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ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
     กฎหมายใหม่                   แก้ไข/ปรับปรุง                   ยกเลิก 
 
หน่วยงานของรัฐผู้เสนอร่างกฎหมาย กระทรวงพาณิชย์ 
 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในเรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในเรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 
  สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ ๑ การเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
 

  
ส่วนที่ ๑ 

เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องตรากฎหมายและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
   

 
๑. สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบของปัญหา 
 ๑.๑ ปัญหาคืออะไร สาเหตุของปัญหาคืออะไร และผลกระทบของปัญหาคืออะไร 
        (1) พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ได้ใช้บังคับ
มาเป็นเวลายาวนานกว่า 42 ปี แม้จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมมาแล้ว 2 ครั้ง แต่ไม่ได้เป็นการแก้ไข 
ในสาระส าคัญของขั้นตอนหรือวิธีการจดทะเบียน ท าให้มีขั้นตอนการตรวจสอบค าขอบางขั้นตอน  
ยังไม่สอดคล้องกับหลักสากล ส่งผลให้กระบวนการจดทะเบียนมีความล่าช้า ซ้ าซ้อน เป็นอุปสรรคต่อ 
การคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งเป็นขั้นตอนส าคัญก่อนน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
        (2) ในประเด็นของการคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบัน
ยังไม่มีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองอย่างเพียงพอ ในเวทีระหว่างประเทศที่ผ่านมา เช่น การประชุม 
Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional 
Knowledge and Folklore (WIPO IGC) ซึ่ งประเทศไทยเป็นหนึ่ ง ในประเทศที่สนับสนุนให้มี 
การจัดท าตราสารที่มีผลผูกพันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเพ่ือหามาตรการคุ้มครองทรัพยากร

                                                           
1 ปรับปรุงหลังกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพิ่มเติม  
(เฉพาะประเด็นการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร) ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th และเว็บไซต์ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th ระหว่างวันท่ี 19 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2565 
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พันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการผลักดันร่างข้อบทให้มีหลักการการเปิดเผยแหล่งที่มา 
ในกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร และมีหลักการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งสอดคล้องกับ
อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity : CBD) ประกอบกับ
ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี CBD แล้วเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 และร่วมลงนามในพิธีสารนาโงยา
ว่าด้วยการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรม
และเท่าเทียม (Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable 
Sharing on Benefits Arising from Their Utilization: Nagoya Protocol) แล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 
2555 ซึ่งมีสาระส าคัญที่สอดคล้องกัน ดังนั้น เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของประเทศโดยจัดให้มี
มาตรการที่เป็นไปตามท่าทีของไทยในเวทีระหว่างประเทศก่อนผลักดันให้เกิดความตกลงระหว่าง
ประเทศในอนาคต จึงควรก าหนดให้มีข้อก าหนดดังกล่าวในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แม้การประชุม WIPO IGC ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะสามารถหาข้อยุติได้ในเร็ววัน 
แต่ในหลายประเทศ เช่น อินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน กลุ่มประชาคมแอนเดียน เปรู เป็นต้น  
ซึ่งให้ความส าคัญกับประเด็นนี้และเป็นกลุ่มประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นเจ้าของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ด าเนินการแก้ไขกฎหมายภายในของตนเพ่ือรองรับหลักการข้างต้นแล้ว  
การด าเนินการดังกล่าวจึงเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
  (3) แก้ไขบทบัญญัติเรื่องการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร (Compulsory Licensing) 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจน และรองรับการใช้มาตรการตามมาตรา 31 bis ของ TRIPS Agreement  
เพ่ิมช่องทางให้อุตสาหกรรมยาของไทยผลิตยาเพ่ือส่งออกไปยังประเทศที่ไม่มีศักยภาพในการผลิตได้ 
หรือในกรณีที่ไทยน าเข้ายาที่ผลิตขึ้นตามมาตรการดังกล่าวก็ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนซ้ าซ้อนอีก  
ซึ่งสอดคล้องกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาศึกษาการยอมรับพิธีสาร 
แก้ไขความตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าหรือความตกลงทริปส์ด้านสาธารณสุขของไทย 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เห็นควรให้เร่งรัดการออกฎหมายเพื่อรองรับพิธีสารฯ ดังกล่าว 
  (4) ผู้ออกแบบและผู้ประกอบการไทยในปัจจุบันได้รับการยอมรับว่ามีความสามารถ 
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีความสวยงาม ทันสมัย เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ และมีมูลค่าการส่งออกสินค้าออกแบบของไทยที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี 
ขั้นตอนการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับ 
หลักสากลและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้กระบวนการจดทะเบียนมีความล่าช้าและ 
เป็นอุปสรรคต่อการคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ซ่ึงเป็นขั้นตอนส าคัญก่อนการน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
         (5) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาถูกจ ากัดโดยหลักดินแดน ซึ ่งเป็นอ านาจตาม
กฎหมายของแต่ละประเทศในการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในอาณาเขตของตน ดังนั้น 
หากบุคคลใดต้องการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของตนในต่างประเทศจะต้องด าเนินการ
ตามกฎหมายภายในของประเทศดังกล่าว ซึ่งการขอรับความคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมในต่างประเทศนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง ระบบและขั้นตอนต่างๆ มีความยุ่งยากซับซ้อนและ
ต้องใช้ระยะเวลา จึงอาจเป็นอุปสรรคส าหรับผู้ประกอบการไทยในการขอรับความคุ้มครองในต่างประเทศ 
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 ๑.๒ เหตุใดรัฐจึงควรแทรกแซงในเรื่องนี้ 
       โดยที่พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ได้ ใช้บังคับ
มาเป็นเวลายาวนานกว่า 42 ปี แม้จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมมาแล้ว 2 ครั้ง แต่ไม่ได้ เป็นการแก้ไข 
ในสาระส าคัญของขั้นตอนหรือวิธีการจดทะเบียนสิทธิบัตร ดังนั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ จึงได้แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เพ่ือให้มี
ขั้นตอน กระบวนการ และระบบการตรวจสอบสิทธิบัตรที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรมากยิ่งขึ้น ตลอดจนปรับปรุง
หลักการต่างๆ ให้สามารถส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิบัตรได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยหากไม่ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงจะไม่สามารถแก้ไขปัญหา 
ในการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรที่มีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นอุปสรรคต่อการคุ้มครอง
นวัตกรรมใหม่ๆ และอาจส่งผลให้นักออกแบบไม่เกิดแรงจูงใจที่จะน าผลงานมายื่นขอรับสิทธิบัตร 
การออกแบบผลิตภัณฑ์เนื่องจากมีขั้นตอนการตรวจสอบที่ล่าช้าและไม่มีความเป็นสากล 
 สิทธิบัตรนับเป็นปัจจัยส าคัญในการยกอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Infrastructure) ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value–Based Economy) จากการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ ( International 
Institute for Management Development : IMD) และรายงานการประเมินผลดัชนีนวัตกรรมโลก 
(The Global Innovation Index : GII) รวมทั้ งก า รจ ัดอ ันด ับของสภาเศรษฐกิจโลก (World 
Economic Forum : WEF) อีกทั้งการเร่งด าเนินการพัฒนาระบบสิทธิบัตรของไทยให้มีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานสากล และเอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรืออุตสาหกรรมแห่งอนาคตย่อม
สร้างความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบให้กับประเทศ น าพาประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ ภายใต้
บริบทใหม่ของโลกอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 และนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาล 
 โดยหากไม่เพ่ิมบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประเทศไทยจะไม่สามารถใช้การบังคับ 
ใช้สิทธิ (Compulsory Licensing) เพ่ือส่งออกเภสัชภัณฑ์ไปยังประเทศที่ไม่มีศักยภาพในการผลิต  
ซ่ึงจะท าให้ประเทศไทยเสียโอกาส หากในอนาคตอุตสาหกรรมการผลิตยาของไทยมีศักยภาพเพ่ิมสูงขึ้น 
จนสามารถส่งออกเภสัชภัณฑ์ไปยังประเทศที่ไม่มีศักยภาพในการผลิตยาได้ รวมถึงไม่สามารถตรวจสอบ
และป้องกันการยักยอกการน าทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยไปใช้ประโยชน์  
อย่างไม่เหมาะสม 
 นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 
(ASEAN IPR Action Plan 2016 - 2025) ได้ตั้งเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าเป็นภาคี

ความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 
(Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs)  เพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านกฎหมายและนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาคร่วมกัน 
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รวมทั้งเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ให้สามารถยื่นค าขอระหว่างประเทศเพียงครั้งเดียว โดยสามารถขอรับความคุ้มครองได้ในหลายประเทศ
ในคราวเดียวกัน โดยหากไม่เข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ จะส่งผลให้นักออกแบบและผู้ประกอบการไทย
ต้องยื่นขอรับความคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศตามกฎหมายภายในของประเทศนั้น
ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายสูง รวมทั้งมีระบบและขั้นตอนต่างๆ ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและต้องใช้ระยะเวลา
ในการด าเนินการ  
 
๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซง 
 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซงคืออะไร 
 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์
และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งให้ความคุ้มครองและปกป้องสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยมีหน้าที่ตามกฎหมายประการหนึ่งในการพัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ชาติที่มีเป้าหมายในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการและประชาชนให้มี
ความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ท่ีชัดเจน และภารกิจตามแผนที่น าทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ระยะ 20 ปี (IP Roadmap พ.ศ. 2559 - 2579) ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญา
ของไทยให้สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ “ประเทศไทย 4.0”  
 เพ่ือให้การด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์ จึงได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2542 เพ่ือให้กฎหมายสิทธิบัตรของไทยมีการให้ความคุ้มครองที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล และสามารถส่งเสริมอุตสาหกรรมในสาขาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนมีกระบวนการ ขั้นตอน และระบบสิทธิบัตรที่สะดวก รวดเร็ว และ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้ การเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ภายใต้กรรมสารเจนีวา ค.ศ. 1999 จะช่วยอ านวยความสะดวกแก่ 
ผู้ยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถยื่นค าขอระหว่างประเทศ
เพียงครั้งเดียว โดยไม่จ าเป็นต้องแยกยื่นค าขอในแต่ละประเทศ ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนจากภาษา
และกระบวนการที่แตกต่างกัน ประกอบกับแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน 
พ.ศ. 2559 - 2568 (ASEAN IPR Action Plan 2016 - 2025) ได้ตั้งเป้าหมายให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกฎหมายและนโยบาย
ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาคร่วมกัน  
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๓. การแก้ปัญหาในปัจจุบัน 
 ๓.๑ วิธีการแก้ปัญหาที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันคืออะไร  
       กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เพ่ิมจ านวนผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร (นักวิชาการตรวจสอบ
สิทธิบัตร) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน 95 คน ประกอบกับกรมฯ ได้มี 
การพัฒนาระบบการตรวจสอบสิทธิบัตร ระบบน าเข้าและจัดเก็บข้อมูล ระบบน าเข้าข้อมูลการตรวจค้น
แบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการน าเข้าข้อมูลประกาศโฆษณาจากส านักงานสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา 
ลงในระบบฐานข้อมูลส าหรับตรวจสอบความใหม่ เพ่ือช่วยให้กระบวนการตรวจสอบสิทธิบัตร
รวดเร็วขึ้น ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาค าขอรับสิทธิบัตรคงค้าง อย่างไรก็ดี แม้จะมีการด าเนินการ
ดังกล่าวแล้ว กระบวนการจดทะเบียนสิทธิบัตรยังคงมีความล่าช้าและไม่สอดคล้องกับหลักสากล 
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการคุ้มครองสิทธิบัตร ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
สิทธิบัตรของไทยให้มีการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
ตลอดจนมีกระบวนการ ขั้นตอน และระบบการขอรับความคุ้มครองที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้นตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จึงจ าเป็นต้องอาศัยวิธีการทางนิติบัญญัติโดยการตราพระราชบัญญัติ  
 
 ๓.๒ ต่างประเทศแก้ปัญหานี้อย่างไร (ถ้ามี) และการด าเนินการดังกล่าวเหมาะสมกับ 
สังคมไทยหรือไม่ อย่างไร 
        (1) หลายประเทศได้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันมากขึ้น เพ่ือลดอุปสรรคในการยื่นขอรับความคุ้มครองและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรให้มีมาตรฐาน เช่น การปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอน 
การตรวจสอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือรองรับการน าเทคโนโลยีมาช่วย  
ในการตรวจสอบและรองรับการยื่นค าขอและตรวจสอบค าขอในระบบอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้ง 
หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ซึ่งตระหนักถึงความส าคัญของการให้ความคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เช่น อินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน กลุ่มประชาคมแอนเดียน เปรู เป็นต้น ได้มีการแก้ไขกฎหมาย 
ให้รองรับหลักการเพ่ือคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนแล้ว นอกจากนี้  
การแก้ไขปรับปรุงการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรเป็นการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามความตกลง 
ว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights – TRIPS) ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade 
Organization: WTO) มีพันธกรณีท่ีจะต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมายของตนให้สอดคล้องกับความตกลง
ดังกล่าว 
 (2) กฎหมายของแต่ละประเทศก าหนดขั้นตอนและวิธีการขอรับความคุ้มครอง 
การออกแบบผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้เกิดอุปสรรคแก่นักออกแบบและผู้ประกอบการ 
ในการยื่นขอรับความคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี เพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO)  
ได้จัดท าความตกลงกรุง เฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 
ระหว่างประเทศขึ้น เ พ่ือเป็นระบบที่อ านวยความสะดวกในการจดทะเบียนการออกแบบ
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ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 1928  
หลายประเทศจึงได้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศเพ่ือรองรับการเข้าเป็นภาคีความตกลง
ดังกล่าว ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้ขอสามารถขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑใ์นต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนลดขั้นตอนและความยุ่งยากด้านพิธีการ (Formality) โดย
ไม่จ าเป็นต้องแยกยื่นค าขอในแต่ละประเทศ (National application) ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนจาก
ภาษาและกระบวนการที่แตกต่างกัน โดยปัจจุบันความตกลงกรุงเฮกฯ ภายใต้กรรมสารเจนีวาฯ  
มีสมาช ิกซึ ่งประกอบด ้วยประเทศและองค ์การระหว ่างร ัฐจ านวน  67 รัฐ/องค์การ เช่น 
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น และประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
เนการาบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม  
 
๔. การรับฟังความคิดเห็น 
         ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแล้ว 
  ได้น าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบแล้ว 
 
๕. ความสัมพันธ์หรือความใกล้เคียงกับกฎหมายอ่ืน 

ร่างกฎหมายนี้มีความสัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกฎหมายอื่นหรือไม่ อย่างไร 
ไม่มีกฎหมายอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
๖. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  
 ๖.๑ กฎหมายนี้จ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือก่อใหเ้กิดหน้าที่หรือภาระอะไรแก่ใครบ้าง 
       สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรในการใช้สิทธิแต่เพียงผู้ เดียว (Exclusive rights) อาจถูกจ ากัด 
ในกรณีการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร (Compulsory Licensing) ซึ่งในร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีการเพ่ิมเติมบทบัญญัติเพ่ือให้สามารถบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรเพ่ือส่งออกเภสัชภัณฑ์
ไปยังประเทศที่มีความขาดแคลนยาหรือไม่มศีักยภาพในการผลิตยา หรือมีแต่ไม่เพียงพอด้วย 
 
 ๖.๒ มีมาตรการป้องกัน แก้ไข คุ้มครอง หรือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตาม ๖.๑ อย่างไร 
       ไม่มี 
 
 ๖.๓ กฎหมายนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ สังคม หรือประชาชนอย่างไร 
       (1) การแก้ไขกระบวนการ ขั้นตอน และระบบการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรตาม 
ร่างพระราชบัญญัติฯ จะท าให้ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองต่างๆ ชัดเจนและง่ายต่อการปฏิบัติตาม  
อีกท้ังมคีวามสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น เช่น เปลี่ยนจาก
ระบบการจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรเป็นการจดแจ้งการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร และ 
ตัดขั้นตอนการเรียกให้ช าระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาและค่าธรรมเนียมการออกสิทธิบัตร
ในส ่วนของส ิทธ ิบ ัตรการออกแบบผล ิตภ ัณฑ ์ เ พื ่ออ านวยความสะดวกให ้ก ับประชาชน 
ในการประกอบธุรกิจและส่งเสริมการค้าการลงทุนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอีกด้วย 
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        (2) การเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ จะช่วยอ านวยความสะดวกในการยื ่น  
ค าขอจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ โดยยื่นค าขอระหว่างประเทศเพียงครั้งเดียว 
แต่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ในหลายประเทศ ดังนั้น ในส่วนนี้นอกจากจะเป็นการอ านวย 
ความสะดวกแก่ผู้ประกอบการไทยในการขอรับความคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศแล้ว 
ยังเป็นการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศอีกด้วย 
  
๗. ความพร้อมและต้นทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 ๗.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
       กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 
 ๗.๒ มีแนวทางและระยะเวลาเตรียมการในการปฏิบัติตามหรือบังคับการให้เป็นไป 
ตามกฎหมายอย่างไร 
       กระทรวงพาณิย์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะด าเนินการจัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
กรมฯ ตามหลักเกณฑ์ กระบวนการ ขั้นตอน และระบบการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขปรับปรุงใหม่ ด าเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง จัดตั้งกลุ่มงานใหม ่
เพ่ือรองรับการด าเนินการตามพันธกรณีของความตกลงกรุงเฮกฯ โดยกลุ่มงานดังกล่าวมีภารกิจ
เกี่ยวกับการขอรับความคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ เช่น การตรวจค าขอรับ
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ การประสานงานกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
และการให้ค าแนะน าแก่ประชาชน เป็นต้น รวมทั้งการจัดท าอนุบัญญัติภายใต้ร่างพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรดังกล่าว 
เพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน โดยจะใช้เวลาเตรียมการ 360 วัน นับแต่วันประกาศ 
ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในราชกิจจานุเบกษา 
 
 7.3 มีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออ านวยความสะดวกหรือลดขั้นตอนและค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินการหรือไม่ 
        กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ระหว่างปรับปรุงและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร  (e-Patent) และ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (e-Design) ทั้งระบบเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนและ
รองรับค าขอระหว่างประเทศที่ยื่นขอรับความคุ้มครองตามความตกลงกรุงเฮกฯ ภายใต้กรรมสารเจนีวาฯ 
 
