
  สรุปผลการรับฟ�งความคิดเห็น ร�างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  1. วิธีการในการรับฟ�งความเห็น   1.1 การประชุมเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นท่ีควรแก-ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และท่ีแก-ไขเพ่ิมเติม  เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2559 กรมทรัพย�สินทางป�ญญาได�จัดประชุมเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม เพ่ือรวบรวมประเด็นในการปรับปรุงแก�ไขกฎหมาย โดยมีผู�เข�าร5วมประชุมรับฟ�งความคิดเห็นจากหน5วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จํานวน 120 คน ได�แก5  หน�วยงานภาครัฐ หน�วยงานภาคเอกชน - ศาลฎีกา - ศาลทรัพย�สินทางป�ญญาและการค�าระหว5างประเทศกลาง - ศาลจังหวัดสิงห�บุรี - สํานักงานคดีทรัพย�สินทางป�ญญาและการค�าระหว5าง   ประเทศกลาง สํานักงานอัยการสูงสุด - เนติบัณฑิตยสภา - สํานักงานส5งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย5อม - กรมเจรจาการค�าระหว5างประเทศ - สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร�การค�า - กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย - สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร�    เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห5งชาติ - สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี   แห5งชาติ - สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห5งชาติ - สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห5งชาติ - สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห5งประเทศไทย - สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค�การมหาชน) - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข - ศูนย�ความเปBนเลิศด�านชวีวิทยาศาสตร� (องค�การมหาชน) - คณะเภสัชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย - องค�การเภสัชกรรม  - สภาอุตสาหกรรมแห5งประเทศไทย - สมาคมทรัพย�สินทางป�ญญาแห5งประเทศไทย - สมาคมส5งเสริมทรัพย�สินทางป�ญญาแห5งประเทศไทย - สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนป�จจุบัน - มหาวิทยาลัยสยาม  - สมาคมผู�วิจัยและผู�ผลิตเภสัชภัณฑ� - บริษัท เอสแอนด�ไอ อินเตอร�เนชันนัล บางกอก    ออฟฟDศ จํากัด - องค�การส5งเสริมการค�าต5างประเทศของญ่ีปุEน        (JETRO Bangkok) - บริษัท ติลลิกีแอนด�กิบบินส� อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด - บริษัท ชวลิต แอนด�แอซโซซิเอทส� จํากัด - บริษัท เราส� แอนด� โค อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด - บริษัท อเนก แอนด� บริสชน จํากัด - บริษัท เบเคอร� แอนด� แม็คเคนซี จํากัด - บริษัท มารุต บุนนาค อินเตอร�เนชั่นแนลลอว�   ออฟฟDศ จํากัด - บริษัท กฎหมายเอสซีจี จํากัด - สํานักกฎหมายธรรมนิติ - สํานักงานสมนึกและสุธีทนายความ - สํานักงานกฎหมายเดชอุดม แอนด�แอสโซซิเอทส� จํากัด - สํานักงานกฎหมาย ดําเนนิ สมเกียรติและบุญมา จํากัด - บริษัท มาซูวัลเลย� แอนด� พาร�ทเนอร� จํากัด - บริษัท ปูนซิเมนต�ไทย จํากัด (มหาชน) - บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ� จํากัด - บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส� จํากัด - บริษัท เมดิกา อินโนวา จํากัด - มูลนิธิเพ่ือผู�บริโภค - มูลนิธิเข�าถึงเอดส� 



-๒-     ท่ีประชุมมีความเห็นโดยสรุปว5าพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม มีหลายประเด็นท่ีควรมีการแก�ไขปรับปรุง โดยเฉพาะอย5างยิ่ง ข้ันตอนการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ�และอนุสิทธิบัตรควรมีการปรับปรุงให�มีประสิทธิภาพและสอดคล�องกับแนวทางสากล เพ่ือแก�ไขป�ญหาเรื่องงานค�างสะสมและคุณภาพของการตรวจคําขอรับสิทธิบัตร ปรับปรุงบทบัญญัติท่ีไม5ชัดเจนก5อให�เกิดการตีความ รวมท้ังควรพัฒนาฐานข�อมูลสิทธิบัตรให�เข�าถึงได�ง5าย ถูกต�อง และเปBนป�จจุบัน โดยการแก�ไขกฎหมายสิทธิบัตรให�คํานึงถึงพันธกรณีระหว5างประเทศท่ีประเทศไทยเปBนภาคี และการสร�างสมดุลระหว5างประโยชน�ท่ีนักประดิษฐ�จะได�รับและประโยชน�สาธารณะควบคู5กันเปBนสําคัญ   ๑.2 การประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายว�าด-วยสิทธิบัตร        กรมทรัพย�สินทางป�ญญาได�มีคําสั่งแต5งต้ังคณะกรรมการพัฒนากฎหมายว5าด�วยสิทธิบัตรเม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2558 ซ่ึงประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิจากหน5วยงานราชการ ภาคเอกชน และนักวิชาการ โดยมีอธิบดีกรมทรัพย�สินทางป�ญญาเปBนประธานกรรมการเพ่ือดําเนินการแก�ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมโดยได�มีการจัดประชุม จํานวน 9 ครั้ง ดังนี้   - ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม ๒๕58  - ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม ๒๕59  - ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ� ๒๕60  - ครั้งท่ี 4 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ� ๒๕60   - ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน ๒๕60   - ครั้งท่ี 6 เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน ๒๕60   - ครั้งท่ี 7 เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม ๒๕60   - ครั้งท่ี 8 เม่ือวันท่ี 8 กันยายน ๒๕60  - ครั้งท่ี 9 เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560   1.3 การประชุมคณะอนุกรรมการยกร�างกฎหมายว�าด-วยสิทธิบัตร (ในส�วนท่ีเก่ียวกับข้ันตอนการจดทะเบียนและพิธีสารแก-ไขความตกลงทริปส;ด-านสาธารณสุข)  อธิบดีกรมทรัพย�สินทางป�ญญาในฐานะประธานกรรมการพัฒนากฎหมายว5าด�วยสิทธิบัตรได�มีคําสั่งแต5งต้ังคณะอนุกรรมการยกร5างกฎหมายว5าด�วยสิทธิบัตร (ในส5วนท่ีเก่ียวกับข้ันตอนการจดทะเบียนและพิธีสารแก�ไขความตกลงทริปส�ด�านสาธารณสุข) เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2558 ซ่ึงประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิจากหน5วยงานราชการ ภาคเอกชน และนักวิชาการ โดยมีผู�อํานวยการสํานักกฎหมายเปBนประธานอนุกรรมการเพ่ือดําเนินการยกร5างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  โดยได�มีการจัดประชุม จํานวน 12 ครั้ง ดังนี้  - ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2559  - ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2559  - ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2559  - ครั้งท่ี 4 เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2559  - ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2559  - ครั้งท่ี 6 เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2559  - ครั้งท่ี 7 เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2559  - ครั้งท่ี 8 เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 



-๓-    - ครั้งท่ี 9 เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2559  - ครั้งท่ี 10 เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2560  - ครั้งท่ี 11 เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2560  - ครั้งท่ี 12 เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2560   1.4 การประชุมเพ่ือช้ีแจงร�างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... ต�อหน�วยงานต�างๆ  1.4.1 กรมทรัพย�สินทางป�ญญาได�มอบหมายให�ฝEายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ว5าด�วยสิทธิบัตรเข�าร5วมการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค�าระหว5างประเทศท่ีมีผลกระทบต5อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ� 2561 ณ กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือชี้แจงสร�างความเข�าใจให�แก5คณะกรรมการฯ และเปDดโอกาสให�มีการรับฟ�ง ความคิดเห็นและข�อสังเกตเก่ียวกับร5างกฎหมาย   1.4.2 กรมทรัพย�สินทางป�ญญาได�มอบหมายให�ฝEายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ว5าด�วยสิทธิบัตร เปBนวิทยากรบรรยายร5างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ให�แก5สมาชิกของ สภาอุตสาหกรรมแห5งประเทศไทย เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2561 เพ่ือสร�างความเข�าใจและเปDดโอกาสให�สอบถามข�อสงสัยเก่ียวกับร5างกฎหมาย โดยมีผู�เข�ารับฟ�งการบรรยายเปBนสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห5งประเทศไทยประมาณ 50 คน   1.5 การรับฟ�งความเห็นผ�านเว็บไซต;กรมทรัพย;สินทางป�ญญา กรมทรัพย�สินทางป�ญญาได�จัดให�มีการรับฟ�งความคิดเห็นผ5านเว็บไซต�กรมทรัพย�สินทางป�ญญา (www.ipthailand.go.th) ระหว5างวันท่ี 31 มกราคม - 16 มีนาคม 2561 รวมเปBนระยะเวลา 44 วัน โดยมีข�อมูลประกอบการรับฟ�งความคิดเห็น ได�แก5  (๑) สภาพป�ญหาและสาเหตุของป�ญหา  (๒) ความจําเปBนท่ีต�องตรากฎหมายข้ึนเพ่ือแก�ไขป�ญหา  (๓) หลักการอันเปBนสาระสําคัญของกฎหมาย  (4) ร5างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี.. ) พ.ศ. ....  (5) ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 กับร5างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี.. ) พ.ศ. ....   (๖) เอกสารประกอบร5างพระราชบัญญัติ   - แผนผังข้ันตอนการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ�ท่ีแก�ไขใหม5   - แผนผังข้ันตอนการใช�สิทธิตามสิทธิบัตรท่ีแก�ไขใหม5   - แผนผังข้ันตอนการตรวจสอบคําขอรับอนุสิทธิบัตรท่ีแก�ไขใหม5   - สถานการณ�จําลองเก่ียวกับการเปDดเผยแหล5งท่ีมาของ GRs หรือ TK ในกฎหมายว5าด�วยสิทธิบัตร (หลักฐานการเปDดรับฟ�งความคิดเห็นปรากฏตามเอกสารแนบ 1)  ท้ังนี้ มีเข�าผู�ชมหน�าเว็บไซต�จํานวน 5,275 ครั้ง และมีผู�แสดงความคิดเห็นจํานวน 18 รายจาก 14 หน5วยงาน ดังนี้ - หน5วยภาครัฐ ได�แก5 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห5งชาติ องค�การเภสัชกรรม และกรมทรัพย�สินทางป�ญญา 



