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

  
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  
ฉบับดังกล่าวกลับมายังกระทรวงพาณิชย์เพื่อพิจารณาทบทวนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 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 านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
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
ภาคีความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ  
 1.8 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งให้กระทรวงพาณิชย์  
รวมร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร) 
กับร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์) เพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักการในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. 2562 ก่อนเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักการ 
อีกครั้งหนึ่ง และส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป 
 1.9 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ยกร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขึ้น 
โดยน าร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ . .) พ.ศ. ... (ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และ 
อนุสิทธิบัตร) และร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์) รวมเข้าเป็นฉบับเดียวกัน เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท า  
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น 
ผ่านเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 31 ตุลาคม 2563  
 1.10 เมื่อวันที่  16 มิถุนายน 2564 กระทรวงพาณิชย์  โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้เสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี อย่างไรก็ดี เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ 
ได้รับข้อห่วงกังวลในประเด็นการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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จึงขอน าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวกลับมาพิจารณาทบทวน เพ่ือให้ร่างกฎหมายมีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
บริบทของการพัฒนาประเทศและสังคมโดยรวม ตลอดจนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้น  
 1.11 เมื่อวันที่ 19 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2565 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ิมเติม (เฉพาะประเด็น  
การบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร) ผ่านทางระบบกลางทางกฎหมาย และเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
 
2. การรับฟังความคิดเห็นผ่านทางระบบกลางทางกฎหมายและเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ิมเติม (เฉพาะประเด็นการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร) ผ่านทางระบบกลาง 
ทางกฎหมาย (www.law.go.th) และเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา (www.ipthailand.go.th) ระหว่างวันที่ 
19 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2565 รวมเป็นระยะเวลา 15 วัน  
 ทั้งนี้ มีผู้เข้าชมหน้าเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญาจ านวน 565 ครั้ง และมีผู้แสดงความคิดเห็น 
ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย และเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมจ านวน 2 รายจาก 2 หน่วยงาน  
ทั้งจากภาคเอกชนและสมาคมระหว่างประเทศ ได้แก่  

1. บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  
2. สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Intellectual Property Association: JIPA) 

 
3. สรุปประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็นและค าชี้แจงรายประเด็น 

ผู้แสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับหลักการบางส่วนของร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่.. ) พ.ศ. ....  
(เฉพาะประเด็นการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร) โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้สรุปและเรียบเรียงถ้อยค าใหม่
ให้มีความชัดเจน และเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของผู้เสนอความคิดเห็น ดังนี้  
 

ส่วนที่ 5 การใช้สิทธิตามสิทธิบัตร 
มาตรการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยรัฐ (Compulsory Licensing) (ยกเลิกมาตรา 48 

แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 49 มาตรา 50 มาตรา 50 ทวิ มาตรา 51 และเพิ่มเติมมาตรา 50/1 และมาตรา 51/1) 
และเพิ่มบทบัญญัติเรื่องการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรเพื่อส่งออกเภสัชภัณฑ์ตามพิธีสารแก้ไขความตกลงทริปส์ 
(Protocol Amending the TRIPS Agreement) (เพิ่มมาตรา 51/2) 

ข้อคิดเห็น 
- ถ้อยค าที่ เสนอใหม่อาจท าให้ เกิดปัญหาว่า เมื่อเหตุแห่งการใช้สิทธิได้หมดสิ้นไปแล้ว  

แต่การบังคับใช้สิทธิโดยหน่วยงานของรัฐยังไม่ถูกยกเลิก ผู้ทรงสิทธิบัตรจะสามารถด าเนินการอย่างไรได้บ้าง 
- ขอเสนอให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาคงไว้ซึ่งข้อก าหนดเดิม โดยค านึงถึงการด าเนินการระหว่างประเทศ

อันสอดคล้องกับพันธกรณีของไทยตาม Article 31 (g) ของ TRIPS Agreement ซึ่งก าหนดให้การบังคับใช้สิทธิจะต้อง
ยุติหากปรากฏว่าเหตุแห่งการใช้สิทธิได้หมดสิ้นไป และไม่น่าจะเกิดขึ้นได้อีก และหากเกิดกรณีพิพาทนั้นจะต้อง
ตรวจสอบได้ โดยผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรอาจร้องขอต่อศาล 