 ๗.4 มีแนวทางและระยะเวลาในการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามและการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร 
        กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดสรรงบประมาณส าหรับโครงการ
สัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่แก้ไขปรับปรุงใหม่เป็นประจ าทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปและรับฟังความคิดเห็นจากผู้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้น เมื่อประกาศร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในราชกิจจานุเบกษา 
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กรมฯ จะด าเนินการจัดสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ความรู้และสาระส าคัญในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
สิทธิบัตรรวมถึงการด าเนินการตามพันธกรณีของความตกลงกรุงเฮกฯ ภายใต้กรรมสารเจนีวาฯ นอกจากนี้ 
กรมฯ จะด าเนินการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงสาระส าคัญ กระบวนการ ขั้นตอน และ
ระบบสิทธิบัตรตามร่างพระราชบัญญัติฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา www.ipthailand.go.th ต่อไป 
 
 7.5 ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายท่ีคาดว่าต้องใช้ 
 ต้นทุนหรือค่า ใช้จ่ ายที่ คาดว่ าต้ อง ใช้ ในการปฏิบัติ ตามและบั งคับการ ให้ เป็น ไป 
ตามกฎหมายในระยะ ๓ ปีแรก เป็นจ านวน 30,079,000 บาท (สามสิบล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
อัตราก าลังที่ต้องใช้ 42 อัตรา อัตราก าลังที่มีอยู่แล้ว 34 อัตรา (ข้าราชการ 25 อัตรา ลูกจ้างประจ า 
2 อัตรา และพนักงานราชการ 7 อัตรา) อัตราก าลังที่ต้องเพ่ิมขึ้น 8 อัตรา (ข้าราชการ 5 อัตรา และ
พนักงานราชการ 3 อัตรา)  

(รายละเอียดการค านวณต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของรัฐปรากฏตามเอกสารแนบ) 
 
๘. ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  
 ๘.๑ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
       - เชิงบวก 
  (1) การยกร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรให้สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับหลักสากลยิ่งขึ้น จะก่อให้เกิด
ผลกระทบเชิงบวกในด้านเศรษฐกิจ สร้างแรงจูงใจในการประดิษฐ์คิดค้น และส่งเสริมบรรยากาศ
การค้าการลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศ ซึ่งเป็นเจ้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
ให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในระบบการคุ้มครองนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรของไทย นอกจากนี้ ยังมีผลต่อการยกอันดับความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ ในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ และรายงานการประเมินผล
ดัชนีนวัตกรรมโลกของสถาบันจัดอันดับนานาชาติอีกด้วย  
  (2) หากสามารถรับจดทะเบียนสิทธิบัตรได้เร็วขึ้น จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทย 
โดยเฉพาะ SMEs และ Startup สามารถน าสิทธิบัตรไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้เร็วขึ้น  
สร้างรายได้ และเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ รวมทั้งอาจน าไปใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ 
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากยิ่งขึ้นและ
ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพทางเศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของ 
SMEs และ Startup ไทยได้อย่างยั่งยืน  
  (3) การระบุแหล่งที่มาในค าขอรับสิทธิบัตรจะเป็นการป้องกันการยักยอกใช้ทรัพยากร
พันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และท าให้มีการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าถึง
และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างครบถ้วนก่อนยื่น
ค าขอรับสิทธิบัตร ตลอดจนส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของทรัพยากรพันธุกรรมหรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่แท้จริงมีโอกาสควบคุมการเข้าถึงและรับผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามที่
กฎหมายก าหนด 

http://www.ipthailand.go.th/
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 (4) การแก้ไขกระบวนการ ขั้นตอน และระบบการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรตาม 
ร่างพระราชบัญญัติฯ จะท าให้ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองต่างๆ ชัดเจนและง่ายต่อการปฏิบัติตาม  
อีกทั้งมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น เช่น เปลี่ยนจาก
ระบบการจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรเป็นการจดแจ้งการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร  และ 
ตัดขั้นตอนการเรียกให้ช าระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาและค่าธรรมเนียมการออกสิทธิบัตร  
ในส่วนของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการประกอบ
ธุรกิจและส่งเสริมการค้าการลงทุนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอีกด้วย 
 (5) กระบวนการขั้นตอนการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรมีความชัดเจนมากขึ้น โดยได้
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายตามเจตนารมณ์ของการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร ซึ่งเป็นการบังคับใช้สิทธิ
โดยรัฐเพ่ือประโยชน์สาธารณะซึ่งมีความจ าเป็นเร่งด่วน เช่น เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาการขาดแคลน
อาหาร ยา หรือสิ่งอุปโภคบริโภคอย่างอ่ืนอย่างรุนแรง และเนื่องจากการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยรัฐ 
เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ดังนั้น เพ่ือให้มีกระบวนการที่ชัดเจน 
รอบคอบ ตลอดจนได้รับความเห็นจากทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน จึงได้ก าหนดให้หน่วยงานที่เป็นผู้ออก
ค าสั่งบังคับใช้สิทธิ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน 
เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของการบังคับใช้สิทธิ 
ในสิทธิบัตรนั้นๆ ได้ในระดับนโยบาย  และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว  
ค าสั่งบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรจะมีผลทันทีนับแต่วันที่กระทรวง ทบวง กรมมีค าสั่ง โดยหน่วยงาน  
ผู้ออกค าสั่งนั้นต้องก าหนดค่าตอบแทน เงื่อนไข และข้อจ ากัดสิทธิและแจ้งให้ผู้ทรงสิทธิบัตรและ 
ผู้ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรทราบเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้าด้วย 
 (6) การเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ จะช่วยอ านวยความสะดวกในการยื่นขอ 
จดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ โดยยื่นค าขอระหว่ างประเทศเพียงครั้งเดียว  
โดยสามารถขอรับความคุ้มครองได้ในหลายประเทศ ดังนั้น ในส่วนนี้นอกจากจะเป็นการอ านวย  
ความสะดวกแก่ผู้ประกอบการไทยในการขอรับความคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศแล้ว 
ยังเป็นการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศอีกด้วย  
 

  - เชิงลบ  
   (1) ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจได้รับผลกระทบจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ
ที่สูงขึ้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมในปัจจุบันไม่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงมากว่า 17 ปี จึงไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพ
และสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน อีกทั้งค่าธรรมเนียมที่ต่ าเกินไปไม่จูงใจให้ผู้ยื่นค าขอใช้ความระมัดระวัง
ในการจัดเตรียมค าขอรับสิทธิบัตร อย่างไรก็ดี เพ่ือลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นแก่นักประดิษฐ์ 
นักออกแบบผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการรายย่อย กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเสนอกฎกระทรวงเพ่ือ 
ลดค่าธรรมเนียมให้กับผู้ยื่นค าขอที่เป็นบุคคลธรรมดา Startup หรือ SMEs รวมทั้งลดค่าธรรมเนียม
ให้กับผู้ยื่นค าขอผ่านระบบ E-Filing และยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ มูลนิธิหรือองค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการสาธารณกุศล การศึกษา การศาสนา 
หรือการสังคมสงเคราะห์ หรือหน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการสิทธิบัตรก าหนด 
 (2) กระทรวง ทบวง กรม ที่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  อาจออก 
มาตรการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการประกอบกิจการ
สาธารณูปโภค การป้องกันประเทศ การสงวนหรือได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม  
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การป้องกันหรือการบรรเทาการขาดแคลน อาหาร ยา หรือสิ่งอุปโภคบริโภคอ่ืนอย่างรุนแรง หรือ 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน ซึ่งมาตรการดังกล่าวอาจกระทบต่อสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร หรือ 
ผู้ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวได้ 
 (3) กระบวนการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร (Compulsory Licensing) ที่แก้ไข
ปรับปรุงใหม่เพ่ือใช้ประโยชน์จากมาตรา 31 bis ของ TRIPS Agreement อาจท าให้สิทธิของผู้ทรง
สิทธิบัตรถูกจ ากัดเพ่ิมขึ้น เนื่องจากกระทรวง ทบวง กรม สามารถบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร  
เพ่ือส่งออกยาไปยังประเทศที่มีความขาดแคลนและไม่มีความสามารถในการผลิตยานั้นได้  
 ๘.๒ ผลกระทบต่อสังคม 

      - เชิงบวก 
 (1) ระบบการคุ้มครองสิทธิบัตรที่มีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดแรงจูงใจในการคิดค้น

และสร้างสรรค์ ท าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งมีสินค้าและบริการใหม่ๆ  
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนออกสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาการ
แขนงต่างๆ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตของคนในสังคม เกิดการลงทุน การจ้างงาน 
และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพ่ือให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีใหม่ๆ 
รวมทั้งได้รับองค์ความรู้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 (๒) สร้างความม่ันใจให้กับนักวิจัยและนักลงทุนว่าจะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมจาก
การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพด้วยการได้รับการปกป้องภายใตร้ะบบทรัพย์สินทางปัญญา 

