฉบับดังกล่าวกลับมาให้กระทรวงพาณิชย์เพื่อพิจารณาทบทวนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง  
 1.3 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 กระทรวงพาณิชย์  โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดประชุม 
เพ่ือทบทวนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 1.4 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เสนอร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรที่ได้
ผ่านการพิจารณาทบทวนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
 1.5 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการของร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ 
และรับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง 
ที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว 
ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
 1.6 เมื่อวันที่ 5 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2562 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เปิดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานฯ และร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ เข้าสู่ 
การตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ชี้แจงรายละเอียดของ 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2562 - 13 มีนาคม 2563 จ านวนทั้งสิ้น 39 ครั้ง 
 1.7 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์) ต่อคณะรัฐมนตรี โดยเป็นการแก้ไข
ปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และเพ่ิมเติมบทบัญญัติเพ่ือให้สอดคล้องกับการเข้าเป็น
ภาคีความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศเป็นส าคัญ 
 1.8 เมือ่วันที่ 27 มีนาคม 2563 ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งให้กระทรวงพาณิชย์ 
รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อพิจารณาก่อนด าเนินการต่อไป  
 1.9 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งให้กระทรวงพาณิชย์ 
รวมร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร) 
กับร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์) เพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักการในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. 2562 ก่อนเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักการ 
อีกครั้งหนึ่ง และส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป 
 1.10 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ยกร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ฉบับนี้ขึ้น โดยน าร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และ 
อนุสิทธิบัตร) และร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ ยวกับสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์) รวมเข้าเป็นฉบับเดียวกัน เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท า  
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 โดยไดม้ีการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์
กรมทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 31 ตุลาคม 2563 รวมเป็นระยะเวลา 32 วัน 
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2. การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ผ่านเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา (www.ipthailand.go.th) ระหว่างวันที่  
30 กันยายน - 31 ตุลาคม 2563 รวมเป็นระยะเวลา 32 วัน  
 ทั้งนี้  มีผู้ เข้าชมหน้าเว็บไซต์จ านวน 1,780 ครั้ง และมีผู้แสดงความคิดเห็นจ านวน 18 ราย 
จาก 15 หน่วยงาน ทั้งจากบุคคลทั่วไป ตัวแทนสิทธิบัตร หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ส านักงานกฎหมาย 
สมาคมและองค์กร และภาคประชาสังคม 
 

บุคคลทั่วไปและตัวแทนสิทธิบัตร หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
สมาคมและองค์กร และภาคประชาสังคม 

- นายชาญชัย นีรพัฒนกุล 
- นางสาวพรรณชมพู คุตชนม์ 
- นางสาวลักษณาภรณ์ ยาวิชัย 

- รัฐบาลสหรัฐอเมริกา (U.S. Government) 
- สมาคมการค้ายูโรเปียนเพ่ือธุรกิจและการพาณิชย์ (EABC) 
- สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาของญี่ปุ่น (JIPA) 
- สมาคมเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (INTA) 
- บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
- บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ จ ากัด (ประเทศญี่ปุ่น) 
- บริษัท ยูซาร์น ออเดรย์ ไอพี เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด 
- บริษัท เราส์ แอนด์ โค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
- บริษัท สัตยะพล แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด 
- บริษัท เอสแอนด์ไอ อินเตอร์เนชั่นนัล บางกอก ออฟฟิศ 
จ ากัด 
- สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) 
- สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์แห่งสหรัฐอเมริกา 
(PhRMA) 
- เครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญาด้านการค้าและอุตสาหกรรม
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น (SEAIPJ) 
- เครือข่ายนักวิชาการและองค์กรภาคประชาสังคม 
ในเรื่องการเข้าถึงยา โดยศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนา
ระบบยา (กพย.) 
- องค์การเภสัชกรรม 

 
3. การรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางอื่นๆ   
 3.1 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้มอบหมายให้
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนากฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรเข้าร่วมการบรรยายหัวข้อ “ร่างพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตรฯ” ต่อสมาคมนักกฎหมายสิทธิบัตรแห่งเอเชีย (Asian Patent Attorney Association: APAA)  
ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เพ่ือชี้แจงสร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกนักกฎหมายสิทธิบัตร 
แห่งเอเชีย และเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  
โดยมีผู้เข้ารับฟังการบรรยายเป็นสมาชิกนักกฎหมายสิทธิบัตรแห่งเอเชียประมาณ 50 คน 
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 3.2 เมื่อวันที่ 26 มกราคม และวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ได้ประชุมหารือร่วมกับภาคประชาสังคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ตลอดจนเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมให้ข้อสังเกตและ
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กลุ่มศึกษา
ข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา องค์การเภสัชกรรม และ
ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน  
 3.3 ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
(ส านักงาน ป.ย.ป.) ได้จัดท ารายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับและกระบวนงานที่เก่ียวกับการอนุญาต เพ่ือลดขั้นตอนการด าเนินการและการอนุญาตที่ไม่จ าเป็นหรือ
เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการด าเนินธุรกิจของประชาชน โดยมีข้อเสนอประการหนึ่งเกี่ยวกับ 
การตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตร คือ เห็นควรน าระบบจ้างงานจากภายนอก (Outsource) มาใช้เพ่ือแบ่งเบา
ภาระงานตรวจค าขอรับสิทธิบัตรเพ่ือให้กระบวนการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรรวดเร็วขึ้น ตลอดจนควรน า
ระบบ Artificial Intelligence หรือ  AI มาช่ วยในการสืบค้นข้อมูลสิทธิบั ตร  ซึ่ งกระทรวงพาณิชย์ 
โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้น าข้อเสนอดังกล่าวประกอบการแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติสิทธิบั ตร  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในครั้งนี้ด้วยแล้ว 
 
4. สรุปประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็นและค าชี้แจงรายประเด็น 
  

ในภาพรวม ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่.. ) 
พ.ศ. .... และการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ระหว่างประเทศ  และมีการแสดงความคิดเห็นเป็นจ านวนมาก โดยเป็นการสอบถามในประเด็นทางปฏิบัติของ
พนักงานเจ้าหน้าที่  และประเด็นอ่ืนนอกเหนือจากที่มีการเสนอแก้ ไขปรับปรุง กระทรวงพาณิชย์   
โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้รวบรวมเฉพาะความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 
(ฉบับที่.. ) พ.ศ. .... โดยได้สรุปและเรียบเรียงถ้อยค าใหม่ให้มีความชัดเจน และเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของผู้เสนอ 
ความคิดเห็น ทั้งนี้ ความคิดเห็นในส่วนอื่นๆ กระทรวงพาณิชย์จะรับไว้พิจารณาเพ่ือแก้ไขปรับปรุง ใช้ประโยชน์
ในการยกร่างอนุบัญญัติ และชี้แจงท าความเข้าใจในโอกาสต่อไป 

 
4.1 หมวด 1 บททั่วไป :  

นิยาม “แบบผลิตภัณฑ์” และ “แบบผลิตภัณฑ์หลัก” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 3) 
        - ควรก าหนดนิยามของ “แบบผลิตภัณฑ์” ให้ครอบคลุมถึงความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
เช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป เพ่ือแก้ไขปัญหาการขอรับความคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์
ที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์  
        - ควรให้แสดงภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์ในลักษณะของเส้นประ (Broken lines) และอาจให้
แสดงภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์บางส่วน (Partial designs) เพียงอย่างเดียวได้ 
โดยไม่ต้องแสดงภาพของแบบผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 
        - ไม่ควรเติมค าว่า “หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ ที่ปรากฏแก่สายตาและ” เนื่องจาก 
มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยา เช่น การเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือสีของเม็ดยาหรือบรรจุภัณฑ์มีผลต่อ  
การยอมรับของคนไข ้
        - เสนอแก้ไขนิยาม “แบบผลิตภัณฑ์” เป็น “รูปร่าง รูปทรง หรือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มี
หรือไม่มีลักษณะทางกายภาพที่เป็นลวดลายหรือสีของผลิตภัณฑ์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  
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ที่ปรากฏแก่สายตาและมีลักษณะพิเศษส าหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบส าหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รวมทั้งหัตถกรรมได้ ทั้งนี้ ให้รวมถึงภาพส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งานด้วย”  
        นอกจากนี้ ได้เสนอให้เพ่ิมเติมนิยามค าว่า “ภาพส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน” หมายความว่า 
“ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่แสดงให้ปรากฏโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ านวยความสะดวก 
ในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้งาน” เพ่ือให้นิยามของแบบผลิตภัณฑ์ครอบคลุมถึง
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีลักษณะทางกายภาพ (non-physical product) โดยเฉพาะภาพส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน 
หรือ Graphical User Interface (GUI) ซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากในยุคดิจิทัล 
        - เสนอแก้ไขนิยาม “แบบผลิตภัณฑ์หลัก” เป็น “แบบผลิตภัณฑ์ทีไ่ดข้อรับสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ไว้ในราชอาณาจักรแล้ว และผู้ขอรับสิทธิบัตรเลือกใช้เป็นฐานในการยื่นขอรับสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวเนื่อง”  
 
 ค าชี้แจง 
 - นิยามของ “แบบผลิตภัณฑ์” ตามร่างมาตรา 3 ก าหนดให้แบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถรับจดทะเบียน
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ต้องเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งค าว่า “มีลักษณะพิเศษ” สามารถใช้เป็นเหตุ
ในการปฏิเสธค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ได้ โดยจะอธิบายวิธีการพิจารณา
ลักษณะพิเศษของแบบผลิตภัณฑ์ไว้ในคู่มือการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อไป 
 - การเพ่ิมเติมค าว่า “หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์” ในนิยามค าว่า “แบบผลิตภัณฑ์” ตาม
ร่างมาตรา 3 มีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายขอบเขตความคุ้มครองไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์บางส่วน (Partial 
Designs) โดยในส่วนของการแสดงส่วนหนึ่งส่วนใดของแบบผลิตภัณฑ์นั้น อาจให้แสดงในลักษณะของเส้นประ
ซึ่งจะน าไปก าหนดไว้ในอนุบัญญัติและคู่มือการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อไป 
 - ค าว่า “ที่ปรากฏแก่สายตา” เป็นถ้อยค าในคู่มือการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ จึงได้น ามาก าหนดไว้ในนิยามของ “แบบผลิตภัณฑ์” เพ่ือก าหนดขอบเขตของการคุ้มครองของ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 - นิยามของ “แบบผลิตภัณฑ์” ตามร่างมาตรา 3 ครอบคลุมถึงภาพส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน 
(Graphical User Interface: GUI) แล้ว ประกอบกับปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญารับค าขอรับสิทธิบัตร 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับ GUI อยู่แล้วในฐานะลวดลายของแบบผลิตภัณฑ์ 
 - หลักการของการยื่นค าขอจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง (Related Design) เป็น 
การขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากแบบผลิตภัณฑ์หลัก (Principle Designs) ดังนั้น 
แบบผลิตภัณฑ์หลักจะต้องเป็นแบบผลิตภัณฑ์ท่ีได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้ในราชอาณาจักร
ก่อนที่จะมีการยื่นค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง นิยามของ 
“แบบผลิตภัณฑ์หลัก” ตามร่างพระราชบัญญัติฯ จึงเหมาะสมแล้ว 
 
 4.2 หมวด 2 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ส่วนที่ 1 การขอรับสิทธิบัตร 

(๑) การพิจารณางานที่ปรากฏอยู่แล้ว (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 6 วรรคสอง (๑) (2) (๔) และ (๕)) 
- เห็นด้วยกับการก าหนดเกณฑ์การพิจารณาความใหม่ในประเด็นงานที่ปรากฏนอกราชอาณาจักร 
- เห็นด้วยกับการประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร 

ส่วนมาตรา 6 อนุมาตราอ่ืน เห็นควรให้คงไว้ตามพระราชบัญญัติฯ เดิม โดยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ชัดเจน 
- ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกมาตรา 19 เนื่องจากเป็นการรองรับวันยื่นย้อนหลัง (Grace period)  

ในการแสดงการประดิษฐ์ในงานที่ราชการจัดตาม Paris Convention และ WTO ทั้งนี้ ควรระบุให้ชัด เช่น  
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1) แสดงในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศที่จัดโดยหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานราชการให้การยอมรับ หรือ 
2) งานแสดงสินค้าระหว่างประเทศตามที่อธิบดีก าหนด  

- ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกมาตรา 6 วรรคสามและมาตรา 19 เนื่องจากมองว่ามาตรา 6 วรรคสาม 
และมาตรา 19 จะเป็นประโยชน์กับผู้ประดิษฐ์ นักวิจัย หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่จะสามารถน าเสนอผลงาน
ของตนในงานแสดงต่อสาธารณชน ซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักรได้ ก่อนที่จะ
ได้น าผลงานดังกล่าวไปจดทะเบียนสิทธิบัตร ซึ่งการประดิษฐ์ที่น าไปแสดงในงานนั้นอาจจะยังพัฒนาไม่เสร็จสมบูรณ์ 
หากไม่มีมาตรานี้ ผู้ที่น าการประดิษฐ์หรือผลงานของตนไปแสดงนั้นได้ท าการต่อยอดการประดิษฐ์ดังกล่าวหลังจาก
วันที่ท าการแสดงนั้น การประดิษฐ์ที่ได้ต่อยอดใหม่นี้ก็อาจไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรได้เนื่องจาก  
ถือเป็นงานที่เปิดเผยแล้ว ไม่มีความใหม ่

ค าชี้แจง 
- ในเรื่องการเปิดเผยที่ได้รับข้อยกเว้น ไม่มีพันธกรณีระหว่างประเทศฉบับใดก าหนดหลักเกณฑ์ไว้

เป็นมาตรฐาน อย่างไรก็ดี จากการศึกษากฎหมายสิทธิบัตรของต่างประเทศจากฐานข้อมูลขององค์การทรัพย์สิน 
ทางปัญญาโลก (WIPO)(4) พบว่า ส่วนใหญ่แล้ว จะก าหนดการเปิดเผยไว้อย่างกว้าง ไม่จ ากัดวิธีการโดยอาจเป็น
การเปิดเผยโดยวิธีการใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นในเอกสารวิชาการ งานแสดงสินค้า อินเทอร์เน็ต เพ่ือให้ผู้ประดิษฐ์ ผู้ขอรับ
สิทธิบัตร สามารถน าการประดิษฐ์ไปเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือทางวิชาการภายในระยะเวลา 12 เดือน
ก่อนยื่นค าขอรับสิทธิบัตร ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ประดิษฐ์ นักวิจัย หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่จะสามารถ
น าเสนอผลงานของตนในงานแสดงต่อสาธารณชนโดยจ ากัดว่างานแสดงนั้นจัดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
และรวมถึงการเปิดเผยโดยผู้ประดิษฐ์ ผู้ขอรับสิทธิบัตร และผู้ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ประดิษฐ์หรือผู้ขอรับสิทธิบัตรด้วย 
ทั้งนี้ ร่างมาตรา 6 ก าหนดข้อยกเว้นการเปิดเผยไว้กว้างเช่นเดียวกับแนวทางของกฎหมายต่างประเทศที่กล่าวไว้
ข้างต้น ซ่ึงยังคงหลักการเดิมของมาตรา 6 วรรคสาม และมาตรา 19 ตามกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน 

 
(2) การขอถือสิทธิวันยื่นค าขอครั้งแรก (เพิ่มเติมมาตรา 6/1 และยกเลิกมาตรา 19 ทวิ) 
- ควรระบุเรื่องการขอถือสิทธิวันยื่นค าขอครั้งแรก (Priority Claim) ตามอนุสัญญากรุงปารีส 

(Paris Convention) ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนกับการขอถือสิทธิวันยื่นค าขอครั้ งแรก 
ตามมาตรา 55/3 ซึ่งเป็นค าขอตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty: 
PCT) หรือตามข้อตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) 

- ควรก าหนดให้วันยื่นค าขอในราชอาณาจักรเป็นวันเดียวกับวันยื่นค าขอครั้งแรก และให้การนับอายุ
สิทธิบัตรเริ่มตั้งแต่วันยื่นค าขอที่มีผลในราชอาณาจักร ทั้งนี้ ยังสอดคล้องกับมาตรฐานสากลดังที่เป็นอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา 

 
ค าชี้แจง 
- การขอถือสิทธิวันยื่นค าขอครั้งแรก (Priority Claim) ตามร่างมาตรา 6/1 หมายถึงการที่ 

ผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นค าขอรับสิทธิบัตรที่ได้ยื่นไว้นอกราชอาณาจักรในสิ่งประดิษฐ์เดียวกันโดยขอให้ถือเป็นวันยื่น 
ค าขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักรเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณางานที่ปรากฏอยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ

                                                 
(4) http://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/national_laws/grace_period.pdf 
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ของ Priority right ตามข้อ 4 ของอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris 
Convention for the Protection of Industrial Property: Paris Convention) ทั้งนี้ ถ้อยค าตามร่างมาตรา 6/1 
มีขึ้นเพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าวันยื่นค าขอครั้งแรก (Priority Date) จะใช้เป็นฐานในการตรวจค้นงานที่ปรากฏ
อยู่แล้วเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าเมื่อมีการขอถือสิทธิวันยื่นค าขอครั้งแรกตามร่างมาตรานี้แล้วจะท าให้วันยื่น 
ค าขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักรย้อนไปเป็นวันยื่นค าขอครั้งแรก ดังนั้น วันเริ่มต้นนับอายุการคุ้มครองสิทธิบัตร
ในราชอาณาจักรตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ จึงเริ่มตั้งแต่วันยื่นค าขอรับสิทธิบัตร  
ในราชอาณาจักร  ไม่ใช่วันยื่นค าขอครั้งแรก ซึ่งหลักการสอดคล้องกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ 
ของต่างประเทศทีเ่ป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศแล้ว(5) (6) (7) 

- ร่างมาตรา 6/1 (2) ได้วางหลักการในกรณีที่มีการขอถือสิทธิวันยื่นค าขอครั้งแรกตาม
สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty: PCT) เพ่ือให้ค าขอรับสิทธิบัตรในกรณี
ที่มีการยื่นค าขอระหว่างประเทศที่ขอรับความคุ้มครองในราชอาณาจักรหรือค าขอขาเข้า (National Phase) 
และรองรับกรณีที่ค าขอดังกล่าวได้รับอนุญาตให้มีการฟ้ืนสิทธิวันยื่นค าขอครั้งแรกตามมาตรา 55/7 (8) 
(Restoration of Right of Priority) ซึ่ ง เป็นคนละกรณีกับการขอถือสิทธิวันยื่นค าขอครั้ งแรกส าหรับ 
ค าขอระหว่างประเทศ(9) เพ่ือขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศภาคีแห่งสนธิสัญญาหรือค าขอขาออก 
(International Application) 

 

(3) สิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) และ (5)) 
- ขอเสนอแก้ไขมาตรา 9 เป็นดังนี้ "สิ่งต่อไปนี้โดยตัวของมันเองไม่อาจขอรับสิทธิบัตรได้..." 

เนื่องจากการประดิษฐ์ใดๆ ก็ตามย่อมอาศัยกฎธรรมชาติหรือหลักเกณฑ์ ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
ตามมาตรา 9 (2) เป็นส่วนหนึ่งของการท างานอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประดิษฐ์จ านวนมากในยุคปัจจุบัน
มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 9 (3) ประยุกต์เป็นส่วนหนึ่งในการท างานด้วย การระบุในมาตรา 9  
ว่ามีเพียงสิ่งตามที่ก าหนดในอนุมาตราต่างๆ โดยตัวของมันเองเท่านั้นที่ไม่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ จะท าให้ 
หลักกฎหมายเกิดความชัดเจนเป็นข้อยุติ และสอดคล้องกับหลักกฎหมายสิทธิบัตรทั่วโลก 

- มาตรา 9 (3) ควรแก้ไขเพ่ิมเติมเป็น “โปรแกรมคอมพิวเตอร์” เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเป็นที่ยุติว่า 
"ระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์" ตามมาตรา 9 (3) เดิมนั้นหมายถึงสิ่งใด และเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรซึ่งปรากฏตามคู่มือการตรวจสอบ
ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร 

                                                 
(5) ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกามีค าขอรับสิทธิบัตรหลายประเภท เช่น ค าขอรับสิทธิบัตรแบบช่ัวคราว (Provisional Patent Application)  
ค าขอรับสิทธิบัตรต่อเนื่อง (Continuation Application) ค าขอรับสิทธิบัตรต่อเนื่องบางส่วน (Continuation In-Part Application) 
และค าขอรับสิทธิบัตรที่มีการแยกค าขอ (Divisional Application) ซึ่งค าขอเหล่านี้จะได้รับประโยชน์จากการอ้างนับวันยื่น 
ค าขอรับสิทธิบัตรหลัก (Non-provisional patent application)  ในกรณีนี้ การนับระยะเวลาการคุ้มครองจะนับจากวันยื่น 
ค าขอแรกที่ยื่นในสหรัฐอเมริกา (the earliest filing date)  ซึ่งมิใช่กรณีการขอถือสิทธิวันยื่นค าขอครั้ งแรกตาม  Paris 
Convention หรือสนธิสัญญา PCT (ดูเพิ่มเติมที่ 35 U.S.C. §119, 35 U.S.C. §154(a)(3) (2015).)      
(6)

 Article 89 of the European Patent Convention 

(7) TRIPS Agreement Art. 33 

(8)
 PCT Rule 49.6 

(9) PCT Rule 4.10 
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- ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมในมาตรา 9(4) และเสนอให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  
“(๔) วิธีการวินิจฉัย บ าบัด ศัลยกรรม เพ่ือการรักษาโรค รวมทั้งการป้องกันและรักษาโรคด้วยยาของมนุษย์หรือสัตว์” 

- หากเป็น “ศัลยกรรมเพ่ือความงาม” จะเข้ามาตรา 9 (๔) หรือไม ่
- เสนอให้แก้ไขมาตรา 9 (5) โดยตัดค าว่า “การแสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์” และ “สุขภาพ”

ออกเพ่ือไม่ให้เป็นการเปิดช่องให้การประดิษฐ์ที่ไม่ได้แสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แต่ขัดต่อความสงบฯ  
สามารถขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรได้ 

- หากเป็นการประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย แต่มิได้เป็นไปเพ่ือการแสวงหาประโยชน์  
ในเชิงพาณิชย์ จะสามารถขอรับสิทธิบัตรได้หรือไม่  

- ค าว่า “อย่างร้ายแรง” มิได้มีเกณฑ์ชี้วัดที่ชัดเจนว่าสิ่งใดจะถึงขั้นร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง  
จึงควรตัดค าดังกล่าวออก 

- บทบัญญัตินี้น่าจะไม่สอดคล้องกับหลักการของ TRIPS Agreement และบางถ้อยค าอาจท าให้
เกิดความไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ เช่น “การแสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์” หรือ “ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างร้ายแรง” เป็นต้น 

- ขอทราบหลักเกณฑ์การพิจารณาค าว่า “ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดี สุขภาพ 
อนามัย สวัสดิภาพของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง” 