-๔-    - หน5วยงานภาคเอกชน และสํานักงานกฎหมาย ได�แก5 บริษัท ปูนซิเมนต�ไทย จํากัด (มหาชน)บริษัท เอสทีแอลโอ เอเชีย จํากัด (STLO Asia) บริษัท เอสแอนด�ไอ อินเตอร�เนชันนัล บางกอก ออฟฟDศ จํากัด  บริษัท ติลลิกีแอนด�กิบบินส� อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด  บริษัท สพรูสัน แอนด� เฟอร�กูสัน  - สมาคม และองค�กร ได�แก5 สมาคมทรัพย�สินทางป�ญญาแห5งประเทศไทย  สมาคมผู�วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ� (PREMA) เครือข5ายทรัพย�สินทางป�ญญาด�านการค�าและอุตสาหกรรมแห5งเอเชียตะวันออกเฉียงใต�ของญ่ีปุEน (SEAIPJ) องค�การส5งเสริมการค�าระหว5างประเทศของญ่ีปุEน (JETRO) คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) และสมาคมการค�ายูโรเปyยนเพ่ือธุรกิจและการพาณิชย� (European Association for Business and Commerce : EABC)  - กลุ5มภาคประชาสังคม ได�แก5 ศูนย�วิชาการเฝ}าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)  2. พ้ืนท่ีและกลุ�มเป?าหมายในการรับฟ�งความเห็น   2.1 พ้ืนท่ีในการรับฟ�งความเห็น   ท่ัวประเทศ ผ5านเว็บไซต�กรมทรัพย�สินทางป�ญญา (www.ipthailand.go.th)  2.2 กลุ�มเป?าหมายในการรับฟ�งความเห็น  หน5วยงานภาครัฐ หน5วยงานภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป  3. ประเด็นท่ีมีการแสดงความคิดเห็นและคําช้ีแจงรายประเด็น   ในภาพรวม ผู�แสดงความคิดเห็นส5วนใหญ5เห็นด�วยกับหลักการของร5างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี.. ) พ.ศ. .... แต5มีการแสดงความคิดเห็นเปBนจํานวนมาก บางส5วนเปBนการสอบถามในประเด็นทางปฏิบัติของพนักงานเจ�าหน�าท่ี หรือประเด็นอ่ืนท่ีไม5เก่ียวข�องกับมาตราท่ีมีการเสนอแก�ไขปรับปรุง ดังนั้น เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาความเห็นและชี้แจงรายประเด็น กระทรวงพาณิชย� โดยกรมทรัพย�สินทางป�ญญา จึงได�รวบรวมเฉพาะความเห็นในส5วนท่ีเก่ียวข�องกับร5างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี.. ) พ.ศ. .... โดยมีการสรุปและ เรียบเรียงถ�อยคําใหม5ให�มีความชัดเจน และเข�าใจถึงเจตนารมณ�ของผู�เสนอความเห็น ท้ังนี้ ความเห็นในส5วนอ่ืนๆ กรมทรัพย�สินทางป�ญญาจะรับไว�พิจารณาเพ่ือแก�ไขปรับปรุง ใช�ประโยชน�ในการยกร5างอนุบัญญัติ และชี้แจงทําความเข�าใจในโอกาสต5อไป   3.1 หมวด 1 บทท่ัวไป: มาตรา 3 นิยาม “ทรัพยากรพันธุกรรม”“สารพันธุกรรม”“อนุพันธ;” “ภูมิป�ญญาท-องถ่ิน” - ควรปรับปรุงนิยามคําว5า “ทรัพยากรพันธุกรรม” “สารพันธุกรรม” “อนุพันธ�” ให�สอดคล�องกับอนุสัญญาว5าด�วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) และพิธีสารนาโงยา (Nagoya Protocol) รวมท้ังปรับปรุงถ�อยคําท่ีเก่ียวข�อง เช5น การใช�ทรัพยากรพันธุกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพให�มีความชัดเจน - เพ่ิมเติมนิยามเพ่ือให�เกิดความชัดเจนและสอดคล�องกับหลักสากล ทรัพยากรพันธุกรรม/ สารพันธุกรรม หมายความว5า สารใดๆ ท่ีได�มาจากส5วนของร5างกายมนุษย� สัตว� พืช หรือจุลินทรีย� ท่ีมีลักษณะทางพันธุกรรมโดยท่ีเปBนสารท่ีมีคุณสมบัติหรืออาจมีคุณสมบัติโดยการพัฒนาการประดิษฐ�นั้นจะต�องอาศัยคุณสมบัติทางพันธุกรรมของสารพันธุกรรมนั้น - ควรใช�คําว5า “อนุพันธ�ทางพันธุกรรม” เพ่ือลดความสับสนของอนุพันธ�ทางเคมีด�านยา - ขอให�นิยาม “ทรัพยากรพันธุกรรม”“ภูมิป�ญญาท�องถ่ิน” ให�เหลือแคบเฉพาะทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิป�ญญาท�องถ่ินท่ีได�รับจากประเทศไทยเท5านั้น  



-๕-     คําช้ีแจง - นิยาม “สารพันธุกรรม” ได�ยกร5างข้ึนตาม Article 2 ของอนุสัญญาว5าด�วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity : CBD) และนิยาม “อนุพันธ�” ตาม Article 2 (อี) ของพิธีสารนาโงยาว5าด�วยการเข�าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ5งป�นผลประโยชน�ท่ีได�จากการใช�ทรัพยากรพันธุกรรมอย5างยุติธรรมและเท5าเทียม (Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization : Nagoya Protocol) โดยอ�างอิงจากคําแปลฉบับภาษาไทย ซ่ึงจัดทําข้ึนโดยสํานักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ซ่ึงเปBนหน5วยงานรับผิดชอบหลักในประเทศไทย จึงมีความเปBนสากลและสอดคล�องกับความตกลงระหว5างประเทศแล�ว อย5างไรก็ดี นิยามคําว5า“ทรัพยากรพันธุกรรม” ได�ยกร5างข้ึนตาม Article 2 ของ CBD แต5มีการ เพ่ิมคําว5า “อนุพันธุ�” เพ่ือให�สอดคล�องกับท5าทีของประเทศไทยในการเจรจาเวทีระหว5างประเทศ WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resource, Traditional Knowledge and Folklore (WIPO IGC) - วัตถุประสงค�และหลักการของการกําหนดทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิป�ญญาท�องถ่ินในส5วนนี้ไม5ได�หมายเฉพาะในกรณีท่ีประเทศไทยเปBนประเทศผู�ให� (Provider) เท5านั้น ซ่ึงเปBนไปในลักษณะเดียวกันกับต5างประเทศ โดยจะกําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมในประกาศกรมทรัพย�สินทางป�ญญาในภายหลัง   3.2 หมวด 2 สิทธิบัตรการประดิษฐ; ส�วนท่ี 1 การขอรับสิทธิบัตร (๑) มาตรา 6วรรคสอง และมาตรา 6/1 : งานท่ีปรากฏอยู�แล-วและข-อยกเว-นท่ีไม�ถือเปJน การเปKดเผยสาระสําคัญ - คําว5า “ก5อนวันขอรับสิทธิบัตร”ในมาตรา 6 วรรคสอง (1) (4) และ (5) หมายความรวมถึง วันยื่นคําขอครั้งแรก (Priority date) หรือวันยื่นคําขอระหว5างประเทศ (International filing date) ด�วยหรือไม5 - ถ�อยคําตามมาตรา 6 วรรคสามอาจจะทําให�เกิดความสับสนในการนับอายุความคุ�มครองตามมาตรา 35 เพราะอาจทําให�เข�าใจได�ว5าอายุความคุ�มครองเริ่มต�นจากวันยื่นคําขอครั้งแรก (Priority date) - การเปDดเผยท่ีได�รับข�อยกเว�นว5าไม5ถือเปBนการเปDดเผยสาระสําคัญตามมาตรา 6/1 ไม5ควรรวมถึงการเปDดเผยโดยผู�ได�รับอนุญาตจากผู�ประดิษฐ�หรือผู�ขอรับสิทธิบัตร - การเปDดเผยท่ีได�รับข�อยกเว�นว5าไม5ถือเปBนการเปDดเผยสาระสําคัญควรรวมถึงการเปDดเผยทางรูปแบบต5างๆ เช5น การเปDดเผยในการประชุมวิชาการ และบทความทางวิชาการ เช5น มาตรา 6 กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศอินโดนีเซีย ฉบับปรับปรุงปy พ.ศ. 2559 ได�ระบุให�การเปDดเผยในเอกสารในการค�นคว�าและวิจัยทางวิทยาศาสตร�ท่ีถูกเปDดเผยโดยผู�ประดิษฐ� รวมท้ังในการประชุมทางวิทยาศาสตร�เพ่ือการเรียนรู� หรือ เพ่ือการค�นคว�าวิจัยไม5ทําให�สูญเสียความใหม5หากอยู5ในระยะเวลา 6 เดือนก5อนยื่นคําขอ และรวมถึงการเปDดเผยผลิตภัณฑ�ด�วยตัวเองผ5านอินเทอร�เน็ตหรือการจําหน5ายสินค�า เนื่องจากนักวิจัยและนักประดิษฐ�ใช�อินเทอร�เน็ตเปBนช5องทางในการเผยแพร5ผลงานวิจัยหรือการประดิษฐ�ของตนก5อนท้ังสิ้น คําช้ีแจง - “วันยื่นคําขอรับสิทธิบัตร” ตามร5างมาตรา 6 วรรคสอง หมายถึงวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร แต5หากมีการขอถือสิทธิวันยื่นคําขอครั้งแรกตามมาตรา 19 ทวิ ให�ถือวันยื่นคําขอครั้งแรก(Priority Date) เปBนวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักรเพ่ือประโยชน�ในการพิจารณางานท่ีปรากฏ อยู5แล�วตามมาตรา 6 วรรคสาม ซ่ึงสอดคล�องกับหลักการของ Priority Rights ตามข�อ 4 ของอนุสัญญา กรุงปารีสว5าด�วยการคุ�มครองทรัพย�สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property: Paris Convention) ท้ังนี้ ถ�อยคําตามมาตรา 6 วรรคสาม มีข้ึนเพ่ือให�เกิดความชัดเจนว5าวันยื่นคําขอ