 (3) สร้างสมดุลระหว่างสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรกับประโยชน์สาธารณะ 
 (4) สร้างสังคมที่มีความตระหนักรู้  หวงแหนรักษาทรัพยากรพันธุกรรมและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐ โดยมีการบูรณาการฐานข้อมูล  
การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 43 
และมาตรา 57 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

 (5) ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการขยายขอบเขตแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ไปยัง
การออกแบบผลิตภัณฑ์บางส่วน และสามารถต่ออายุความคุ้มครองรวมกันสูงสุดถึง 15 ปี ซึ่งจะ 
สร้างแรงจูงใจให้แก่นักออกแบบในการสร้างสรรค์ผลงานและส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการ จึงเป็น 
การส่งเสริมการสร้างสรรค์ การประกอบธุรกิจ และการค้าการลงทุนในภาพรวมของประเทศไทยอีกทางหนึ่ง 

 (6) ประชาชนได้รับบริการจากภาครัฐที่สะดวก รวดเร็ว  และทันสมัยมากขึ้น 
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และเสริมสร้างระบบนิเวศให้แก่สังคมได้อย่างยั่งยืน  

 

 - เชิงลบ  
 การขยายอายุความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็น 15 ปี ท าให้ 

อาจมีการผูกขาดการใช้การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น 
 

 ๘.๓ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาวะ 
       ไม่มี 
 

 ๘.๔ ผลกระทบอ่ืนที่ส าคัญ 
       ไม่มี 
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9. การทบทวนค่าธรรมเนียม 

 กระทรวงพาณิชย์ได้ทบทวนอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ตามหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/133 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2562 และหนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว00001 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 แล้ว 
ในดา้นต่างๆ ดังนี้ 
 

9.1 ต้นทุนในการด าเนินการ 

(1) รายได้  
กรมทรัพย์สินทางปัญญามีหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการจดทะเบียน

คุ้มครองสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร โดยมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการขอรับสิทธิบัตร 
โดยน ารายได้ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน โดยมีรายได้ค่าธรรมเนียมจากสิทธิบัตร ดังนี้ 
 
รายได้ ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
 

รวม
ค่าธรรม
เนียม 

132,708,385 149,249,438 161,876,590 164,991,720 171,036,975 

 

รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิทธิบัตรในแต่ละปี นับตั้งแต่ปี 2559  
มีมูลค่ามากกว่า 130 ล้านบาท และมีจ านวนสูงขึ้นทุกปี โดยส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมรายปี  
ค่าค าขอจดทะเบียน ค่าออกสิทธิบัตร และมีค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ซึ่งมีมูลค่าไม่สูงมาก เช่น ใบแทน
สิทธิบัตร ค าคัดค้าน ค าขอให้ตรวจสอบอนุสิทธิบัตร และค าขออ่ืนๆ เป็นต้น  

(2) ต้นทุน 

 ต้นทุนในการด าเนินการจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกสิทธิบัตร ได้แก่ 
เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร ค่าระบบคอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายในการน าเข้าข้อมูลและเอกสาร 
ค่าจัดส่งเอกสาร ค่าพ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสาร ค่าติดต่อสื่อสารและประสานงาน เป็นต้น 
 

ต้นทุนต่อหน่วยในการด าเนนิการเกี่ยวกับการจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิ 
ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ประเภทของงาน ต้นทุนรวม  ปริมาณ หน่วย
นับ 

ต้นทุนต่อหน่วย 

รับจดทะเบียนสิทธิบัตร  
อนุสิทธิบัตร  

91,691,302.22 4,856 ค าขอ 18,882.06 

บริการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงหลังรับ 
จดทะเบียน อนุสิทธิบัตร  

6,965,145.19 355 ค าขอ 19,620.13 

(หน่วย : บาท) 
 



- 12 - 

ต้นทุนเฉลี่ยในการบริการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรตามรายงาน 
ผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 มีต้นทุนรวม 
91,691,302.22 บาท โดยมีประมาณค าขอจดทะเบียนที่ด าเนินการจ านวน 4,856 ค าขอ  
คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 18,882.06 บาท  

 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการด าเนินการในคดีแพ่งหรือคดีอาญาเกี่ยวกับสิทธิบัตรหรือ 
อนุสิทธิบัตร อาจมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในขั้นตอนต่างๆ เช่น  
เจ้าพนักงานต ารวจ พนักงานอัยการ ผู้พิพากษา เจ้าพนักงานบังคับคดี เป็นต้น อย่างไรก็ดี คู่ความหรือ
บุคคลผู้มีส่วนในกระบวนการดังกล่าวต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมให้แก่ภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
เช่น ค่าธรรมเนียมศาล หรือค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี เป็นต้น 

 
 

ต้นทุนต่อหน่วยในการด าเนนิการเกี่ยวกับการจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิ 
ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเภทของงาน ต้นทุนรวม  ปริมาณ หน่วย
นับ 

ต้นทุนต่อหน่วย 

รับจดทะเบียนสิทธิบัตร  
อนุสิทธิบัตร  

79,461,491.02 6,376 ค าขอ 12,462.59 

บริการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงหลังรับ 
จดทะเบียน อนุสิทธิบัตร  

6,036,132.02 522 ค าขอ 11,563.47 

(หน่วย : บาท) 
ต้นทุนเฉลี่ยในการบริการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ตามรายงาน 

ผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 มีต้นทุนรวม 
79,461,491.02 บาท โดยมีประมาณค าขอจดทะเบียนที่ด าเนินการจ านวน 6,376 ค าขอ คิดเป็น
ต้นทุนต่อหน่วย 12,462.59 บาท  

 

(3) ความคุ้มค่า  
(3.1) ความคุ้มค่าในการด าเนินงานของภาครัฐ 

ข้อมูลรายได้และต้นทุนในการด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิบัตร ตามตาราง 
ในหัวข้อ 9.1 มีดังนี้ 

 

ปีงบประมาณ รายได้ ต้นทุน ส่วนต่าง 

พ.ศ. 2561  161,668,340.00 91,691,302.22 69,977,037.78 
พ.ศ. 2562 164,991,720.00 79,461,491.02 85,530,228.98 

(หน่วย : บาท) 
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เมื่อพิจารณาถึงรายได้และต้นทุนแล้ว จะเห็นได้ว่า รายได้จาก
ค่าธรรมเนียมมีมากกว่าต้นทุนในการด าเนินงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีส่วนต่าง
ประมาณ 85 ล้านบาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีส่วนต่างประมาณ 69 ล้านบาท โดย  
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้น าส่งรายได้ค่าธรรมเนียมจากการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด
เป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสิทธิบัตรนี้มีลักษณะเป็นการจัดเก็บเพ่ือต้นทุน 
การตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และเป็นค่าตอบแทนในสิทธิแต่เพียงผู้เดียว  

ที่ผู้ทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้รับตลอดระยะเวลาการคุ้มครองของสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนั้น 

 
 (3.2) ความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

 

ค่าธรรมเนียมในการขอรับสิทธิบัตรที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรต้องช าระ (อัตราปัจจุบัน) 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับสิทธิบัตร 
หรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ. 2547 

(ค านวณตามข้ันตอนการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร) 
 

ประเภท ระยะเวลา
ความ

คุ้มครอง 

ค าขอรับ
สิทธิบัตร/

อนุ
สิทธิบัตร 

ค าขอให้
ตรวจสอบ

การ
ประดิษฐ ์

การ
ประกาศ
โฆษณา 

สิทธิบัตร/
อนุ

สิทธิบัตร 

ค่าธรรมเนียม
รายปี (ช าระ
คราวเดียว) 

รวม
ค่าธรรมเนียม 

เฉลี่ย
ค่าธรรมเนียม

ต่อป ี

สิทธิบัตร
การ
ประดิษฐ ์

20 ป ี 
นับแต่วัน
ยื่นค าขอ 

500 250 250 500 140,000 141,500 
 

7,075 
 

สิทธิบัตร
การ
ออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

10 ป ี
นับแต่วัน
ยื่นค าขอ 

250 0 250 500 7,500 8,5๐0 
 

850 

อนุ
สิทธิบัตร 

6 ปี  
นับแต่วัน
ยื่นค าขอ 

โดยอาจขอ 
ต่ออายไุด้ 

2 ครั้ง  
ครั้งละ 2 ปี 

250 250 0 500 2,000 3,000 300 

(หน่วย : บาท) 
 

เมื่อค านวณค่าธรรมเนียมต่อปีแล้ว จะเห็นได้ว่า ค่าธรรมเนียมนี้ไม่ได้เป็นภาระแก่  
ผู้ทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เนื่องจากมีค่าธรรมเนียมเฉลี่ยต่อปีส าหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
7 ,075 บาทต่อปี ส าหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เพียง 850 บาทต่อปี และส าหรับ 
อนุสิทธิบัตรเพียง 300 บาทต่อปี เท่านั้น ซึ่งกล่าวได้ว่า ค่าธรรมเนียมค าขอรับสิทธิบัตรมิได้เป็นภาระ
ของผู้ขอรับสิทธิบัตรอย่างมีนัยส าคัญ 

ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมนี้เป็นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ในการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายสิทธิบัตรครั้งนี้  กระทรวงพาณิชย์จึงเห็นควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม 
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ให้เหมาะสมขึ้น โดยได้เสนอบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายร่างพระราชบัญญัติ โดยกระทรวงพาณิชย์ 
จะออกกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจริ งไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งประมาณการว่าจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่เกินร้อยละ 50 ของบัญชี
อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว    