- เสนอให้เพ่ิม “วิธีการด าเนินธุรกิจ” ว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ 
 

ค าชี้แจง 
- การปรับปรุงแก้ไขข้อความในร่างมาตรา ๙ วรรคหนึ่งจากค าว่า “การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้

รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ” เป็น “สิ่งต่อไปนี้ไม่อาจขอรับสิทธิบัตรได้” เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องว่าบางรายการที่อยู่ ในอนุมาตราของมาตรานี้  เช่น (๑) และ (๒) ไม่ใช่การประดิษฐ์และ 
หมายความรวมถึงสิ่งประดิษฐ์โดยตัวมันเองด้วย  

- มาตรา 9 (3) ไม่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ค าว่าระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปอยู่แล้วว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตัวมันเอง (Computer program per se) 
ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ และเรื่องดังกล่าวได้มีการอธิบายเพ่ิมเติมในคู่มือการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตร
การประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร 

- ถ้อยค าตามร่างมาตรา 9 (๔) มีความสอดคล้องกับ TRIPS Agreement ข้อ 27.3 (a) และ
นโยบายการคุ้มครองสิทธิบัตรของประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับศัลยกรรม 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่น ามายื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ได้  หากมีความใหม่ ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น และ 
การประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมตามที่ก าหนดในมาตรา ๕ ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ  

- ถ้อยค าตามร่างมาตรา 9 (5) มีความสอดคล้องกับ TRIPS Agreement ข้อ 27.2 และนโยบาย
การคุ้มครองสิทธิบัตรของประเทศไทยแล้ว อีกทั้งการยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรจะเป็นการใช้ 
เพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อยู่แล้ว เพราะผู้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรต้องการเป็นผู้มีสิทธิในการหวงกันมิให้บุคคลอื่น 
ใช้สิทธิตามข้อถือสิทธิของตน 

- วิธีการด าเนินธุรกิจ (Business Methods) ที่ไม่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใด เป็นสิ่งที่
ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้อยู่แล้วตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดอีก 

- หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาต่างๆ ตามร่างมาตรานี้ จะก าหนดไว้ในคู่มือการตรวจสอบ 
ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร 
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(4) การระบุแหล่งที่มาและยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตก่อนการเข้าถึงและข้อตกลง
แบ่งปันผลประโยชน์ (เพิ่มเติมมาตรา 17/1) 

- ควรปรับปรุงนิยามค าว่า “ทรัพยากรพันธุกรรม” และ “อนุพันธ์” ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) และพิธีสารนาโงยาว่าด้วย 
การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรม
และเท่าเทียม (Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing 
of Benefits Arising from their Utilization: Nagoya Protocol) รวมทั้งเพ่ิมเติมนิยามถ้อยค าที่เกี่ยวข้อง เช่น 
“การใช้ทรัพยากรพันธุกรรม” ให้มีความชัดเจน 
       - แก้ไขนิยามของ “อนุพันธ์” เป็น “อนุพันธ์ทางพันธุกรรม” หมายถึง สารชีวเคมีและสารชีววัตถุ
ที่ปรากฏขึ้นตามธรรมชาติ อันเป็นผลมาจากการแสดงออกของพันธุกรรม หรือกระบวนการเมตาบอลิซึมของ
ทรัพยากรชีวภาพหรือทรัพยากรพันธุกรรม แม้ว่าจะไม่บรรจุหน่วยที่มีบทบาทหน้าที่ในการสืบทอดพันธุกรรม”  
เพ่ือไม่ให้มีความสับสนของอนุพันธ์ทางเคมีด้านยา และครอบคลุมสารชีววัตถุ ได้แก่ เซลล์ เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต 
รวมถึงสารชีววัตถุ (Biosimilar) ที่ใช้ในการรักษา 

- ขอให้นิยาม “ทรัพยากรพันธุกรรม” “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” มีความหมายแคบเฉพาะทรัพยากร
พันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับจากประเทศไทยเท่านั้น 

- ไม่ควรก าหนดว่าให้ยื่นเอกสารมาพร้อมกับค าขอเพราะอาจเป็นภาระแก่ผู้ขอ โดยควรก าหนดให้
สามารถยื่นเอกสารเวลาใดก็ได้ก่อนได้รับจดทะเบียนและก าหนดให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถขอผ่อนผันขยาย
ระยะเวลาในการยื่นเอกสารประกอบได้ 

- พันธกรณีตามที่ก าหนดในอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและพิธีสารนาโงยาฯ  
มีเพียงการก าหนดหลักเกณฑ์ในการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ในทรัพยากรพันธุกรรมเท่านั้น และ 
ยังไม่มีการก าหนดให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องระบุแหล่งที่มาและยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตก่อน  
การเข้าถึงและข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการขอรับสิทธิบัตร 
ดังนั้น การเพ่ิมเงื่อนไขในการขอรับสิทธิบัตรที่แตกต่างจากความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี 
เช่น TRIPS Agreement จึงอาจขัดแย้งกับพันธกรณีที่ประเทศไทยมีอยู่ตาม TRIPS Agreement ได้ ประกอบกับ
การเจรจาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปิดเผยแหล่งที่มาและการแบ่งปันผลประโยชน์ยังอยู่ในระหว่าง
การเจรจาเพ่ือแก้ไข TRIPS Agreement ข้อ 29 จึงควรรอให้การเจรจาความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว 
ได้ข้อยุติก่อน  

- ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น มีเพียงพระราชบัญญัติ
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 รวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบกับหน่วยงานของรัฐไม่มีฐานข้อมูลให้ประชาชนใช้อ้างอิงถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และท าให้ประชาชนไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ทรงสิทธิในภูมิปัญญาดังกล่าวและไม่อาจสืบทราบได้ว่า  
ใครเป็นเจ้าของ ท าให้ไม่อาจขออนุญาตก่อนการเข้าถึงหรือเจรจาท าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ และบุคคลใด 
จะเป็นผู้เข้าท าเอกสารและสัญญากับผู้ขอรับสิทธิบัตร 

- ควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารภายหลังได้รับสิทธิบัตร และไม่ควรให้หลักการเปิดเผย
แหล่งที่มากระทบกับค าขอรับสิทธิบัตร 

- ควรระบุบทลงโทษ ถ้าพบว่าเจตนาไม่ระบุแหล่งที่มาหรือมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาเท็จ 
- สอบถามความสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช 

  



- ๙ - 
 

       ค าชี้แจง 
- นิยาม “ทรัพยากรพันธุกรรม” และ “อนุพันธ์” ได้ยกร่างขึ้นตาม Article 2 ของอนุสัญญา 

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) และ Article 2 (e) ของพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากร
พันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม 
(Nagoya Protocol) โดยอ้างอิงจากค าแปลฉบับภาษาไทย ซึ่ งจัดท าขึ้นโดยส านักงานนโยบายและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในประเทศไทย อย่างไรก็ดี กรมฯ ได้ปรับนิยาม
ดังกล่าวเล็กน้อยเพ่ือให้ง่ายต่อการปฏิบัติและเข้าใจง่ายขึ้น โดยจะก าหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือความชัดเจน
ในประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาและคู่มือการตรวจสอบสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรต่อไป 
       - เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรไม่ใช่กฎหมายว่าด้วยการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์  
แต่เป็นกฎหมายที่อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการหลังการพัฒนา ศึกษา หรือวิจัย และได้มาซึ่งการประดิษฐ์ที่จะ
ขอรับสิทธิบัตร ดังนั้น การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ในการประดิษฐ์อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายย่อมจะต้องเป็นขั้นตอนที่ได้ด าเนินการอย่างครบถ้วนก่อนน าทรัพยากรพันธุกรรมหรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไปศึกษาวิจัยและมาขอรับสิทธิบัตรอยู่แล้ว การระบุข้อเท็จจริงตามมาตรานี้จึงเป็นเพียงการยืนยันข้อมูล
ของตน โดยการกรอกข้อมูลที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรควรได้ทราบหรือมีอยู่แล้วในวันที่ขอรับสิทธิบัตร อย่างไรก็ดี  
ในส่วนของการขออนุญาตส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลังได้ กรมฯ จะน าไปเป็นประเด็นประกอบการพิจารณา 
ยกร่างประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาก าหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้อง ในภายหลัง 
       - พันธกรณีตามที่ก าหนดไว้ใน CBD และพิธีสารนาโงยาฯ ไม่เพียงแต่ก าหนดให้มีหลักเกณฑ์ 
ในการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ในทรัพยากรพันธุกรรมเท่านั้น แต่ยังมีพันธกรณีเกี่ยวกับการจัดให้มี
จุดตรวจสอบการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพ่ือท าหน้าที่รวบรวมหรือรับข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาต
ก่อนการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งรวมถึงแหล่งที่มาด้วย นอกจากนี้ หลักการดังกล่าวได้ปรากฏอยู่
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับปัจจุบัน และเป็นหลักการที่ประเทศท่ีให้ความส าคัญหรือ
เป็นเจ้าของทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือมีความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งรวมถึงประเทศไทย
สนับสนุนให้มีข้อก าหนดนี้เป็นเครื่องมือที่มีผลผูกพันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ และบางประเทศ  
ได้ก าหนดให้มีหลักการนี้ในกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรของตนแล้วโดยไม่รอให้กฎหมายระหว่างประเทศก าหนด
พันธกรณีเพ่ิมเติม และแม้จะมีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ทรัพยากร
พันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นกฎหมายเฉพาะ แยกต่างหากจากกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรอีกฉบับ แต่ก็ยัง
มีข้อก าหนดให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาและก าหนดให้แสดงหลักฐานการเข้าถึงหรือ
การแบ่งปันผลประโยชน์ในกฎหมายสิทธิบัตรด้วย เช่น สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
อาหรับอียิปต์ สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐคีร์กีซ สาธารณรัฐนามิเบีย สาธารณรัฐเปรู สาธารณรัฐปานามา 
และสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เป็นต้น 
       - แม้ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายกลางเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อนการเข้าถึงและข้อตกลง
แบ่งปันผลประโยชน์ แต่มีกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้น นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างพิจารณายกร่าง
พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกฎหมายกลางในการก ากับดูแล
ทรัพยากรชีวภาพทั้งหมด โดยจะน ามาใช้บังคับเฉพาะในกรณีที่ไม่มีกฎหมายเฉพาะก าหนดหลักการดังกล่าวไว้ 
ซึ่งจะสอดรับกับหลักการในร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฉบับนี้ได้เป็นอย่างด ี
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      - การระบุแหล่งที่มาของทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามร่างมาตรา ๑๗/๑  
เป็นรายการหนึ่งในแบบฟอร์มค าขอรับสิทธิบัตร โดยมุ่งหมายให้เป็นการรับรองข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยผู้ขอรับ
สิทธิบัตรเอง โดยผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรจะไม่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อเท็จจริงดังกล่าว แต่จะตรวจสอบ  
ในชั้นการตรวจสอบเบื้องต้นว่า ในกรณีที่มีการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการประดิษฐ์
ตามค าขอรับสิทธิบัตร ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ระบุแหล่งที่มาและยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องมาพร้อมกับค าขอหรือไม่ 
หากไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยแหล่งที่มา ให้ผู้ตรวจสอบมีอ านาจสั่งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตร
เปิดเผยแหล่งที่มาหรือส่งเอกสารเพ่ิมเติมได้ และถ้าไมป่ฏิบัติตามให้ถือว่าละทิ้งค าขอตามร่างมาตรา 27 
      - พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นกฎหมายเฉพาะในการก ากับดูแลทรัพยากร
พันธุกรรมพืช โดยมีการก าหนดหลักการขออนุญาตก่อนการเข้าถึงและข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ส าหรับ 
การเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย
เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า หรือหากเป็นกรณีที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในทางการค้าจะต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบโดยการแจ้งเป็นหนังสือตามมาตรา 52 และมาตรา 53 ดังนั้น จึงเป็นกฎหมายที่ก าหนด
หลักเกณฑ์ในขั้นตอนของการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม ซึ่งสอดคล้องกับหลักการเปิดเผยแหล่งที่มา 
ตามร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฉบับนี้ ที่ก าหนดให้ระบุแหล่งที่มาของทรัพยากรพันธุกรรมและยื่นเอกสาร 
ที่เก่ียวข้องกับการขออนุญาตก่อนการเข้าถึงและข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ 
      - หากผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ปฏิบัติตามหลักการเปิดเผยแหล่งที่มาของทรัพยากรพันธุกรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามร่างมาตรา ๑๗/๑ จะถือเป็นกรณีที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรโดยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้ไปซึ่งสิทธิบัตร ซึ่งจะมีโทษอาญาตามมาตรา 87 
 

(5) สิทธิขอแยกค าขอเองได้ก่อนการประกาศโฆษณาครั้งที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 20) 
- เห็นด้วยและสนับสนุนการเพ่ิมสิทธิขอแยกค าขอเองได้ก่อนการประกาศโฆษณาครั้งที่ 2 
- เห็นด้วยกับข้อความที่เสนอแก้ไขเพ่ิมเติมในร่างพระราชบัญญัติที่รับฟังความคิดเห็น และเสนอให้

เพ่ิมข้อความต่อท้ายว่า “... ต้องไม่เป็นการเพ่ิมเติมสาระส าคัญของการประดิษฐ์และขอบเขตของข้อถือสิทธิ” 
เพ่ือให้มีความชัดเจนว่าสาระส าคัญของการประดิษฐ์ครอบคลุมทั้งรายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถือสิทธิด้วย 

- ต้องระบุให้ชัดเจนว่าค าขอที่แยกจะได้วันยื่นค าขอเป็นวันที่เดิมตามค าขอเดิม (เพ่ือประโยชน์ 
ในการพิจารณาความใหม่ ) หรือเป็นวันที่ แยกยื่นใหม่ (ใช้ ในการก าหนดวันหมดอายุสิทธิบัตร) และ 
จ่ายค่าธรรมเนียมค าขอใหม่พร้อมกับประกาศโฆษณาเลยหรือไม่ (เพ่ือลดขั้นตอนการจัดท าหนังสือสั่งช าระ
ค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณา)  

- ขอให้แก้ไขข้อความเป็น “ก่อนการประกาศโฆษณาตามมาตรา ๓2/๑ ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจ 
ขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแยกการประดิษฐ์ในค าขอรับสิทธิบัตรได้โดยไม่จ ากัดจ านวนครั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด แต่การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแยกการประดิษฐ์นั้นต้องไม่เป็นการเพ่ิมเติมสาระส าคัญ
ของการประดิษฐ์” 

- ขอเสนอให้เพ่ิมเติมข้อความ “ให้ถือว่าค าขอที่ได้แยกจากค าขอเดิมนั้นได้ยื่นไว้ในวันเดียวกับ 
วันยื่นค าขอเดิมในราชอาณาจักร” 

 
ค าชี้แจง 
- ผู้ขอสามารถขอแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอรับสิทธิบัตรหรือขอแยกการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้เอง

ไม่ว่าจะเป็นกรณีการประดิษฐ์ที่ไม่มีความเกี่ยวพันกันจนอาจถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน หรือ  
แยกการประดิษฐ์ที่เกี่ยวพันกันออกเป็นสองค าขอ (ผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีอย่างละค าขอ) ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็น 
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การแก้ไขเพ่ิมเติมสาระส าคัญของการประดิษฐ์จากที่ได้ยื่นค าขอไว้ตั้งแต่เริ่มต้น  โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
จะก าหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอและขอแยกค าขอในประกาศของกรมฯ ซึ่งจะมี
รายละเอียดต่างๆ เช่น ค าขอซึ่งแยกออกมาจะได้รับการระบุวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตรเป็นวันเดียวกันกับ 
ค าขอเดิม ช่วงเวลาที่สามารถขอแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอได้ กรณีใดบ้างที่สามารถแก้ไขได้เลย กรณีใดบ้างที่ต้อง
ได้รับอนุญาตจากอธิบดีก่อนจึงจะแก้ไขเพ่ิมเติมได้ หลักเกณฑ์การพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ การแจ้งผล 
การพิจารณา และการอุทธรณ์ค าสั่ง เป็นต้น  

- การแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอรับสิทธิบัตรก่อนการประกาศโฆษณาครั้ งที่  2 สามารถท าได้ 
โดยไม่จ ากัดจ านวนครั้ง แต่การขอแยกการประดิษฐ์ก าหนดให้กระท าได้เพียงครั้งเดียวเพ่ือไม่ให้กระบวนการ
ตรวจสอบสิทธิบัตรล่าช้า 

 
 4.3 หมวด 2 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 

ส่วนที่ 2 การออกสิทธิบัตร 
(1)  การก าหนดให้อธิบดีมีอ านาจในการออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบ

ค าขอรับสิทธิบัตร และตรวจสอบการประดิษฐ์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 24) 
- เห็นด้วยกับการแก้ไข เนื่องจากจะท าให้สามารถปรับแก้หลักเกณฑ์การพิจารณาให้สอดคล้องกับ 

แนวค าพิพากษาใหม่ๆ ของคณะกรรมการสิทธิบัตรหรือศาลได ้
- ไม่เห็นด้วย ควรก าหนดไว้เช่นเดิมเพ่ือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ควรจะได้รับทราบ

และเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบแทนที่จะเป็นอ านาจของอธิบดี  
 
ค าชี้แจง 
- การแก้ไขปรับปรุงมาตรานี้ เพ่ือให้อธิบดีสามารถก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่างๆ 

ในการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตร และตรวจสอบการประดิษฐ์ให้สอดคล้องกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ  
ค าพิพากษา หรือแนวทางอ่ืนๆ เช่น น าเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้เพื่อช่วยในการตรวจสอบ เป็นต้น 

 

(๒) การประดิษฐ์อย่างเดียวกัน (Unity) (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 26) 
- ควรก าหนดให้ถือว่าค าขอที่แยกออกมาได้รับการประกาศโฆษณาในวันเดียวกับค าขอเดิม  

ให้ผู้ขอยื่นและช าระค่าธรรมเนียมค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ (หรือการประกาศโฆษณา) ของค าขอที่แยก
ได้ภายในเวลาที่ก าหนด เช่น 30 วัน เพ่ือจะได้ท าการตรวจสอบการประดิษฐ์ที่แยกออกมานั้นต่อไปได้ 
โดยผู้ตรวจสอบคนเดิม ซึ่งผู้ตรวจสอบจะได้ไม่ต้องอ่านทบทวนค าขอใหม่และอาจใช้ผลการค้นหาเดียวกันได้  
(หากทิ้งระยะไว้นานอาจลืมหรือสับสนได้) และจะช่วยย่นระยะเวลาการตรวจค าขอได้ 

- มาตรา 26 วรรคหนึ่ง แก้ไขให้ลดระยะเวลาในการแยกค าขอตามค าสั่งจาก 120 วัน 
เหลือ 90 วัน และมาตรา 26 วรรคสามแก้ไขให้ลดระยะเวลาในการอุทธรณ์ค าสั่งให้แยกค าขอจาก 120 วัน
เหลือ 60 วัน จึงเสนอว่าควรคงก าหนดเวลาการแยกค าขอตามค าสั่งไว้ 120 วันเท่าเดิม หรืออย่างน้อยให้เหลือ 
90 วัน ทั้งในวรรคหนึ่งและวรรคสาม เพราะการเตรียมค าอุทธรณ์มีความยุ่งยากซับซ้อนกว่าการแยกค าขอฯ ตาม
ค าสั่ง จึงไมค่วรก าหนดระยะเวลาที่สั้นกว่า 

- ตามที่บัญญัติไว้ว่า “ให้ถือว่าละทิ้งค าขอรับสิทธิบัตร” นั้น ควรให้โอกาสผู้ขอยื่นค าร้องขอฟ้ืน 
ค าขอรับสิทธิบัตรต่ออธิบดีได้อีกครั้งหนึ่ง โดยก าหนดว่าอธิบดีอาจให้ฟ้ืนค าขอรับสิทธิบัตรได้  หากเห็นว่า 
มีเหตุอันสมควร 
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ค าชี้แจง 
- ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าผู้ขอได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตร (ค าขอที่ 1) ซึ่งมีการประดิษฐ์

หลายอย่างที่ไม่มีความเกี่ยวพันกันจนอาจถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน และสั่งให้ผู้ขอแยกค าขอ
ส าหรับการประดิษฐ์แต่ละอย่าง หากผู้ขอได้ยื่นค าขอส าหรับการประดิษฐ์ที่ถูกแยก (ค าขอที่ 2) ภายใน 90 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ค าขอที่ถูกแยกออกมานั้น (ค าขอที่ 2) จะได้รับวันยื่นค าขอ
เป็นวันเดียวกับค าขอเดิม (ค าขอที่ 1)  

  อย่างไรก็ดี กฎหมายสิทธิบัตรฉบับปัจจุบันก าหนดว่า ในกรณีท่ีผู้ขอได้ยื่นค าขอที่ถูกแยก (ค าขอที่ 2) 
ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรที่ถูกแยก (ค าขอที่ 2) ในวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตร
ครั้งแรก ซึ่งอาจท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นวันยื่นค าขอครั้งแรกนอกราชอาณาจักร ดังนั้น จึงได้แก้ไขเพ่ิมเติม  
ให้ชัดเจนว่าได้สิทธิในวันยื่นค าขอ “ในราชอาณาจักรครั้งแรก” เพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 

-  พนักงานเจ้าหน้าที่จะพิจารณาค าขอรับสิทธิบัตรว่ามีความเกี่ยวพันกันจนถือได้ว่า 
เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันหรือไม่ในขั้นตอนของการตรวจสอบสาระส าคัญของการประดิษฐ์ ซึ่งเป็นขั้นตอน
หลังจากการประกาศโฆษณาครั้งที่ 1 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าไม่ได้เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันและ 
มีการสั่งให้แยกค าขอแล้ว ในแฟ้มค าขอดังกล่าวจะมีงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (Prior Art) กับการประดิษฐ์ที่ยื่น 
ค าขอท าให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถพิจารณาค าขอต่อไปได้โดยไม่จ าเป็นต้องค้นหางานที่ปรากฏอยู่แล้วเพ่ิมเติม  

 

(๓) การสั่งการของพนักงานเจ้าหน้าที่ และกรอบเวลาในการขยายระยะเวลาแก้ไขเพิ่มเติมค าขอ 
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 27) 

- ควรแก้ไขร่างมาตรา 27 วรรคสอง “ในกรณีที่เอกสารเป็นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ" 
ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรส่งเอกสารพร้อมด้วยค าแปลเป็นภาษาไทย” เนื่องจากปัจจุบันผู้ตรวจสอบทุกคนสามารถ 
อ่านและท าความเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว จึงไม่มีความจ าเป็นต้องส่งค าแปลภาษาไทยอีก ซึ่งจะช่วยให้
ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ขอรับสิทธิบัตรในการแปลได้อย่างมาก และในทางปฏิบัติการแปลใช้เวลามาก
และมีค่าใช้จ่ายสูงมากอาจท าให้ส่งเอกสารไม่ได้ภายในเวลาที่ก าหนด 