-๖-   ครั้งแรก (Priority Date) จะใช�เปBนฐานในการตรวจค�นงานท่ีปรากฏอยู5แล�วเท5านั้น ไม5ได�หมายความว5าเม่ือ มีการขอถือสิทธิวันยื่นคําขอครั้งแรกตามมาตรา 19 ทวิ แล�วจะทําให�วันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรย�อนไปเปBนวันยื่นคําขอครั้งแรก ดังนั้น วันเริ่มต�นนับอายุการคุ�มครองสิทธิบัตรในราชอาณาจักรตามมาตรา 35 แห5งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ จึงเริ่มต้ังแต5วันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักรไม5ใช5วันยื่นคําขอครั้งแรก - ในเรื่องการเปDดเผยท่ีได�รับข�อยกเว�นไม5มีพันธกรณีระหว5างประเทศฉบับใดกําหนดหลักเกณฑ�ไว�เปBนมาตรฐาน อย5างไรก็ดี จากการศึกษากฎหมายสิทธิบัตรของต5างประเทศจากฐานข�อมูลขององค�การทรัพย�สินทางป�ญญาโลก (WIPO)1 พบว5าส5วนใหญ5แล�ว จะกําหนดการเปDดเผยไว�อย5างกว�าง ไม5จํากัดวิธีการ โดยอาจเปBนการเปDดเผยโดยวิธีการใดก็ได�ไม5ว5าจะเปBนในเอกสารวิชาการ งานแสดงสินค�า อินเทอร�เน็ต เพ่ือให� ผู�ประดิษฐ� ผู�ขอรับสิทธิบัตร สามารถนําการประดิษฐ�ไปเปDดเผยเพ่ือประโยชน�ในเชิงพาณิชย�หรือทางวิชาการภายในระยะเวลา 12 เดือนก5อนยื่นคําขอรับสิทธิบัตร และรวมถึงการเปDดเผยโดยผู�ประดิษฐ� ผู�ขอรับสิทธิบัตร และผู�ท่ีได�รับอนุญาตจากผู�ประดิษฐ�หรือผู�ขอรับสิทธิบัตรด�วย ท้ังนี้ ร5างมาตรา 6/1 (2) กําหนดข�อยกเว�น การเปDดเผยไว�กว�างเช5นเดียวกับแนวทางของกฎหมายต5างประเทศท่ีกล5าวไว�ข�างต�น   (๒) มาตรา 9 : ส่ิงท่ีขอรับสิทธิบัตรไม�ได- - ควรแยกสิ่งท่ีไม5ใช5การประดิษฐ�ซ่ึงไม5ได�รับความคุ�มครองและการประดิษฐ�ท่ีไม5อาจขอรับ ความคุ�มครองออกจากกันโดยแก�ไขมาตรา 9 เดิมและเพ่ิมเติมมาตรา 9/1 เพ่ือจัดหมวดหมู5ใหม5ให�ถูกต�อง ตามหลักวิชาการ - แก�ไขข�อความจากเดิม “(4) วิธีการวินิจฉัย บําบัด ศัลยกรรม หรือการรักษาโรคของมนุษย�หรือสัตว�”เปBน “(4) วิธีการวินิจฉัย บําบัด และศัลยกรรม เพ่ือการรักษาโรคของมนุษย�หรือสัตว�” เพ่ือให�ตรงกับ ความตกลงว5าด�วยสิทธิในทรัพย�สินทางป�ญญาเก่ียวกับการค�า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS Agreement) ข�อ 27.3 (เอ) ซ่ึงใช�คําว5า “diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of humans or animals” - ไม5มีข�อขัดข�องกับการเพ่ิมคําว5าศัลยกรรมเปBนข�อยกเว�นตามมาตรา 9 (4) แต5ร5างมาตราดังกล5าวอาจจะมีความหมายท่ีกว�างเกินไป เนื่องจากยังไม5เห็นความชัดเจนว5าจะไม5รวมถึงผลิตภัณฑ�สําหรับใช�ด�วยวิธีดังกล5าวด�วย (Products for use in such methods) - ควรแก�ไขในมาตรา ๙ (๔) เพ่ือให�เกิดความชัดเจนว5าขอบเขตของ “การรักษาโรคด�วยยาเปBนวิธีหนึ่งของวิธีการรักษาโรคของมนุษย�หรือสัตว�” ขอรับสิทธิบัตรไม5ได� - มาตรา ๙(๖) วิธีการดําเนินธุรกิจ ควรเพ่ิมบทนิยามและตัวอย5างประกอบ คําช้ีแจง - มีการปรับปรุงแก�ไขข�อความในมาตรา ๙ วรรคหนึ่งจากคําว5า “การประดิษฐ�ดังต5อไปนี้ไม5ได�รับความคุ�มครองตามพระราชบัญญัติ” เปBน “สิ่งต5อไปนี้ไม5ได�รับความคุ�มครองตามพระราชบัญญัติ” เพ่ือให�เกิดความเข�าใจท่ีถูกต�องว5าบางรายการท่ีอยู5ในอนุบัญญัติของมาตรานี้ เช5น (๑) และ (๒) ไม5ใช5การประดิษฐ� จึงไม5มีความจําเปBนต�องแยกออกมาเปBนมาตราใหม5 - ถ�อยคําตามมาตรา 9 (๔) เสนอแก�ไขใหม5มีความสอดคล�องกับความตกลงทริปส�ข�อ 27.3 (เอ) และนโยบายการคุ�มครองสิทธิบัตรของประเทศไทยแล�ว ท้ังนี้ อุปกรณ�หรือผลิตภัณฑ�ท่ีใช�สําหรับศัลยกรรมเปBนผลิตภัณฑ�ท่ีนํามายื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ�ได� หากมีความใหม5 ข้ันการประดิษฐ�ท่ีสูงข้ึน และการประยุกต�ในทางอุตสาหกรรมตามท่ีกําหนดในมาตรา ๕ ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ                                                  1http://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/national_laws/grace_period.pdf  



-๗-   - วิธีการดําเนินธุรกิจ (Business Methods) ท่ีไม5ก5อให�เกิดผลิตภัณฑ�หรือกรรมวิธีใด เปBนสิ่งท่ีขอรับสิทธิบัตรไม5ได�อยู5แล�วตามแนวทางการพิจารณาของกรมทรัพย�สินทางป�ญญา เนื่องจากพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 กําหนดให�การประดิษฐ�ท่ีจะได�รับความคุ�มครองต�องเปBนการประดิษฐ�ท่ีเกิดจากการคิดค�นหรือคิดทําข้ึนอันเปBนผลให�ได�มาซ่ึงผลิตภัณฑ�หรือกรรมวิธีใดๆ ข้ึนใหม5 หรือการกระทําใดๆ ท่ีทําให�ดีข้ึนซ่ึงผลิตภัณฑ�หรือกรรมวิธี ดังนั้น มาตรา ๙(๖) นี้จึงเปBนเพียงการกําหนดในกฎหมายให�มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนและจะมีการอธิบายวิธีการพิจารณาไว�ในคู5มือการตรวจสอบต5อไป   (๓) มาตรา 17/1 : การระบุแหล�งท่ีมาและย่ืนเอกสารท่ีเก่ียวข-องกับการขออนุญาตก�อน การเข-าถึงและข-อตกลงแบ�งป�นผลประโยชน; - การกําหนดให�เปDดเผยแหล5งท่ีมาของทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิป�ญญาท�องถ่ินก5อนการประกาศโฆษณาครั้งท่ี 2 หรือออกสิทธิบัตร อาจทําให�กระบวนการตรวจสอบและการประกาศโฆษณาล5าช�าและไม5สามารถดําเนินการได�ทัน 18 เดือน - ประกาศหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีจะออกตามมาตรานี้ต�องไม5สร�างภาระต5อผู�ยื่นคําขอมากเกินไป - ควรกําหนดให�สามารถยื่นเอกสารเวลาใดก็ได�ก5อนได�รับจดทะเบียนและไม5ควรกําหนดว5าให�ยื่นมาพร�อมกับคําขอ ท้ังนี้ อาจกําหนดให�ผู�ขอรับสิทธิบัตรขอผ5อนผันขยายระยะเวลาในการยื่นเอกสารประกอบได� - พันธกรณีตามท่ีกําหนดในอนุสัญญาว5าด�วยความหลากหลายทางชีวภาพและพิธีสารนาโงยาฯ มีเพียงการกําหนดหลักเกณฑ�ในการเข�าถึงและการแบ5งป�นผลประโยชน�ในทรัพยากรพันธุกรรมเท5านั้น และยังไม5มีการกําหนดให�ผู�ขอรับสิทธิบัตรต�องระบุแหล5งท่ีมาและยื่นเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการขออนุญาตก5อนการเข�าถึงและข�อตกลงแบ5งป�นผลประโยชน�ซ่ึงทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิป�ญญาท�องถ่ินในการขอรับสิทธิบัตร ดังนั้น การเพ่ิมเง่ือนไขในการขอรับสิทธิบัตรท่ีแตกต5างจากความตกลงระหว5างประเทศท่ีประเทศไทยเปBนภาคี เช5น TRIPS Agreement การเพ่ิมเติมเง่ือนไขในการขอรับสิทธิบัตรจึงอาจขัดแย�งกับพันธกรณีท่ีประเทศไทยมีอยู5ตาม TRIPS Agreement ได� ประกอบกับการเจรจาระหว5างประเทศเก่ียวกับการเปDดเผยแหล5งท่ีมาและการแบ5งป�นผลประโยชน�ยังอยู5ในระหว5างการเจรจาเพ่ือแก�ไข TRIPS Agreement ข�อ 29 จึงควรรอให�การเจรจาความตกลงระหว5างประเทศดังกล5าวได�ข�อยุติก5อน  - หลักการเปDดเผยแหล5งท่ีมา เปBนการเพ่ิมภาระให�แก5ผู�ยื่นคําขอเกินความจําเปBน และสร�างภาระให�กับผู�ขอรับสิทธิบัตร โดยประเทศท่ีมีบทบัญญัติในลักษณะนี้จะกําหนดเพียงให�ผู�ขอระบุเฉพาะแหล5งท่ีมาของทรัพยากรพันธุกรรมหรือภูมิป�ญญาท�องถ่ินเท5านั้น โดยไม5ต�องยื่นเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการขออนุญาตก5อนการเข�าถึงและการแบ5งป�นผลประโยชน�เพ่ือไม5ให�เปBนภาระสําหรับผู�ขอเพราะเปBนข�อกําหนดตามกฎหมายอ่ืนไม5ใช5ขอบเขตโดยตรงของกฎหมายสิทธิบัตรและมีกฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิป�ญญาท�องถ่ินแยกต5างหากจากกฎหมายสิทธิบัตรเช5น ฝรั่งเศส อินเดีย เอธิโอเปyย ฟDลิปปDนส� และเวียดนาม เปBนต�น - ในป�จจุบันประเทศไทยยังไม5มีกฎหมายเก่ียวกับการขออนุญาตก5อนการเข�าถึงและข�อตกลงแบ5งป�นผลประโยชน�จากการใช�ทรัพยากรพันธุกรรมหรือภูมิป�ญญาท�องถ่ินเปBนการเฉพาะ กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง มีเพียงพระราชบัญญัติคุ�มครองพันธุ�พืช พ.ศ. 2542 ซ่ึงกําหนดหลักเกณฑ�การเข�าถึงและการแบ5งป�นผลประโยชน�เฉพาะทรัพยากรพันธุกรรมพืชและอยู5ระหว5างแก�ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติ จึงควรรอให�การปรับปรุงกฎหมายดังกล5าวชัดเจนก5อน - ป�จจุบันประเทศไทยยังไม5มีกฎหมายเฉพาะท่ีคุ�มครองภูมิป�ญญาท�องถ่ิน มีเพียงกฎหมายบางฉบับท่ีเปBนกฎหมายใกล�เคียงท่ีใช�คุ�มครองภูมิป�ญญาท�องถ่ินบางสาขาเท5านั้น เช5น พระราชบัญญัติคุ�มครองและส5งเสริมภูมิป�ญญาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก พ.ศ. 2542 ประกอบกับหน5วยงานของรัฐไม5มีฐานข�อมูลให�ประชาชนใช�อ�างอิงถึงภูมิป�ญญาท�องถ่ิน และทําให�ประชาชนไม5ทราบว5าผู�ใดเปBนผู�ทรงสิทธิใน 