 

ประมาณการค่าธรรมเนียมในการขอรับสิทธิบัตรที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรต้องช าระ  
ตามกฎกระทรวงท่ีกระทรวงพาณิชย์จะแก้ไขปรับปรุง 

(โดยค านวณจากอัตราร้อยละ 50 ของบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายร่างพระราชบัญญัติ) 
 

ประเภท ระยะเวลา
ความ

คุ้มครอง 

ค าขอรับ
สิทธิบัตร/

อนุ
สิทธิบัตร 

ค าขอให้
ตรวจสอบ

การ
ประดิษฐ ์

การ
ประกาศ
โฆษณา 

สิทธิบัตร/
อนุ

สิทธิบัตร 

ค่าธรรมเนียม
รายปี 

รวม
ค่าธรรมเนียม 

เฉลี่ย
ค่าธรรมเนียม

ต่อป ี

สิทธิบัตร
การ
ประดิษฐ ์

20 ป ี
นับแต่วัน
ยื่นค าขอ 

1,750 5,000 0 2,500 220,000 229,250 11,462.50 

สิทธิบัตร
การ
ออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

5 ปี  
นับแต่วัน
ยื่นค าขอ 
โดยอาจ 

ขอต่ออายุ 
ได้ 2 ครั้ง 

ครั้งละ 5 ปี 

1,500 0 0 500 34,500 36,500 2,433.33 

อนุ
สิทธิบัตร 

6 ปี  
นับแต่วัน
ยื่นค าขอ 
โดยอาจ 

ขอต่ออาย ุ
ได้ 2 ครั้ง  

ครั้งละ 2 ปี 

1,500 5,000 0 1,000 3,000 + 
7,000 + 
11,000 

28,500 2,850.00 

(หน่วย : บาท) 
 

ค่าธรรมเนียมเฉลี่ยรายปีของสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรตามประมาณการของ
กระทรวงพาณิชย์ตามอัตราที่แก้ไขใหม่ได้ปรับเพ่ิมขึ้น โดยค่าธรรมเนียมเฉลี่ยต่อปีส าหรับสิทธิบัตร
การประดิษฐ์ 11,462.50 บาทต่อปี ส าหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เพียง 2,433.33 บาท
ต่อปี และส าหรับอนุสิทธิบัตรเพียง 2,850 บาทต่อปี ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เห็นว่ามีความเหมาะสม 
และไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมตามตารางนี้เป็นการประมาณการ  
จากอัตราค่าธรรมเนียมที่กระทรวงพาณิชย์จะประกาศใช้ โดยกระทรวงพาณิชย์ได้น าค่าธรรมเนียม 

การประกาศโฆษณาไปรวมในค่าธรรมเนียมค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเพ่ือลดขั้นตอนที่ผู้ขอรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรต้องมาด าเนินการ นอกจากนี้ ผู้ทรงสิทธิบัตรอาจเลือกช าระค่าธรรมเนียม
รายปีตามที่ได้ใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตรการประดิษฐ์จริงโดยไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมรายปี 
จนครบก าหนดอายุความคุ้มครอง หรืออาจเลือกที่จะไม่ต่ออายุสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือ 
อนุสิทธิบัตรได้ ซึ่งจะท าให้ไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมบางส่วนด้วย 



- 15 - 

ในมุมมองของภาคธุรกิจ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรก่อให้เกิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียว 
ในการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  
ซึ่งผู้ทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสามารถน าสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
จากการผลิต ใช้ จ าหน่าย หรืออนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิในสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนั้น ซึ่งการมีสิทธิ 
แต่เพียงผู้เดียวนี้ช่วยให้ผู้ทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไม่มีคู่แข่งในผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีนั้น 
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งที่ท าให้ผู้ทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสามารถมีรายได้ตอบแทนธุรกิจมาก
ขึ้น นอกจากนี้ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรยังเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือ 
โอนสิทธิในสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือเพ่ือประกอบการประเมินมูลค่าของธุรกิจ รวมถึงใช้เป็น
หลักประกันทางธุรกิจได้อีกด้วย 

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ศึกษาอัตราค่าธรรมเนียม
ของต่างประเทศเพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาปรับอัตราค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยแล้ว 

 

9.2 ความทันสมัยของกฎหมายที่ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เป็นไปตามอัตราที่
กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
พ.ศ. 2547 ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวจึงมีผลใช้บังคับเป็นเวลาประมาณ 18 ปีแล้ว จึงเห็นควร
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  

ทั้งนี้ บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายร่างพระราชบัญญัติที่เสนอในร่างพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นี้ เป็นบัญชีก าหนดอัตราขั้นสูงซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะออกกฎกระทรวง
ก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราในบัญชีดังกล่าว จึงเห็นควรก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเพ่ือให้
สามารถใช้บังคับได้เป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมโดย
ค านึงถึงสภาพเศรษฐกิจ การส่งเสริมนวัตกรรม รวมถึงจะลดค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ ที่ยื่นค าขอรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) หรือบุคคลหรือวิสาหกิจขนาดกลาง
หรือขนาดย่อม (SMEs) หรือองค์กรต่างๆ เช่น ส่วนราชการ สถาบันวิจัย เพ่ือช่วยลดภาระและส่งเสริม 
ให้มีการยื่นค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรด้วย 

 

(1) อัตราค่าธรรมเนียมเมื่อเทียบกับดัชนีเศรษฐกิจ 

      (1.1) รายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อคน 
 

ปี 2549 2550 2551 2552 2553 
GDP ณ ราคาตลาด (ล้านบาท) 8,400,654 9,076,301 9,706,929 9,658,664 10,808,142 
GDP ต่อจ านวนประชากร (บาท) 130,398 140,079 148,952 147,364 163,956 
GDP แบบปริมาณลูกโซ่ (ปีฐาน 2545) 
(ล้านบาท) 

7,188,839 7,579,559 7,710,356 7,653,432 8,227,953 

อัตราการขยายตัวของ GDP แบบ
ปริมาณลูกโซ่ (ปีฐาน 2545) (ร้อยละ) 

5 5.4 1.7 -0.7 7.5 

รายได้ประชาชาติ (ล้านบาท) 5,989,525 6,598,581 7,023,095 6,922,851 7,653,122 
รายได้ประชาชาติต่อหัวประชากร (บาท) 92,972 101,839 107,769 105,623 116,095 
ประชากร (ล้านคน) 64.423 64.794 65.168 65.543 65.921 
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ปี 2554 2555 2556 2557 2558 
GDP ณ ราคาตลาด (ล้านบาท) 11,306,907 12,357,344 12,915,159 13,230,306 13,743,478 
GDP ต่อจ านวนประชากร (บาท) 170,467 185,159 192,327 195,807 202,152 
GDP แบบปริมาณลูกโซ่ (ปีฐาน 2545) 
(ล้านบาท) 

8,296,549 8,902,824 9,142,077 9,232,089 9,521,426 

อัตราการขยายตัวของ GDP แบบ
ปริมาณลูกโซ่ (ปีฐาน 2545) (ร้อยละ) 

0.8 7.2 2.7 1 3.1 

รายได้ประชาชาติ (ล้านบาท) 9,295,671 9,832,988 10,005,145 10,335,413 10,689,671 
รายได้ประชาชาติต่อหัวประชากร (บาท) 140,145 147,335 148,993 152,963 157,233 
ประชากร (ล้านคน) 66.329 66.739 67.152 67.568 67.986 

 

ปี 2559 2560 2561 2562 2563 
GDP ณ ราคาตลาด (ล้านบาท) 14,590,337 15,488,664 16,368,711 16,898,086 15,636,891 
GDP ต่อจ านวนประชากร (บาท) 213,553 225,126 236,860 243,787 224,962 
GDP แบบปริมาณลูกโซ่ (ปีฐาน 2545) 
(ล้านบาท) 

9,848,502 10,259,941 10,689,791 10,932,066 10,246,535 

อัตราการขยายตัวของ GDP แบบ
ปริมาณลูกโซ่ (ปีฐาน 2545) (ร้อยละ) 

3.4 4.2 4.2 2.3 -6.2 

รายได้ประชาชาติ (ล้านบาท) 11,416,586 12,166,150 12,801,363 13,364,106 12,304,560 
รายได้ประชาชาติต่อหัวประชากร (บาท) 167,100 176,834 185,240 192,803 219,796 
ประชากร (ล้านคน) 68.322 68.8 69.107 69.315 69.509 

 

*GDP ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 

ที่มา : สถิติบัญชีประชาชาติ ส านกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=ni_page 
ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2565  
 