- ร่างมาตรา 27 วรรคหนึ่ง ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจก าหนดให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรชี้แจง 
แก้ไข หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในเวลาเท่าใดก็ได้โดยไม่เกิน 90 วัน ซึ่งเป็นดุลพินิจที่กว้างเกินไปจนน่าจะ 
ท าให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่สามารถคาดการณ์เวลาที่จะต้องใช้ชี้แจง แก้ไข หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมได้ ด้วยเหตุนี้ 
จึงขอเสนอให้ก าหนดเวลาดังกล่าวเป็น 90 วัน เหมือนดังพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฉบับเดิม 

- การก าหนดว่า “ในการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตร พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกผู้ขอรับสิทธิบัตรมา
ให้ถ้อยค าชี้แจง ให้ส่งเอกสารหรือสิ่งใดเพ่ิมเติม หรือแจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอรับสิทธิบัตร..”  
จะท าให้ผู้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ซึ่งอาจสร้างภาระให้กับ 
ผู้ขอมากเกินความจ าเป็น และการเรียกเอกสารต่างๆ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ควรเรียกหลังจากที่มีการยื่นค าขอให้
ตรวจสอบการประดิษฐ์ซึ่งเป็นขั้นตอนการตรวจสอบสาระส าคัญของการประดิษฐ์แล้วเท่านั้น  

- เสนอให้เพ่ิมข้อความต่อไปนี้ “... หรือแจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอรับสิทธิบัตร
ภายในเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นการเพ่ิมเติมสาระส าคัญ” 

- การก าหนดให้ส่งค าแปลภาษาไทยน่าจะไม่จ าเป็น แต่หากเห็นว่าควรมีอยู่ ควรมีการออกประกาศ
ให้ชัดเจนว่าต้องส่งค าแปลภาษาไทยในส่วนใด และอาจก าหนดให้ชัดด้วยว่าเป็นเอกสารประเภทใดบ้าง นอกจากนี้ 
ตามที่บัญญัติไว้ว่า “ให้ถือว่าละทิ้งค าขอรับสิทธิบัตร” นั้น ควรให้โอกาสผู้ขอยื่นค าร้องขอฟื้นค าขอรับสิทธิบัตร 
ต่ออธิบดีได้อีกครั้งหนึ่ง โดยก าหนดว่าอธิบดีอาจให้ฟ้ืนค าขอรับสิทธิบัตรได้หากเห็นว่ามีเหตุอันสมควร 
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ค าชี้แจง 
- การก าหนดให้ต้องส่งค าแปลรายงานผลการตรวจสอบของต่างประเทศเป็นภาษาไทยเป็นไป 

เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบสามารถท าความเข้าใจในเอกสารได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้  คู่มือการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตร
การประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรจะก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่   
โดยจะก าหนดว่าในกรณีที่เอกสารที่ต้องส่งจัดท าเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว ผู้ขอไม่จ าเป็นต้องยื่นค าแปล 
เป็นภาษาไทย แต่ในกรณีที่เอกสารจัดท าเป็นภาษาต่างประเทศอ่ืน เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น ให้ด าเนินการ
แปลเป็นภาษาไทย และยังคงเปิดช่องให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเรียกเอกสารภาษาต่างประเทศอ่ืนที่มี  
การแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนที่จะแปลเป็นภาษาไทยได้ ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบไม่เข้าใจอย่างชัดเจนในค าแปล 
ที่ผู้ขอส่งเอกสารเข้ามา เพ่ือให้สามารถเข้าใจค าศัพท์ในเชิงเทคนิคได้มากที่สุด ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ขอ 
รับสิทธิบัตร และในกรณีรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับผลการตรวจสอบมีหลายประเทศ ให้ส่งของประเทศแรก 
ที่ยื่นไว้หรือประเทศทีอ่ธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก าหนด  

- ค าขอรับสิทธิบัตรที่ขอรับความคุ้มครองในประเทศไทยไม่ว่าจะยื่นตรงต่อกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา หรือยื่นภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty: PCT) จะต้อง
มีการประกาศโฆษณาเป็นภาษาไทยอีกครั้งตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร และในกรณีที่มีการละเมิดเกิดขึ้น  
มาตรา 3๕ ทวิ ก าหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถเรียกค่าเสียหายย้อนหลังได้ถึงวันที่มีการประกาศโฆษณา  
ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการของสนธิสัญญา  PCT ข้อ 29 (2)(i) ที่อนุญาตให้ประเทศภาคี
ประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตรเป็นภาษาราชการของประเทศตนเองได้  ถ้าประเทศภาคีนั้นไม่ได้ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ 

- ระยะเวลาแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอตามมาตรานี้ก าหนดไว้ตามเดิม คือ ภายใน 90 วันนับแต่วันที่
พนักงานเจ้าหน้าที่มีค าสั่ง อย่างไรก็ดี เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของระยะเวลา กรมทรัพย์สินทางปัญญา
รับข้อเสนอและแก้ไขถ้อยค าเป็น “...ภายในเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งก็ได้” แต่ในส่วนของ 
การขยายก าหนดระยะเวลา พิจารณาแล้วเห็นว่าการก าหนดการขอขยายก าหนดเวลาได้อีกไม่เกินเก้าสิบวัน  
นับแต่วันที่ครบก าหนด...” มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กระบวนการตรวจสอบสิทธิบัตรมีความรวดเร็วมากขึ้นนั้น 
เหมาะสมแล้ว  

 
(4) การตรวจสอบเบื้องต้น (Formality Examination) (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 28) 
- มาตรา 28 (3) การก าหนดให้มี "ข้อถือสิทธิที่ชัดเจน" จะท าให้การตรวจสอบนานและประกาศ

โฆษณาได้ไม่ทัน 18 เดือน โดยเฉพาะค าขอที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรที่ไม่ช านาญในการเขียนค าขอรับสิทธิบัตร  
เป็นผู้ยื่นเองโดยไม่ผ่านตัวแทนสิทธิบัตรเห็นว่าไม่ควรต้องตรวจข้อถือสิทธิอย่างละเอียด เนื่องจากท้ายที่สุดแล้ว
ผู้ตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรจะพิจารณาก่อนออกสิทธิบัตร เช่น มีค าสั่งให้ลด เพ่ิม หรือมีการเปลี่ยนแปลง 
ข้อถือสิทธิก่อนการออกสิทธิบัตร ควรตรวจเพียงรายละเอียดการประดิษฐ์ว่ามีหัวข้อครบถ้วนตามมาตรา 17 
และอ่านแล้วพอเข้าใจได้ก็เพียงพอ 

- ร่างมาตรา 28 (2) ได้มีการอ้างอิงมาตรา 17 ทั้งมาตราไว้เป็นหลักเกณฑ์การตรวจสอบค าขอ
ในเบื้องต้นแล้ว ด้วยเหตุนี้ ข้อความตามร่างมาตรา 28 (2) และ (3) จึงซ้ าซ้อนกับมาตรา 17 (3) และ (4) 

- ร่างมาตรา 28 (3) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อถือสิทธิ ขัดแย้งกับมาตรา 17 (4) เนื่องจากมาตรา 
17 (4) ระบุเพียงว่า “ข้อถือสิทธิโดยชัดแจ้ง” แต่ร่างมาตรา 28 (3) ที่แก้ไขโดยร่างพระราชบัญญัติฯ ระบุ 
ในท านองว่า ข้อถือสิทธิต้องชัดเจนเพียงพอที่จะท าให้ผู้มีความช านาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการ  
ที่ เกี่ยวข้องสามารถท าและปฏิบัติตามการประดิษฐ์ได้ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่า วเป็นหลักเกณฑ์ส าหรับ 
การตรวจสอบรายละเอียดการประดิษฐ์เท่านั้น ไม่ควรน ามาใช้กับข้อถือสิทธิ 



- ๑๔ - 
 

- เสนอให้เพ่ิม “(1/1) สิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรนั้นไม่ขัดต่อมาตรา 9” 
- ในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขที่ก าหนดของการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว อธิบดีจะมีค าสั่งให้ยกค าขอ 

หมายถึง ผู้ตรวจสอบจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนประกาศโฆษณาใช่หรือไม่ และจะสามารถ
ประกาศโฆษณาภายใน 18 เดือนนับแต่วันยื่นค าขอในราชอาณาจักรตามที่มีการระบุไว้ในมาตรา 28/1  
ได้หรือไม ่

- TRIPS Agreement ไม่ได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบการประดิษฐ์ตามค าขอรับสิทธิบัตรที่ม ี
การใช้ทรัพยากรพันธุกรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่อย่างใด 

 
 

ค าชี้แจง 
- การก าหนดให้การตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เบื้องต้นตามมาตรา 28 (2)  

หมายถึง การให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าค าขอรับสิทธิบัตรมีรายการครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 17 
หรือไม่เท่านั้น โดยในชั้นนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่พิจารณารายละเอียดที่ปรากฏในแต่ละรายการ 

- ค าว่า “ข้อถือสิทธิที่ชัดเจนเพียงพอ” ในร่างมาตรา 28 (3) หมายถึง เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่
พิจารณารายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถือสิทธิที่ปรากฏอยู่ในค าขอแล้วเข้าใจว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องการ  
ขอถือข้อถือสิทธิในการประดิษฐ์นั้นๆ ในเรื่องใด ในส่วนของการตรวจสอบว่าข้อถือสิทธิหรือการประดิษฐ์
ดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่จะเป็นขั้นตอนของการตรวจสอบสาระส าคัญของการประดิษฐ์ 

- รายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการระบุแหล่งที่มาและยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการขออนุญาตก่อนการเข้าถึงและข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ตามร่างมาตรา ๑๗/๑ จะก าหนดในประกาศ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีสาระส าคัญเป็นเพียงการระบุชื่อประเทศ (ประเทศผู้ให้) หรือในกรณีที่การได้มา
ซึ่งทรัพยากรพันธุกรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นอยู่นอกเขตสิทธิอธิปไตยของรัฐใด ให้ระบุข้อมูลทางภูมิศาสตร์
หรืออ้างอิงแหล่งที่มาแทน และในส่วนของการยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตก่อนการเข้าถึงหรือ
ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ จะต้องยื่นต่อเมื่อกฎหมายภายในของประเทศผู้ให้ก าหนดให้ด าเนินการเช่นว่านั้น
แต่หากไม่มีกฎหมายภายในของประเทศผู้ให้ก าหนดให้ด าเนินการใดๆ ให้ผู้ขอรับรองว่า กฎหมายภายในของ
แหล่งที่มาไม่มีข้อก าหนดให้ต้องขออนุญาตหรือจัดท าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์เท่านั้น ดังนั้น การกรอกข้อมูล
ในส่วนนี้จึงเป็นเพียงการกรอกข้อมูลเพ่ือแสดงข้อเท็จจริงที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรทราบด้วยตัวเองว่าตนได้ด าเนินการ
ตามกฎหมายใดๆ ที่เก่ียวข้องถูกต้องแล้วหรือไม่  

- ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาเห็นว่าค าขอรับสิทธิบัตรไม่สมควรประกาศโฆษณาและมีค าสั่งยกค าขอ
และแจ้งค าสั่งไปยังผู้ขอถึงผลการพิจารณา ในชั้นนี้จะไม่มีการประกาศโฆษณาค าขอที่ถูกยกค าขอ เพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้ขอสามารถแก้ไขและยื่นค าขอรับสิทธิบัตรที่มีครบถ้วนตามกฎหมายเข้ามาใหม่ได้ 

 
(๕) การประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตร ครั้งที่ ๑ (เพิ่มเติมมาตรา 28/1) 
- ไม่เห็นด้วยและเสนอให้ยกเลิกข้อความของร่างมาตรา 28/1 เพราะเท่าที่ผ่านมาประชาชน 

ไม่สามารถรับทราบการประกาศโฆษณาได้โดยง่าย และไม่ทันเวลาที่จะด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์  และ 
ยื่นค าคัดค้านได้ภายใน 90 วันนับจากวันประกาศโฆษณา การประกาศโฆษณาที่ผ่านมากระท าในลักษณะบันทึก
ลงในแผ่นซีดี ซึ่งไม่มีก าหนดเวลาชัดเจนในการออกแผ่นซีดี และข้อมูลไม่สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้  
ณ วันที่ประกาศโฆษณาได้จริง ซึ่งท าให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับค าขอนั้นเสียสิทธิ หากต้องการยื่นค าคัดค้าน และ 
มีผลต่อการตรวจสอบและพิจารณาค าขอรับสิทธิบัตรและประโยชน์ของประชาชนในเรื่องการเข้าถึงยา  



- ๑๕ - 
 

- กรณีที่ไม่สามารถประกาศโฆษณาได้ภายใน 18 เดือนนับแต่วันยื่นค าขอในราชอาณาจักรตามที่
ระบุไว้ในร่างมาตรา 28/1 จะมีผลเป็นอย่างไร 

- กฎหมายสิทธิบัตรในประเทศต่าง ๆ โดยทั่วไปใช้ถ้อยค าในลักษณะว่าเป็น “the date of filing or 
the priority date” จึงเสนอให้แก้ไขค าว่า “หรือวันขอถือสิทธิวันยื่นค าขอครั้งแรกตามมาตรา 6/1” เป็น “หรือ
วันยื่นค าขอครั้งแรกตามมาตรา 6/1” หรือตัดออก หรือเพ่ิมเติมถ้อยค า “or whichever expires later” เพ่ือให้
ชัดเจนและเป็นไปตามหลักสากล 
 

ค าชี้แจง 
- ร่างมาตราดังกล่าวเป็นขั้นตอนของการประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตร ครั้ งที่ 1 โดย

ก าหนดให้มีการด าเนินการดังกล่าวโดยไม่ชักช้าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 18 เดือน นับแต่วันยื่นค าขอรับสิทธิบัตร
ในราชอาณาจักร เพ่ือให้บุคคลทั่วไปทราบว่ามีผู้ยื่นเพ่ือขอรับความคุ้มครองในการประดิษฐ์ดังกล่าว ซึ่งในช่วง
ระยะเวลาหลังจากการประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตร ครั้งที่ 1 และประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตร  
ครั้งที่ 2 หากบุคคลใดเห็นว่าการประดิษฐ์ที่ประกาศโฆษณานั้นเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วสามารถยื่นเอกสารเข้ามา
เพ่ือประกอบการพิจารณาตรวจสอบการประดิษฐ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามร่างมาตรา 31 ได้ หรือหากเห็นว่า
ตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นค าคัดค้านเมื่อค าขอดังกล่าวมีการประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตร  
ครั้งที่ 2 ก็ได้ จะเห็นได้ว่า ระยะเวลาในการสืบค้นค าขอรับสิทธิบัตรและจัดเตรียมค าคัดค้านนั้นจะมีระยะเวลา
ที่ยาวนานมากขึ้น กล่าวคือ ช่วงเวลาตั้งแต่การประกาศโฆษณา ครั้งที่ 1 จนถึงการประกาศโฆษณา ครั้งที่ 2 
นอกจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนาระบบสืบค้นสิทธิบัตรรูปแบบใหม่ 
โดยยึดความต้องการของผู้ ใช้งานเป็นส าคัญ เพ่ือให้สามารถสืบค้นค าขอรับสิทธิบัตรและข้อมูล อ่ืนๆ  
ที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น 

- ในเรื่องของการใช้ถ้อยค าที่เกี่ยวข้องกับการขอถือสิทธิวันยื่นค าขอครั้งแรกนั้น กรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญาจะเสนอความคิดเห็นไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

(๖) การยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 29)  
- เห็นด้วยและขอสนับสนุนในประเด็นที่น าเสนอนี้ เนื่องจากร่างมาตรานี้จะช่วยย่นระยะเวลา 

ในการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรได้ ทั้งนี้ ขอทราบค าอธิบายเพ่ิมเติมว่า หากเป็นไปตามมาตรานี้ ผู้ขอรับ
สิทธิบัตรสามารถยื่นค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ในวันยื่นค าขอได้เลยใช่หรือไม่ เนื่องจากระยะเวลา ๓ ปี 
ดังกล่าวนับจากวันที่ยื่นค าขอ มิใช่วันประกาศโฆษณาเช่นเดิม 

- มีข้อสังเกตว่าในกรณีที่อาศัยค าขอระหว่างประเทศเพ่ือขอรับสิทธิบัตรในไทย อาจเกิดปัญหา  
ในเรื่องการนับก าหนดระยะเวลาตามมาตรา 29 ได้ ทั้งนี้ เนื่องจากร่างมาตรา 55/6 วรรคสาม และร่างมาตรา 
55/9 อาจให้ถือว่าวันยื่นค าขอระหว่างประเทศ (International filing date) เป็นวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตร 
ในราชอาณาจักรได้ ผู้ยื่นขอในกรณีนี้จึงอาจมีก าหนดเวลายื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์สั้นกว่าในกรณีอ่ืน 
เพราะฉะนั้นในกรณีเหล่านี้จึงขอเสนอให้ถือระยะเวลาตามการยื่นค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ภายในสามปี 
นับจากวันที่ยื่นค าขอจริง (actual filing date) ในราชอาณาจักร  

- เสนอให้แก้ไขระยะเวลาที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องยื่นตรวจสอบการประดิษฐ์จาก 3 ปีตามท่ีปรากฏ 
ในร่างที่รับฟังความคิดเห็น ให้เหลือ 2 ปีนับแต่วันยื่นค าขอฯ ทั้งนี้ เพ่ือเร่งรัดให้การตรวจสอบเร็วขึ้น และป้องกัน
ไม่ให้มีการเรียกร้องให้ขยายอายุสิทธิบัตรมากไปกว่า 20 ปีในการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีฉบับต่างๆ  
โดยยกเหตุผลการพิจารณาให้สิทธิบัตรล่าช้า ซึ่งการขยายอายุสิทธิบัตรมากกว่า 20 ปีขัดต่อ TRIPS Agreement 
และค าแนะน าในรายงานขององค์การสหประชาชาติในเรื่องการเข้าถึงยา 
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- แม้ว่าจะมีการก าหนดให้ยื่นตรวจสอบการประดิษฐ์เร็วข้ึนเป็น 3 ปีนับจากวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตร
ในราชอาณาจักร แต่ไม่ได้มีการก าหนดกรอบระยะเวลาของการตรวจสอบให้แล้วเสร็จ จึงอาจจะไม่ได้แก้ไขปัญหา
การตรวจสอบที่ล่าช้าดังที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หากประสงค์ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นค าร้องขอให้
ตรวจสอบการประดิษฐ์เร็วขึ้น รวมถึงสามารถยื่นค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์มาพร้อมกับการยื่นค าขอ  
ในราชอาณาจักรแล้ว กรมทรัพย์สินทางปัญญาควรพิจารณาให้สามารถยื่นค าร้องขอคืนค่าธรรมเนียม 
อย่างน้อยบางส่วนได้ด้วย ในกรณีท่ีค าขอนั้นด าเนินการไม่ถึงขั้นการตรวจสอบ เช่น มีค าสั่งให้ยกค าขอ เป็นต้น 

- ความในวรรคสอง ควรอ้างอิงถึงมาตรา 25 ในบทบัญญัติ เช่น “…หน่วยงานที่ท าการตรวจสอบ
การประดิษฐ์ตามมาตรา 25 นั้น ตามอัตราที่อธิบดีประกาศก าหนด” เพ่ือให้เข้าใจง่ายและชัดเจนว่าเป็นหน่วยงานใด 

- ควรเพิ่มเหตุหรือข้อยกเว้นให้สามารถยื่นค าร้องขอขยายการยื่นค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์
ด้วยเหตุต่างๆ ได้ เช่น ประสบอุทกภัยหรือเกิดโรคระบาด หรือเหตุอันสมควรอ่ืนๆ ด้วย  

ค าชี้แจง 
- ผู้ขอสามารถยื่นค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์พร้อมกับการยื่นค าขอรับสิทธิบัตร โดยสามารถ

ช าระค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอรับสิทธิบัตร และค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ได้ในวันเดียวกัน 
-ระยะเวลาการขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์โดยเริ่มต้นนับระยะเวลาจากวันประกาศโฆษณา 

อาจสร้างภาระแก่ผู้ขอรับสิทธิบัตร เนื่องจากไม่อาจคาดหมายได้ว่าค าขอรับสิทธิบัตรจะได้รับการประกาศโฆษณา
เมื่อใด จึงได้ปรับเปลี่ยนวันเริ่มต้นนับระยะเวลาเป็นวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักรเพ่ืออ านวย  
ความสะดวกแก่ผู้ขอ ทั้งนี้ ระยะเวลา ๓ ปี เป็นระยะเวลาเดียวกันกับที่ก าหนดไว้ในกฎหมายของสาธารณรัฐ
เกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เนอการา
บรูไนดารุซซาลาม และสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งน่าจะเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอแล้ว  

- การขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ภายใน 3 ปีนับแต่วันยื่นค าขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร
หมายถึงวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักรจริง (Actual filing date) ไม่ใช่วันยื่นค าขอครั้งแรกที่มี 
การขอให้ถือสิทธิตามร่างมาตรา 6/1 ซึ่งใช้อ้างเป็นฐานในการพิจารณางานที่ปรากฏอยู่แล้วตามมาตรา ๖ 
ส าหรับการพิจารณาความใหม่และข้ันการประดิษฐ์เท่านั้น  

- ในกรณีที่ค าขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นผ่านระบบ PCT จะต้องนับระยะเวลา ๓ ปีนับแต่วันยื่นค าขอ
ระหว่างประเทศ เนื่องจากร่างมาตรา ๕๕/๕ ซึ่งก าหนดตามสนธิสัญญา PCT ให้ถือว่าได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตร
ในราชอาณาจักรนับแต่วันยื่นค าขอระหว่างประเทศหรือวันยื่นค าขอครั้งแรก จึงท าให้ระยะเวลาในการขอให้
ตรวจสอบส าหรับค าขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นผ่านระบบ PCT สั้นกว่าค าขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นตรงต่อกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา อย่างไรก็ดี ค าขอที่ยื่นผ่านระบบ PCT จะผ่านการตรวจค้นจากส านักงานตรวจค้นระหว่างประเทศ 
(International Searching Authority) และบางกรณีได้รับผลการตรวจสอบการประดิษฐ์เบื้องต้นระหว่าง
ประเทศ (International Preliminary Examination Report) มาแล้ว ผู้ขอที่ยื่นผ่านระบบ PCT จึงมีความพร้อม 
ในการยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์มากกว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นค าขอต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรง  

- ระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ในการตรวจสอบสาระส าคัญของการประดิษฐ์จะก าหนด 
ในคู่มือส าหรับประชาชนที่ออกตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสามารถปรับเปลี่ยนให้รวดเร็วยิ่งขึ้นได้ตามความเหมาะสม 

- กรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับข้อเสนอในเรื่องการปรับปรุงถ้อยค าของ
ร่างมาตรา 29 ให้มีความชัดเจนมากข้ึน จึงแก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรา 29 ดังนี้ 

“มาตรา 29 ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องยื่นค าขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการประดิษฐ์ว่า  
เป็นการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 5 ภายในสามปีนับแต่วันยื่นค าขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร  
ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ยื่นค าขอภายในเวลาที่ก าหนดไว้ ให้ถือว่าละทิ้งค าขอรับสิทธิบัตร 
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หากผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์จะให้หน่วยงานที่ตรวจสอบการประดิษฐ์ตามมาตรา 25 ตรวจสอบ
การประดิษฐ์ อาจยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมช าระค่าใช้จ่ายแก่หน่วยงานที่ท าการตรวจสอบ 
การประดิษฐ์นั้นตามอัตราที่อธิบดีประกาศก าหนด 