-๘-   ภูมิป�ญญาดังกล5าวและไม5อาจสืบทราบได�ว5าใครเปBนเจ�าของ ทําให�ไม5อาจขออนุญาตก5อนการเข�าถึงหรือเจรจาทําข�อตกลงแบ5งป�นผลประโยชน� คําช้ีแจง - การระบุแหล5งท่ีมาของทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิป�ญญาท�องถ่ินตามมาตรา ๑๗/๑ เปBนรายการหนึ่งในแบบฟอร�มคําขอรับสิทธิบัตร โดยมุ5งหมายให�เปBนการรับรองข�อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนโดยผู�ขอรับสิทธิบัตรเอง โดยผู�ตรวจสอบสิทธิบัตรจะไม5ตรวจสอบความถูกต�องของข�อเท็จจริงดังกล5าว จึงไม5เปBนภาระแก5ผู�ตรวจสอบ หรือทําให�กระบวนการตรวจสอบหรือการประกาศโฆษณาล5าช�าแต5อย5างใด  - รายละเอียดเก่ียวกับเง่ือนไข หลักเกณฑ� และวิธีการการระบุแหล5งท่ีมาและยื่นเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการอนุญาตก5อนการเข�าถึงและข�อตกลงแบ5งป�นผลประโยชน� จะกําหนดในประกาศกรมทรัพย�สินทางป�ญญา โดยมีสาระสําคัญเปBนเพียงให�ผู�ขอระบุชื่อประเทศ (ประเทศผู�ให�) หรือในกรณีท่ีการได�มาซ่ึงทรัพยากรพันธุกรรมหรือภูมิป�ญญาท�องถ่ินนั้นอยู5นอกเขตสิทธิอธิปไตยของรัฐใดให�ระบุข�อมูลทางภูมิศาสตร�หรืออ�างอิงแหล5งท่ีมาแทน และในส5วนของการยื่นเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการขออนุญาตก5อนการเข�าถึงหรือข�อตกลงแบ5งป�นผลประโยชน� จะต�องยื่นก็ต5อเม่ือกฎหมายภายในของประเทศผู�ให�กําหนดให�ดําเนินการเช5นว5านั้น แต5หากไม5มีกฎหมายภายในของประเทศผู�ให�กําหนดให�ดําเนินการใดๆ ให�ผู�ขอรับรองว5า กฎหมายภายในของแหล5งท่ีมาไม5มีข�อกําหนดให�ต�องขออนุญาตหรือจัดทําข�อตกลงแบ5งป�นผลประโยชน�เท5านั้น ดังนั้น การกรอกข�อมูลในส5วนนี้จึงเปBนเพียงการกรอกข�อมูลเพ่ือแสดงข�อเท็จจริงท่ีผู�ขอรับสิทธิบัตรทราบด�วยตัวเองในการดําเนินการตามกฎหมายไว�แล�วอย5างถูกต�อง   - เนื่องจากกฎหมายสิทธิบัตรไม5ใช5กฎหมายว5าด�วยการเข�าถึงและแบ5งป�นผลประโยชน� แต5เปBนกฎหมายท่ีอยู5ในข้ันตอนการดําเนินการหลังการพัฒนา ศึกษา หรือวิจัย และได�มาซ่ึงการประดิษฐ�ท่ีจะขอรับสิทธิบัตร ดังนั้น การเข�าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิป�ญญาท�องถ่ินท่ีใช�ในการประดิษฐ�อย5างถูกต�องตามกฎหมายย5อมจะต�องเปBนข้ันตอนท่ีได�ดําเนินการอย5างครบถ�วนก5อนนําทรัพยากรพันธุกรรมหรือภูมิป�ญญาท�องถ่ินไปศึกษาวิจัยและมาขอรับสิทธิบัตรอยู5แล�ว การระบุข�อเท็จจริงตามมาตรานี้จึงเปBนเพียงการยืนยันข�อมูลของตน โดยการกรอกข�อมูลที ่ผู �ขอรับส ิทธ ิบ ัตรควรได�ทราบหรือมีอยู 5แล �วในว ันที ่ขอรับส ิทธ ิบ ัตร อย5างไรก็ดี  ในส5วนของการขออนุญาตส5งเอกสารเพิ่มเติมภายหลังได� กรมฯ ขอนําไปเปBนประเด็นประกอบการพิจารณา ยกร5างกระกาศกรมทรัพย�สินทางป�ญญากําหนดเง่ือนไข หลักเกณฑ� และวิธีการท่ีเก่ียวข�อง ในภายหลัง - พันธกรณีตามท่ีกําหนดไว�ใน CBD และพิธีสารนาโงยาฯ ไม5เพียงแต5กําหนดให�มีหลักเกณฑ� ในการเข�าถึงและการแบ5งป�นผลประโยชน�ในทรัพยากรพันธุกรรมเท5านั้น แต5ยังมีพันธกรณีเก่ียวกับการจัดให�มี จุดตรวจสอบการดําเนินการตามหลักเกณฑ�ดังกล5าวเพ่ือทําหน�าท่ีรวบรวมหรือรับข�อมูลเก่ียวกับการขออนุญาตก5อนการเข�าถึงและการแบ5งป�นผลประโยชน�ซ่ึงรวมถึงแหล5งท่ีมาด�วย นอกจากนี้ หลักการดังกล5าวได�ปรากฏอยู5ในพระราชบัญญัติคุ�มครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับป�จจุบัน และเปBนหลักการท่ีประเทศท่ีให�ความสําคัญหรือเปBนเจ�าของทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิป�ญญาท�องถ่ินหรือมีความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงรวมถึงประเทศไทยสนับสนุนให�มีข�อกําหนดนี้เปBนเครื่องมือท่ีมีผลผูกพันเปBนกฎหมายระหว5างประเทศ และบางประเทศได�กําหนดให�มีหลักการนี้ในกฎหมายสิทธิบัตรของตนแล�วโดยไม5รอให�กฎหมายระหว5างประเทศกําหนดพันธกรณีเพ่ิมเติม และแม�จะมีกฎหมายเฉพาะเก่ียวกับการเข�าถึงและการแบ5งป�นผลประโยชน�ทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิป�ญญาท�องถ่ินแยกเปBนกฎหมายเฉพาะ แยกต5างหากจากกฎหมายสิทธิบัตรอีกฉบับ แต5ก็ยังมีข�อกําหนดให� ผู�ขอรับสิทธิบัตรเปDดเผยข�อมูลเก่ียวกับแหล5งท่ีมาและกําหนดให�แสดงหลักฐานการเข�าถึงหรือการแบ5งป�นผลประโยชน�ในกฎหมายสิทธิบัตรด�วย เช5น ฟDลิปปDนส� อินโดนีเซีย อียิปต� อิตาลี คีร�กีซสถาน นามีเบีย เปรู ปานามา และสาธารณรัฐแอฟริกาใต� เปBนต�น 



-๙-    - แม�การขออนุญาตก5อนการเข�าถึงและข�อตกลงการแบ5งป�นผลประโยชน�จะเปBนไปตามกฎหมายอ่ืน ซ่ึงไม5ใช5ขอบเขตของกฎหมายว5าด�วยสิทธิบัตร แต5การปรับปรุงแก�ไขกฎหมายในส5วนนี้จะทําให�มีบทบัญญัติ ท่ีสอดคล�องกับท5าทีของประเทศไทยในเวทีโลกซ่ึงเรียกร�องตลอดมาให�มีหลักการเปDดเผยแหล5งท่ีมาของสิ่งประดิษฐ�ในกฎหมายสิทธิบัตรและให�มีการดําเนินการอย5างสอดคล�องและส5งเสริมซ่ึงกันและกันระหว5างกฎหมายทรัพย�สินทางป�ญญาและอนุสัญญาว5าด�วยความหลากหลายทางชีวภาพ และจะทําให�กรมฯ สามารถเปBนหนึ่งในจุดตรวจสอบรองรับการเข�าเปBนภาคีพิธีสารนาโงยาฯ ซ่ึงไทยได�ลงนามและอยู5ระหว5างดําเนินการ เพ่ือเข�าเปBนภาคีได�  - แม�ป�จจุบันประเทศไทยยังไม5มีกฎหมายกลางเก่ียวกับการขออนุญาตก5อนการเข�าถึงและข�อตกลงแบ5งป�นผลประโยชน� แต5มีกฎหมายเฉพาะท่ีเก่ียวข�องหลายฉบับ เช5น พระราชบัญญัติคุ�มครองพันธุ�พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติคุ�มครองและส5งเสริมภูมิป�ญญาการแพทย�แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติปEาสงวนแห5งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ�และใช�ประโยชน�ความหลากหลายทางชีวภาพแห5งชาติว5าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการในการเข�าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได�รับผลประโยชน�ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ เปBนต�น อีกท้ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอยู5ระหว5างพิจารณายกร5างกฎหมายซ่ึงมีหลักการดังกล5าวด�วย ซ่ึงจะสามารถสอดรับกับหลักการในกฎหมายสิทธิบัตรฉบับนี้ได�เปBนอย5างดี   (๔) มาตรา 19 :  การแสดงการประดิษฐ;ในงานแสดงต�อสาธารณชน - งานแสดงตามมาตรา 19 หมายถึงงานแสดงระหว5างประเทศท่ีมีผู�เข�าร5วมมากกว5าหนึ่งประเทศเข�าร5วมเท5านั้นหรือไม5 และหากเปBนงานแสดงภายในประเทศเอง โดยรัฐเปBนผู�จัดหรืออนุญาตให�จัดจะขอใช�สิทธิตามมาตราใด ได�หรือไม5 คําช้ีแจง - มาตรา ๑๙ ตามพระราชบัญญัติฯ มีหลักการมาจากข�อ ๑๑ ของ Paris Convention โดย มุ5งหมายถึงงานแสดงต5อสาธารณชนระหว5างท่ีมีผู�เข�าร5วมแสดงงานมากกว5า ๑ ประเทศ โดยอาจเปBนงานแสดงต5อสาธารณชนระหว5างประเทศท่ีจัดข้ึนในประเทศหรือต5างประเทศก็ได� อย5างไรก็ดี เนื่องจากหลักการของมาตรา ๑๙ และมาตรา ๖/๑ มีความคาบเก่ียวและทับซ�อนกัน เนื่องจากมาตรา ๖/๑ (๒) ครอบคลุมถึงการเปDดเผยอย5างไม5จํากัดวิธีการ ดังนั้น การนําการประดิษฐ�ออกแสดงในงานแสดงสินค�าจึงเข�าข5ายท่ีจะได�รับข�อยกเว�นการเปDดเผยสาระสําคัญตามมาตรา ๖/๑ (๒) อยู5แล�ว โดยไม5ต�องวิเคราะห�ว5าเปBนงานแสดงท่ีมีผู�เข�าร5วมแสดงสินค�ามากกว5า ๑ ประเทศ หรือจัดข้ึนในประเทศไทยหรือในต5างประเทศ กรมทรัพย�สินทางป�ญญาจึงตัดมาตรา ๑๙ ออก เพ่ือไม5ให�เกิดความสับสนในการตีความ สอดคล�องกับความเห็นของผู�เชี่ยวชาญจากองค�การทรัพย�สินทางป�ญญาโลกซ่ึงเคยให�ความเห็นต5อพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ เม่ือวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๔๙ ว5า มาตรา ๑๙ มีความซํ้าซ�อนกับมาตรา ๖ วรรคท�าย (คือ มาตรา ๖/๑ ตามร5างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ) เนื่องจากสามารถอ�างการเปDดเผยโดยตัวผู�ประดิษฐ�เองตามมาตรา ๖ วรรคท�ายโดยไม5ต�องระบุวิธีการเปDดเผยได�อยู5แล�ว ท้ังนี้ กฎหมายสิทธิบัตรของหลายประเทศ เช5น ญ่ีปุEน และสิงคโปร� ได�แก�ไขข�อยกเว�นการเปDดเผยสาระสําคัญโดยไม5ระบุรูปแบบและวิธีการเปDดเผยในลักษณะเดียวกันกับร5างมาตรา ๖/๑ (๒) และยกเลิกมาตราท่ีเก่ียวกับการเปDดเผยในงานแสดงสินค�าเพราะหมดความจําเปBน  (๕) มาตรา 19 ทวิ : การขอถือสิทธิวันย่ืนคําขอครั้งแรก - ถ�อยคําท่ีใช�ในมาตรา ๑๙ ทวิเข�าใจยาก อาจแก�ไขเปBน “ผู�ขอรับสิทธิบัตรอาจขอให�วันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรให�เปBนวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร” น5าจะเข�าใจได�ง5ายกว5า ท้ังนี้ ควรนํามาใช�กับการพิจารณาข้ันการประดิษฐ�ท่ีสูงข้ึนตามมาตรา 7 ด�วย 