จากข้อมูลของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 
- 2563 พบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อจ านวนประชากร 
มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปี 2563 ที่มีการลดลงเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างไรก็ดีหากพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่แท้จริง โดยใช้
ข้อมูล GDP แบบปริมาณลูกโซ่ (ปีฐาน 2545) พบว่า ปี 2563 GDP แบบปริมาณลูกโซ่มีจ านวน 
10,246,535 ล้านบาท เติบโตสูงถึงร้อยละ 142.53 เมื่อเทียบกับปี 2549 ที่มีจ านวน 7,188,839  
ล้านบาท และเมื่อพิจารณาถึงฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศและประชากร จากข้อมูลรายได้ประชาชาติ และ
รายได้ประชาชาติต่อจ านวนประชากร พบว่าการขยายตัวของรายได้ประชาชาติในปี 2563 จ านวน 
12,304,560 ล้านบาท เพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 205.43 เมื่อเทียบกับป ี2549 ที่มีจ านวน 5,989,525 
ล้านบาท เช่นเดียวกับรายได้ประชาชาติต่อจ านวนประชากรที่สะท้อนถึงความสามารถในการจ่าย  
ในปี 2563 ประชากรมีรายได้ประชาชาติต่อหัวจ านวน 219,796 บาท เพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 236.41 
เมื่อเทียบกับปี 2549 ที่มีจ านวน 92,972 บาท ซึ่งมีการขยายตัวที่มากกว่าและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ 

จากข้อมูลดัชนีทางเศรษฐกิจดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์จึงเห็นสมควรแก้ไขปรับปรุง
อัตราค่าธรรมเนียมให้เพิ่มขึ้นเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
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(2) อัตราค่าธรรมเนียมในต่างประเทศ2 
 

   สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
(โดยก าหนดค่าธรรมเนียมของประเทศไทยในอัตราร้อยละ 50  

ของบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายร่างพระราชบัญญัติ) 
 

ล าดับ รายการ ไทย สหรัฐอเมริกา3 สหภาพยุโรป4 ญ่ีปุ่น5 เกาหลีใต้6 สิงคโปร์7 
1 ค าขอรับ

สิทธิบัตร 
การประดิษฐ ์

ฉบับละ 
1,750  

ฉบับละ 
10,624 
(320 USD) 

ฉบับละ  
9,932  
(260 EUR) 

ฉบับละ 
 4,060 
(14,000 JPY) 

ฉบับละ 1,980 
(66,000 KRW) 

ฉบับละ 3,980 
(160 SGD) 

2 ค าขอให้
ตรวจสอบการ
ประดิษฐ ์

ข้อถือสิทธ ิ
ไม่เกิน 10 
ข้อ ฉบบัละ 
5,000  
ข้อถือสิทธขิ้อ
ที่ 11 ขึ้นไป  
ข้อละ 
1,000 

ฉบับละ 
26,560  
(800 USD) +  
ข้อถือสิทธิ
ตั้งแต่ข้อที่ 21 
เป็นต้นไป  
ข้อละ 3,320  
(100 USD) 

ฉบับละ 
64,940 
(1,700 EUR) 
ข้อถือสิทธ ิ
ข้อที่ 16 ถึง 
50 ข้อละ 
9,359 (245 
EUR) 
และตั้งแต่ข้อที่ 
51 เป็นต้นไป 
ข้อละ 
23,302  
(610 EUR) 

ฉบับละ 
40,020 
(138,000 
JPY)+  
ข้อถือสิทธิละ 
1,160 
(4,000 JPY) 
 
 

ฉบับละ 4,290 
(143,000 KRW) 
+  
ข้อถือสิทธิละ 
1,320 
(44,000 KRW) 

ฉบับละ 
33,588 
(1,350 SGD) 
ข้อถือสิทธิตั้งแต่
ข้อที่ 21 ขึ้นไป 
ข้อละ 995 
(40 SGD) 

3 ค าคัดค้านการ
ขอรับสิทธิบัตร 
การประดิษฐ ์

ฉบับละ 
2,500  

ฉบับละ 
418,320 
(12,600 USD) 

ฉบับละ 
31,133 
(815 EUR) 

ฉบับละ  
4,785 
(16,500 JPY) 
 +  
ข้อถือสิทธิละ 
696  
(2,400 JPY) 

ไม่คิด
ค่าธรรมเนียม 

ฉบับละ 
11,942 
(480 SGD) 

4 สิทธิบัตร 
การประดิษฐ์หรือ
ใบแทน 

ฉบับละ 
2,500  

ฉบับละ 
39,840 
(1,200 USD) 

ฉบับละ 
36,672 
(960 EUR) 

ไม่คิด
ค่าธรรมเนียม 

ไม่คิด
ค่าธรรมเนียม 

ฉบับละ 4,976 
(200 SGD) +  
ข้อถือสิทธิตั้งแต่
ข้อที่ 21 ข้อละ 
995 (40 SGD) 

5 ค่าธรรมเนยีมราย
ปี (ตลอดอายกุาร
คุ้มครอง 20 ป)ี 

220,000  446,872 
(13,460 USD) 
 

957,865 
(25,075 EUR) 

200,912 +  
(692,800 JPY) 

121,950 +  
(4,065,000 
KRW) 

212,226 
(8,530 SGD) 

                                                           
2 อัตราค่าธรรมเนยีมในแตล่ะประเทศตามตารางนี้เป็นข้อมลูเบื้องต้น ซึ่งในแต่ละประเทศจะมีรายละเอยีด

การก าหนดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 
 3 คิดราคา ณ อัตรา 33.20 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรัฐอเมริกา (USD) 
 4 คิดราคา ณ อัตรา 38.20 บาท ต่อ 1 ยูโร (EUR) 
 5 คิดราคา ณ อัตรา 0.29 บาท ตอ่ 1 เยน (JPY) 
 6 คิดราคา ณ อัตรา 0.03 บาท ตอ่ 1 วอน (KRW) 
 7 คิดราคา ณ อัตรา 24.88 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์ิงคโปร์ (SGD) 
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ล าดับ รายการ ไทย สหรัฐอเมริกา3 สหภาพยุโรป4 ญ่ีปุ่น5 เกาหลีใต้6 สิงคโปร์7 
ข้อถือสิทธิละ 
15,631 
ปีที่1-3  
200 JPY 
ปีที่4-6  
500 JPY  
ปีที่7-9  
1,500 JPY 
ปีที่10-20 
4,300 JPY 

ข้อถือสิทธิละ 
24,720 
ปีที่1-3  
13,000 KRW 
ปีที่4-6  
22,000 KRW  
ปีที่7-9  
38,000 KRW 
ปีที่10-20 
55,000 KRW 

(หน่วย : บาท) 
   สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

(โดยก าหนดค่าธรรมเนียมของประเทศไทยในอัตราร้อยละ 50  
ของบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายร่างพระราชบัญญัติ) 

 
ล าดับ รายการ ไทย สหรัฐอเมริกา8 สหภาพยุโรป9 ญ่ีปุ่น10 เกาหลีใต้11 สิงคโปร์12 

1 ค าขอรับสิทธิบัตร 
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

ฉบับละ 
1,500  

ฉบับละ 
7,304 
(220 USD) 

ฉบับละ 
8,786 
(230 EUR) 

ฉบับละ 
4,640 
(16,000 JPY) 

ฉบับละ 3,120 
(104,000 KRW) 

ฉบับละ 6,220 
(250 SGD) 

2 ค าขอให้
ตรวจสอบการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

ไม่มี
กระบวนการ
นี้ 

ฉบับละ 
21,248 
(640 USD) 

ไม่มี
กระบวนการนี้ 

ไม่มี
กระบวนการนี ้

ไม่คิด
ค่าธรรมเนียม 

ไม่คิด
ค่าธรรมเนียม 

3 ค าคัดค้านการ
ขอรับสิทธิบัตร 
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

ฉบับละ 750  418,320 
(12,600 USD) 

ไม่มี
กระบวนการนี้ 

ไม่มี
กระบวนการนี ้

ฉบับละ 1,500  
(50,000 KRW) 

ฉบับละ 9,952 
(400 SGD) 

4 สิทธิบัตร 
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์หรือใบ
แทน 

ฉบับละ 500  ฉบับละ 
24,568 
(740 USD) 

ไม่คิด
ค่าธรรมเนียม 

ไม่คิด
ค่าธรรมเนียม 

ไม่คิด
ค่าธรรมเนียม 

ไม่คิด
ค่าธรรมเนียม 

5 ค่าธรรมเนียมการ
ต่ออายุสิทธิบัตร 
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (ตลอด
อายกุารคุ้มครอง 
15 ปี) 

34,500  ไม่คิด
ค่าธรรมเนียม 

8,022 
(210 EUR) 

66,207 
(228,300 JPY) 
(คิดเป็น
ค่าธรรมเนียม
รายปี) 

43,200  
(1,440,000 
KRW) 
(คิดเป็น
ค่าธรรมเนียม
รายปี) 

13,684 
(550 SGD) 
 

(หน่วย : บาท) 
 

 

                                                           

 8 คิดราคา ณ อัตรา 33.20 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรัฐอเมริกา (USD) 
 9 คิดราคา ณ อัตรา 38.20 บาท ต่อ 1 ยูโร (EUR) 
 10 คิดราคา ณ อัตรา 0.29 บาท ตอ่ 1 เยน (JPY) 
 11 คิดราคา ณ อัตรา 0.03 บาท ตอ่ 1 วอน (KRW) 
 12 คิดราคา ณ อัตรา 24.88 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์ิงคโปร์ (SGD) 
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9.3 ประเภทของใบอนุญาต 