ก่อนการประกาศโฆษณาตามมาตรา 32/1 ผู้ขอสามารถยื่นผลการตรวจสอบการประดิษฐ์ 
จากส านักงานหรือองค์การสิทธิบัตรของรัฐต่างประเทศหรือระหว่างประเทศเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา” 

(๗) การยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบการประดิษฐ์ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ (Observation by 3rd party) (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 31) 

- ข้อความในวรรคหนึ่งน่าจะแก้ไขให้ชัดเจนจาก “... ก่อนการประกาศโฆษณาตามมาตรา 32/1” 
เป็น “...ก่อนการประกาศโฆษณาว่าจะรับจดทะเบียนการประดิษฐ์ตามมาตรา 32/1 (1)”  

- ขอเสนอให้เพ่ิมเหตุในการยื่นหลักฐานตามมาตรา 31 ให้รวมถึงเรื่องขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น
และการประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมตามมาตรา 5 

- ไม่เห็นด้วย เพราะการแก้ไขตามร่างที่รับฟังความคิดเห็นเป็นการลิดรอนสิทธิของบุคคลอ่ืน 
ที่ไม่เห็นด้วยกับค าขอรับสิทธิบัตรโดยจ ากัดเอกสารที่จะยื่นประกอบการพิจารณาตรวจสอบการประดิษฐ์  
เหลือเพียงเอกสารที่เกี่ยวกับงานที่ปรากฎอยู่แล้วตามมาตรา 6 เท่านั้น แต่ในมาตรา 31 ของพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตรฉบับปัจจุบันระบุไว้ให้สามารถยื่นเอกสารที่พิสูจน์ในเห็นได้ว่าขัดกับมาตรา 3 มาตรา 5 มาตรา 9 
มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 18 ทั้งนี้ มาตรา 31 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฉบับปัจจุบันเป็นมาตรา
ส าคัญที่ได้ยืนยันสิทธิของสาธารณะในการช่วยตรวจสอบ และป้องกันไม่ให้เกิดสิทธิบัตรที่ไม่ควรได้รับสิทธิบัตร 
ควบคู่ไปกับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ การยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา
ควรกระท าได้ไปจนกว่ามีการอนุมัติค าขอฯ 

 
ค าชี้แจง 
- การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(Observation by 3rd party) เป็นหลักการที่ปรากฏในกฎหมายสิทธิบัตรของหลายประเทศ ไม่มีความซ้ าซ้อนกับ
ระบบการคัดค้าน (Opposition) เนื่องจากระบบ Observation by 3rd party เป็นการกระท าของบุคคลใดๆ  
โดยฝ่ายเดียวที่ยื่นเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับงานที่ปรากฏอยู่แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ 
ซึ่งไม่ได้ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่น ามาใช้ในการตรวจสอบเสมอไป ขึ้นอยู่กับดุลพินิจว่าจะน ามาเป็นส่วน
หนึ่งของการตรวจสอบหรือไม่ ส่วนระบบการคัดค้าน (Opposition) เป็นการพิจารณา 2 ฝ่าย คือฝ่ายผู้ขอรับ
สิทธิบัตรและฝ่ายผู้คัดค้านโดยน าเอกสารหลักฐานต่างๆ มาพิจารณาทั้งหมด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ขอรับ
สิทธิบัตรได้คัดค้านโต้แย้งเอกสารดังกล่าวด้วย ซึ่งข้ันตอนการคัดค้านตามมาตรา 31 ปัจจุบันนี้จะถูกเรียงล าดับ
มาตราใหม่ซ่ึงปรากฏในร่างมาตรา 32/2  

- ระบบ Observation by 3rd party ก าหนดขึ้นเพ่ือให้สาธารณชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
ค าขอรับสิทธิบัตรก่อนออกสิทธิบัตรเพ่ือให้สิทธิบัตรมีคุณภาพ และเป็นการรองรับวิธีปฏิบัติในการส่งเอกสาร  
ในปัจจุบันซึ่งยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โดยให้ส่งเอกสารประกอบการพิจารณางานที่ปรากฏอยู่แล้ว (Prior art) ได้ 
ซึ่งพิจารณาทั้งในเรื่องของความใหม่ ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น รวมทั้งสิ่งที่ต้องห้ามขอรับสิทธิบัตรด้วย โดยมิได้ 
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เป็นการจ ากัดว่าจะพิจารณาเฉพาะเรื่องความใหม่เท่านั้น เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการจดทะเบียนสิทธิบัตร 
(Patentability) โดยตรง และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (10) (11) (12)  

- การส่งเอกสารให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถท าได้หลังจากประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตร 
(ครั้งที่ 1) จนถึงก่อนสั่งประกาศโฆษณาค าสั่งว่าจะรับจดทะเบียนพร้อมค าขอรับสิทธิบัตร (ประกาศโฆษณา ครั้งที่ 2) 
โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเป็นไปตามที่อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก าหนด ทั้งนี้ หากเกินช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว บุคคลใดเห็นว่าการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่สมควรได้รับสิทธิบัตร สามารถด าเนินการ
คัดค้านค าขอรับสิทธิบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อไป 

- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งเอกสารหลักฐาน จะเป็นไปตามระเบียบที่อธิบดี 
กรมทรัพย์สินทางปัญญาก าหนด เช่น แบบพิมพ์ค าขอ รูปแบบของเอกสาร เป็นต้น และก าหนดแนวปฏิบัติ 
ในการพิจารณาไว้ในคู่มือการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรด้วย 

 

(๘) กระบวนการตรวจสอบสาระส าคัญของค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Substantive 
Examination) การก าหนดให้ประกาศโฆษณาค าสั่งว่าจะรับจดทะเบียนการประดิษฐ์พร้อมค าขอรับสิทธิบัตร 
และแก้ไขเพิ่มเติมกระบวนการออกสิทธิบัตร (ยกเลิกมาตรา 30 มาตรา 33 และมาตรา 34 และเพิ่มเติม 
มาตรา 32/1 และมาตรา 32/4) 

- เสนอให้น ามาตรา 30 ที่เคยมีอยู่ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ ก่อนที่จะถูกยกเลิกตามประกาศ
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติกลับมาใส่ไว้ เพราะมาตรา 30 เป็นมาตราที่ส าคัญที่ท าให้การพิจารณา 
ค าขอรับสิทธิบัตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะช่วยคัดกรองค าขอฯ ได้อีกชั้นหนึ่งเพ่ิมเติมจากมาตรา 28 
หลังจากที่มีการประกาศโฆษณาแล้ว ทั้งนี้ จะช่วยให้ขจัดค าขอฯ ที่ด้อยคุณภาพและการผูกขาดที่ไม่สมควร
เกิดข้ึน นอกจากนี้การยกเลิกมาตรานี้เป็นการลดอ านาจหน้าที่ของอธิบดีลง ซึ่งเป็นอ านาจที่จะป้องกันและขจัด
ค าขอรับสิทธิบัตรที่ด้อยคุณภาพเพ่ือไม่ให้เกิดการผูกขาดที่ไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ควรเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้การก ากับดูแลโดยอธิบดี และอธิบดีไม่ควรละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่นี้  

- เสนอให้ยกเลิกข้อความในร่างมาตรา 32/1 เพราะร่างมาตรา 32/1 เปรียบเสมือนตะแกรง 
คัดกรองค าขอรับสิทธิบัตรชั้นสุดท้ายก่อนอนุมัติให้สิทธิบัตร จึงควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนอีกครั้ง โดยพิจารณาว่า
สอดคล้องหรือขัดต่อมาตรา 3 มาตรา 6 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 14 มาตรา 16 มาตรา 17 
หรือมาตรา 18 หรือไม่ และในการประกาศโฆษณา ครั้งที่ 2 นอกจากค าขอรับสิทธิบัตรและเอกสารประกอบ 
ที่ผู้ขอยื่นที่จะต้องประกาศโฆษณาแล้ว ยังต้องมีรายงานการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบของ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วย เพ่ือแสดงความโปร่งใสและให้สาธารณะสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ควรมีการก าหนด
ระยะเวลาการประกาศโฆษณา ครั้งที่สอง ที่ชัดเจน จึงขอเสนอให้มีระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ผู้ขอฯ ยื่นให้มี
การตรวจสอบการประดิษฐ์ ทั้งนี้ เพ่ือแสดงความโปร่งใสและให้โอกาสที่เป็นธรรมให้กับผู้ไม่เห็นด้วยสามารถ
ติดตามและยื่นค าคัดค้านได้ทันเวลา และการประกาศโฆษณาค าสั่งว่าจะรับจดทะเบียนการประดิษฐ์ และค าสั่ง
ยกค าขอฯ ควรเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวีธีการที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง แทนที่จะเป็นไปตามที่อธิบดีประกาศ 
ซึ่งในร่างที่รับฟังความคิดเห็นเป็นการให้อ านาจกับอธิบดีมากเกินไป 

- เสนอให้ตัดค าว่า “ว่าผู้คัดค้านเป็นผู้มีสิทธิหรือ” ออกจากวรรคหนึ่งในร่างมาตรา 32/4  
เพราะเป็นการลิดรอนสิทธิของบุคคลอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับค าขอรับสิทธิบัตร 

- เสนอให้คงมาตรา ๓๓ ไว้ตามเดิม 
                                                 
(10) Section 34.1 of the Canadian Patent Act R.S.C., 1985, c. P-4 
(11) Section 43 (3) of the German Patent Act (as amended, 2017) 
(12)

 35 U.S. Code § 301 
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- เสนอให้แก้ไขข้อความในร่างมาตรา 32/4 เป็น “ในกรณีที่มีผู้คัดค้านตามมาตรา 32/๒ และ
อธิบดีได้วินิจฉัยว่าผู้คัดค้านเป็นผู้มีสิทธิ หรือมีเหตุขัดข้องในการออกสิทธิบัตร ให้อธิบดีสั่งแก้ไขข้อถือสิทธิของ
สิทธิบัตรโดยให้อยู่ภายใต้ขอบเขตของข้อถือสิทธิเดิมที่ได้รับอนุมัติ หรือให้ยกเลิกสิทธิบัตร และให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งค าวินิจฉัยและค าสั่งของอธิบดีไปยังผู้คัดค้านและผู้โต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผล” เพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักการพิจารณาสากล 

 
ค าชี้แจง 
- ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ . .) พ.ศ. .... ได้จัดล าดับมาตรา 30 ซึ่งเป็นเรื่อง 

การประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตร ครั้งที่ 2 ใหม่ เป็นร่างมาตรา 32/1 โดยยังคงหลักการเดิมตามมาตรา 30 
ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ฉบับที่ 1/2562 ไว้ทุกประการ 

- การประกาศโฆษณาค าขอ ครั้งที่ ๑ จะด าเนินการโดยไม่ชักช้าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 18 เดือน 
นับแต่วันยื่นค าขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักรหรือวันขอถือสิทธิวันยื่นค าขอครั้งแรกตามมาตรา 6/1  
เพ่ือประกาศให้สาธารณชนได้ทราบว่ามีการยื่นค าขอรับสิทธิบัตรใดในประเทศไทยแล้ว และเมื่อเสร็จสิ้น
กระบวนการตรวจสอบและเห็นว่าไม่มีข้อขัดข้องที่จะรับจดทะเบียน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะมีค าสั่ง
ให้ประกาศโฆษณาว่าจะจดทะเบียนการประดิษฐ์พร้อมทั้งค าขอรับสิทธิบัตรนั้นอีกครั้งเป็นเวลา 90 วัน  
เมื่อไม่มีบุคคลใดยื่นค าคัดค้านภายในระยะเวลาดังกล่าว จะรับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอรับ
สิทธิบัตรต่อไป ทั้งนี้ การประกาศโฆษณา ๒ ครั้ง ไม่กระทบต่อระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาค าขอรับสิทธิบัตร 
เนื่องจากการประกาศโฆษณา ครั้ งที่  1 ไม่ได้ เปิดให้มีการคัดค้าน โดยจะเปิดให้คัดค้านได้ภายหลังจาก 
การประกาศโฆษณา ครั้งที่ ๒ เท่านั้น 

- ในส่วนของการก าหนดระยะเวลาการประกาศโฆษณา ครั้งที่ 2 เนื่องจากในการตรวจสอบ
สาระส าคัญของการประดิษฐ์ในแต่ละสาขาย่อมมีความยากง่ายที่แตกต่างกัน ประเด็นทางเทคนิคและคุณภาพ
ของค าขอแต่ละค าขอที่แตกต่างกัน และบางครั้งความล่าช้านั้นเกิดจากความไม่ชัดเจนของข้อมูลในค าขอรับ
สิทธิบัตร ดังนั้น ระยะเวลาที่ชัดเจนในการประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตร ครั้งที่ 2 จึงไม่สามารถก าหนดได้
แน่นอน อย่างไรก็ดี ในขั้นตอนการตรวจสอบสาระส าคัญ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ 
เพ่ือให้การตรวจสอบค าขอมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีคุณภาพ โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร  
และพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรอย่างต่อเนื่อง 

- ปัจจุบัน กรมทรัพย์สินทางปัญญามีบริการให้บุคคลทั่วไปสามารถยื่นค าขอตรวจค้นค าขอรับ
สิทธิบัตรหลังจากที่มีการประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตรที่กรมฯ โดยสามารถเข้าถึงและคัดส าเนารายงาน 
การตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ทั้งนี้ กรมฯ จะพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถเข้าถึง
เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับค าขอรับสิทธิบัตรต่อไป 

- หากผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่าตนมีสิทธิดีกว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 10 หรือมาตรา 11 หรือ
เห็นว่าค าขอนั้นไม่ชอบด้วยมาตรา 5 มาตรา 9 หรือมาตรา 14 ยังคงสามารถยื่นค าคัดค้านต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามร่างมาตรา 32/2 ได้เหมือนกฎหมายปัจจุบัน ส าหรับร่างมาตรา 32/4 นั้น ค าว่าผู้คัดค้าน 
เป็นผู้มีสิทธิ หมายถึงผู้คัดค้านเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าตามมาตรา 10 หรือมาตรา 11 ไม่ได้หมายความถึงกรณีที่
อธิบดีพิจารณาว่าผู้ยื่นค าคัดค้านจะมีสิทธิยื่นค าคัดค้านหรือไม ่
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(๙)  ระบบคัดค้านค าขอรับสิทธิบัตร (Opposition) (เพิ่มเติมมาตรา 32/2 และมาตรา 32/3) 
- ระยะเวลาในการยื่นค าคัดค้านค าขอรับสิทธิบัตรน้อยเกินไป เมื่อพิจารณาถึงการประกาศ

โฆษณาซึ่งมักล่าช้าไปอย่างน้อย 15 วัน ทั้งนี้ ผู้คัดค้านต้องอ่านค าขอรับสิทธิบัตร ซึ่งจะไม่สามารถจัดเตรียม
เอกสาร รวมทั้งแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ จ้างตัวแทนได้ทัน ควรขยายเวลาให้มากขึ้น เช่น 120 - 150 วัน 
หรืออาจระบุให้สามารถส่งเอกสารเพ่ิมเติมได้ นอกจากนั้น ควรระบุให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถแก้ไขข้อถือสิทธิ
บางส่วน หรือยกเลิกข้อถือสิทธิบางข้อออกได้  เพ่ือจ ากัดขอบเขตข้อถือสิทธิให้แคบลงให้เหลือเฉพาะส่วนที ่
ไม่ขัดมาตรา 5 หรือมาตรา 9 สามารถจดทะเบียนได้ เป็นต้น  

- ไม่เห็นด้วยและขอเสนอให้ยกเลิกข้อความในร่างมาตรา 32/2 เนื่องจากเป็นการลิดรอนสิทธิ
ของประชาชนด้วยการก าหนดให้เพียงผู้มีส่วนได้เสียที่เห็นว่าตนมีสิทธิดีกว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา ๑๐ หรือ
มาตรา ๑๑ หรือค าขอรับสิทธิบัตรไม่ชอบด้วยมาตรา ๕ มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๔ สามารถคัดค้านได้ แต่ควรเปิดกว้าง
โดยใช้ค าว่า “ผู้ใด” แทน และควรแก้ไขระยะเวลาการยื่นค าคัดค้านจาก 90 วันเป็น 180 วัน เพ่ือให้ 
มีเวลาเพียงพอในการเตรียมข้อมูลและเอกสารในการคัดค้าน นอกจากนี้ การยื่นเอกสารประกอบค าคัดค้าน  
ควรอนุโลมให้เป็นภาษาอังกฤษได้ เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันโดยทั่วไป และเป็นภาระให้กับ 
ผู้ยื่นคัดค้านที่มีเวลาจ ากัดเพียง 180 วัน ยกเว้นกรณีที่เป็นภาษาอ่ืน จ าเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาไทยและรับรองเอกสารที่แปล 

- เสนอให้ใช้ระบบคัดค้านหลังการออกสิทธิบัตร (Post-Grant Opposition) เพราะระบบปัจจุบัน 
(Pre-Grant Opposition) ก่อให้เกิดข้ันตอนและกระบวนพิจารณาท่ีใช้เวลายาวนาน การที่สามารถคัดค้านก่อน
ได้รับสิทธิบัตร อาจเปิดช่องทางให้คู่แข่งขันใช้ช่องทางนี้ในการกลั่นแกล้ง ยื่นคัดค้านเพ่ือจงใจประวิงเวลา  
การได้รับสิทธิบัตร โดยผู้ยื่นขอจะไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองสิทธิบัตรในช่วงเวลาที่อยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณา 
ซึ่ งต่างกับกับระบบคัดค้านหลังการออกสิทธิบัตรที่ผู้ยื่นขอจะได้รับสิทธิบัตรก่อน และหากกรณีมี 
การยื่นคัดค้านสิทธิบัตร สิทธิบัตรก็ยังมีผลคุ้มครองอยู่ในระหว่างการพิจารณาค าคัดค้าน จึงท าให้ระบบนี้  
เป็นระบบที่ช่วยเพ่ิมความจูงใจและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเกิดความมั่นใจในการยื่นค าขอรับสิทธิบัตรส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก ที่สามารถช่วยเปิดโอกาสเข้าถึงการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาได้
อย่างรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้ เกิดบรรยากาศ 
การลงทุนที่ดี สร้างแรงจูงใจการลงทุนจากต่างประเทศในการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ในไทย  
รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีมายังประเทศไทย 

- มาตรา 17 (3) ทีว่างหลักว่า “รายละเอียดการประดิษฐ์ที่มีข้อความสมบูรณ์ รัดกุม และชัดแจ้ง
อันจะท าให้ผู้มีความช านาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องสามารถท าและปฏิบัติการตาม  
การประดิษฐ์นั้นได้...” ควรเป็นเหตุแห่งการคัดค้านด้วย และอาจพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 35 โดยมิให้นับ
ระยะเวลาระหว่างการด าเนินการคัดค้านเป็นอายุของสิทธิบัตร เพ่ือป้องกันการคัดค้านที่ไม่สมควรและ 
อาจพิจารณาให้ผู้คัดค้านช าระค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องในการคัดค้านให้แก่ผู้ขอรับสิทธิบัตร 

- เสนอให้การละทิ้งค าขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 32/2 สามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 
สิทธิบัตรได้ และในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่สามารถท าค าโต้แย้งได้ทันในเวลา 90 วัน ควรเปิดช่องให้มี 
การขอขยายระยะเวลายื่นค าโต้แย้งเฉพาะกรณีเหตุสุวิสัย เช่น เกิดอุทกภัยหรือโรคระบาด เป็นต้น  
 

ค าชี้แจง 
- การคัดค้านค าขอรับสิทธิบัตรตามร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฉบับนี้ เป็นการคัดค้านก่อนออก

สิทธิบัตร (Pre-grant Opposition) ตามระบบคัดค้านที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพียงแต่มีการย้ายขั้นตอนการคัดค้าน



- ๒๑ - 
 

ไปไว้หลังจากการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรเสร็จสิ้นแล้วเพ่ือให้กระบวนการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่
มีความต่อเนื่อง ซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นแนวทางเดียวกับกฎหมายสิทธิบัตรของเครือรัฐออสเตรเลีย 

- กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนเกี่ยวกับระบบคัดค้านค าขอรับ
สิทธิบัตรอย่างหลากหลาย เช่น ให้มีระบบคัดค้านค าขอรับสิทธิบัตรแบบ Pre-grant และ Post-grant Opposition 
ควบคู่กันไป หรือใช้ระบบใดระบบหนึ่งเพียงระบบเดียว การขยายระยะเวลายื่นค าคัดค้าน เป็นต้น ดังนั้น 
เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างสิทธิของผู้ขอรับสิทธิบัตรและสาธารณชน จึงได้แก้ไขระบบคัดค้านแบบ Pre-grant  
ให้อยู่ท้ายสุดของขั้นตอนการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรแต่ก่อนออกสิทธิบัตร ซึ่งท าให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณชนที่จะได้รับรู้รายละเอียดของการประดิษฐ์ตั้งแต่ประกาศโฆษณาค าขอครั้งที่ ๑ และมีเวลาเตรียมเอกสารต่างๆ 
เพ่ือยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในช่วงระยะเวลา 90 วันนับแต่วันประกาศโฆษณาครั้งที่ 2 และในขณะเดียวกัน  
ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะได้รับทราบผลการตรวจสอบจากกรมฯ แล้วว่า จะได้รับสิทธิบัตรเพียงแต่รอให้ครบก าหนด
ระยะเวลาคัดค้านเท่านั้น โดยไม่ต้องรอให้กระบวนการคัดค้านเสร็จสิ้นแล้วจึงเริ่มต้นกระบวนการตรวจสอบค าขอ  

- การคัดค้านสามารถท าได้หลังจากมีค าสั่งประกาศโฆษณาค าสั่งว่าจะรับจดทะเบียนการประดิษฐ์ 
(ประกาศโฆษณา ครั้งที่ 2) อย่างไรก็ดี ผู้ที่มีความประสงค์จะคัดค้านค าขอสามารถดูรายละเอียดการประดิษฐ์ที่ขอรับ
สิทธิบัตรได้ตั้งแต่มีการประกาศโฆษณา ครั้งที่ 1 ดังนั้น จึงมีระยะเวลาพิจารณารายละเอียดของการประดิษฐ์ที่ยื่นขอรับ
สิทธิบัตรและเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ  ได้อย่างเพียงพอเพ่ือยื่นคัดค้านภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศโฆษณา ครั้งที่ 2 

