
 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ดังต่อไปนี้ 
 (1) แก้ ไขเ พ่ิมเติมบทบัญญัติ เกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรให้ชัดเจนยิ่ งขึ้น  
(ยกเลิกมาตรา 48 และแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 49 มาตรา 50 มาตรา 50 ทวิ มาตรา 51 และเพ่ิมเติม
มาตรา 50/1 และมาตรา 51/1) 
  (๒) เพ่ิมเติมบทบัญญัติเรื่องการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรเพ่ือส่งออกเภสัชภัณฑ์ตามพิธีสาร
แก้ไขความตกลงทริปส์ (Protocol Amending the TRIPS Agreement) (เพ่ิมมาตรา 51/2) 
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เหตุผล 
 
  โดยที่พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕2๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน 
ท าให้บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้การคุ้มครอง
สิทธิบัตรมีกระบวนการ ขั้นตอน และระบบการจดทะเบียนที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเห็นสมควรปรับปรุงกระบวนการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตร  
การออกแบบผลิตภัณฑ์ และอนุสิทธิบัตร ให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และเกิดความคล่องตัวมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมถึงรองรับการเป็นจุดตรวจสอบการขออนุญาต
ก่อนการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประดิษฐ์ 
นอกจากนี้ เห็นควรเพ่ิมบทบัญญัติเรื่องการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรตามมาตรา 31 bis ของความตกลงว่าด้วย
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights: TRIPS Agreement) ที่แก้ไขปรับปรุงใหม่ ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีแล้ว เพ่ือให้สามารถ
ส่งออกยาไปยังประเทศพัฒนาน้อยที่สุดที่ขาดแคลนหรือประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกซึ่งไม่มีศักยภาพ
ในการผลิตยาหรือมีแต่ไม่เพียงพอได้ ตลอดจนเพ่ือรองรับการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกว่าด้วย 
การจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (Hague Agreement Concerning  
the International Registration of Industrial Designs) ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการอ านวยความสะดวก 
ในการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 



ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

สิทธิบัตร (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

   
 

    
    
    

 
 มาตรา 39  ให้ยกเลิกความในมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๕๑  เ พ่ือประโยชน์ในการประกอบกิจการอันเป็นสาธารณูปโภค การอันจ าเป็น 
ในการป้องกันประเทศ การสงวนรักษาหรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม การป้องกันหรือ
บรรเทาการขาดแคลนอาหาร ยา หรือสิ่งอุปโภคบริโภคอย่างอ่ืนอย่างรุนแรง หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  
อย่างอ่ืน กระทรวง ทบวง กรม โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจใช้สิทธิตามสิทธิบัตรอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามมาตรา ๓๖ โดยกระท าการดังกล่าวเองหรือให้บุคคลอื่นกระท าแทน  
 การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่กระทรวง ทบวง กรม มีค าสั่งเพ่ือบังคับใช้สิทธิ
พร้อมก าหนดค่าตอบแทน เงื่อนไขในการใช้สิทธิตามสิทธิบัตร และข้อจ ากัดสิทธิ ทั้งนี้ จะต้องแจ้งให้  
ผู้ทรงสิทธิบัตรและผู้ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรทราบเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้า  
 