- ขอเสนอให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเป็นศาลที่มีเขตอ านาจพิจารณา
คดีที่มีลักษณะข้อพิพาทเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิตามมาตรานี้ เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงในเรื่อง
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ อันเกี่ยวกับเนื้อหาสาระตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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- มาตรา 51/1 และมาตรา 51/2 ได้แก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อ 6 แห่งปฏิญญาโดฮาว่าด้วย
ความตกลงทริปส์และการสาธารณสุข อย่างไรก็ดี การบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรควรเป็นทางเลือกสุดท้ายภายใต้
สถานการณพิ์เศษตามข้อตกลงระหว่างประเทศ และควรด าเนินการให้สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยตามมาตรา 31 
และมาตรา 31 bis ของ TRIPS Agreement นอกจากนี้ ค าสั่งบังคับใช้สิทธิจะต้องมีกระบวนการที่ถูกต้องและ 
เป็นธรรม (Due Process) รวมถึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบริษัทที่ได้รับผลกระทบและผู้มีส่วนได้เสีย 
โดยค านึงถึงข้อเท็จจริงที่ส าคัญและทางเลือกที่เก่ียวข้องก่อนการประกาศค าสั่งบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร 

 

ค าชี้แจง 
- มาตรา 31 (g) ของ TRIPS Agreement ก าหนดหลักการให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายสามารถ

ร้องขอต่อหน่วยงานซึ่งมีอ านาจในการพิจารณาทบทวนการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรได้ หากเห็นว่าเหตุของ
การบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรได้หมดสิ้นไปและไม่น่าจะเกิดขึ้นได้อีก ซึ่งร่างมาตรา 51 ได้น าถ้อยค าดังกล่าว
ออกจากร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ ซึ่งเปิดรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 30 กันยายน - 31 ตุลาคม 2563 
เนื่องจากเห็นว่าขั้นตอนตามกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว
สามารถร้องขอต่อศาลได้ อย่างไรก็ดี เมื่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณารายละเอียด เหตุผล และความจ าเป็น
หลังจากการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านแล้ว จึงปรับปรุงถ้อยค าของร่างมาตรา 51/1 และมาตรา 51/2  
ให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยเพ่ิมเติมเงื่อนไขการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรของร่างมาตรา 51/1 และมาตรา 51/2 ดังนี้ 

มาตรา ๕๑/1  การใช้สิทธิตามมาตรา ๕๑ ให้กระทรวง ทบวง กรม จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ 
ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร โดยให้ก าหนดค่าตอบแทน 
เงื่อนไขในการใช้สิทธิตามสิทธิบัตร และข้อจ ากัดสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

 (๑) ขอบเขตและระยะเวลาที่ใช้สิทธิต้องไม่ เกินกว่าพฤติการณ์อันจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ 
แห่งการใช้สิทธินั้น และต้องสิ้นสุดลงเมื่อพฤติการณ์ดังกล่าวหมดสิ้นไปและไม่น่าจะเกิดข้ึนได้อีก  

 (๒) ผู้ทรงสิทธิบัตรยังคงมีสิทธิที่จะอนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิตามสิทธิบัตรของตน 
 (๓) กระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลอื่นที่ท าการแทนไม่มีสิทธิโอนการใช้สิทธิให้แก่บุคคลอ่ืน 
 (๔) การใช้สิทธิจะต้องมุ่งสนองความต้องการของประชาชนภายในราชอาณาจักรเป็นส าคัญ 
 (๕) ค่าตอบแทนที่ก าหนดจะต้องเพียงพอต่อพฤติการณ์แห่งกรณีโดยค านึงถึงมูลค่า 

ทางเศรษฐกิจของการใช้สิทธินั้น 
 ในกรณีที่การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งเป็นการใช้สิทธิเพ่ือน าเข้ายาจากต่างประเทศเนื่องจากไม่มี

ศักยภาพในการผลิตยานั้นในราชอาณาจักรหรือมีแต่ไม่เพียงพอ หากยาดังกล่าวมีสิทธิบัตรในประเทศผู้ส่งออกและ 
ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับยานั้นให้กับผู้ทรงสิทธิบัตรในประเทศผู้ส่งออกแล้ว กระทรวง ทบวง กรม  
ไม่ต้องเสียค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร  
ในราชอาณาจักรอีก 