-๑๐-   - การฟ��นสิทธิวันยื่นคําขอครั้งแรกควรจํากัดให�ทําได�เฉพาะกรณีการฟ��นสิทธิในคําขอรับสิทธิบัตรภายใต� PCT เท5านั้น - เม่ืออนุญาตให�ถือสิทธิในวันยื่นคําขอครั้งแรกแล�ว (Priority Date) วันยื่นคําขอในราชอาณาจักรท่ีมีผลเปBนวันเริ่มต�นนับอายุความคุ�มครองต�องเปลี่ยนเปBนวัน Priority Date ด�วย เพ่ือให�ใช�ประโยชน�นี้แล�วต�องแลกกับอายุสิทธิบัตรท่ีเสียไป คําช้ีแจง - มาตรา ๑๙ ทวิ เปBนไปตามพันธกรณีของ Paris Convention ข�อ ๔ Right of Priority แต5ถ�อยคําท่ีใช�ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ ป�จจุบันก5อให�เกิดความเข�าใจท่ีคลาดเคลื่อนว5าในกรณีท่ีมีการขอถือสิทธิตามมาตรานี้ จะมีผลทําให�วันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักรเปลี่ยนเปBนวันยื่นคําขอครั้งแรกนอกราชอาณาจักร ท้ังนี้ ผู�เชี่ยวชาญจากองค�การทรัพย�สินทางป�ญญาโลก (WIPO) เคยให�ความเห็นว5า ควรมีการแก�ไขมาตรา ๑๙ ทวิ เนื่องจากการขอถือสิทธิวันยื่นคําขอครั้งแรกไม5ทําให�วันยื่นคําขอในราชอาณาจักรเปลี่ยนไป วันยื่นคําขอครั้งแรกเปBนเพียงวันท่ีใช�เปBนฐานในการตรวจค�นงานท่ีปรากฏอยู5แล�วเท5านั้น ดังนั้น จึงเห็นว5าถ�อยคําตามมาตรา ๑๙ ทวิ ท่ีใช�คําว5า “ขอถือสิทธิวันยื่นคําขอครั้งแรก” มีความเหมาะสมดีแล�วและสอดคล�องกับแนวทางท่ีกรมทรัพย�สินทางป�ญญาปฏิบัติ - การขอฟ��นสิทธิวันยื่นคําขอครั้งแรกตามท่ีกําหนดไว�ในมาตรา 19 ทวิ (๒) กําหนดข้ึนเพ่ือให� ผู�ขอรับสิทธิบัตรท่ียื่นคําขอตามช5องทางปกติมีสิทธิเท5าเทียมกันกับผู�ท่ียื่นคําขอรับสิทธิบัตร ท่ียื่นผ5านระบบ PCT ซ่ึงแนวทางนี้มีกําหนดอยู5ในกฎหมายสิทธิบัตรของบางประเทศ เช5น สิงคโปร� จึงเห็นว5ามีความเหมาะสมดีแล�ว   3.3 หมวด 2 สิทธิบัตรการประดิษฐ; ส�วนท่ี 2 การออกสิทธิบัตร  (๑) มาตรา 20 : การแก-ไขคําขอรับสิทธิบัตร - การขอแยกคําขอรับสิทธิบัตรสามารถขอได�ในกรณีใดบ�าง และภายในช5วงเวลาใด เจ�าหน�าท่ีจะอนุญาตให�แยกคําขอได�ทุกกรณีหรือไม5 มีข้ันตอนและกระบวนการอย5างไร  - ไม5ควรจํากัดให�สามารถแยกคําขอได�เพียงครั้งเดียว - ไม5ควรให�มีการแก�ไขข�อถือสิทธิควรให�แก�ไขได�เฉพาะคําผิดเท5านั้น - ขอให�ตัด “แก�ไขเพ่ิมเติม” ออกเนื่องจากมีการกําหนดเก่ียวกับการแก�ไขเพ่ิมเติมอยู5แล�วใน มาตรา 53/1 คําช้ีแจง - ผู�ขอสามารถขอแก�ไขเพ่ิมเติมคําขอรับสิทธิบัตรหรือขอแยกการประดิษฐ�ท่ีขอรับสิทธิบัตรได�เองไม5ว5าจะเปBนกรณีการประดิษฐ�ท่ีไม5มีความเก่ียวพันกันจนอาจถือได�ว5าเปBนการประดิษฐ�อย5างเดียวกัน หรือแยกการประดิษฐ�ท่ีเก่ียวพันกันออกเปBนสองคําขอ (ผลิตภัณฑ�และกรรมวิธีอย5างละคําขอ) ท้ังนี้ จะต�องไม5เปBนการแก�ไขเพ่ิมเติมสาระสําคัญของการประดิษฐ�จากท่ีได�ยื่นคําขอไว�ตั้งแต5เริ่มต�น  - หลักเกณฑ�และวิธีการแก�ไขเพ่ิมเติมคําขอและขอแยกคําขอจะกําหนดในกฎกระทรวงท่ีจะออกในภายหลัง โดยมีรายละเอียดต5างๆ เช5น ช5วงเวลาท่ีสามารถขอแก�ไขเพ่ิมเติมคําขอได� กรณีใดบ�างท่ีสามารถแก�ไขได�เลย กรณีใดบ�างท่ีต�องได�รับอนุญาตจากอธิบดีก5อนจึงจะแก�ไขเพ่ิมเติมได� หลักเกณฑ�การพิจารณาของพนักงานเจ�าหน�าท่ี การแจ�งผลการพิจารณา และการอุทธรณ�คําสั่ง เปBนต�น - การขอแยกการประดิษฐ�ให�กระทําได�เพียงครั้งเดียวเพ่ือไม5ให�กระทบต5อกระบวนการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตร 



-๑๑-   - การขอแก�ไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 20 เปBนการแก�ไขคําขอรับสิทธิบัตรท่ีอยู5ระหว5างการพิจารณาของพนักงานเจ�าหน�าท่ี ส5วนการแก�ไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 53/1 เปBนการแก�ไขสิทธิบัตรท่ีได�รับจดทะเบียนแล�ว โดยเปBนการแก�ไขข�อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน�อย  (๒) มาตรา 26 : การประดิษฐ;อย�างเดียวกัน (Unity) - คําว5า "ถ�าผู�ขอรับสิทธิบัตรได�ยื่นคําขอสําหรับการประดิษฐ�อย5างหนึ่งอย5างใดท่ีได�แยกภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให�ถือว5าได�ยื่นคําขอนั้นในวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักรครั้งแรก" ยังอ5านแล�วไม5เข�าใจ - ระยะเวลาสําหรับกรณีท่ีผู�ขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิดําเนินการยื่นอุทธรณ�ต5อคําสั่งของพนักงานเจ�าหน�าท่ีภายในระยะเวลา 60 วัน ตามวรรค 5 นั้น น�อยเกินไปสําหรับผู�ขอรับสิทธิบัตรในการจัดเตรียมคําอุทธรณ� ควรแก�ไขระยะเวลาดังกล5าวจาก 60 วันเปBน 90 วัน เช5นเดียวกันกับกรณีแยกคําขอตามท่ีกําหนดไว�ในวรรคหนึ่ง หรือกําหนดให�มีระยะเวลา 120 วันเท5าเดิม หรืออย5างน�อย 90 วัน ท้ังวรรคหนึ่ง และวรรคห�า การอุทธรณ�มีความยุ5งยากซับซ�อนกว5า ไม5ควรกําหนดระยะเวลาสั้นกว5าการแยกคําขอ - มาตรา 26 เปBนกรณีท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีสั่งให�แยกคําขอเนื่องจากไม5เปBนการประดิษฐ�อย5างเดียวกัน (Unity) แต5หากผู�ยื่นคําขอมีความประสงค�จะแยกคําขอเองโดยเจ�าหน�าท่ีไม5ได�มีคําสั่งจะสามารถทําได�หรือไม5  คําช้ีแจง - ในกรณีท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีเห็นว5าผู�ขอได�ยื่นคําขอรับสิทธิบัตร (คําขอท่ี 1) ซ่ึงมีการประดิษฐ�หลายอย5างท่ีไม5มีความเก่ียวพันกันจนอาจถือได�ว5าเปBนการประดิษฐ�อย5างเดียวกัน และสั่งให�ผู�ขอแยกคําขอสําหรับการประดิษฐ�แต5ละอย5าง หากผู�ขอได�ยื่นคําขอสําหรับการประดิษฐ�ท่ีถูกแยก (คําขอท่ี 2) ภายใน 90 วันนับแต5วันท่ีได�รับแจ�งคําสั่งของพนักงานเจ�าหน�าท่ี คําขอท่ีถูกแยกออกมานั้น (คําขอท่ี 2) จะได�รับวันยื่นคําขอเปBนวันเดียวกับคําขอเดิม (คําขอท่ี 1)   อย5างไรก็ดี กฎหมายสิทธิบัตรฉบับป�จจุบันกําหนดว5า ในกรณีท่ีผู�ขอได�ยื่นคําขอท่ีถูกแยก (คําขอท่ี 2) ภายในกําหนดเวลาดังกล5าว ให�ถือว5าได�ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรท่ีถูกแยก (คําขอท่ี 2) ในวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรครั้งแรก ซ่ึงอาจทําให�เข�าใจได�ว5าเปBนวันยื่นคําขอครั้งแรกนอกราชอาณาจักร ดังนั้น จึงได�แก�ไขเพ่ิมเติมให�ชัดเจนว5าได�สิทธิในวันยื่นคําขอ “ในราชอาณาจักรครั้งแรก” เพ่ือให�เกิดความชัดเจนยิ่งข้ึน - กําหนดระยะเวลาของการอุทธรณ�คําสั่งของพนักงานเจ�าหน�าท่ีให�สอดคล�องกับระยะเวลาการอุทธรณ�คําสั่งของอธิบดีท่ีมีระยะเวลา 60 วัน - เพ่ิมหลักการให�ผู�ขอสามารถขอแยกการประดิษฐ�ด�วยตนเองไว�ในมาตรา 20 แล�ว  (๓) มาตรา 27 : การส่ังแก-ไขคําขอหรือให-ส�งเอกสาร - ควรมีการระบุให�ชัดเจนว5าเอกสารใดท่ีต�องแปลเปBนภาษาไทยบ�าง เนื่องจากผลตรวจสอบเปBนภาษาต5างประเทศท้ังหมด หากจะให�แปลเปBนภาษาไทยท้ังหมดจะเปBนการเพ่ิมภาระทางค5าใช�จ5ายแก5ผู�ขอรับสิทธิบัตร และควรระบุกําหนดเวลาในการส5งเอกสารให�ชัดเจน เช5น กําหนดเวลาแน5นอนหลังจากได�รับผลการตรวจสอบของประเทศอ่ืนในขณะขอให�ตรวจสอบหรือภายหลังการขอให�ตรวจสอบ - เสนอให�เพ่ิมเติมข�อความว5า “ไม5อนุญาตให�มีการแก�ไขในสาระสําคัญ” - การถือว5าเปBน “การละท้ิงคําขอ”ไม5เปBนธรรมต5อผู�ขอรับสิทธิบัตร และขาดความชัดเจนว5าจะต�องยื่นเอกสารผลการตรวจสอบการประดิษฐ�ของประเทศใด อาจเปBนการบีบบังคับให�ผู�ขอรับสิทธิบัตรต�องรับภาระมากเกินไป 