- วิธีพิจารณาและหลักเกณฑ์การยื่นค าคัดค้านที่อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศก าหนด
จะมีรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการยื่นค าคัดค้านและค าโต้แย้ง เช่น องค์คณะของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ที่จะพิจารณาค าคัดค้าน ซึ่งจะก าหนดให้ไม่เป็นผู้ที่มีส่วนในการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรที่ถูกคัดค้าน  
การรับรองเอกสาร การแปลเอกสารภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย การส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม การเชิญ
บุคคลต่างๆ รวมถึงผู้คัดค้านและผู้โต้แย้งมาให้ความเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นที่มีการคัดค้าน เป็นต้น อย่างไรก็ดี 
ภาษาที่ใช้ส าหรับการยื่นเอกสารประกอบค าคัดค้านยังคงต้องเป็นภาษาไทย เนื่องจากเป็นภาษาราชการ และ
จะต้องมีการส าเนาค าคัดค้านและเอกสารประกอบค าคัดค้านให้แก่ผู้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรด้วย ทั้งนี้ อาจมีเหตุ
ยกเว้นส าหรับเอกสารบางประเภท เช่น เอกสารประกอบที่เป็นข้อมูลทางด้านเคมี หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่อ่าน
ค าศัพทแ์ล้วเข้าใจง่ายกว่า เป็นต้น ซึ่งจะพิจารณาก าหนดต่อไป  

-  กรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาแล้วเห็นว่า  บุคคลทั่ว ไปสามารถใช้กระบวนการ 
Observation by 3rd party เพ่ือยื่นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ พิจารณางานที่ปรากฏอยู่แล้วซึ่งใช้พิจารณา 
ความใหม่ ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น รวมทั้งสิ่งที่ต้องห้ามขอรับสิทธิบัตรด้วย โดยไม่จ าเป็นต้องเข้ากระบวนการ
คัดค้าน เพ่ือให้ค าคัดค้านเป็นการคัดค้านที่สามารถยกข้อต่อสู้กันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างตรงประเด็น  
และมิให้มีการคัดค้านเพ่ือกลั่นแกล้งหรือประวิงเวลามิให้มีการออกสิทธิบัตรเกิดขึ้น 

- ผู้ตรวจสอบซึ่งเป็นผู้มีความช านาญในระดับสามัญจะต้องพิจารณาว่าค าขอรับสิทธิบัตรได้
เปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ที่ชัดเจนเพียงพอหรือไม่ หากเห็นว่าค าขอรับสิทธิบัตรนั้นเปิดเผยรายละเอียด
ชัดเจนเพียงพอ จะตรวจสอบการประดิษฐ์นั้นตามมาตรา 5 ต่อไป ทั้งนี้ เหตุของการคัดค้านนั้นสอดคล้องกับ
เหตุของการเพิกถอนสิทธิบัตรต่อศาลตามมาตรา 54  

- การก าหนดให้สามารถขยายระยะเวลาการคัดค้านและการโต้แย้ง ได้ จะท าให้กระบวนการ 
ออกสิทธิบัตรเกิดความล่าช้ามากขึ้น ทั้งนี้ แนวทางการด าเนินการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในกรณีที่เกิด
เหตุสุดวิสัยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ จะมีการออกประกาศเป็นรายกรณีไป เช่น กรณีสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 กรณีอุทกภัยจากสถานการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก” หรือพายุโซนร้อน “โพดุล” และ 
พายุโซนร้อน “คาจิกิ” เป็นต้น 

 



- ๒๒ - 
 

ส่วนที่ 3 สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร 
(1) ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตร (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 36 วรรคสอง (2) และ (6) และ

เพิ่ม (6/1)) 
- เห็นด้วยและขอสนับสนุนการเพ่ิมข้อความ “ได้ประกอบกิจการหรือเตรียมการพร้อมถึงขนาด 

ที่จะประกอบกิจการดังกล่าวโดยสุจริต” และ “รวมถึงการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพ่ือขาย เสนอขาย หรือน าเข้ามา 
ในราชอาณาจักรต่อไปในปริมาณท่ีมีอยู่แล้ว หรือที่ได้เตรียมการพร้อมถึงขนาดที่จะใช้ก่อนวันดังกล่าว” เพ่ือให้
การตีความมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

- การระบุค าว่า “ในปริมาณที่มีอยู่แล้ว” อาจตีความหมายได้ว่าหากปริมาณนี้หมดลง ผู้ผลิตหรือ
ผู้ใช้อาจต้องหยุดการกระท าในลักษณะที่เป็นการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพ่ือขาย เสนอขายหรือ น าเข้ามา 
ในราชอาณาจักรทันที เพราะหากบุคคลดังกล่าวกระท าในเชิงพาณิชย์อยู่ก่อน อาจส่งผลกระทบต่อผู้นั้นได้  
จึงควรแก้ไขให้เป็น สามารถผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพ่ือขาย เสนอขายหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรในลักษณะ  
ที่ต่อเนื่องต่อไปโดยไม่เป็นการขยายเพ่ิมเติมไปจากที่เคยด าเนินการอย่างเป็นปกติประจ า ซึ่งไม่มีการระบุ
ปริมาณไว้ ดังเช่นตามบทบัญญัติเดิมของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 

- การระบุว่า “ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หรือผู้ใช้กรรมวิธีดังกล่าว” ไม่สอดคล้องกับการกระท าอันได้รับ
การยกเว้น ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “การผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพ่ือขาย เสนอขาย หรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร” ควรแก้ไข
ให้มีความสอดคล้องกัน 

- ในส่วนที่ระบุว่า “โดยผู้ผลิตหรือผู้ใช้กรรมวิธีไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ถึงการจดทะเบียนนั้น” 
ขัดต่อหลักการสากลว่าด้วยสิทธิของผู้ใช้งานอยู่ก่อนวันขอรับสิทธิบัตร (prior user's rights) ที่มุ่งคุ้มครอง 
"ผู้ใช้งานอยู่ก่อน" ดังกล่าวให้ยังคงสามารถใช้งานการประดิษฐ์ต่อไปได้โดยไม่ตกเป็นผู้ละเมิดสิทธิบัตร กล่าวคือ 
ข้อความเดิมตามอนุมาตรานี้มีความหมายว่า หากมีผู้ที่ใช้งานหรือเตรียมการพร้อมถึงขนาดแล้วตั้งแต่ก่อนวันที่
ยื่นขอรับสิทธิบัตร และต่อมาภายหลังเมื่อบุคคลดังกล่าวได้ทราบถึงการจดทะเบียนสิทธิบัตร (ซึ่งรวมถึง 
การได้รับหนังสือบอกกล่าวหรือถูกฟ้องคดี) ก็จะเสียความคุ้มครองจาก prior user's rights ไป และไม่สามารถ
ใช้งานการประดิษฐ์ต่อไปได้อีก ซึ่งตามหลักการสากลแล้วไม่ควรเป็นเช่นนั้น และอันที่จริงแล้วก็ไม่ปรากฏว่า 
มีกฎหมายของประเทศใดที่วางเงื่อนไขว่า ผู้ใช้งานอยู่ก่อนจะต้องเสียสิทธิดังกล่าวไปด้วยเหตุที่ทราบ  
การจดทะเบียนสิทธิบัตร (ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากวันที่ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรอย่างน้อยหลายปี) 

 
ค าชี้แจง 
- กรมทรัพย์สินทางปัญญารับข้อเสนอและความคิดเห็น โดยแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับ

หลักการสิทธิของผู้ใช้ก่อน (Prior User’s Rights) ดังนี้ 
“มาตรา 36 ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิดังต่อไปนี้ 
(1) .... 
(2) การผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพ่ือขาย เสนอขาย หรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์หรือ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กรรมวิธีดังที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งผู้ผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพ่ือขาย เสนอขาย น าเข้ามา
ในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ หรือผู้ใช้กรรมวิธีดังกล่าวนั้นได้ประกอบกิจการหรือเตรียมการพร้อมถึงขนาดที่
จะประกอบกิจการดังกล่าวโดยสุจริตก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร ทั้งนี้ รวมถึงการผลิต ใช้ ขาย 
มีไว้เพ่ือขาย เสนอขาย หรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรต่อไปในปริมาณที่มีอยู่แล้ว หรือที่ได้เตรียมความพร้อม
ถึงขนาดที่จะใช้กอ่นวันดังกล่าว” 
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(2) การแก้ไขสิทธิบัตรที่ออกโดยมีข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย (เพิ่มเติมมาตรา 37/1)  
- ควรออกเป็น Certificate of Correction ให้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานและเพ่ิมการประกาศโฆษณา

ให้สาธารณชนทราบด้วย 
- เห็นด้วยและขอสนับสนุนในประเด็นนี้ ขอขอบคุณที่มีการน าเสนอหลักการนี้มาใช้ในระบบ 

การขอรับสิทธิบัตร อย่างไรก็ดี ขอแนะน าให้มีการเพ่ิมเติมบทบัญญัติที่ให้สิทธิผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถแก้ไข
เพ่ิมเติมข้อผิดพลาดที่อาจพบในช่วงตรวจทานรอบสุดท้ายก่อนช าระค่าธรรมเนียมรับจดทะเบียน 

- เสนอให้มีหลักเกณฑ์เรื่องการแก้ไขค าผิดหลังจดทะเบียนและแก้ไขข้อถือสิทธิหลังออกสิทธิบัตร
ภายใต้ขอบเขตของข้อถือสิทธิเดิม 

 
ค าชี้แจง 
- เมื่อได้ท าการแก้ไขแล้วจะมีการออก Certificate of Correction เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีการแก้ไข

ข้อผิดพลาดดังกล่าวอย่างไร ส่วนการแก้ไขการแปลผิดพลาดของค าขอรับสิทธิบัตรซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถท าได้ตามปกติโดยอยู่ภายใต้มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ กล่าวคือ  
ไม่เป็นการเพ่ิมเติมสาระส าคัญของการประดิษฐ์ 

- การแปลผิดพลาดในบางกรณีไม่ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย เพราะอาจกระทบ
ต่อสาระส าคัญของรายละเอียดการประดิษฐ์ จึงต้องพิจารณาเป็นรายกรณี 

- เมื่อมีการออกสิทธิบัตรแล้ว จะไม่มีการอนุญาตให้มีการแก้ไขข้อถือสิทธิอีก  
 
(3) การแจ้งการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 41 และเพิ่มเติม

มาตรา 41/1)  
- การจดแจ้งสัญญาการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ควรระบุ ให้มี “การท าระเบียนบันทึกระบุ ชื่อ ที่อยู่

เจ้าของสิทธิบัตร  ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ  ประเภทของสิทธิ (non-exclusive / exclusive) ระยะเวลา 
การอนุญาต เป็นต้น และจัดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงระเบียนดังกล่าวได้โดยจะต้องไม่เปิดเผยรายละเอียด
ของสัญญาอนญุาต 

- เสนอให้คงระบบการจดทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติฉบับปัจจุบัน แต่เพ่ิมเติมความในมาตรา 
41/1 วรรคสาม ว่า “ในกรณีที่อธิบดีเห็นว่าข้อความใดในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งมาตรา ๓๙ ให้อธิบดีเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา ถ้าคณะกรรมการวินิจฉัยว่าสัญญานั้น
ขัดต่อบทบัญญัติแห่งมาตรา ๓๙ ให้อธิบดีสั่งไม่รับจดทะเบียนสัญญานั้น เว้นแต่คู่สัญญาจะมีเจตนาให้ส่วนที่
สมบูรณ์แห่งสัญญานั้นแยกจากส่วนที่ไม่สมบูรณ์ได้ ในกรณีนี้อธิบดีจะสั่งรับจดทะเบียนสัญญาบางส่วนก็ได้” 

- เสนอให้แก้ไขข้อก าหนดว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่มีการเปิดเผยหรือหากต้องการ 
จดทะเบียนสามารถท าได้โดยความสมัครใจ เนื่องจากเนื้อหาของสัญญาเป็นสิ่งที่รู้กันเฉพาะคู่สัญญาซึ่งไม่ควร
ถูกเปิดเผยออกไป  

 
ค าชี้แจง 
- เ พ่ืออ านวยความสะดวกในการน าสิทธิบัตรไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ได้ เปลี่ยน 

การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรซึ่งเป็นแบบของการท านิติกรรม เป็น การจดแจ้งการอนุญาต 
ให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ต้องยื่นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิต่อกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา เพียงแต่น ารายการบางอย่างมาจดแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือให้บันทึกเป็นฐานข้อมูลไว้ ทั้งนี้ 
การอนุญาตให้ใช้สิทธิอย่างน้อยต้องมีรายการของชื่อและที่อยู่ของผู้ทรงสิทธิ ชื่อและที่อยู่ของผู้ได้รับอนุญาต  
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ให้ใช้สิทธิ เลขที่สิทธิบัตร ระยะเวลาของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ  ซึ่งรายการเหล่านี้กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
จะเผยแพร่ในระบบกลางของกรมฯ เพ่ือให้บุคคลอ่ืนที่สนใจอยากใช้ประโยชน์สิทธิบัตรในเชิงพาณิชย์สามารถ
ตรวจสอบได้ว่าสิทธิบัตรดังกล่าวมีการอนุญาตให้ใช้สิทธิอยู่หรือไม ่

- ในกรณีที่ไม่ได้จดแจ้งการอนุญาตให้ใช้สิทธิจะไม่ได้ท าให้สัญญานั้นเป็นโมฆะ สัญญาอนุญาต 
ให้ใช้สิทธิยังคงมีผลสมบูรณ์ใช้บังคับได้ เพียงแต่การอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ยังไม่ได้จดแจ้ง ห้ามมิให้ยกเป็นข้อต่อสู้
บุคคลภายนอก เว้นแต่บุคคลนั้นเป็นผู้รับโอนสิทธิบัตรหรือได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยรู้ว่ามีการท าสัญญาหรือ
ได้รับค าบอกกล่าวถึงการท าสัญญาดังกล่าวแล้ว 

- การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องน ามาจดแจ้งการอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ขอรับสิทธิบัตรและ  
ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถท าสัญญาตกลงกันได้ตามหลักของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์  
แต่เมื่อได้รับสิทธิบัตรแล้ว คู่สัญญาต้องน าการอนุญาตให้ใช้สิทธิมาจดแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยยื่นค าจดแจ้ง
ได้ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดทุกแห่ง หรือยื่นจดแจ้งผ่านระบบ 
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (e-filing)  

 
ส่วนที่ 4 การช าระค่าธรรมเนียมรายปี 
การช าระค่าธรรมเนียมรายปี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 43 และมาตรา 44) 
- ขอทราบเหตุผลในการจ ากัดการช าระค่าธรรมเนียมรายปีล่วงหน้าได้เพียง ๓ ปี เท่านั้น 

เนื่องจากผู้ขอรับสิทธิบัตรหลายรายมีความพร้อมที่จะช าระล่วงหน้าได้มากกว่านั้น 
  
ค าชี้แจง 
- การก าหนดให้สามารถช าระค่าธรรมรายปีล่วงหน้าตามร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฉบับนี้ 

จะก าหนดให้ช าระได้ไม่เกินคราวละ 3 ปี แทนการช าระทั้งหมดในคราวเดียว เพ่ือให้ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถ
พิจารณาว่าสิทธิบัตรนั้นสามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้หรือไม่ โดยเห็นว่าระยะเวลาดังกล่าวเป็น
ระยะเวลาที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางที่ผู้ เชี่ยวชาญจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  
(World Intellectual Property Organization : WIPO) แนะน า  

 
ส่วนที่ 5 การใช้สิทธิตามสิทธิบัตร 
(๑) มาตรการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร (Compulsory Licensing) (ยกเลิกมาตรา 48 

แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 49 มาตรา 50 มาตรา 50 ทวิ มาตรา 51 และเพิ่มเติมมาตรา 50/1 และมาตรา 
51/1) 

- แม้ว่า TRIPS Agreement จะไม่ได้ก าหนดให้การใช้สิทธิเพ่ือประโยชน์สาธารณะที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
จะต้องผ่านกระบวนการในการปรึกษาหารือกับผู้ทรงสิทธิบัตรก่อน แต่การใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิโดยรัฐที่ดีนั้น
ควรผ่านกระบวนการในการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับผู้ทรงสิทธิบัตรก่อนเสมอ  
การใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิโดยไม่ผ่านกระบวนการในการหารือจะก่อให้เกิดผลกระทบมากกว่า ทั้งนี้ หากการใช้
มาตรการบังคับใช้สิทธิโดยรัฐมีเงื่อนไขที่ไม่ชัดแจ้งอาจมีขอบเขตที่เกินกว่าเงื่อนไขการใช้สิทธิเพ่ือประโยชน์
สาธารณะที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ที่ก าหนดไว้ในความตกลงทริปส์ที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย จึงควรก าหนดเงื่อนไข
ให้ชัดแจ้งโดยก าหนดขอบเขตของการใช้สิทธิเฉพาะการใช้สิทธิเพ่ือประโยชน์สาธารณะที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์  
อย่างแท้จริงเท่านั้น 
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- ควรก าหนดให้มีจ านวนเจ้าหน้าที่พิจารณาการขอใช้สิทธิไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคนเป็น 
ผู้พิจารณาการขอใช้สิทธิ เพ่ือไม่ให้การพิจารณากระท าโดยบุคคลเพียงบุคคลเดียว และก าหนดให้ มี 
การพิจารณาภายใน 120 วันนับแต่วันขอใช้สิทธิ เพ่ือไม่ให้มีการประวิงเวลาการพิจารณา ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้ป่วยที่รอท่ีจะใช้ยาหรือเวชภัณฑ์ 

- เสนอให้เพ่ิมข้อความ “รวมทั้งเผยแพร่รายงานการสอบสวนสู่สาธารณะ” ต่อท้ายวรรคสาม  
ของร่างมาตรา 49 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการสอบสวน 

- เสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความในวรรคหนึ่งของมาตรา 50 เพ่ือก าหนดกรอบระยะเวลา 
การด าเนินงานเพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าโดยให้อธิบดีพิจารณารายงานและมีความเห็นภายใน ๗ วัน และให้ตัด
ข้อความว่า “ตามวัตถุประสงค์ท่ีขออนุญาต” ออก  

- เสนอตัดค าว่า “ในกรณีที่อธิบดีเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะอนุญาตให้ใช้สิทธิของ 
ผู้ทรงสิทธิบัตร ให้อธิบดีสั่งยกค าขอใช้สิทธินั้น” ในมาตรา 50 และมาตรา 50 ทวิ ออก เนื่องจากเป็นการให้
อ านาจแก่อธิบดีโดยไม่จ าเป็นในการยกค าขอใช้สิทธิ ทั้งนี้ กรณีการขอใช้สิทธิเป็นการเจรจาตกลงกันระหว่าง 
ผู้ทรงสิทธิและผู้ขอใช้สิทธิ หากผู้ทรงสิทธิยินยอม อธิบดีก็ไม่ควรมีอ านาจในการยกค าขอใช้สิทธินั้น 

- เสนอให้แก้ไขความในตอนท้ายของมาตรา 50/1 วรรคสี่ โดยใช้ค าว่า “โดยค านึงถึงระดับ 
เศรษฐานะของประเทศ” แทน เพ่ือให้การก าหนดค่าตอบแทนเหมาะสม สอดคล้องกับค่าครองชีพของประชาชน
และสามารถเข้าถึงยาได้จริง 

- ความในร่างมาตรา 51 และร่างมาตรา 51/1 เป็นการสร้างเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคให้เพ่ิมมากขึ้น 
และท าให้การประกาศใช้มาตรการใช้สิทธิตามสิทธิบัตร ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยขน์สาธารณะและป้องกันหรือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประเทศ เป็นไปได้ยากยิ่ งขึ้น  ขัดต่อเจตจ านงค์ของปฏิญญาโดฮาว่าด้วย 
ความตกลงทริปส์และการสาธารณสุข และยังขัดต่อค าแนะน าขององค์การอนามัยโลก องค์การสหประชาชาติ และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกภาคี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้ร่างให้ความส าคัญต่อผลประโยชน์
ทางการค้ามากกว่าสาธารณะประโยชน์ โดยจะเห็นได้จากที่เสนอให้การประกาศใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยรัฐ  
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี การอนุญาตให้ผู้ทรงสิทธิบัตรร้องคัดค้านค าสั่งฯ ต่อศาลได้ การอนุญาต
ให้ผู้ทรงสิทธิร้องขอต่อศาลให้ยกเลิกการใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรโดยรัฐได้ หากเหตุการณ์ใช้ได้หมดสิ้นไป 
ค่าตอบแทนที่ค านึงมูลค่าทางเศรษฐกิจแทนที่จะเป็นเศรษฐานะของประเทศ รวมถึงไม่อนุญาตให้มีการโอนสิทธิได้ 
โดยการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยรัฐควรเป็นไปเพ่ือส่งเสริมให้การใช้มาตรการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยรัฐให้
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถน ามาตรการยืดหยุ่นนี้มาใช้ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงทีและไม่ล่าช้า ทั้งนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามความตกลงทริปส์ เจตจ านงค์ของปฏิญญาโดฮาว่าด้วย  
ความตกลงทริปส์และการสาธารณสุข เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และค าแนะน าในรายงานการเข้าถึงยาของ
องค์การสหประชาชาติ อีกทั้งในภาวะวิกฤตโควิด 19 ประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด 
ประเทศที่ก าลังพัฒนา หรือแม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ยังเสนอหรือได้แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน  
ทางปัญญาให้สามารถน าการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยรัฐมาใช้ได้สะดวกและไม่มีอุปสรรค รวมถึง ได้มีการยื่น
ข้อเสนอต่อสภาความตกลงทริปส์ขององค์การการค้าโลก ให้พิจารณาและมีมติระงับการบังคับใช้กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาในกลุ่มประเทศสมาชิก เพ่ือไม่ให้มีการผูกขาดด้วยทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ และ
แก้ไขปัญหาการเข้าไม่ถึงผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีเพ่ือการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรค
โควิด 19  ความในร่างพระราชบัญญัติที่รับฟังความคิดเห็นฉบับนี้ขัดแย้งและสวนทางกับสิ่งที่เกิดขึ้นในภาวะ
ปัจจุบัน ซึ่งมีแนวโน้มว่าวิกฤตที่ไม่คาดคิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต 

- ร่างมาตรา 51 ขอเสนอให้มีค านิยามและความหมายของ “กิจการอันเป็นสาธารณูปโภค”  
“การอันจ าเป็นในการป้องกันประเทศ” “การสงวนรักษาหรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม” 
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“เพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน” ควรระบุนิยามและความหมายให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการตีความ 
ที่เกินเลยไปจากเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายฉบับนี้ “การใช้สิทธิตามสิทธิบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 36 
โดยกระท าการดังกล่าวเองหรือให้บุคคลอื่นกระท าแทน” จะต้องระบุค านิยามและความหมายของค าว่า “บุคคล
อ่ืนกระท าแทน” ให้ชัดเจน “การแจ้งให้ผู้ทรงสิทธิบัตรและผู้ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวให้ใช้สิทธิของ 
ผู้ทรงสิทธิบัตรทราบเป็นหนังสือโดย ไม่ชักช้า" และควรก าหนดให้ระบุเงื่อนเวลาให้ชัดเจน เช่น ภายใน 60 วัน 
เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร และเพ่ือป้องกันปัญหาการตีความในทางปฏิบัติ 