 มาตรา ๕๑/2  ในกรณีที่เกิดความขาดแคลนยาในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด หรือประเทศ
สมาชิกองค์การการค้าโลกซึ่งไม่มีศักยภาพในการผลิตยาหรือมีแต่ไม่เพียงพอ กระทรวง ทบวง กรม  
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจใช้สิทธิตามสิทธิบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๓๖ เพ่ือผลิตและ
ส่งออกยาไปยังประเทศนั้น โดยกระท าการดังกล่าวเองหรือให้บุคคลอ่ืนกระท าแทน ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่  
เกิดภาวะฉุกเฉินในประเทศผู้น าเข้า หรือสภาพการณ์เร่งด่วนอย่างที่สุดอ่ืน ๆ หรือเป็นการใช้เพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์ที่ ไม่ ใช่ เชิงพาณิชย์ กระทรวง ทบวง กรม ไม่จ าต้องขออนุญาตใช้สิ ทธิตามสิทธิบัตรจาก 
ผู้ทรงสิทธิบัตรก่อน 



- ๔ - 
 

 การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่กระทรวง ทบวง กรม มีค าสั่งเพ่ือบังคับ
ใช้สิทธิ โดยให้กระทรวง ทบวง กรม จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวให้
ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร โดยให้ก าหนดค่าตอบแทน เงื่อนไขในการใช้สิทธิตามสิทธิบัตร และข้อจ ากัดสิทธิ 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ขอบเขต และระยะเวลาที่ใช้สิทธิต้องไม่เกินกว่าพฤติการณ์อันจ าเป็นเพ่ือผลิตและส่งออกยานั้น 
และต้องสิ้นสุดลงเมื่อพฤติการณ์ดังกล่าวหมดสิ้นไปและไม่น่าจะเกิดขึ้นได้อีก    

 (๒) ผู้ทรงสิทธิบัตรยังคงมีสิทธิที่จะอนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิตามสิทธิบัตรของตน 
 (๓) กระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลอ่ืนที่กระท าการแทนไม่มีสิทธิโอนการใช้สิทธิให้แก่บุคคลอ่ืน

    (๔) ค่าตอบแทนที่ก าหนดจะต้องเพียงพอต่อพฤติการณ์แห่งกรณี โดยค านึงถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ในประเทศท่ีรับการส่งออกยา 

 การด าเนินการตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 
และต้องแจ้งให้ผู้ทรงสิทธิบัตรและผู้ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรทราบเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้า 

- มาตรา 31 (i) และ (j) ของ TRIPS Agreement ก าหนดหลักการไว้ว่าความสมบูรณ์ทางกฎหมาย
ของค าวินิจฉัยใดๆ เกี่ยวกับการใช้ที่ไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิ และค าวินิจฉัยใดๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทน
จะอยู่ภายใต้การพิจารณาทบทวนทางศาลหรือการพิจารณาทบทวนอย่างเป็นอิสระอ่ืนใด โดยเจ้าหน้าที่ผู้มี
อ านาจในระดับสูงขึ้นไป โดยที่ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวสามารถโต้แย้งค าสั่งบังคับใช้สิทธิ 
ตามสิทธิบัตร ซึ่งจะได้รับการพิจารณาโดยผู้มีอ านาจในระดับที่สูงขึ้น และอาจรวมถึงการพิจารณาโดยศาลด้วย 
ดังนั้น หลักการปฏิบัติดังกล่าวจึงสอดคล้องกับ TRIPS Agreement แล้ว  

- ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลอ่ืน  
ว่าคดีดังกล่าวอยู่ในอ านาจเขตศาลใด คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลจะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

- การแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรนี้มีความมุ่งหมายให้สามารถ
บังคับใช้สิทธิได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีกระบวนการที่ชัดเจน ซึ่งจะท าให้สามารถตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ 
ได้ตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี การบังคับใช้สิทธิโดยรัฐจะเป็นมาตรการทางเลือกสุดท้าย โดยที่ผ่านมา ก่อนการบังคับใช้สิทธิ 
หน่วยงานของรัฐได้พยายามเจรจากับเจา้ของสิทธิก่อนทุกครั้งเพ่ือหลีกเลี่ยงการบังคับใช้สิทธิโดยไม่จ าเป็น 
 
4. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 
  ผู้แสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับหลักการบางส่วนของร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... เพ่ิมเติม (เฉพาะประเด็นการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร) ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญารวบรวมข้อคิดเห็น 
เพ่ือประกอบการพิจารณา แก้ไขปรับปรุง และน ามาตราดังกล่าวรวมเข้ากับร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และจะน าเสนอต่อส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป ในการนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ได้น าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ิมเติม (เฉพาะประเด็น
การบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร) เผยแพร่ลงระบบกลางทางกฎหมายและเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว 

_________________________________________________ 
กองกฎหมาย 

กุมภาพันธ์ 2565 