-๑๒-   - ขอเสนอให�ใช�การประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรแทนการประกาศโฆษณาในประเทศ โดยให�ผู�ขอยื่นเพียงแค5คําแปลของการประกาศโฆษณาดังกล5าวก็เพียงพอแล�ว  - ควรกําหนดระยะเวลาแก�ไขเพ่ิมเติมไว�เช5นเดิม และขอเสนอให�แก�ไขอัตราค5าธรรมเนียมในการขยายระยะเวลาแก�ไขเพ่ิมเติมคําขอเปBนข้ัน เช5น ขยายครั้งท่ี 1 เปBนระยะเวลา 90 วัน อัตราค5าธรรมเนียม ... บาท ขยายครั้งท่ี 2 เปBนระยะเวลา 30 วัน อัตราค5าธรรมเนียม ... บาท คําช้ีแจง - การกําหนดให�ต�องส5งคําแปลรายงานผลการตรวจสอบของต5างประเทศเปBนภาษาไทยเปBนไปเพ่ือประโยชน�ของผู�ขอรับสิทธิบัตรเอง เพ่ือให�ผู�ตรวจสอบสามารถทําความเข�าใจในเอกสารได�อย5างถูกต�อง ท้ังนี้ จะมีการกําหนดหลักเกณฑ�การแปลเอกสารไว�ในกฎกระทรวง โดยเบ้ืองต�นจะกําหนดว5าในกรณีท่ีเอกสารท่ีต�องส5งจัดทําเปBนภาษาอังกฤษอยู5แล�ว ผู�ขอไม5จําเปBนต�องยื่นคําแปลเปBนภาษาไทย แต5ในกรณีท่ีเอกสารจัดทําเปBนภาษาต5างประเทศอ่ืน เช5น จีน ญ่ีปุEน เกาหลี เปBนต�น ให�ดําเนินการแปลเปBนภาษาไทย และในกรณีรายงานหรือเอกสารเก่ียวกับผลการตรวจสอบมีหลายประเทศ ให�ส5งของประเทศแรกท่ียื่นไว�หรือประเทศท่ีอธิบดี กรมทรัพย�สินทางป�ญญากําหนด - คําขอรับสิทธิบัตรท่ีขอรับความคุ�มครองในประเทศไทยไม5ว5าจะยื่นตรงต5อกรมทรัพย�สิน ทางป�ญญา หรือยื่นผ5านสนธิสัญญาความร5วมมือด�านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty: PCT) จะต�องมีการประกาศโฆษณาเปBนภาษาไทยอีกครั้งในประเทศเสมอ เนื่องจากในกรณีท่ีมีการละเมิดเกิดข้ึน มาตรา 3๕ ทวิกําหนดให�ผู�ทรงสิทธิบัตรจะสามารถเรียกค5าเสียหายย�อนหลังได�ถึงวันท่ีมีการประกาศโฆษณา ท้ังนี้ แนวทางดังกล5าวสอดคล�องกับหลักการของสนธิสัญญา PCT ข�อ 29 (2)(i) ท่ีอนุญาตให�ประเทศภาคีประกาศโฆษณา คําขอรับสิทธิบัตรเปBนภาษาราชการของประเทศตนเองได�ถ�าประเทศภาคีนั้นไม5ได�ใช�ภาษาอังกฤษเปBนภาษาราชการ - ผู�ขอไม5สามารถแก�ไขเพ่ิมเติมสาระสําคัญในคําขอรับสิทธิบัตรได�เพราะต�องห�ามตามมาตรา 20 - ระยะเวลาแก�ไขเพ่ิมเติมคําขอตามมาตรานี้กําหนดไว�ตามเดิม คือ ภายใน 90 วันนับแต5วันท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีมีคําสั่งและอธิบดีจะออกประกาศกรมทรัพย�สินทางป�ญญาเพ่ือวางหลักเกณฑ�การขอขยายระยะเวลาแก�ไขเพ่ิมเติมคําขอรับสิทธิบัตรและค5าธรรมเนียมการขอขยายระยะเวลาท่ีต�องชําระ ท้ังนี้ จะนําข�อเสนอท่ีให�กําหนดเปBนข้ันไปพิจารณาในชั้นการยกร5างอนุบัญญัติต5อไป  (4) มาตรา 28 : การตรวจสอบเบ้ืองต-น (Formality Examination) - ตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง ในกรณีท่ีอธิบดีพิจารณาเห็นว5าคําขอรับสิทธิบัตรไม5เปBนไปตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และจะสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตร ควรเปDดโอกาสให�ผู�ขอรับสิทธิบัตรมีโอกาสได�แก�ไขเพ่ิมเติม หรือเปDดโอกาสให�ผู�ขอรับสิทธิบัตรยื่นคําชี้แจงต5ออธิบดี หรืออาจให�สิทธิแก5ผู�ขอรับสิทธิบัตรในการโต�แย�งคําสั่งของอธิบดี โดยการอุทธรณ�ต5อคณะกรรมการสิทธิบัตร หรือฟ}องศาลได� - การเปDดเผยแหล5งท่ีมาของทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิป�ญญาท�องถ่ินตามความในวรรค 1 (5) เปBนการเพ่ิมภาระให�แก�ผู�ขอรับสิทธิบัตรและผู�ตรวจสอบ อาจส5งผลให�ประกาศโฆษณา ตามมาตรา 28/1 ไม5สามารถดําเนินการได�ทัน 18 เดือน คําช้ีแจง - แนวทางปฏิบัติของพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามมาตรา ๒๘ นี้จะยังคงเปBนไปกฎหมายป�จจุบัน กฎกระทรวง ฉบับท่ี 22 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ข�อ 5 กําหนดให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีเสนอรายงานอธิบดีเพ่ือสั่งให�ผู�ขอรับสิทธิบัตรแก�ไขเพ่ิมเติมคําขอรับสิทธิบัตรให�ถูกต�องตามมาตรา 17 และมาตรา 9 ซ่ึงเปBนรายการท่ีต�องตรวจสอบในชั้นตรวจสอบเบ้ืองต�นตามมาตรา 28 



-๑๓-   หากผู�ขอไม5แก�ไขเพ่ิมเติมคําขอให�ถูกต�อง พนักงานเจ�าหน�าท่ีจึงจะเสนอรายงานต5ออธิบดีเพ่ือพิจารณาสั่งยก คําขอตามมาตรา 28 วรรคสอง ต5อไป ในกรณีท่ีผู�ขอรับสิทธิบัตรไม5เห็นด�วยกับคําสั่งดังกล5าวผู�ขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิอุทธรณ�คําสั่งนั้นต5อคณะกรรมการสิทธิบัตรภายใน 60 วัน นับแต5วันท่ีได�รับแจ�งคําสั่ง และในกรณีท่ี ผู�ขอรับสิทธิบัตรไม5เห็นด�วยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิบัตร ก็ยังมีสิทธิอุทธรณ�คําวินิจฉัยนั้นต5อศาลได�ภายในเวลา 60 วัน นับแต5วันท่ีได�แจ�งคําวินิจฉัยตามมาตรา 74 - รายละเอียดเก่ียวกับเง่ือนไข หลักเกณฑ� และวิธีการระบุแหล5งท่ีมาและยื่นเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการอนุญาตก5อนการเข�าถึงและข�อตกลงแบ5งป�นผลประโยชน�ตามมาตรา ๑๗/๑ จะกําหนดในประกาศกรมทรัพย�สินทางป�ญญา โดยมีสาระสําคัญเปBนเพียงการระบุชื่อประเทศ (ประเทศผู�ให�) หรือในกรณีท่ีการได�มาซ่ึงทรัพยากรพันธุกรรมหรือภูมิป�ญญาท�องถ่ินนั้นอยู5นอกเขตสิทธิอธิปไตยของรัฐใดให�ระบุข�อมูลทางภูมิศาสตร�หรืออ�างอิงแหล5งท่ีมาแทน และในส5วนของการยื่นเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการขออนุญาตก5อนการเข�าถึงหรือข�อตกลงแบ5งป�นผลประโยชน� จะต�องยื่นก็ต5อเม่ือกฎหมายภายในของประเทศผู�ให�กําหนดให�ดําเนินการเช5นว5านั้นแต5หากไม5มีกฎหมายภายในของประเทศผู�ให�กําหนดให�ดําเนินการใดๆ ก็ให�ผู�ขอรับรองว5า กฎหมายภายในของแหล5งท่ีมาไม5มีข�อกําหนดให�ต�องขออนุญาตหรือจัดทําข�อตกลงแบ5งป�นผลประโยชน�เท5านั้น ดังนั้น การกรอกข�อมูลในส5วนนี้จึงเปBนเพียงการกรอกข�อมูลเพ่ือแสดงข�อเท็จจริงท่ีผู�ขอรับสิทธิบัตรทราบด�วยตัวเองว5าตนได�ดําเนินการตามกฎหมายใดๆ ท่ีเก่ียวข�องถูกต�องแล�วหรือไม5    อย5างไรก็ดี กรมทรัพย�สินทางป�ญญาได�พิจารณาข�อห5วงกังวลแล�ว เห็นว5าเพ่ือให�บทบัญญัติ มีความชัดเจนว5าการดําเนินการในส5วนนี้เปBนหน�าท่ีของผู�ขอเองท่ีต�องระบุข�อเท็จจริงเท5านั้นจึงได�ปรับปรุงร5างพระราชบัญญัตินี้โดยยกเลิกความตามมาตรา 28 (๕) เนื่องจากผู�ขอรับสิทธิบัตรท่ีฝEาฝ�นมาตรา ๑๗/๑ โดยปกปDดหรือแสดงข�อความอันเปBนเท็จหรือแสดงข�อความไม5ครบถ�วนจะมีโทษทางปกครองตามมาตรา ๘๗/๑ อยู5แล�ว  (๕) มาตรา 28/1 : การประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรครั้งท่ี ๑ - การประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรภายใน 18 เดือนควรเปBนไปโดยอัตโนมัติสําหรับทุกคําขอ ท่ีได�ยื่นเข�ามาเพ่ือให�ทราบถึงวันท่ียื่นคําขอได� รวมถึงกรณีท่ีผู�ยื่นคําขอจะต�องระบุวิธีการท่ีดีท่ีสุดในรายละเอียดการประดิษฐ� ด�วยวิธีการบังคับดังกล5าวอาจก5อให�เกิดป�ญหาได� และยังสังเกตว5ายังไม5มีบทบัญญัติสําหรับการร�องขอให�มีการประกาศโฆษณาคําขอก5อนและยังคงขาดบทบัญญัติสําหรับการคุ�มครองคําขอท่ีได�ประกาศโฆษณาไปแล�ว - ควรกําหนดให�มีการประกาศโฆษณาคําขอโดยอัตโนมัติเม่ือครบกําหนดระยะเวลา 18 เดือนนับแต5วันยื่นคําขอ เนื่องจากระหว5างท่ีคําขอยังไม5ได�รับการประกาศโฆษณาเปBนช5วงเวลาท่ีสร�างความไม5ม่ันใจให�กับ ผู�ขอเนื่องจากยังคงต�องรักษาข�อมูลสิทธิบัตรนั้นไว�เปBนความลับเผื่อกรณีท่ีสุดท�ายแล�วคําขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกปฏิเสธโดยยังไม5ได�ประกาศโฆษณา และการประกาศโฆษณาถือว5าเปBนการเปDดโอกาสให�บุคคลท่ัวไปสามารถมีส5วนร5วมในการช5วยตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรได�  - การใช�คําว5า “นับแต5วันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร”ต�องตีความตามแนวทางเดียวกันกับตามมาตรา 6 ของร5างพระราชบัญญัติในเรื่องของการขอให� ถือสิทธิวันท่ีได� มีการยื่นคําขอครั้ งแรก นอกราชอาณาจักร (Claiming of Priority) หรือไม5 ท้ังนี้ ควรกําหนดให�มีความชัดเจนว5าคําขอรับสิทธิบัตรจะได�รับการประกาศโฆษณาภายใน 18 เดือนนับแต5วันยื่นคําขอ หรือวันท่ีขอให� ถือสิทธิยื่นคําขอครั้ งแรก  (Priority Date) แล�วแต5กรณี - ควรแก�ไขจากคําว5า “...ให�ดําเนินการภายในสิบแปดเดือนนับแต5วันยื่นคําขอรับสิทธิบัตร ในราชอาณาจักร” เปBน “ให�ดําเนินการหลังจากพ�นระยะเวลาสิบแปดเดือนนับแต5วันยื่นคําขอรับสิทธิบัตร ในราชอาณาจักร” เนื่องจากคําว5าภายในสิบแปดเดือนนั้น ผู�ขอไม5สามารถทราบได�ว5าวันใดภายในสิบแปดเดือน ท่ีจะมีการประกาศโฆษณา 