(1) สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเป็นหนังสือส าคัญที่ออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ 
หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งเมื่อมีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้ว ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือ 
อนุสิทธิบัตรจะเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามกฎหมาย โดยผู้อ่ืนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรนั้นได้จนกว่าจะสิ้นอายุความคุ้มครอง เว้นแต่กรณีที่ได้รับการอนุญาต สิทธิบัตรหรือ 
อนุสิทธิบัตรจึงมีลักษณะต่างจากใบอนุญาตอ่ืนๆ ที่เป็นกรณีที่รัฐอนุญาตให้บุคคลใดๆ กระท าการ เช่น 
ใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือร้านอาหาร เป็นต้น  

โดยต้องมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่เหมาะสมเพ่ือให้กระบวนการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตรมีความน่าเชื่อถือ และเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนั้น 

(2) การตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรต้องผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด ซึ่งต้องด าเนินการโดยผู้ตรวจสอบที่มีความรู้เฉพาะด้าน 
ต้องอาศัยข้อมูลจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก และต้องพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ  
อยู่เสมอ รวมถึงต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและจัดเก็บข้อมูล จึงยังคง
จ าเป็นต้องมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ือชดเชยต้นทุนในการด าเนินการของรัฐ 

(3) เมื่อมีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้ว ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรง 
อนุสิทธิบัตรจะเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามที่พระราชบัญญัติสิทธิบัตรก าหนด และสิทธิบัตรหรือ 
อนุสิทธิบัตรเป็นพยานหลักฐานส าคัญในคดีในกรณีที่มีข้อพิพาทด้วย จึงยังคงต้องมีการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในอัตราที่เหมาะสมเป็นรายได้แผ่นดิน เพ่ือให้รวมถึงค่าใช้จ่ายของรัฐในขั้นตอนต่างๆ 
เช่น การสืบสวนสอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ การด าเนินคดีของ
พนักงานอัยการ และการพิจารณาคดีของศาล เป็นต้น 

 

9.4 การปรับปรุงการให้บริการ 

      กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้พัฒนาและปรับปรุงระบบ 
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ดังนี้ 

(1) เพิ่มจ านวนผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร จากเดิม 39 คน  ในปี พ.ศ. 2557 เป็น 
95 คน ในปี พ.ศ. 2561 เพ่ือให้กระบวนการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
และเพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพในการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร กรมทรัพย์สิน  
ทางปัญญาได้จัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนาการปฏิบัติงานของกองสิทธิบัตร ซึ่งประกอบด้วย
คณะท างานกลุ่มย่อย 4 คณะ ได้แก่ (1) คณะท างานด้านการบริหารจัดการคุณภาพสิทธิบัตรและ  
อนุสิทธิบัตร (2) คณะท างานด้านการจ าแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ (3) คณะท างานด้านวิชาการ 
และ (4) คณะท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองสิทธิบัตรออกแบบ ซึ่งประกอบด้วย
คณะท างานกลุ่มย่อย 3 คณะ ได้แก่ (1) คณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนาการปฏิบัติงานของ 
กองสิทธิบัตรออกแบบด้านการจ าแนกสัญลักษณ์แบบผลิตภัณฑ์  (2) คณะท างานขับเคลื่อน 
การพัฒนาการปฏิบัติงานของกองสิทธิบัตรออกแบบด้านวิชาการ (3) คณะท างานขับเคลื่อน 
การพัฒนาการปฏิบัติงานของกองสิทธิบัตรออกแบบด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) จัดท าคู่มือการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ฉบับปี 
๒๕๖๒ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งได้ก าหนด
รายละเอียดการด าเนินการของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรในแต่ละขั้นตอน เช่น การตรวจสอบรายละเอียด
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การประดิษฐ์ การตรวจสอบข้อถือสิทธิ การตรวจสอบรูปเขียน และการตรวจสอบบทสรุปการประดิษฐ์ 
รวมถึงได้ก าหนดรายละเอียดการตรวจสอบความใหม่ และขั้นการประดิษฐ์ในด้านที่มีประเด็นเฉพาะ
ทางเทคนิค ได้แก่ ด้านเคมีและเภสัชภัณฑ์ รวมถึงเพ่ิมรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบค าขอรับ
สิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไว้ด้วย 

(3) กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดให้บริการรับค าขอรับสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร และค าขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาผ่านระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) เพ่ือช่วยลดภาระแก่ประชาชนในการเตรียมค าขอดังกล่าวในรูปแบบกระดาษ และ
ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย และกรมทรัพย์สินทางปัญญายังคงมีแผนการพัฒนาการให้บริการ
ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง เช่น การให้บริการออกสิทธิบัตรทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Patent) เป็นต้น นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังมีโครงการปรับปรุงระบบจดทะเบียนสิทธิบัตร
และระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ให้สามารถขอรับสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอยู่เสมอด้วย  

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญายังคงรับค าขอรับสิทธิบัตร  
อนุสิทธิบัตร และค าขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ ณ ที่ท าการกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทาง
ไปรษณีย์ และผ่านทางส านักงานพาณิชย์จังหวัดเช่นเดิมด้วย 

(4) กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดท าสิทธิบัตรการประดิษฐ์
และอนุสิทธิบัตรรูปแบบใหม่เป็นหนังสือส าคัญซึ่งปรากฏ QR Code ที่สามารถแสกนเพ่ือเข้าถึง
สิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งฉบับจากระบบของ  
กรมทรัพย์สินทางปัญญา และปรากฏรหัสอ้างอิง (Reference Number) ซึ่งสามารถน าไปกรอก 
ในหน้าเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนบริการตรวจสอบหนังสือส าคัญการจดทะเบียน
สิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นเดียวกัน โดยมีการออก
สิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นมา 
 

ส่วนที่ ๒ 
เหตุผลความจ าเป็นในการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ  

การก าหนดโทษอาญา และการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจ 
   

 
  
10. เหตุผลความจ าเป็นในการใช้ระบบอนุญาต 
 สิทธิบัตรเป็นสิทธิแต่เพียงผู้ เดียว (Exclusive rights) ที่รัฐให้เพ่ือตอบแทนความวิริยะ
อุตสาหะในการประดิษฐ์คิดค้น ดังนั้น การประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับสิทธิบัตร
จะต้องผ่านการตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขในการได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายหรือไม่ จึงจ าเป็นต้องคงระบบอนุญาตไว้ตามเดิม 
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๑1. เหตุผลความจ าเป็นในการใช้ระบบคณะกรรมการ 
 ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ มีการเพ่ิมเติมให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิทธิบัตร
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง  

ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิบัตรมีหน้าที่และอ านาจในการวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของ
อธิบดีที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรในขั้นตอนต่างๆ ภายใต้พระราชบัญญัติฯ เช่น ค าสั่งยกค าขอ 
ค าสั่งให้เพิกถอนสิทธิบัตรเพราะขาดความใหม่ เป็นต้น รวมถึงให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาแก่รัฐมนตรี 
ในการออกกฎกระทรวง ปฏิบัติการอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ และปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย อันเป็นหน้าที่ที่ต้องมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ จึงต้องมีคณะกรรมการ
สิทธิบัตรซึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในสาขาที่เกี่ยวข้องอีกไม่เกิน 12 คน โดยในจ านวนดังกล่าวให้แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไม่น้อย
กว่า 6 คน และเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นการเปิดช่องให้มีการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและ 
การพิจารณาออกสิทธิบัตรโดยบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องและเป็นกลาง จึงจ าเป็นต้อง 
คงระบบคณะกรรมการไว้ตามเดิม 

 
๑2. เหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดโทษอาญา 
 กระทรวงพาณิชย์ ได้ทบทวนการก าหนดโทษอาญาในพระราชบัญญัติ สิทธิ บั ตร  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามค าแนะน าของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การก าหนดโทษอาญา  
ในกฎหมาย ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เล่ม 136 ตอนที่ 
132 หน้า 18 แล้ว โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ได้มีการก าหนดโทษอาญาเพ่ิมเติม และกระทรวง
พาณิ ชย์ เ ห็ นคว รก าหนด โทษอาญา ในพระ ราชบัญญั ติ สิ ท ธิ บั ต ร เช่ น เ ดิ ม  ด้ ว ย เหตุ ผล 
ความจ าเป็น ดังนี้ 
 
 12.1 การก าหนดโทษอาญาเป็นการป้องปรามมิให้มีการกระท าละเมิดสิทธิในสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร เพ่ือมิให้มีบุคคลใดน าการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรือ  
อนุสิทธิบัตรไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิต่อผู้ทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ได้ใช้
ความวิริยะอุตสาหะและการลงทุนในการคิดค้นการประดิษฐ์ กรรมวิธี หรือแบบผลิตภัณฑ์ขึ้น โดยมี
ลักษณะท านองเดียวกับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินเช่นเดียวกับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวล
กฎหมายอาญา ซึ่งมีการเอาไป เบียดบัง หรือกระท าการอ่ืนๆ เช่น ข่มขู่ หลอกลวง เพ่ือให้ได้ซึ่ง
ทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนไปเพ่ือแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ ซึ่งการละเมิดสิทธิในสิทธิบัตรหรือ  