- ร่างมาตรา 51/1 มีความเห็นว่าข้อก าหนดนี้ ได้บ่งชี้ถึงเจตนารมณ์ในการใช้หลักการระงับสิ้นไป
ของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Exhaustion of Intellectual Property Rights) ซึ่งหากเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของ TRIPS Agreement ควรเป็นการระงับสิ้นไปของสิทธิในระดับชาติ (National Exhaustion) ไม่ใช่การระงับสิ้น
ไปของสิทธิ ในระดับระหว่างประเทศ ( International Exhaustion) โดยการใช้หลักการ International 
Exhaustion มีความจ าเป็นต้องระมัดระวังในเรื่องแนวทางการปฏิบัติภายใต้กฎหมายฉบับนี้  ให้สอดคล้องกับ
เจตนารณ์ของ TRIPS Agreement ที่พิจารณาให้การบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร (Compulsory Licensing: CL) 
สามารถกระท าได้ภายใต้ข้อยกเว้นที่จ ากัด (Limited exception) และเงื่อนไขการตีความแบบแคบ (Narrowly 
defined conditions) เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้ทรงสิทธิบัตร เนื่องด้วยหลักการการระงับสิ้นไปของสิทธิในระดับ
ระหว่างประเทศ ( International Exhaustion) ตามร่างกฎหมายฉบับนี้  ยั งมีข้อโต้แย้ งในระดับสากล 
ในเรื่องผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการบังคับใช้กฎหมายในประเทศเพ่ือ
ก าหนดให้การส่งออกสินค้าที่ถูกบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรให้เป็นไปตามข้อตกลงใน Doha Declaration และ 
การปรับแก้ไขถ้อยค าในกฎหมายในประเทศเพ่ือการป้องกันการเกิด trade diversion และการป้องกันมิให้เกิด 
การสวมสิทธิ์ในการ re-export สินค้าดังกล่าว 

- เสนอให้แก้ไขข้อความในร่างมาตรา 51 โดยเพ่ิม “ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์” เป็น “มาตรา 51  
เพ่ือประโยชน์ในการประกอบกิจการอันเป็นสาธารณูปโภค การอันจ าเป็นในการป้องกันประเทศ การสงวนรักษา
หรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม การป้องกันหรือบรรเทาการขาดแคลนอาหาร ยา หรือ  
สิ่งอุปโภคบริโภคอย่างอ่ืนอย่างรุนแรง หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ กระทรวง ทบวง 
กรม โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจใช้สิทธิตามสิทธิบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๓๖ โดยกระท า
การดังกล่าวเองหรือให้บุคคลอ่ืนกระท าแทน ...” ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าการใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตร 
จะไม่เกี่ยวข้องในเชิงพาณิชย์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

- ร่างมาตรา 51 เนื่องจากค าสั่งของกระทรวงสามารถอุทธรณ์ต่อศาลได้ แต่ยังคลุมเครือว่าจะต้อง
อุทธรณ์ไปยังศาลใด ถ้าเป็นค าสั่งประกาศใช้ Compulsory License เป็นค าสั่งทางปกครอง อาจจะต้องไปศาล
ปกครอง แต่ถ้าเป็นค าสั่งเกี่ยวกับเงื่อนไข ค่าตอบแทน ข้อจ ากัดสิทธิ เห็นว่าควรไปศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ  
ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่ต้องหารือต่อไป 

- ขอให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยค านึงถึง
การด าเนินการระหว่างประเทศท่ีสอดคล้องกับพันธกรณีของไทยโดยเฉพาะตามมาตรา 31 และ มาตรา 31 bis 
ของ TRIPS Agreement เรื่องของการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร มาตรา 31 ก าหนดให้การบังคับใช้สิทธิตาม
สิทธิบัตรจะต้องพิจารณาเป็นกรณี (Case-by-case basis) และจะต้องสามารถตรวจสอบการบังคับใช้สิทธิดังกล่าว
ได้โดยศาลหรือโดยผู้พิจารณาทบทวนอย่างอิสระ นอกจากนี้ หลักการการบังคับใช้สิทธิจะต้องมีการระบุขอบเขต
และระยะเวลาเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการท า CL โดยหลังจากที่บรรลุวัตถุประสงค์นั้ นแล้ ว  
การบังคับใช้สิทธินั้นจะต้องยุติลง และก่อนที่จะมีการประกาศบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร จะต้องมีการเจรจา
ต่อรองกับผู้ทรงสิทธิบัตรก่อน ภายในระยะเวลาอันสมควร ผู้ทรงสิทธิบัตรจะได้รับค่าตอบแทนซึ่งจะต้องเพียงพอ
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ต่อพฤติการณ์แห่งกรณี และข้อก าหนดอ่ืนๆ คือการบังคับใช้สิทธิตามสิทธินี้จะต้องอนุญาตเฉพาะภายในประเทศ
เท่านั้น ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ 

- ขอให้ชี้แจงร่างมาตรา 49 และร่างมาตรา 50 ในส่วนของขั้นตอนกระบวนการของผู้ทรงสิทธิบัตร 
ที่จะต้องเข้ามาในกระบวนการสอบสวนการขอใช้สิทธิตามสิทธิบัตร และมีขั้นตอนการพิจารณาอย่างไร 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผู้ยื่นค าขอใช้สิทธิจะเสนอค่าตอบแทน เงื่อนไขการใช้สิทธิตามสิทธิบัตร และข้อจ ากัดสิทธิของ 
ผู้ทรงสิทธิบัตรก่อนการอนุญาตตามมาตรา 31 (b) ของความตกลง TRIPS  

- มาตรา 31 (g) ก าหนดให้การบังคับใช้สิทธิจะต้องยุติหากปรากฏว่าเหตุแห่งการใช้สิทธิได้หมดสิ้นไป
และไม่น่าจะเกิดขึ้นได้อีก และการอนุญาตนั้นจะต้องถูกตรวจสอบได้หากมีการร้องขอต่อศาล ขอให้กรมฯ อธิบาย
ถึงกระบวนการขั้นตอนตามมาตรานี้ เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการ CL สามารถถูกยกเลิกได้ ตัวอย่างเช่น สามารถ
น าคดีขึ้นฟ้องต่อศาลเพ่ือให้พิจารณาว่าเหตุแห่งการใช้สิทธินั้นยุติแล้วหรือไม่ 

- คณะกรรมการตามร่างมาตรา 50 และร่างมาตรา 51 หมายถึงคณะกรรมการใด คือคณะกรรมการ
สิทธิบัตรหรือไม่ และขอค าชี้แจงว่าคณะกรรมการนี้มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ตรวจสอบโดยอิสระตามข้อ 31 (j) 
อย่างไร และคู่กรณีสามารถอุทธรณ์ค าวินิจฉัยต่อศาลได้หรือไม่ 

 
ค าชี้แจง 
- ในกรณีการบังคับใช้สิทธิโดยเอกชน มีการแก้ไขเพียงกระบวนการ โดยมีการจัดล าดับมาตราใหม่

ให้เป็นขั้นตอนมากยิ่งขึ้น และจะมีการออกค าสั่งเพ่ิมก าหนดรายละเอียดบางประการเพ่ือให้กระบวนการ  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ให้อธิบดีมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ ๓ - ๕ คน ในการพิจารณาค าขอใช้สิทธิ 
และให้สามารถเรียกบุคคลอ่ืนมาชี้แจงประกอบการท าความเห็นได้ อย่างไรก็ดี การพิจารณาของพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือของอธิบดีเป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการอย่างละเอียดรอบคอบและมีความส าคัญ จึงไม่สามารถ
ก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนลงในกฎหมายตามข้อเสนอได้ เนื่องจากระยะเวลาขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของ 
แต่ละเรื่อง 

- แก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติเรื่องการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยรัฐ มีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้สามารถบังคับ
ใช้สิทธิไดม้ีประสิทธิภาพมากขึ้น มีกระบวนการที่ชัดเจน สามารถทบทวนการใช้อ านาจรัฐ และมีความครบถ้วน
ตามที่ TRIPS Agreement ก าหนดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพ่ิมเติมบทบัญญัติเรื่องการใช้สิทธิตามสิทธิบัตร 
เพ่ือส่งออกเภสัชภัณฑ์ตามมาตรา 31 bis ของ TRIPS Agreement ให้กระทรวง ทบวง กรม โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี สามารถบังคับใช้สิทธิเพ่ือส่งออกเภสัชภัณฑ์ไปยังประเทศที่มีความขาดแคลนและ 
ไม่มีศักยภาพในการผลิตเอง โดยเหตุที่ให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบก่อนนั้น เนื่องจากการท า CL เป็นประเด็นที่
ละเอียดอ่อนและก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ดังนั้น เพ่ือให้มีความรอบคอบจึงก าหนดให้คณะรัฐมนตรี 
เป็นผู้ตัดสินใจด้านนโยบายสาธารณสุข การค้า และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หากคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้ว กระทรวง ทบวง กรม สามารถออกประกาศบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยรัฐได้ทันที 

-  มูลเหตุของการท า CL โดยรัฐตามร่างมาตรา 51 เป็นเรื่องเหตุฉุกเฉินเป็นที่เข้าใจได้อยู่แล้วว่า
ต้องเป็นเหตุที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ดี กรมฯ จะเสนอความคิดเห็นดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาต่อไป และมูลเหตุของการท า CL โดยรัฐนั้น ก าหนดไว้เพ่ือให้ครอบคลุมภาวะฉุกเฉินใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคตที่มีความร้ายแรง ซ่ึงหากก าหนดกรณีต่างๆ ให้ชัดเจน อาจไม่รองรับถึงเหตุภาวะฉุกเฉินดังกล่าว 

- ในการประชุม TRIPS Council ประเทศสมาชิกบางประเทศได้มีข้อเสนอ (Proposal) ในเรื่อง
มาตรการด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 โดยยังไม่มีข้อสรุปหรือมติที่ประชุมใหญ่แต่อย่างใด 
อย่างไรก็ดี หากที่ประชุมมีมติหรือให้ความเห็นชอบให้มีมาตรการดังกล่าวตามที่เสนอ ประเทศไทยในฐานะ
ประเทศสมาชิกจะปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศต่อไป 
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- แก้ไขปรับปรุงกระบวนการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยรัฐตามมาตรา 51 เนื่องจากในช่วง 
ที่ผ่านมามีการบังคับใช้สิทธิโดยอาศัยมาตรา ๕๑ หลายกรณี ท าให้พบปัญหาเกี่ยวกับการตีความบทบัญญัติที่มี
การอนุโลมใช้กระบวนการบางส่วนของการบังคับใช้สิทธิโดยเอกชนไปในทิศทางที่แตกต่างกัน  ดังนั้น เนื่องจาก
เจตนารมณ์ของมาตรา ๕๑ เป็นการบังคับใช้สิทธิโดยรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะซึ่งมีความจ าเป็นเร่งด่วน เช่น  
เ พ่ือป้องกันหรือบรรเทาการขาดแคลนอาหาร ยา หรือสิ่ ง อุปโภคบริ โภคอย่าง อ่ืน อย่ างรุนแรง  
จึงมีการปรับปรุงกระบวนการให้การบังคับใช้สิทธิโดยรัฐมีผลทันทีที่มีการออกค าสั่งบังคับใช้สิทธิ พร้อมทั้ง 
ให้ก าหนดค่าตอบแทน เงื่อนไข และข้อจ ากัดสิทธิในค าสั่งนั้นเลย เพ่ือให้กระบวนการบังคับใช้สิทธิทั้งหมดมีผลทันที 
อย่างไรก็ดี เนื่องจากกระบวนการบังคับใช้สิทธิโดยรัฐที่แก้ไขใหม่อาจกระทบต่อเจ้าของสิทธิเนื่องจากเป็นอ านาจ
เบ็ดเสร็จของหน่วยงาน ในการนี้ จึงได้ยกระดับหน่วยงานที่เป็นผู้ออกค าสั่งบังคับใช้สิทธิ ได้แก่ กระทรวง ทบวง 
กรม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจตามความเหมาะสม
และความจ าเป็นของการบังคับใช้สิทธิในสิทธิบัตรนั้นๆ ได้ในระดับนโยบาย 

- การบังคับใช้สิทธิโดยรัฐเป็นกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน กฎหมายจึงให้อ านาจรัฐด าเนินการได้
โดยไม่ต้องพยายามเจรจากับเจ้าของสิทธิก่อน ซึ่งสอดคล้องกับ TRIPS Agreement มาตรา ๓๑ (b) แล้ว  
อย่างไรก็ดี การบังคับใช้สิทธิที่ผ่านมา หน่วยงานของรัฐจะพยายามเจรจากับเจ้าของสิทธิก่อนทุกครั้ง 
เพ่ือหลีกเลี่ยงการบังคับใช้สิทธิโดยไม่จ าเป็น จึงเป็นที่คาดหมายได้ว่าจะยังคงยึดถือปฏิบัติตามแนวทางเดิมต่อไป 

- การใช้หลักการระงับสิ้นไปของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตามข้อ 5 (d) แห่งปฏิญญาโดฮา 
ก าหนดให้ประเทศสมาชิกมี อิสระที่จะเลือกว่าจะก าหนดหลักการระงับสิ้นไปของสิทธิ ในทรัพย์สิน 
ทางปัญญาไว้ในระดับใดโดยที่จะไม่ถูกคัดค้าน ทั้งนี้  ภายใต้บังคับของหลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National 
Treatment : NT) และหลักปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-Favoured-Nation Treatment : MFN) (13)  

- มาตรา 31 (i) และ (j) ของ TRIPS Agreement ก าหนดหลักการไว้ว่าความสมบูรณ์ทางกฎหมาย
ของค าวินิจฉัยใดๆ เกี่ยวกับการใช้ที่ไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิ และค าวินิจฉัยใดๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทน
จะอยู่ภายใต้การพิจารณาทบทวนทางศาลหรือการพิจารณาทบทวนอย่างเป็นอิสระอ่ืนใด โดยเจ้าหน้าที่ผู้มี
อ านาจในระดับสูงขึ้นไป ดังนั้น การที่ร่างมาตรา ๕๑ และร่างมาตรา ๕๑/๑ ก าหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถอุทธรณ ์
ค าสั่งใช้สิทธิ ค่าตอบแทน เงื่อนไข และข้อจ ากัดสิทธิที่กระทรวง ทบวง หรือกรม โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีก าหนด ต่อศาลได้ จึงไม่ได้ขัดต่อ TRIPS Agreement แต่อย่างใด ทั้งนี้ การอุทธรณ์ให้ยื่นต่อศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางซึ่งเป็นศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาคดีที่มีลักษณะ
ข้อพิพาทโดยตรงเกี่ยวกับเนื้อหาสาระตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 7 (๓) 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สิน 
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 และเทียบเคียงค าวินิจฉัยชี้ขาดเขตอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล 
ที่ 9/2546 ลงวันที่ 2 เมษายน 2546  

- ร่างมาตรา 49 และร่างมาตรา 50 เป็นหลักการเพ่ือรองรับสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรว่าสามารถ
เข้ามาในกระบวนการสอบสวนการขอใช้สิทธิตามสิทธิบัตรได้ โดยหลักเกณฑ์ การพิจารณาต่างๆ เช่น 
ค่าตอบแทน เงื่อนไขการใช้สิทธิบัตร และข้อจ ากัดของผู้ทรงสิทธิบัตร จะก าหนดไว้ในอนุบัญญัติ 

- การอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการตามร่างมาตรา 50 และร่างมาตรา 50/1 เป็นการอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการสิทธิบัตร ซึ่งคณะกรรมการสิทธิบัตรนี้มีปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกรรมการ และ 
มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์อีกไม่เกินสิบสองคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  

                                                 
(13) https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/factsheet_pharm02_e.htm#parallelimports 
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โดยในจ านวนนี้จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไม่น้อยกว่าหกคน กรมทรัพย์สินทางปัญญาเห็นว่าองค์ประกอบ
ดั งกล่ า วประกอบด้ ว ยผู้ แทนทั้ ง จ ากภาครั ฐ และ เอกชน ที่ มี คว าม เชี่ ย วชาญเฉพาะแต่ ล ะด้ าน  
ซึ่งมีความเป็นอิสระในการพิจารณา ทั้งนี้ หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาสามารถอุทธรณ์ต่อศาลได้ 
อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 31 (j) ของ TRIPS Agreement 

 
(2) การใช้สิทธิตามสิทธิบัตรเพื่อส่งออกเภสัชภัณฑ์ตามพิธีสารแก้ไขความตกลงทริปส์ 

(Protocol Amending the TRIPS Agreement) (เพิ่มเติมมาตรา 51/2) 
 - ร่างมาตรา 51/2 ไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขในการระบุตัวตนของผลิตภัณฑ์ยาที่มีการผลิตตาม
มาตรการบังคับใช้สิทธิดังที่องค์การการค้าโลกก าหนดไว้ จึงควรระบุไว้ให้ชัดเจนในร่างมาตรานี้ด้วย 
 - การตีความเรื่องนี้ควรพิจารณาวินิจฉัยขอบเขตการบังคั บใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของมาตรา 31 bis ของ TRIPS Agreement ที่พิจารณาให้การบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรสามารถ
กระท าได้ภายใต้ข้อยกเว้นที่จ ากัด และเงื่อนไขการตีความแบบแคบเพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้ทรงสิทธิบัตร 
 - เสนอให้ร่างมาตรานี้ปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไข อันเป็นประเด็นส าคัญที่จ าเป็นต้อง
พิจารณาวินิจฉัยขอบเขต การบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติภายใตัวรรคหก 
ของปฏิญญาโดฮาด้วย  
 - เสนอให้มีการปรับถ้อยค าในร่างฉบับนี้ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และข้อก าหนดภายใต้มาตรา 
31 bis ของ TRIPS Agreement ที่ก าหนดให้ประเทศสมาชิกสามารถมีสถานะเป็นผู้ส่งออกหรือเป็น 
ผู้น าเข้าอย่างใดอย่างหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตบังคับใช้ตามสิทธิบัตร โดยไม่สามารถเป็นได้ทั้งสอง
สถานะทั้งเป็นผู้น าเข้าและผู้ส่งออก นอกจากนี้ ข้อความว่า “เป็นการใช้เพ่ือสาธารณะประโยชน์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์” 
ควรระบุนิยามและความหมายให้เกิดความชัดเจน เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ TRIPS Agreement และ
เพ่ือป้องกันการตีความที่เกินเลยไปจากเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายฉบับนี้  
 -  เสนอให้ พิจารณาปรับแก้ ไขถ้อยค า ในกฎหมายและก าหนดเงื่ อนไขให้ เป็นไปตาม 
Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public 
Health ซึ่งจะต้องมีการแจ้งต่อ Council for TRIPS เพ่ือระบุชื่อสินค้าและจ านวนที่ประสงค์จะส่งออก  
โดยประเทศผู้น าเข้าจะต้องมีเงื่อนไขว่าเป็นประเทศที่ขาดแคลนและไม่มีความสามารถในการผลิตยานั้น  
ซึ่งจ านวนการส่งออกจะต้องสอดคล้องกับความต้องการในการน าเข้า ซึ่งสินค้าดังกล่าวจะต้องมีการระบุฉลาก
หรือเครื่องหมายให้ชัดเจน 
 - เสนอให้มีการระบุเงื่อนไข หรือข้อก าหนดเพ่ิมเติมในร่างกฎหมายฉบับนี้ ให้เกิดความชัดเจนเพ่ือ
ป้องกันการน าผลิตภัณฑ์ยาที่น าเข้าไปใช้เ พ่ือวัตถุประสงค์ อ่ืน เช่น การส่งออกผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าว  
ไปจ าหน่ายในประเทศอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขตามข้อก าหนดข้อ 4 ใน Doha Declaration on the TRIPS 
Agreement and Public Health เพ่ือป้องกันมิให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นภายใต้มาตรการบังคับใช้สิทธิสามารถถูก
ส่งไปขายในประเทศต่างๆ โดยไม่มีข้อจ ากัด ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของ TRIPS Agreement ที่พิจารณาให้ 
การบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรสามารถกระท าได้ภายใต้ข้อยกเว้นที่จ ากัด และเงื่อนไขการตีความแบบแคบ  
เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้ทรงสิทธิบัตร  
 - เสนอให้ตัดข้อความดังนี้ออกจากมาตรา ๕๑/๒ วรรคสอง “ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่เกิดภาวะ
ฉุกเฉินในประเทศผู้น าเข้า หรือสภาพการณ์เร่งด่วนอย่างที่สุดอ่ืนๆ หรือเป็นการใช้เพ่ือสาธารณะประโยชน์  
ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ กระทรวง ทบวง กรม ไม่จ าต้องขออนุญาตใช้สิทธิตามสิทธิบัตรจากผู้ทรงสิทธิบัตรก่อน” 
เนื่องจากกระทรวง ทบวง กรม ควรจะต้องขออนุญาตใช้สิทธิตามสิทธิบัตรจากผู้ทรงสิทธิบัตร เพ่ือให้สอดคล้อง
ตามข้อก าหนดใน TRIPS และ Doha Declaration paragraph 6 



- ๓๐ - 
 

 - ต้องการให้มีการด าเนินการที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรมตามสาระส าคัญในระบบของปฏิญญาโดฮาฯ 
 

ค าชี้แจง 
- หลักเกณฑ์และวิธีการส่งออกเภสัชภัณฑ์ไปยังประเทศพัฒนาน้อยที่สุด หรือประเทศสมาชิก

องค์การการค้าโลกซึ่งไม่มีศักยภาพในการผลิตเภสัชภัณฑ์ หรือมีแต่ไม่เพียงพอตามร่างมาตรา 51/2 จะถูกก าหนด 
ในกฎกระทรวง เช่น หีบห่อ สีพิเศษ หรือรูปเม็ด ที่มีความแตกต่างจากเภสัชภัณฑ์ตามสิทธิบัตรเท่าที่สามารถ  
ท าได้ โดยไม่กระทบต่อราคาของเภสัชภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น ฉลากหรือเครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นเภสัชภัณฑ์ที่ผลิต
ภายใต้มาตรการนี้ จ านวนเภสัชภัณฑ์ที่จะผลิต เป็นต้น และก่อนส่งออกเภสัชภัณฑ์ กระทรวง ทบวง กรม  
ที่เป็นผู้ใช้สิทธิจะต้องประกาศให้สาธารณชนรับทราบว่าจะท าการผลิตทั้งหมดจ านวนเท่าใด และจะส่งไป
ประเทศใด จ านวนเท่าใด รวมทั้งข้อแตกต่างจากเภสัชภัณฑ์ตามสิทธิบัตร ทั้งนี้ จะมีการหารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  
ที่เก่ียวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาในข้ันตอนการยกร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวด้วย 

- การบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรเพ่ือส่งออกเภสัชภัณฑ์ตามพิธีสารแก้ไขความตกลงทริปส์ 
มาตรา 31 bis มิได้มีการก าหนดเป็นการเฉพาะให้รัฐจะต้องพยายามเจรจากับเจ้าของสิทธิก่อน ซึ่งสอดคล้องกับ 
TRIPS Agreement มาตรา ๓๑ (b) ที่ก าหนดให้รัฐไม่จ าเป็นต้องพยายามเจรจากับเจ้าของสิทธิก่อน อย่างไรก็ดี 
การบังคับใช้สิทธิโดยรัฐที่ผ่านมา หน่วยงานของรัฐจะพยายามเจรจากับเจ้าของสิทธิก่อนทุกครั้งเพ่ือหลีกเลี่ยง
การบังคับใช้สิทธิโดยไม่จ าเป็น จึงเป็นที่คาดหมายได้ว่าจะยังคงยึดถือปฏิบัติเช่นเดิมต่อไป 