-๑๔-   - เสนอให�แก�ไขให�ชัดเจนว5าคําขอนั้นจะถูกประกาศโฆษณาภายใน 18 เดือนนับจากวันยื่นคําขอ หรือจากวันท่ีขอถือสิทธิ (Priority Date) ถ�ามี คําช้ีแจง - กรมทรัพย�สินทางป�ญญาได�พิจารณาข�อเสนอแนะแล�ว ได�แก�ไขปรับปรุงถ�อยคําในมาตรา 28/1 ให�ชัดเจนยิ่งข้ึนตามข�อเสนอแนะ โดยกําหนดให�ประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรเม่ือสิ้นสุดระยะเวลา 18 เดือนนับแต5วันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักรหรือวันยื่นคําขอครั้งแรกตามมาตรา 19 ทวิ และให�สิทธิ ผู�ขอรับสิทธิบัตรท่ีจะขอให�ประกาศโฆษณาคําขอก5อนครบกําหนดเวลาดังกล5าวได�  (๖) มาตรา 29 : ระยะเวลาในการย่ืนขอให-ตรวจสอบการประดิษฐ; - ควรระบุว5าสามารถยื่นขอให�ตรวจสอบการประดิษฐ�ได�ระหว5างวันท่ียื่นคําขอรับสิทธิบัตรจนถึง ๓ ปyนับแต5วันยื่นคําขอรับสิทธิบัตร - ควรเพ่ิมเติมข�อความให�ชัดเจนว5าสามารถยื่นคําขอให�ตรวจสอบการประดิษฐ�ได�ในวันเดียวกันกับวันท่ีได�ยื่นขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร และในกรณีท่ีอาศัยคําขอระหว5างประเทศเพ่ือขอรับสิทธิบัตร ในประเทศไทย อาจเกิดป�ญหาในเรื่องการนับกําหนดระยะเวลาตามมาตรา 29 ได� ท้ังนี้ เนื่องจากร5างมาตรา 55/7 วรรคสาม และ ร5างมาตรา 55/10 วรรคสาม ให�ถือว5าคําขอระหว5างประเทศเปBนคําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรท่ีได�ยื่นไว�ในราชอาณาจักรต้ังแต5วันยื่นคําขอระหว5างประเทศ (international filing date) ผู�ยื่นคําขอในกรณีนี้จึงอาจมีกําหนดเวลายื่นขอให�ตรวจสอบการประดิษฐ�สั้นกว5าในกรณีอ่ืน เพราะฉะนั้นจึงขอเสนอให�ถือระยะเวลาตามการยื่นคําขอให�ตรวจสอบการประดิษฐ�ภายในสามปy นับจากวันท่ียื่นคําขอจริง (actual filing date) ในราชอาณาจักร - ควรมีมาตรการขยายเวลาได�อีก 2 ปy โดยการเก็บค5าธรรมเนียมเพ่ิม หากมีการแก�ไขให�ผู�ขอยื่นตรวจสอบเร็ว กรมฯ ก็อาจจะต�องมีการกําหนดเวลาหลังจากยื่นตรวจสอบแล�ว ผู�ขอฯ จะได�รับรายงานการตรวจสอบภายในระยะเวลาเท5าใด สมมติว5าหากยื่นขอให�ตรวจสอบไปภายใน 3 ปy และกรมฯ ใช�เวลาอีก 3 ปyในการตรวจสอบ เพราะฉะนั้น จึงไม5เห็นว5าการแก�ไขกฎหมายจะช5วยทําให�สถานการณ�การตรวจสอบของกรมฯ ดีข้ึน - เพ่ือเร5งรัดให�การตรวจสอบรวดเร็วข้ึนให�กําหนดเวลาขอให�ตรวจสอบจาก 3 ปy เปBน 2 ปy รวมท้ังแก�ไข “นับแต5วันประกาศโฆษณายื่นสิทธิบัตรในราชอาณาจักร” เปBน “นับแต5วันประกาศโฆษณายื่นคําขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร” คําช้ีแจง -ระยะเวลาการขอให�ตรวจสอบการประดิษฐ�โดยเริ่มต�นนับระยะเวลาจากวันประกาศโฆษณาสร�างภาระแก5ผู�ขอรับสิทธิบัตร เนื่องจากไม5อาจคาดหมายได�ว5าคําขอรับสิทธิบัตรจะได�รับการประกาศโฆษณาเม่ือใด จึงได�ปรับเปลี่ยนวันเริ่มต�นนับระยะเวลาเปBนวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักรเพ่ืออํานวยความสะดวกแก5ผู�ขอ ท้ังนี้ ระยะเวลา ๓ ปy เปBนระยะเวลาเดียวกันกับท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายของประเทศเกาหลี จีน ไต�หวัน อินโดนีเซีย บราซิล บรูไน และเวียดนาม ซ่ึงน5าจะเปBนระยะเวลาท่ีนานเพียงพอแล�ว จึงไม5มีการขยายระยะเวลาเพ่ิมเติมอีก - ผู�ขอรับสิทธิบัตรสามารถยื่นคําขอให�ตรวจสอบการประดิษฐ�ได�ต้ังแต5วันยื่นคําขอรับสิทธิบัตร โดยไม5ต�องรอประกาศโฆษณาก5อนดังเห็นได�จากการข�อความ “เม่ือได�ประกาศโฆษณา” ออกจากมาตรา ๒๙ - การขอให�ตรวจสอบการประดิษฐ�ภายใน 3 ปyนับแต5วันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักรหมายถึงวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักรจริงไม5ใช5วันยื่นคําขอครั้งแรกท่ีมีการขอให�ถือสิทธิตามมาตรา 19 ทวิ ซ่ึงใช�อ�างเปBนฐานในการพิจารณางานท่ีปรากฏอยู5แล�วตามมาตรา ๖ สําหรับการพิจารณาความใหม5และข้ันการประดิษฐ�เท5านั้น  



-๑๕-   - ในกรณีคําขอรับสิทธิบัตรท่ียื่นผ5านระบบ PCT จะต�องนับระยะเวลา ๓ ปyนับแต5วันยื่นคําขอระหว5างประเทศ เนื่องจากมาตรา ๕๕/๕ ซ่ึงกําหนดตามสนธิสัญญา PCT ให�ถือว5าได�ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักรนับแต5วันยื่นคําขอระหว5างประเทศ จึงทําให�ระยะเวลาในการขอให�ตรวจสอบสําหรับคําขอรับสิทธิบัตรท่ียื่นผ5านระบบ PCT สั้นกว5าคําขอรับสิทธิบัตรท่ียื่นตรงต5อกรมทรัพย�สินทางป�ญญา อย5างไรก็ดี คําขอท่ียื่นผ5านระบบ PCT จะผ5านการตรวจค�นจากสํานักงานตรวจค�นระหว5างประเทศ (International Searching Authority) และบางกรณีได�รับผลการตรวจสอบการประดิษฐ�เบ้ืองต�นระหว5างประเทศ (International Preliminary Examination Report) มาแล�ว ผู�ขอท่ียื่นผ5านระบบ PCT จึงมีความพร�อมในการยื่นขอให�ตรวจสอบการประดิษฐ�มากกว5าผู�ขอรับสิทธิบัตรท่ียื่นคําขอต5อกรมทรัพย�สินทางป�ญญาโดยตรง  - ระยะเวลาท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีใช�ในการตรวจสอบสาระสําคัญของการประดิษฐ�จะนําไปกําหนดในคู5มือสําหรับประชาชนท่ีออกตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพ่ือให�เกิดความคล5องตัวและสามารถปรับเปลี่ยนให�รวดเร็วยิ่งข้ึนได�ตามความเหมาะสม  (๗) มาตรา 31 : การย่ืนเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาตรวจสอบการประดิษฐ;ของพนักงานเจ-าหน-าท่ี (Observation by 3rd party) - ขอเสนอให�มีการเพ่ิมข�อความว5า เม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�รับข�อมูลจากบุคคลใด (third party observation) ตามวรรคหนึ่ง ให�แจ�งไปยังผู�ขอรับสิทธิบัตรโดยไม5ล5าช�า เพ่ือรับทราบและให�ผู�ขอรับสิทธิบัตร มีโอกาสได�ชี้แจงเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา ท้ังนี้ขอให�มีการจัดทํากฎหมายลูกเพ่ือการบังคับใช�ให�สอดคล�องตามหลักการและกระบวนการสากลของ third party observation และมีการจัดทําประชาพิจารณ� ร5างกฎหมายดังกล5าว ในกรณีท่ีมีการยื่นเอกสารหลักฐานดังกล5าวต5อผู�ตรวจสอบควรแจ�งผู�ขอรับสิทธิบัตรและเปDดโอกาสให�ผู�ขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิโต�แย�ง คัดค�าน เอกสารหลักฐานดังกล5าวด�วย และในการพิจารณาเอกสารหลักฐานดังกล5าว ควรเปDดโอกาสให�มีการแถลงการณ�ด�วยวาจาเพ่ือท่ีจะได�อธิบายข�อมูลทางเทคนิคทําให�เข�าใจและพิจารณาได�ง5ายข้ึน - การให�บุคคลภายนอกมีสิทธิยื่นท้ังเอกสารหลักฐานดังกล5าวและคําคัดค�านอาจทําให�เกิดความซํ้าซ�อนในการพิจารณา เช5น อาจมีบุคคลเดียวกันยื่นท้ังเอกสารหลักฐานดังกล5าวและคําคัดค�านในเรื่องเดียวกันเพ่ือชะลอระยะเวลาในการออกสิทธิบัตร ดังนั้น จึงควรหามาตรการในการป}องกันป�ญหาเหล5านี้เอาไว�ด�วย - เห็นด�วยในการกําหนดให�การส5งเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาได�ต้ังแต5การประกาศโฆษณาครั้งท่ี 1 ตามมาตรา 31 เพ่ือไม5ให�เกิดการเสียโอกาสทางธุรกิจ - การให�สิทธิบุคคลภายนอกยื่นเอกสารหลักฐานต5อผู�ตรวจสอบเพ่ือประกอบการพิจารณาตรวจสอบการประดิษฐ�อาจช5วยอํานวยความสะดวกให�แก5ผู�ตรวจสอบ ทําให�วิธีการพิจารณา และการทํางานมีความชัดเจนมากข้ึนซ่ึงกฎหมายท่ีบังคับใช�ในป�จจุบันไม5มีการกําหนดไว�โดยชัดแจ�ง ท้ังยังเปBนการเปDดโอกาสให�ภาคประชาชน มีส5วนร5วมในกระบวนการตรวจสอบแต5ก็ควรคํานึงถึงสิทธิของฝEายผู�รับคําขอสิทธิบัตร เช5น ให�ชี้แจงและระบุรายละเอียดในทํานองเดียวกับการคัดค�าน แจ�งผู�ขอรับสิทธิบัตรและเปDดโอกาสให�ผู�ขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิโต�แย�ง คัดค�านเอกสารหลักฐานดังกล5าว เปDดโอกาสให�มีการแถลงด�วยวาจาเพ่ือท่ีจะได�อธิบายข�อมูลทางเทคนิคทําให�เข�าใจและพิจารณาได�ง5ายข้ึน - อาจกําหนดให�ต�องระบุชื่อบุคคลภายนอกแต5สามารถร�องขอให�ปกปDดชื่อดังกล5าวได� และควรจํากัดจํานวนการยื่นโดยบุคคลเดิม โดยให�ยื่นได�ครั้งเดียว - หากยื่นเอกสารหลักฐานหลังจากท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีมีคําสั่งให�ประกาศโฆษณาว5าจะรับจดทะเบียนตามมาตรา 32/1 แล�ว ไม5จําเปBนต�องพิจารณาเอกสารหลักฐานดังกล5าว แต5ให�แจ�งให�ผู�ยื่นทราบโดยเร็วเพ่ือจะได�ใช�สิทธิในการคัดค�าน เพ่ือขจัดป�ญหาในการท่ีผู�ตรวจสอบคนเดิมจะต�องพิจารณาใหม5เม่ือได�พิจารณาเสร็จสิ้นแล�ว 