 มาตรา 40  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา 51/1 และมาตรา 51/2 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 
พ.ศ. 2522   
 “มาตรา ๕๑/1  การใช้สิทธิตามมาตรา ๕๑ ให้กระทรวง ทบวง กรม จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ทรง
สิทธิบัตรหรือผู้ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร โดยให้ก าหนดค่าตอบแทน เงื่อนไข  
ในการใช้สิทธิตามสิทธิบัตร และข้อจ ากัดสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
 (๑) ขอบเขตและระยะเวลาที่ใช้สิทธิต้องไม่เกินกว่าพฤติการณ์อั นจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ 
แห่งการใช้สิทธินั้น และต้องสิ้นสุดลงเมื่อพฤติการณ์ดังกล่าวหมดสิ้นไปและไม่น่าจะเกิดข้ึนได้อีก 
 (๒) ผู้ทรงสิทธิบัตรยังคงมีสิทธิที่จะอนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิตามสิทธิบัตรของตน 
 (๓) กระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลอ่ืนที่ท าการแทนไม่มีสิทธิโอนการใช้สิทธิให้แก่บุคคลอ่ืน 
 (๔) การใช้สิทธิจะต้องมุ่งสนองความต้องการของประชาชนภายในราชอาณาจักรเป็นส าคัญ 
 (๕) ค่าตอบแทนที่ก าหนดจะต้องเพียงพอต่อพฤติการณ์แห่งกรณีโดยค านึงถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจของ  
การใช้สิทธินั้น 
 ในกรณีที่การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งเป็นการใช้สิทธิเพ่ือน าเข้ายาจากต่างประเทศเนื่องจากไม่มีศักยภาพ 
ในการผลิตยานั้นในราชอาณาจักรหรือมีแต่ไม่เพียงพอ หากยาดังกล่าวมีสิทธิบัตรในประเทศผู้ส่งออกและ 
ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับยานั้นให้กับผู้ทรงสิทธิบัตรในประเทศผู้ส่งออกแล้ว กระทรวง ทบวง กรม ไม่ต้อง 
เสียค่ าตอบแทนแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ ได้ รับอนุญาตแต่ เพียงผู้ เดียวให้ ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร 
ในราชอาณาจักรอีก 
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 มาตรา ๕๑/2  ในกรณีที่เกิดความขาดแคลนยาในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด หรือประเทศสมาชิก
องค์การการค้าโลกซึ่งไม่มีศักยภาพในการผลิตยาหรือมีแต่ไม่เพียงพอ กระทรวง ทบวง กรม โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี อาจใช้สิทธิตามสิทธิบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๓๖ เพ่ือผลิตและส่งออกยาไปยังประเทศ
นั้น โดยกระท าการดังกล่าวเองหรือให้บุคคลอื่นกระท าแทน ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินในประเทศ 
ผู้น าเข้า หรือสภาพการณ์เร่งด่วนอย่างที่สุดอ่ืน ๆ หรือเป็นการใช้เพ่ือสาธารณะประโยชน์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ 
กระทรวง ทบวง กรม ไม่จ าต้องขออนุญาตใช้สิทธิตามสิทธิบัตรจากผู้ทรงสิทธิบัตรก่อน 
 การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่กระทรวง ทบวง กรม มีค าสั่งเพ่ือบังคับใช้สิทธิ โดยให้
กระทรวง ทบวง กรม จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวให้ใช้สิทธิ ของ 
ผู้ทรงสิทธิบัตร โดยให้ก าหนดค่าตอบแทน เงื่อนไขในการใช้สิทธิตามสิทธิบัตร และข้อจ ากัดสิทธิ  
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ขอบเขต และระยะเวลาที่ใช้สิทธิต้องไม่เกินกว่าพฤติการณ์อันจ าเป็นเพ่ือผลิตและส่งออกยานั้น 
และต้องสิ้นสุดลงเมื่อพฤติการณ์ดังกล่าวหมดสิ้นไปและไม่น่าจะเกิดขึ้นได้อีก 
   (๒) ผู้ทรงสิทธิบัตรยังคงมีสิทธิที่จะอนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิตามสิทธิบัตรของตน 
 (๓) กระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลอื่นที่กระท าการแทนไม่มีสิทธิโอนการใช้สิทธิให้แก่บุคคลอ่ืน   
 (๔) ค่าตอบแทนที่ก าหนดจะต้องเพียงพอต่อพฤติการณ์แห่งกรณี โดยค านึงถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
ในประเทศท่ีรับการส่งออกยา 
 การด าเนินการตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง  และ 
ต้องแจ้งให้ผู้ทรงสิทธิบัตรและผู้ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรทราบเป็นหนังสือ  
โดยไม่ชักช้า” 
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