- ปฏิญญาณโดฮา และ TRIPS Agreement มิได้มีข้อก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องเลือกว่าเป็น
ผู้น าเข้าหรือผู้ผลิตเพ่ือส่งออกอย่างใดอย่างหนึ่ง ประเทศก าลังพัฒนาและประเทศ LDCs สามารถเป็นได้ 
ทั้งผู้น าเข้าและผู้ผลิตเพื่อส่งออกยาตาม Article 31 bis(14) เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และฮ่องกง เป็นต้น  

 
ส่วนที่ 6 การคืนสิทธิบัตร การเลิกข้อถือสิทธิ และการเพิกถอนสิทธิบัตร 
ยกเลิกเหตุเพิกถอนสิทธิบัตรกรณีผู้ทรงสิทธิบัตรได้อนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้สิทธิตามสิทธิบัตร

โดยฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 55) 
- เหตุใดร่างมาตรา 55 จึงก าหนดมูลเหตุของการเพิกถอนในกรณีท่ีมีการขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร

ในราคาที่สูงเกินควร และมูลเหตุดังกล่าวสอดคล้องกับ TRIPS Agreement และ Paris Convention ข้อ 5 อย่างไร  
 - มาตรา 32 ของ TRIPS Agreement ก าหนดให้ประเทศสมาชิกจะต้องมีกระบวนการพิจารณา
ทบทวนโดยศาล ในกรณีที่มีค าวินิจฉัยให้เพิกถอนหรือคืนสิทธิบัตร ในกรณีนี้ ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถอุทธรณ์ 
ต่อศาลได้หรือไม ่
  
 ค าชี้แจง 

- การขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรในราคาที่สูงเกินควร หมายความว่า การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร
นั้นไม่สามารถก่อให้เกดิประโยชน์จากการใช้โดยการจ าหน่ายสู่สาธารณะได้ในราคาท่ีเหมาะสม   

- เมื่อคณะกรรมการสิทธิบัตรสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรด้วยเหตุตามร่างมาตรา 55 แล้ว ร่างมาตรา 74 
ก าหนดให้ในกรณีที่ฝ่ายใดไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยหรือค าสั่งนั้น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลได้ภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยหรือค าสั่ง 
  
  

                                                 
(14) https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ta_docs_e/modules10_e.pdf, p. 179-181 



- ๓๑ - 
 

 4.4 หมวด 2/1 ค าขอระหว่างประเทศภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร 
- ร่างมาตรา 55/3 ไม่ชัดเจนว่า “ค าขอระหว่างประเทศ” เป็นค าขอตามสนธิสัญญา PCT หรือค าขอ

ตาม Paris Convention ข้อ 4 เนื่องจากการขอถือสิทธิวันยื่นค าขอครั้งแรก ส าหรับค าขอที่ยื่นในประเทศภายใต้ 
Paris Convention แล้วมายื่นในประเทศไทยภายใน 12 เดือนนับจากวันยื่นครั้งแรก (เพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณางานที่ปรากฎอยู่แล้ว ซึ่งไม่ใช่ “ค าขอระหว่างประเทศ” เพราะเป็นการถือสิทธิ priority ตาม Paris 
Convention เท่านั้น ไม่ใช่ค าขอระหว่างประเทศเหมือนค าขอ PCT) 

- เสนอให้แก้ไขร่างมาตรา 55/3 วรรคสอง ดังนี้ “ในกรณีที่ผู้ขอไม่อาจยื่นค าขอระหว่างประเทศ
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งโดยมิได้จงใจ หรือแม้จะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่กรณีแล้ว ผู้ขออาจ
ยื่นค าร้องเพ่ือขอฟ้ืนสิทธิวันยื่นค าขอครั้งแรกได้ภายในระยะเวลาสิบสองเดือนนับแต่วันครบก าหนดเวลาดังกล่าว 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนดได้” เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของการยื่น 
ค าขอรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศและ PCT Rules ข้อ 26 bis.3 อีกทั้งการก าหนดให้ผู้ขอสามารถฟ้ืนสิทธิได้
ด้วยหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดน้อยลง จะเป็นการเพ่ิมโอกาสในการได้รับความคุ้มครอง อ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน โดยเฉพาะ SME และ Startup 

- เสนอให้แก้ไขร่างมาตรา 55/6 โดยให้เพ่ิมเติมค าว่า “ยื่นค าขอเพ่ือ” ไว้ด้านหน้าค าว่า  
“แจ้งความประสงค”์ เพ่ือให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย เช่น 

     “มาตรา ๕๕/6  ผู้ขอซึ่งได้ยื่นค าขอระหว่างประเทศไว้ในประเทศภาคีแห่งสนธิสัญญา  
หากประสงค์จะขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในราชอาณาจักร ให้ยื่นค าขอเพ่ือแจ้งความประสงค์และ 
ส่งค าแปลของค าขอระหว่างประเทศเป็นภาษาไทยภายในสามสิบเดือนนับแต่วันยื่นค าขอครั้งแรก” 

     การยื่นค าขอเพ่ือแจ้งความประสงค์ การจัดท าค าแปลของค าขอระหว่างประเทศ และ 
การขยายระยะเวลาการจัดท าค าแปล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 

     ค าขอระหว่างประเทศที่ผู้ขอได้ยื่นค าขอเพ่ือแจ้งความประสงค์และส่งค าแปลภายใน
ก าหนดเวลา ให้ถือเป็นค าขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักรตั้งแต่วันยื่นค าขอระหว่างประเทศ 

- เสนอให้แก้ไขร่างมาตรา 55/7 ดังนี้ “การฟ้ืนสิทธิค าขอระหว่างประเทศที่สิ้นผลในราชอาณาจักร
และการฟื้นสิทธิวันยื่นค าขอครั้งแรก ให้ท าได้ในกรณีที่ผู้ขอไม่อาจด าเนินการตามมาตรา ๕๕/๖ โดยมิได้จงใจ  
หรือแม้จะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่กรณีแล้ว โดยยื่นค าร้องภายในสองเดือนนับแต่วันที่เหตุที่ท าให้  
ไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้สิ้นสุดลง หรือภายในระยะเวลาสิบสองเดือนนับแต่วันครบ
ก าหนดระยะเวลาตามมาตรา ๕๕/๖ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงก่อน ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่อธิบดีประกาศก าหนด” เพ่ือให้ตรงกับข้อความตาม PCT Rules ข้อ 49.6 และเพ่ือให้เกิดความชัดเจน 
ในการออกกฎหมายล าดับรองต่อไป 

- เสนอว่าอาจแก้ไขจากระบบการฟ้ืนสิทธิ เป็นระบบการจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษในกรณีล่าช้า 
เพ่ือให้สามารถขยายเวลาขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในราชอาณาจักรออกไปได้อีก 12 - 18 เดือน ซึ่งระบบ
ดังกล่าวจะมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นไปอีก เนื่องจากใช้การจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นเงื่อนไขเดียวโดยไม่จ าเป็นต้อง
พิจารณาเหตุผลอ่ืนประกอบ ตัวอย่างของประเทศต่างๆ ที่ใช้ระบบดังกล่าว เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ 
และฟิลิปปินส์ 

- เสนอให้แก้ไขร่างมาตรา 55/8 ผู้ยื่นค าขออาจยื่นค าร้องขอให้ด าเนินการก่อนครบก าหนดเวลา
สามสิบเดือนได้โดยไม่จ าเป็นต้องแสดงเหตุผลประกอบ เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายนานาประเทศ  
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- กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้น าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับมาแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติ

ในหมวด 2/1 ค าขอระหว่างประเทศภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร ให้สอดคล้องกับสนธิสัญญา
ความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT) และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะน ารายละเอียด 
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่างๆ ที่เคยบัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ ฉบับที่รับฟังความคิดเห็นไปก าหนด 
ในอนุบัญญัตเิพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 

- ค าว่า “ค าขอระหว่างประเทศ” มีนิยามก าหนดไว้ตามร่างมาตรา 55/1 ไว้แล้วว่า “ค าขอรับ 
ความคุ้มครองการประดิษฐ์ที่ยื่นภายใต้สนธิสัญญา” ดังนั้น “ค าขอระหว่างประเทศ” ตามร่างมาตรา 55/3 จึงไม่
รวมถึงค าขอที่ยื่นตาม Paris Convention 

-หลักเกณฑ์และรายละเอียดการพิจารณาค าร้องเพ่ือขอฟ้ืนสิทธิทั้งตามร่างมาตรา 55/3 และร่างมาตรา 
57/7 จะถูกก าหนดในประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาและคู่มือการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และ 
อนุสิทธิบัตรต่อไป ส่วนระยะเวลาการพิจารณาเป็นไปตามคู่มือส าหรับประชาชนที่ออกตามพระราชบัญญัติการอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งก าหนดไว้ 90 วันท าการ 

 
ส่วนที่ 7 มาตรการส าหรับสิทธิบัตรยา 
- ขอให้น าส่วนที่ 7 มาตรการส าหรับสิทธิบัตรยา ตั้งแต่มาตรา 55 ทวิ ถึงมาตรา 55 ฉ ซึ่งเคยปรากฏ

ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2535 กลับมาใส่ในร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฉบับนี้ 

 
ค าชี้แจง 
มาตรการส าหรับสิทธิบัตรยาได้ถูกยกเลิกไปหลังจากการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 เนื่องจากประเทศไทยเข้าเป็นภาค ีTRIPS Agreement ท าให้ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับความตกลงดังกล่าว ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ าในการให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน 
ทางปัญญา โดย TRIPS Agreement ข้อ 27.1(15) ก าหนดห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติต่อเทคโนโลยีสาขาใดสาขาหนึ่ง 
และปัจจุบันมีมาตรการอื่นที่น ามาใช้ได้อยู่แล้ว เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการก าหนดราคาสินค้าและป้องกัน 
การผูกขาด พ.ศ. 2522 (ชื่อพระราชบัญญัต ิณ ขณะนั้น ปัจจุบันคือพระราชบัญญัติว่าด้วยราคา สินค้า และบริการ 
พ.ศ. 2542) หรือกลไกการต่อรองราคายาของกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 
 

4.5 หมวด 3 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ :  
 (1) การพิจารณางานที่ปรากฏอยู่แล้ว (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 57)  
- ระยะเวลา Grace period ส าหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ควรก าหนดเป็น 6 เดือน 
- ระยะเวลา Grace period ควรก าหนดเป็น 12 เดือน เช่นเดียวกับกรณี Registered 

Community Design (RCD) ของสหภาพยุโรป 
 

                                                 
(15) Art.27.1 of the TRIPS Agreement  
 “Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be available for any inventions, 
whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive 
step and are capable of industrial application. Subject to paragraph 4 of Article 65, paragraph 8 of Article 70 
and paragraph 3 of this Article, patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination 
as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced.”  
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 - เนื่องจากร่างมาตรา 57/1 ได้ก าหนดให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจขอถือสิทธิวันยื่นค าขอครั้งแรก
นอกราชอาณาจักรเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณางานที่ปรากฎอยู่แล้วได้ หากได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ในราชอาณาจักรภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรหรือวันยื่นค าขอ
จดทะเบียนระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตาม Article 4C ของอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) ดังนั้น ข้อยกเว้นของ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถือว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่หรือระยะเวลา Grace period ตามร่างมาตรา 57 (2) 
จึงควรก าหนดไว้ 6 เดือนเช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ Article 11 แห่งอนุสัญญากรุงปารีสฯ ที่ก าหนดให้
ระยะเวลา Temporary Protection จะต้องไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน Article 4 
 

(2) การแยกค าขอรับสิทธิบัตร (เพิ่มเติมมาตรา 60/2) 
- ควรให้โอกาสผู้ขอยื่นค าร้องขอฟ้ืนค าขอรับสิทธิบัตรต่ออธิบดีได้อีกครั้งหนึ่ง หากมีเหตุอันควร 
 
ค าชี้แจง 
- ร่างมาตรา 60/2 ก าหนดให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรแยกค าขอส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์แต่ละ

อย่างภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ขอรับสิทธิบัตรที่ต้อง
ด าเนินการให้ทันภายในก าหนดระยะเวลา นอกจากนี้ เพ่ือท าให้กระบวนการตรวจสอบสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างรวดเร็วจึงไม่ควรก าหนดให้มีการฟ้ืนค าขอรับสิทธิบัตร 

 
(3) การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง (Related Design) (เพิ่มเติมมาตรา 60/4) 

        - การที่ก าหนดให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นค าขอรับสิทธิบัตรส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ที่เกี่ยวเนื่องได้ภายในหกเดือนนับแต่วันยื่นค าขอรับสิทธิบัตรส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์หลัก และก่อน 
ค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์หลักได้รับการประกาศโฆษณาตามร่างมาตรา 61 ควรแก้ไข 
โดยยกเลิกข้อจ ากัดว่า ต้องยื่นค าขอการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องก่อนค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์หลักได้รับการประกาศโฆษณา และขยายระยะเวลาจากหกเดือนนับแต่วันยื่นค าขอรับสิทธิบัตร
ส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์หลักเป็นอย่างต่ า 2 - 3 ปี เนื่องจากการพัฒนาแบบผลิตภัณฑ์มักจะเป็น 
การปรับแก้ทีละเล็กน้อยตามกระแสตลาด การก าหนดกรอบเวลาที่จ ากัดเกินไปจะเป็นอุปสรรคต่อผู้ยื่นค าขอ 
        - ควรแก้ไขถ้อยค าเป็น “และให้ถือว่าวันยื่นค าขอของการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง 
เป็นวันเดียวกันกับวันยื่นค าขอของการออกแบบผลิตภัณฑ์หลักได้”  
 

ค าชี้แจง 

-  การก าหนดหลัก Related Design มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือให้ ผู้ ขอสามารถขอรับสิทธิบัตร 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์หลักของตน (Principal Design) หากเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ขอพัฒนาแบบผลิตภัณฑ์ของตนเพียงเล็กน้อยและสามารถ
น ามาขอร ับส ิทธ ิบ ัตรได ้ โดยได้วันยื่นค าขอเป็นวันเดียวกันกับ Principal Design และเริ่มต้นนับอายุ 
ความคุ้มครองพร้อมกัน และเพ่ือรักษาสมดุลระหว่างประโยชน์ของผู้ออกแบบและประโยชน์สาธารณะ จึงก าหนดให้ 
ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องยื่นขอรับสิทธิบัตรส าหรับ Related Design ภายใน 6 เดือนนับแต่วันยื่นค าขอรับสิทธิบัตร
ส าหรับ Principal design และก่อนค าขอรับสิทธิบัตรส าหรับ Principal design ได้รับการประกาศโฆษณาซึ่งจะ
ท าให้การออกแบบผลิตภัณฑ์ตามค าขอรับสิทธิบัตรถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว 
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- การยื่นค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับ Related design นั้น ผู้ขอจะต้องเป็น 
ผู้ร้องขอโดยระบุในแบบฟอร์มค าขอรับสิทธิบัตรว่า มีความประสงค์ที่ จะยื่นจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ตาม 
ค าขอรับสิทธิบัตรเป็น Related design ของ Principal design ที่ตนได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรไว้แล้ว และให้ถือว่า 
ได้ยื่นมาในวันเดียวกับ Principal design นั้น ถ้อยค าดังกล่าวจึงเหมาะสมแล้ว 
 

(4) การตรวจสอบสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (เพิ่มเติมมาตรา 60/6) 
- อาจไม่จ าเป็นต้องก าหนดให้ส่งค าแปลเป็นภาษาไทย หรือหากจ าเป็นควรก าหนดให้ชัดเจนว่า

ต้องส่งค าแปลในส่วนใดหรือเอกสารประเภทใด  
- ควรให้โอกาสผู้ขอยื่นค าร้องขอฟ้ืนค าขอรับสิทธิบัตรต่อธิบดีได้อีกครั้งหนึ่ง หากมีเหตุอันควร  
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- การก าหนดให้ส่งค าแปลเป็นภาษาไทยนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบสามารถตรวจสอบ
ค าขอรับสิทธิบัตรได้อย่างละเอียดรอบคอบและสะดวกยิ่งขึ้น โดยหากมีข้อสงสัยผู้ตรวจสอบจะสามารถ
เปรียบเทียบถ้อยค าจากเอกสารภาษาต่างประเทศประกอบกับค าแปลภาษาไทยได้ ซึ่งจะส่งผลให้กระบวนการ
ตรวจสอบรวดเร็วขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นรับค าขอรับสิทธิบัตร ทั้งนี้ รายละเอียดจะน าไปก าหนดไว้ 
ในอนุบัญญัติต่อไป  

- ร่างมาตรา 60/6 ก าหนดให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรมาให้ถ้อยค าชี้แจง ให้ส่งเอกสาร หรือสิ่งใดเพ่ิมเติม 
หรือแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอรับสิทธิบัตรภายในเวลาไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง รวมทั้งก าหนดให้ 
ผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถขอขยายก าหนดเวลาดังกล่าวได้ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ขอรับสิทธิบัตรที่ต้องด าเนินการให้ทัน
ภายในก าหนดเวลา ประกอบกับเพ่ือท าให้กระบวนการตรวจสอบสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นไป  
อย่างรวดเร็ว จึงไม่ควรก าหนดให้มีการฟื้นค าขอรับสิทธิบัตร 

 
(5) การขอเลื่อนการประกาศโฆษณา (เพิ่มเติมมาตรา 60/7) 
- เสนอให้ก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าขอเลื่อนเวลาการประกาศโฆษณาให้ชัดเจน โดยอาจ

ก าหนดระยะเวลาในการขอเลื่อนประกาศโฆษณาได้สูงสุดไม่เกิน 3 ปี หรืออย่างน้อย 12 เดือนนับแต่วันยื่นค าขอ  
- ควรเพ่ิมข้อก าหนดเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาหรือยกเลิกการขอเลื่อนการประกาศ

โฆษณาเพ่ือให้ผู้ถือสิทธิสามารถเลื่อนเวลาการประกาศโฆษณาให้เร็วขึ้นได้ด้วย 
- ไม่มีการบัญญัติเรื่องนี้ในสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จึงควรก าหนดไว้ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
 
ค าชี้แจง 
ปัจจุบันการเลื่อนการประกาศโฆษณาจะเป็นไปตามแบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตร ข้อ 12  

“ผู้ขอรับสิทธิบัตรขอให้อธิบดีประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตรหลังจากวันที่ ...” ซึ่งเป็นการก าหนดว่า 
จะประกาศโฆษณาเมื่อใดและจะเริ่มกระบวนการตรวจสอบหลังจากนั้น จึงได้เพ่ิมเติมหลักการขอเลื่อน 
การประกาศโฆษณาในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเพ่ือให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยต้องขอเลื่อน 
การประกาศโฆษณามาพร้อมกับค าขอ ซึ่งจะมีผลท าให้ผู้ตรวจสอบต้องเก็บรักษาค าขอพร้อมทั้งเอกสาร  
ที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ แต่สามารถใช้เอกสารดังกล่าวเพ่ือตรวจสอบค าขออ่ืนได้โดยห้ามเปิดเผยไปยัง
บุคคลภายนอก เว้นแต่เพ่ือวัตถุประสงค์ในกระบวนการทางบริหารหรือศาลส าหรับกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ 
ในการยื่นค าขอ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการขอเลื่อนการประกาศโฆษณา ได้แก่ วิธีการขอเลื่อนการประกาศ
โฆษณาและระยะเวลาในการขอเลื่อนการประกาศโฆษณาจะน าไปก าหนดไว้ในอนุบัญญัติต่อไป 



- ๓๕ - 
 

- เนื่องจากภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ได้ก าหนดให้ประเทศภาคีสามารถก าหนดให้มีการเลื่อน 
การประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ ในขณะที่สิทธิบัตรการประดิษฐ์นั้น ไม่มีกฎหมาย
หรือความตกลงระหว่างประเทศในเรื่องดังกล่าว จึงไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์การขอเลื่อนการประกาศโฆษณาไว้
ในส่วนของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 

 
(6) ระยะเวลาความคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 62) 
- ขอให้พิจารณาขยายระยะเวลาการคุ้มครอง โดยพิจารณาจากอายุความคุ้มครองสูงสุด 25 ปี 

ของประเทศญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน 
- ควรระบุอายุความคุ้มครองของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง (Related design) 

และผลของการไม่ต่ออายุความคุ้มครองของ Related design บางฉบับในกลุ่มที่เก่ียวเนื่องกัน 
 
ค าชี้แจง 
- การขยายระยะเวลาการให้ความคุ้มครองสูงสุดจาก 10 ปี เป็น 15 ปี โดยก าหนดระยะเวลา

เริ่มต้น 5 ปี และสามารถต่ออายุได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 5 ปี มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของการค้าการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเพ่ือรองรับการเข้าเป็ นภาคี 
ความตกลงกรุงเฮกฯ ภายใต้กรรมสารเจนีวาฯ ซึ่งก าหนดระยะเวลาการคุ้มครองไว้ในลักษณะดังกล่าว ดังนั้น การ
ขยายระยะเวลาการให้ความคุ้มครองเป็น 15 ปี จึงเหมาะสมแล้ว 

- ภายใต้หลักเกณฑ์มาตรา 60/4 ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจขอให้ถือว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์  
ที่เกี่ยวเนื่องได้ยื่นมาในวันเดียวกันกับการออกแบบผลิตภัณฑ์หลักได้ โดยสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
มีอายุห้าปีนับแต่วันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร และอาจขอต่ออายุได้สองคราว มีก าหนดคราวละห้าปี  
โดยไม่นับระยะเวลาในระหว่างการด าเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๗๔ 
เป็นอายุของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น ด้วยเหตุนี้  Principle design และ Related design  
จึงเริ่มนับอายุความคุ้มครองพร้อมกัน อย่างไรก็ดี เมื่อออกสิทธิบัตรแล้วสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ 
Principle design และ Related design จะมีความเป็นอิสระแยกจากกัน การคุ้มครองจึงอาจมีระยะเวลา
สิ้นสุดที่แตกต่างกันได้ เนื่องจากอาจไม่มีการต่ออายุสิทธิบัตร เกิดข้อพิพาท หรือมีการสั่งเพิกถอนสิทธิบัตร 
การออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น 

 
 (7) กระบวนการและระยะเวลาในการช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ (เพิ่มเติมมาตรา 62/1) 
- ควรก าหนดระยะเวลาในการช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุเป็น “วัน” เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตราอ่ืน 
- สอบถามความเกี่ยวโยงระหว่างสิทธิบัตรที่ออกภายหลังวันสิ้นอายุกับสิทธิบัตรที่สิ้นอายุ  

ตามความในร่างมาตรา 62/1 วรรคสอง 
 

ค าชี้แจง 
- การก าหนดระยะเวลาในการช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็น 