อนุสิทธิบัตรในทางอาญาก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน กล่าวคือ เป็นการกระท าที่เป็นการแย่งสิทธิแต่เพียง
ผู้เดียวในการใช้สอย ผลิต จ าหน่าย หรือสิทธิในการได้ดอกผลจากสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไปจาก
เจ้าของเพ่ือแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ เพียงแต่การละเมิดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไม่มีการน า  
ตัวทรัพย์นั้นไป เนื่องจากสิทธิแต่เพียงผู้เดียวมิ ได้เป็นวัตถุมีรูปร่างที่สามารถมีการครอบครอง 
เช่นทรัพย์ปกติได้  

 นอกจากนี้ การกระท าความผิดฐานละเมิดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอาจก่อให้เกิด 
ความเสียหายมากกว่าการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาที่ผู้กระท า
ความผิดเอาไปได้เพียงตัวทรัพย์นั้น เนื่องจากผู้ละเมิดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอาจใช้ประโยชน์ 
การประดิษฐ์หรือการออกแบบที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแสวงหาผลประโยชน์จากการผลิต ใช้ 
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และได้ผลตอบแทนจ านวนมาก ดังนั้น การละเมิดสิทธิในสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรจึงเป็นการกระท า
ต่อผู้ทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ร้ายแรง และยังกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ตลอดจน  

เป็นการละเมิดต่อกฎเกณฑ์เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยที่มุ่งคุ้มครองการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม
หรือในประเทศชาติอันเป็นความสงบเรียบร้อยของประชาชน (Public order) ด้วย ซึ่งหากไม่มี 
การก าหนดโทษอาญาไว้ ย่อมส่งผลให้ไม่มีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ อันจะส่งผลกระทบให้ไม่ม ี
การประดิษฐ์คิดค้นหรือสร้างสรรค์ผลงานออกแบบใหม่ๆ ซึ่งจะกระทบต่อสาธารณชน เนื่องจาก 

จะไม่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ ในระยะยาวได ้
 
 12.2 การละเมิดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรในหลายกรณีเป็นการผลิตสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
และคุณภาพ เช่น ยา เครื่องจักร อะไหล่รถยนต์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งท าให้ผู้บริโภคได้รับอันตราย
จากสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเหล่านี้ด้วย และกระทบต่อสุขภาวะ (Public Health) และความปลอดภัย
ของประชาชนโดยรวม ดังนั้น การละเมิดสิทธิในสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนอกจากจะก่อให้เกิด 
ความเสียหายแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรโดยตรงแล้ว ยังเป็นการละเมิดต่อความสงบเรียบร้อย 
ที่มุ่งคุ้มครองคนในสังคมอีกด้วย 
 
 12.3 การก าหนดให้เจ้าของสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรฟ้องคดีเพ่ือเรียกร้องค่าเสียหาย 
ทางแพ่งเท่านั้น เป็นการสร้างภาระให้กับผู้ทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เนื่องจากผู้ทรงสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรโดยทั่วไปจะฟ้องคดีเฉพาะในกรณีที่การละเมิดมีความมุ่งหมายทางการค้าหรือก่อให้เกิด
ความเสียหายร้ายแรง ในการฟ้องคดี  ผู้ทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรจะต้องเตรียมค าฟ้อง  
จ้างทนายความ รวบรวมหลักฐาน หาบุคคลผู้มีความรู้ในสาขานั้นมาร่วมเป็นพยาน และการด าเนิน
กระบวนพิจารณาในชั้นศาลจนคดีถึงที่สุดอาจใช้ระยะเวลานาน และหากผู้ทรงสิทธิบัตรหรือ 
อนุสิทธิบัตรชนะคดีและได้รับค่าสินไหมทดแทน ยังต้องมีกระบวนการบังคับคดีซึ่งอาจมีข้อพิพาท 
ในชั้นดังกล่าวอีกได้ ซึ่งการน าโทษอาญาออกจากพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ ย่อมท าให้ผู้ทรงสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร ผู้ประดิษฐ์คิดค้น และผู้ประกอบการต่างๆ เสียความเชื่อมั่นในระบบการคุ้มครอง
สิทธิบัตร และอาจมีผลให้การลงทุนในการประดิษฐ์คิดค้นและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ลดลงได้   
การก าหนดโทษอาญาไว้เป็นมาตรการที่ป้องปรามมิให้มีการละเมิดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
หากไม่มีโทษอาญา ย่อมท าให้ความน่าย าเกรงของกฎหมายลดลง เนื่องจากผู้จะกระท าละเมิดย่อมเห็น
ได้ว่า ผู้ทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรต้องไปด าเนินการฟ้องคดีแพ่ง ผู้กระท าละเมิดจะมีเวลาและ 
มีโอกาสในการต่อสู้คดี รวมถึงมีเวลาจัดการกับทรัพย์สินของตนจนท าให้ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือ 
อนุสิทธิบัตรที่มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนไม่อาจบังคับเอาแก่ทรัพย์เพ่ือชดเชยกับความเสียหายได้ 
มาตรการทางแพ่งจึงไม่อาจเป็นมาตรการเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
ที่จะท าให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได้  

 ในส่วนของค าแนะน าของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ที่ให้ใช้มาตรการบังคับ  
ทางแพ่งในกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่ได้มีความมุ่งหมายทางการค้านั้น กระทรวง
พาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ตระหนักถึงความมุ่งหมายที่จะให้มีโทษอาญาเท่าที่จ าเป็น 
และให้ความส าคัญกับการระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการในประเด็นเกี่ยวกับทรัพย์สิน  
ทางปัญญาและในประเด็นอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการสร้างปัจจัยในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ  
ในอีกทางหนึ่งด้วย จึงได้จัดให้บริการระงับข้อพิพาท โดยเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสามารถ 
ใช้บริการระงับข้อพิพาท ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการท่ีกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาได้จัดท าบันทึกความร่วมมือด้วย หรืออาจใช้บริการไกลเกลี่ย ณ ส านักงานศาลยุติธรรม  
ซึ่งมีความร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องดังกล่าวได้ โดยการไกล่เกลี่ยดังกล่าวจะช่วย
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ระงับข้อพิพาทได้โดยรวดเร็ว ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมีค่าใช้จ่ายน้อย สามารถรักษาข้อมูลความลับและ
รักษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการ รวมถึงเป็นการลดภาระในการฟ้องคดีแก่ผู้ประกอบการ  
และลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาลด้วย 
 

 12.4 ในประเด็นเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ การที่ประเทศไทยก าหนดโทษอาญาแก่  
การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะแก่การกระท าความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประดิษฐ์และนักลงทุนต่างประเทศว่า ประเทศไทย
ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดสิทธิในสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรถือ
เป็นการกระท าที่ร้ายแรง และความเชื่อมั่นดังกล่าวจะท าให้นักลงทุนต่างประเทศลงทุนในประเทศไทย 
ซึ่งจะก่อให้เกิดการจ้างงาน การลงทุน การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในประเทศไทยมากข้ึนด้วย 

 ทั้งนี้ ประเทศต่างๆ ยังคงก าหนดโทษส าหรับความผิดในกรณีการละเมิดสิทธิในสิทธิบัตรหรือ 
อนุสิทธิบัตร โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือป้องกันและยับยั้งการละเมิดสิทธิในสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในสหภาพยุโรป เช่น สาธารณรัฐเช็ก ราชอาณาจักรเดนมาร์ก สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ราชรัฐโมนาโก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สหพันธรัฐรัสเซีย 
และประเทศในอาเซียน ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เนการาบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 

 12.5 การออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเป็นกระบวนการที่อาศัยอ านาจจากภาครัฐ กล่าวคือ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญามีหน้าที่และอ านาจในการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
อันเป็นหนังสือส าคัญเพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรมีหน้าที่ในการตรวจสอบและรับรอง
สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการประดิษฐ์เพ่ือเป็นการตอบแทนกับการเปิดเผยการประดิษฐ์ซึ่งจะตกเป็น  
สาธารณสมบัติเมื่อสิ้นอายุความคุ้มครอง ดังนั้น การละเมิดสิทธิในสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรย่อมมิใช่
เป็นเพียงการละเมิดสิทธิระหว่างเอกชนเท่านั้น แต่ เป็นการละเมิดต่ออ านาจรัฐด้วยเช่นกัน  
การคงโทษอาญาไว้จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการป้องปรามมิให้มีการละเมิดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรขึ้น 
 

๑3. เหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุล ยพินิจในการออกค าสั่ง 
ทางปกครองหรือด าเนินกิจการทางปกครอง 
 การตรวจสอบสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรต้องมีการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
ก าหนด ซึ่งกฎหมายได้ก าหนดกรอบการพิจารณาอย่างกว้างไว้ ประกอบกับค าขอรับสิทธิบัตรและ  
อนุสิทธิบัตรแต่ละฉบับมีรายละเอียดการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน พนักงาน
เจ้าหน้าที่จึงจ าเป็นต้องมีดุลยพินิจในการตรวจสอบค าขอและออกค าสั่ง โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ได้ประกาศใช้คู่มือการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร และคู่มือค าขอรับ
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Guidelines for Examination) เพ่ือเป็นแนวทางการใช้ดุลยพินิจ 
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบค าขอของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 
พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ตลอดจน
เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจไปในแนวทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ คู่มือการตรวจสอบฯ ได้รับการจัดท าขึ้นโดยรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 
เช่น ตัวแทนสิทธิบัตร ส านักงานกฎหมาย และภาคประชาสังคม เป็นต้น 
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