“เดือน” ตามร่างมาตรา 62/1 นั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สอดคล้องกับความตกลงกรุงเฮกฯ และเพ่ือให้  
ผู้ทรงสิทธิไม่เกิดความสับสนเรื่องระยะเวลาในการช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ 

- ร่างมาตรา 62/1 ก าหนดหลักเกณฑ์ช าระค่าธรรมเนียมส าหรับกรณีที่สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ออกเกินระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันยื่นค าขอ โดยให้ผู้ทรงสิทธิบัตรต้องช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันออกสิทธิบัตร 



- ๓๖ - 
 

(8) สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร และร่างมาตรา 63/1 : ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร 
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 63) 
       - ควรแก้ไข “ใช้แบบผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร” เป็น “ใช้แบบผลิตภัณฑ์ตาม
สิทธิบัตร” โดยตัดค าว่า “กับผลิตภัณฑ์” เพ่ือให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้น  
       - สอบถามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่า การกระท าใดถือเป็น “การกระท าใดๆ เพ่ือประโยชน์
ของตนเอง” ตามร่างมาตรา 63/1 (1) และ “การกระท าใดๆ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัย..” ตาม 
ร่างมาตรา 63/1 (2) และร่างมาตราดังกล่าวสอดคล้องกับ Article 26.2 ของ TRIPS Agreement เรื่อง 
“limited exceptions” หรือไม่ อย่างไร 

- เสนอให้แก้ไขร่างมาตรา 63/1 (3) เป็น“การผลิต ขาย มีไว้เพ่ือขาย เสนอขาย หรือเข้ามา 
ในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามแบบผลิตภัณฑ์...” เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา 63  

- เสนอให้แก้ไขร่างมาตรา 63/1 (7) เป็น“การใช้ ขาย มีไว้เพ่ือขาย เสนอขาย หรือน าเข้ามา 
ในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามแบบผลิตภัณฑ์...” เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา 63 

 
ค าชี้แจง 
- มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้ผู้ขอรับ

สิทธิบัตรต้องระบุผลิตภัณฑ์ที่จะใช้กับแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตร ดังนั้น สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
จะให้ความคุ้มครองเฉพาะแบบผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ที่ผู้ยื่นค าขอได้ระบุไว้ในค าขอเท่านั้น ถ้อยค าตาม 
ร่างมาตรา 63 ร่างมาตรา 63/1 (3) และร่างมาตรา 63/1 (7) ดังกล่าวจึงเป็นการก าหนดให้ชัดเจนว่า 
ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นจะเป็นผู้ที่มีสิทธิใช้แบบผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ตามท่ีระบุไว้ 

- Article 26.2 ของ TRIPS Agreement ให้สิทธิประเทศภาคีในการก าหนดข้อยกเว้นการละเมิด 
ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อยกเว้นเรื่อง “การกระท าใดๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเอง” ตามร่างมาตรา 63/1 (1) 
และ “การกระท าใดๆ เ พ่ือประโยชน์ ในการศึกษาหรือวิจัย. . ” ตามร่างมาตรา 63/1 (2) ไม่ ใช่ 
การกระท าเพ่ือประโยชน์ในทางการค้าจึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ทรงสิทธิโดยตรง  ซึ่งข้อยกเว้นดังกล่าว 
อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตร และไม่ท าให้เสื่อมเสียสิทธิ  
อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควร ทั้งนี้ การพิจารณาว่าการกระท าใดจะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ทรง
สิทธิบัตรหรือไม่นั้น ศาลจะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดโดยพิจารณาจากพยานหลักฐานของคู่ความตามข้อเท็จจริงแล้วแต่กรณี 

 
(10) ขอบเขตของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (เพิ่มเติมมาตรา 63/2) 

       - ควรก าหนดขอบเขตของการออกแบบที่ได้รับความคุ้มครอง (การตัดสินการละเมิด) จากมุมมอง
ของผู้บริโภคเป็นหลัก 
       - ควรก าหนดให้ “ผู้ใช้งานที่มีความรู้ในระดับดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชนิดที่ใช้กับผลิตภัณฑ์นั้น 
(informed user)” เป็นผู้พิจารณาการละเมิด ในลักษณะเดียวกันกับกฎหมายของสหภาพยุโรป  
       - ควรตัด “ข้อถือสิทธิ” ออกจากร่างมาตรา 63/2 วรรคหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับร่างมาตรา 59  
       - ในส่วนของการวินิจฉัยขอบเขตของการออกแบบผลิตภัณฑ์ สิ่งที่ให้พิจารณาประกอบตามที่ระบุ
ไว้ว่า “ชื่อที่แสดงถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์” ไม่สอดคล้องกับมาตรา 59 (2) ที่ระบุว่า “ข้อความระบุ
ผลิตภัณฑ์ที่จะใช้กับแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตร”  
       - ควรตัดค าว่า “วัสดุที่ใช้” เพราะอาจเกี่ยวพันกับรูปลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฎ 
แก่สายตาอันเป็นส่วนหนึ่งของแบบผลิตภัณฑ์ก็ได้ เช่น วัสดุที่โปร่งใสหรือทึบแสง  
       - ควรตัดค าว่า “คุณสมบัติ” เพราะมีความหมายกว้างเกินไปจนอาจครอบคลุมถึงส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของผลิตภัณฑ์ก็ได้ 



- ๓๗ - 
 

       - ไม่ควรใช้ค าว่า “การประดิษฐ์” ซึ่งมีความหมายครอบคลุมถึงกรรมวิธีที่โดยสภาพแล้ว 
ไม่สามารถใช้กับแบบผลิตภัณฑ์ได้ 
 

ค าชี้แจง 
- เนื่องจากหลักการพิจารณาการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของผู้ตรวจสอบ

สิทธิบัตรมีมุมมองแตกต่างจากผู้บริโภค เพื่อคงไว้ซึ่งหลักการมีอิสระในการออกแบบ (Freedom of Design) 
โดยพิจารณาในส่วนที่เป็นสาระส าคัญของแบบผลิตภัณฑ์ (Significant) ดังนั้น ในการพิจารณาขอบเขตของ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความคุ้มครองหรือการพิจารณาการละเมิดจึงควรมีการพิจารณาจากผู้ที่มีมุมมอง 
ในระดับเดียวกับผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร เพ่ือไม่ให้ขอบเขตความคุ้มครองกว้างจนกระทบต่ออิสระในการออกแบบ 
นอกจากนี้ เพ่ือให้การพิจารณามีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  จึงได้ก าหนดให้พิจารณาถึงชื่อที่แสดงถึง 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ข้อถือสิทธิ และค าพรรณนาประกอบด้วย  

- แม้ว่าจะตัดรายการข้อถือสิทธิตามมาตรา 59 ออก แต่การปรับปรุงแก้ไขนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์
เป็นการห้ามแสดงข้อถือสิทธิ แต่ข้อถือสิทธินี้จะไม่ใช่รายการบังคับให้มีในทุกค าขอเหมือนรายการอื่นที่ก าหนด
ไว้ในมาตรา 59 ซึ่งจะมีลักษณะเดียวกันกับค าพรรณนา กล่าวคือ ผู้ขออาจเลือกที่จะแสดงเพ่ือประกอบ 
ค าขอรับสิทธิบัตรหรือไม่ก็ได้ โดยจะมีการน ารายการข้อถือสิทธินี้ไปก าหนดในอนุบัญญัติแทนในภายหลังว่า  
ผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถยื่นข้อถือสิทธิประกอบค าขอรับสิทธิบัตรได้หากมีความประสงค์ 

- เนื่องจากร่างมาตรา 63/2 ได้ก าหนดให้ใช้ค าว่า “ชื่อที่แสดงถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์” 
เพ่ือให้สอดคล้องกับถ้อยค าตามแบบฟอร์มค าขอรับสิทธิบัตร เอกสารประกาศโฆษณา และสิทธิบัตร 
(Certificate) นอกจากนี้ มาตรา 17 ได้ก าหนดให้รายการที่ต้องมีในค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และ 
อนุสิทธิบัตรต้องประกอบด้วย “ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์” กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้แก้ไขปรับปรุง 
มาตรา 59(2) จาก “ข้อความระบุผลิตภัณฑ์ที่จะใช้กับแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตร” เป็น “ชื่อที่แสดงถึง
การออกแบบผลิตภัณฑ์” เพ่ือให้สอดคล้องกันแล้ว 

- ร่างมาตรา 63/2 วรรคสอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดขอบเขตของสิทธิให้ชัดเจนว่า สิทธิบัตร 
การออกแบบผลิตภัณฑ์มีขอบเขตครอบคลุมเฉพาะรูปร่าง รูปทรง หรือองค์ประกอบของลวดลายหรือสี ของผลิตภัณฑ์
หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ ที่ปรากฏแก่สายตาและมีลักษณะพิเศษ ซึ่งปรากฎตามภาพแสดงแบบ
ผลิตภัณฑ์ โดยไมร่วมถึงวัสดุที่ใช้ คุณสมบัติ ประโยชน์การใช้สอยของแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงสิ่งใดก็ตามที่ท าให้
เกิดผลท านองเดียวกับลักษณะของการประดิษฐ์นั้น  

 
(11) การโอนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์หลักและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง 

(เพิ่มเติมมาตรา 63/3) 
- เสนอให้แก้ไขถ้อยค าเป็น “หากสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์หลักสิ้นผลลง แต่สิทธิบัตร 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องยังคงมีผลอยู่ การโอนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องที่เหลืออยู่
ต้องโอนไปทั้งหมดพร้อมกันให้แก่บุคคลเดียวกัน” เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติไม่ได้ระบุความสัมพันธ์และ 
อายุความคุ้มครองของ Related Design ไว้ชัดเจน  

 
ค าชี้แจง 
เนื่องจาก Principle Design และ Related Design มีความคล้ายกันมากจึงก าหนดให้การโอน

สิทธิจะต้องโอนไปพร้อมกันทั้งหมด ประกอบกับ  Principle Design และ Related Design อาจมีอายุ 
ความคุ้มครองไม่เท่ากัน ไม่ว่าด้วยเหตุของการไม่ต่ออายุ การเพิกถอน หรือเหตุอ่ืนๆ ดังนั้น หาก Principle 



- ๓๘ - 
 

Design สิ้นอายุความคุ้มครองไปแล้ว Related Design ที่เหลืออยู่ต้องโอนไปทั้งหมดพร้อมกันให้แก่บุคคล
เดียวกัน ด้วยเหตุนี้ การใช้ถ้อยค าดังกล่าวจึงครอบคลุมและเหมาะสมแล้ว 

 
4.6 หมวด 3 ทวิ อนุสิทธิบัตร 

การขอให้ตรวจสอบอนุสิทธิบัตร (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 65 ฉ) 
- ขอเสนอให้แก้ไขมาตรา 65 ฉ โดยเพ่ิมเติมเงื่อนไข/หลักการตรวจสอบก่อนการบังคับใช้

สิทธิ/ยื่นฟ้องคดีอนุสิทธิบัตร และ/หรือ ก่อนการบังคับใช้สิทธิ/ยื่นฟ้องคดีอนุสิทธิบัตร ให้น าส่ งผล 
การตรวจสอบที่ผ่านการตรวจสอบจากประเทศที่เชื่อถือได้มาใช้อ้างอิง โดยที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาไม่ต้อง
ตรวจสอบและพิจารณาเอง  

- เห็นด้วยและขอสนับสนุนในประเด็นนี้  เนื่องจากจะได้เป็นไปตามอายุความคุ้มครอง 
ของอนุสิทธิบัตร อย่างไรก็ดี ขอสอบถามว่า “ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร” ถือเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ หากถือว่า
เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ขอเสนอให้ระบุ “ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร” เป็นผู้มีสิทธิขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ด้วย 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจน 

 
ค าชี้แจง 
- กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้แก้ไขระบบการขอให้ตรวจสอบอนุสิทธิบัตรโดยมีหลักการ

ส าคัญคือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรหรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นขอให้ตรวจสอบภายในหกปีนับจากวันยื่นค าขอ 
อนุสิทธิบัตร โดยกรมฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ระยะเวลาดังกล่าวซึ่งเป็นอายุความคุ้มครองช่วงก่อนที่จะมีการต่ออายุ
อนุสิทธิบัตรครั้งที่หนึ่ง มีความเหมาะสม ทั้งนี้ กระบวนการขอให้ตรวจสอบดังกล่าวถือเป็นทางเลือกอย่างหนึ่ง
ก่อนฟ้องศาลเพ่ือเพิกถอนอนุสิทธิบัตร 

- ค าว่า “ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร” เป็นที่เข้าใจได้ว่าเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสียอยู่แล้ว จึงไม่
จ าเป็นต้องเพ่ิมค าดังกล่าวอีก 

- ส าหรับหลักเกณฑ์การขอให้ตรวจสอบอนุสิทธิบัตรเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศก าหนด เช่น การตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ การเสนองานที่ปรากฏอยู่
แล้วที่ไม่ได้อยู่ในรายงานผลการตรวจสอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ตรวจสอบซ้ า รูปแบบการส่งเอกสารเกี่ยวกับ
งานที่ปรากฏอยู่แล้ว เป็นต้น ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวจะมีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้มีการยื่นตรวจสอบอนุสิทธิบัตรซ้ า
เพ่ือประวิงการบังคับใช้สิทธิของผู้ทรงอนุสิทธิบัตร 
 

4.7 หมวด 4 คณะกรรมการสิทธิบัตร 
วาระของกรรมการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 67 วรรคสาม) หน้าที่และอ านาจของ

คณะกรรมการสิทธิบัตร และการอุทธรณ์ค าวินิจฉัยหรือค าสั่งของคณะกรรมการสิทธิบัตร (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 70 วรรคแรก มาตรา 70 (2) มาตรา 72 มาตรา 73 และมาตรา 74) 

- ขอเสนอให้ยกเลิกข้อความในมาตรา 67 และมาตรา 70 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 
ฉบับปัจจุบัน และเพ่ิม “ผู้แทนจากสภาองค์กรของผู้บริโภค” เป็นคณะกรรมการสิทธิบัตรด้วย เพ่ือให้
คณะกรรมการสิทธิบัตรมีหน้าที่ที่ต้องก ากับดูแลทั้งในเรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้ยื่นค าขอ ผู้คัดค้าน  
ผู้ทรงสิทธิบัตร และผู้บริโภคได้เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น โดยให้มีนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มาร่วมพิจารณา และให้มีความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในเรื่องที่มาและกระบวนการพิจารณา 
  



- ๓๙ - 
 

ค าชี้แจง 
- องค์ประกอบของคณะกรรมการสิทธิบัตรปัจจุบันที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติฯ นั้น

ครอบคลุมในทุกสาขาที่มีการยื่นค าขอรับสิทธิบัตรแล้ว (16) จึงไม่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมสาขาอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติม อีกทั้งในขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร จะต้องมีการเสนอชื่อต่อ
คณะรัฐมนตรีและตรวจสอบประวัติตามแบบฟอร์มของส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และในส่วนของ 
ความโปร่งใสและธรรมาภิบาลนั้น กรมฯ จะพิจารณาค าขอต่างๆ โดยยึดหลักตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองด้วย หากมีคณะกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในค าขอรับสิทธิบัตร จะต้องออกจากการประชุม 
ในเรื่องนั้นๆ หากอยู่ในการประชุมจะท าให้ค าวินิจฉัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 

4.8 การแก้ไขปรับปรุงบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
- ค่าธรรมเนียม “ค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์” สูงเกินไป ควรลดลงจาก 10,000 เหลือ 

5,000 บาท และอาจคิดค่าตรวจสอบเพ่ิมตามจ านวนข้อถือสิทธิเช่น ที่เกิน 20 ข้อคิดเพ่ิมข้อละ 1000 บาท 
หรืออาจคิดค่ายื่นค าขอฯ เพ่ิมตามจ านวนหน้าของรายละเอียดการประดิษฐ์ เช่น เกิน 30 หน้า คิดหน้าละ 
200 บาท เป็นต้น และควรระบุไว้ให้ชัดเจนในกรณีท่ีมีการเพ่ิมข้อถือสิทธิในขั้นตอนระหว่างตรวจสอบ จะต้อง
เสียคา่ธรรมเนียม ตามจ านวนข้อถือสิทธิที่เพ่ิมข้ึนด้วย 

- ค่าธรรมเนียมรายปี ควรพิจารณาให้จ่ายล่วงหน้าได้รายปี เพ่ือไม่ให้เกิดภาระในการจ่าย 
ทุกปี โดยอาจคิดเป็นขั้นบันไดบวกเพ่ิมตามจ านวนข้อถือสิทธิ เพ่ือช่วยลดจ านวนข้อถือสิทธิที่จะผู้ตรวจสอบต้อง 
ท าการตรวจสอบ และเร่งให้ผู้ทรงสิทธิบัตรทิ้งสิทธิบัตรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์ให้เป็นสาธารณะสมบัติเร็วขึ้น 

- ค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นไม่เหมาะกับประเทศไทย 
- เห็นด้วยกับการขึ้นค่าธรรมเนียม แต่ไม่เห็นด้วยกับอัตราที่เสนอมาในร่างพระราชบัญญัตินี้ 

เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมสูงขึ้นมาก จนท าให้บุคคลธรรมดาเข้าถึงได้ยาก เหมือนเป็นการเอ้ือต่อนิติบุคคล  
ที่มีขนาดใหญ่ หรือต่างชาติมากกว่า จึงขอเสนอว่า ควรจะก าหนดรายละเอียดที่ชัดเจน หากมีการแยก
ค่าธรรมเนียมตามขนาดกิจการ หรือบุคคลธรรมดา หรือการยื่นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ อีกท้ังควรจะมีการชี้แจง
ในรายละเอียดแต่ละรายการว่าเหตุใดค่าธรรมเนียมในส่วนนั้นๆ จึงสูงขึ้น 

นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมส าหรับค าขอแก้ไขทั่วไป กับกรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือผิดหลง
เล็กน้อย นายทะเบียนจะใช้ดุลยพินิจอย่างไร เพราะถึงแม้ว่าจะใช้ค าว่าผิดหลงเล็กน้อย แต่ค่าธรรมเนียมสูงขึ้น
ถึงสิบเท่าเมื่อเทียบกับค่าธรรมเนียมปัจจุบันตามที่ได้เรียนดังข้างต้นว่าค่าธรรมเนียมดังกล่าวท าให้บุคคล
ธรรมดาเข้าถึงได้ยาก เพราะบุคคลเหล่านั้นส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ด้านสิทธิบัตร และไม่มีทุนทรัพย์ที่จะจ้าง
ตัวแทนสิทธิบัตร ดังนั้นจึงมีโอกาสสูงที่เมื่อยื่นค าขอรับสิทธิบัตร จะได้รับค าสั่งให้แก้ไขจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เป็นอนุสิทธิบัตร ซึ่งไม่จ าเป็นต้องมีความซับซ้อนของงานมาก แต่เพียงเพราะไม่มี
ความรู้ทางด้านสิทธิบัตร จะท าให้บุคคลผู้สร้างสรรค์ขาดโอกาสได้รับความคุ้มครองงานทางด้านนี้หรือไม่ 

- ควรพิจารณาให้มีอัตราลดหย่อนส าหรับผู้ขอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือหน่วยงานขนาดเล็ก 
และควรพิจารณาให้มีอัตราลดหย่อนในกรณียื่นค าขออิเล็กทรอนิกส์ 

                                                 
(16) มาตรา 66 แห่งพระราชบัญญตัสิิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสิทธิบัตร” ประกอบด้วยปลดักระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน
กรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม การออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 
เกษตรศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และนติิศาสตร์อีกไม่เกินสิบสองคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยในจ านวนนี้ให้แต่งตั้ง
จากผู้ทรงคณุวุฒิภาคเอกชนไม่น้อยกว่าหกคน 
 คณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลใดเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการก็ได ้



- ๔๐ - 
 

- ค่าธรรมเนียมค าขอขยายเวลาแก้ไขเพ่ิมเติมที่ก าหนดครั้งละ 3,000 บาท ส าหรับค าขอรับ
สิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร และครั้งละ 5 ,000 บาท ส าหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  
เป็นอัตราที่สูงเกินไป ควรพิจารณาแก้ไขให้ใกล้เคียงกับค่าธรรมเนียมค าขอแก้ไขเพ่ิมเติมและค าขอถือสิทธิ  
วันยื่นค าขอครั้งแรก 

 
ค าชี้แจง 
- บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ ใช้บังคับมาเป็นเวลากว่า 17 ปีแล้ว  

การแก้ไขปรับปรุงครั้งนี้เพ่ือก าหนดเป็นเพดานขั้นสูง และน าค่าธรรมเนียมบางรายการออกเพ่ือให้กระบวนการ
ตรวจสอบมีความรวดเร็วมากขึ้นโดยที่ไม่เป็นภาระทั้งเรื่องระยะเวลาเพ่ือช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าใช้จ่ายกับ 
ผู้ขอมากเกินไป ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะออกกฎกระทรวงเพ่ือก าหนดค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม ลดหรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในภายหลัง โดยจะลดค่าธรรมเนียมเพ่ือส่งเสริมการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรต่างๆ 
ให้แก่บุคคลกลุ่มต่างๆ เช่น บุคคลธรรมดา SMEs และ Start Up รวมถึงผู้ขอที่ยื่นค าขอผ่านระบบ E-Filing 
สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ มูลนิธิหรือองค์การอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการสาธารณกุศล 
การศึกษา การศาสนา หรือการสังคมสงเคราะห์ หรือหน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น โดยค่าธรรมเนียม 
ที่แก้ไขใหม่นี้จะใช้บังคับกับค าขอที่ยื่นในวันที่ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป  

ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ศึกษาค่าธรรมเนียมของต่างประเทศเพ่ือน ามาประกอบ 
การพิจารณาในการปรับค่าธรรมเนียมของประเทศไทยให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมแล้ว 

 
5. การเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
    ระหว่างประเทศ ภายใต้กรรมสารเจนีวา ค.ศ. 1999 
  ผู้แสดงความคิดเห็นทุกรายเห็นด้วยกับการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ภายใต้กรรมสารเจนีวาฯ 
เนื่องจากปัจจุบันภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับสิทธิบัตร
ที่ต้องการยื่นขอรับความคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ในหลายประเทศ  
 
6. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 
  ในภาพรวม ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... และบางส่วนมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นทางปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญาได้แก้ไขปรับปรุงร่างกฎหมายตามข้อเสนอแนะประเด็นดังกล่าวแล้วและจะน าเสนอต่อส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป อย่างไรก็ดี ความคิดเห็นในส่วนอ่ืนๆ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะรับไว้
พิจารณาเพ่ือแก้ไขปรับปรุง ใช้ประโยชน์ในการจัดท าอนุบัญญัติ และชี้แจงท าความเข้าใจในโอกาสต่อไป ในการนี้ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้น าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
เผยแพร่ลงเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว 
 
 
 
 
 

กรมทรัพยส์ินทางปัญญา 
14 พฤษภาคม 2564  

 
 