-๑๖-   - การอนุญาตให�บุคคลภายนอกสามารถส5งเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาโดยมีมาตรา 18 ซ่ึงเปBนเรื่อง Unity อยู5ด�วย ทําให�บุคคลภายนอกสามารถส5งเอกสารในเรื่อง Unity ของการประดิษฐ�ได�เห็นว5าควรจะกําหนดเฉพาะกรณีท่ีมีผลกระทบต5อการจดทะเบียน (Patentability) มากกว5า คําช้ีแจง - การเปDดโอกาสให�บุคคลภายนอกยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ�าหน�าท่ี (Observation by 3rd party) เปBนหลักการท่ีปรากฏในกฎหมายสิทธิบัตรของหลายประเทศ ไม5มีความซํ้าซ�อนกับระบบการคัดค�าน (Opposition) เนื่องจากระบบ Observation by 3rd party เปBนการกระทําของบุคคลใดๆ โดยฝEายเดียวท่ียื่นเอกสารหลักฐานเก่ียวกับงานท่ีปรากฏอยู5แล�วให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีใช�ประกอบการตรวจสอบ ซ่ึงไม5ได�บังคับให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีนํามาใช�ในการตรวจสอบเสมอไป ข้ึนอยู5กับดุลพินิจว5าจะนํามาเปBนส5วนหนึ่งของการตรวจสอบหรือไม5 ส5วนระบบ Opposition เปBนการพิจารณา 2 ฝEาย คือฝEายผู�ขอรับสิทธิบัตรและฝEาย ผู�คัดค�านซ่ึงจะถูกพิจารณาโดยองค�คณะของพนักงานเจ�าหน�าท่ีไม5น�อยกว5า 3 คน แต5ไม5เกิน 5 คน โดยนําเอกสารหลักฐานต5างๆ มาพิจารณาท้ังหมดรวมท้ังเปDดโอกาสให�ผู�ขอรับสิทธิบัตรได�คัดค�านโต�แย�งเอกสารดังกล5าวด�วย - ระบบ Observation by 3rd party กําหนดข้ึนเพ่ือให�สาธารณชนมีส5วนร5วมในการตรวจสอบ คําขอรับสิทธิบัตรก5อนออกสิทธิบัตรเพ่ือให�สิทธิบัตรมีคุณภาพ และเปBนการรองรับวิธีปฏิบัติในการส5งเอกสารในป�จจุบันซ่ึงยังไม5มีหลักเกณฑ�ท่ีชัดเจน ท้ังนี้ เห็นด�วยกับข�อเสนอท่ีให�ส5งเอกสารประกอบการพิจารณาได�เฉพาะประเด็นงานท่ีปรากฏอยู5แล�ว (Prior art) เท5านั้น เพราะเปBนเรื่องท่ีเก่ียวข�องต5อการจดทะเบียนสิทธิบัตร (Patentability) โดยตรง จึงได�ปรับแก�ร5างมาตรา ๓๑ ตามข�อเสนอนี้ - การส5งเอกสารให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีสามารถทําได�หลังจากประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตร (ครั้งท่ี 1) จนถึงก5อนสั่งประกาศโฆษณาคําสั่งว5าจะรับจดทะเบียนพร�อมคําขอรับสิทธิบัตร (ครั้งท่ี 2) โดยหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขเปBนไปตามท่ีอธิบดีกรมทรัพย�สินทางป�ญญากําหนด ท้ังนี้ หากเกินช5วงระยะเวลาดังกล5าว บุคคลใดเห็นว5าการประดิษฐ�ท่ีขอรับสิทธิบัตรไม5สมควรได�รับสิทธิบัตร ต�องดําเนินการคัดค�าน (Opposition) คําขอรับสิทธิบัตรต5อพนักงานเจ�าหน�าท่ีต5อไป - หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขการส5งเอกสารหลักฐาน จะเปBนไปตามระเบียบท่ีอธิบดีกรมทรัพย�สินทางป�ญญากําหนด เช5น แบบพิมพ�คําขอ รูปแบบของเอกสาร เปBนต�น และกําหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาไว�ในคู5มือการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ�ด�วย  (๘) มาตรา 32/1 : การตรวจสอบสาระสําคัญของการประดิษฐ; (Substantive Examination) - ถ�าเอกสารหลักฐานนั้นซํ้ากับผลการตรวจสอบของคําขอฯ ท่ียื่นนอกราชอาณาจักรและได�รับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรแล�ว ก็ไม5ควรจะนํามาพิจารณาอีก เพราะทําให�การตรวจสอบล5าช�า เกิดความซํ้าซ�อน สูญเสียทรัพยากร  - กรณีท่ีใช�ช5องทางความร5วมมือระหว5างประเทศท่ีเร5งรัดให�การตรวจสอบเร็วข้ึน เช5น PPH และ ASPEC จะช5วยเร5งการตรวจสอบในข้ันตอนไหน - ข้ันตอนตามกฎหมายใหม5จะทําให�การตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรใช�เวลานานข้ึนหรือไม5 เช5น มีการประกาศโฆษณาเพ่ิมข้ึนเปBน 2 ครั้ง - การประกาศโฆษณาว5าจะรับจดทะเบียนการประดิษฐ� จะมีการประกาศคําขอรับสิทธิบัตรนั้นด�วยหรือไม5  คําช้ีแจง - การประกาศโฆษณาคําขอครั้งท่ี ๑ จะดําเนินการเม่ือสิ้นสุดระยะเวลา 18 เดือนนับแต5วันยื่น คําขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักรหรือวันยื่นคําขอครั้งแรกตามมาตรา 19 ทวิ เพ่ือประกาศให�สาธารณชนได�



-๑๗-   ทราบว5าการประดิษฐ�ใดได�ยื่นขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทยแล�ว และเม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบและเห็นว5าไม5มีข�อขัดข�องท่ีจะรับจดทะเบียน อธิบดีกรมทรัพย�สินทางป�ญญาจะมีคําสั่งให�ประกาศโฆษณาว5าจะจดทะเบียนการประดิษฐ�พร�อมท้ังคําขอรับสิทธิบัตรนั้นอีกครั้งเปBนเวลา 90 วัน เม่ือไม5มีบุคคลใดยื่นคําคัดค�านภายในระยะเวลาดังกล5าวจะรับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรให�แก5ผู�ขอรับสิทธิบัตรต5อไป ท้ังนี้ การประกาศโฆษณา ๒ ครั้งไม5กระทบต5อระยะเวลาท่ีใช�ในการจดทะเบียน เนื่องจากการประกาศโฆษณาครั้งแรกไม5ได�เปDดให�มีการคัดค�าน โดยจะเปDดให�คัดค�านได�ภายหลังจากการประกาศโฆษณาครั้งท่ี ๒ เท5านั้น - ในกรณีท่ีคําขอรับสิทธิบัตรนั้นได�มีการยื่นในต5างประเทศมาก5อนแล�ว และมีผลการตรวจค�น ตรวจสอบประกอบให�พนักงานเจ�าหน�าท่ี รวมท้ัง การยื่นคําขอโดยผ5านช5องทางความร5วมมือระหว5างประเทศท่ีเร5งรัดให�การตรวจสอบเร็วข้ึน เช5น PPH และ ASPEC จะช5วยให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีสามารถตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรได�รวดเร็วข้ึน เนื่องจากเอกสารหลักฐานต5างๆ มีความพร�อม จึงมีโอกาสท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีจะมีคําสั่งให�ประกาศโฆษณาครั้งท่ี ๒ ได�เร็วกว5าคําขอท่ัวไป  (๙)  มาตรา 32/2 มาตรา 32/3 มาตรา 32/4 และมาตรา 34 : การคัดค-าน (Opposition) - การพิจารณาคําคัดค�านควรเปDดโอกาสให�มีการแถลงการณ�ด�วยวาจาเพ่ือท่ีจะได�อธิบายข�อมูลทางเทคนิคทําให�เข�าใจและพิจารณาได�ง5ายข้ึน - เสนอให�แก�ไขเพ่ือให�การขยายเวลาเพ่ือให�มีเวลาเพียงพอในการเตรียมข�อมูลและเอกสารในการคัดค�านและไม5เห็นด�วยกับการต�องทําการแปลเอกสาร เพราะเปBนภาระสําหรับผู�คัดค�านในเวลาท่ีจํากัด - เสนอให�มีองค�คณะผู�เชี่ยวชาญในสาขาท่ีเก่ียวข�องอย5างแท�จริง ท่ีไม5มีผลประโยชน�ทับซ�อน มีการกําหนดกรอบระยะเวลาการพิจารณาอย5างชัดเจน และขอเสนอให�อธิบดีกําหนด “วิธีพิจารณาและหลักเกณฑ�การยื่นคําคัดค�านหรือคําโต�แย�ง การนําพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพ่ิมเติม” ท่ีเปDดเผยและตรวจสอบได� - เห็นด�วยกับแนวคิดการกําหนดให�มีผู�พิจารณาคําคัดค�าน 3 - 5 คน และอาจกําหนดองค�ประกอบของผู�พิจารณาว5า ต�องมีนักกฎหมายอย5างน�อย 1 คน และผู�ตรวจสอบท่ีมีประสบการณ�ไม5น�อยกว5า 10 ปy ในสาขาท่ีเก่ียวข�องอย5างน�อย 1 คน ท้ังนี้ คํานึงถึงประเด็นแห5งการคัดค�าน และกรณีท่ีมีผู�พิจารณาคนใดเห็นแย�งหรือเปBนเสียงข�างน�อยอาจทําความเห็นแย�งได� - การพิจารณาคําคัดค�าน ซ่ึงกฎหมายไม5ได�กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาไว� ข้ันตอนดังกล5าวอาจทําให�กระบวนการล5าช�าและขัดต5อเจตนารมณ�ของการแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายนี้ อาจทําให�ระยะเวลาท่ี ผู�ขอรับสิทธิบัตรจะได�รับความคุ�มครองลดลงมาก เพ่ือความยุติธรรม จึงควรมีมาตรการในการเยียวยาความเสียหายของผู�ขอรับสิทธิบัตรด�วย เช5น การไม5นับระยะเวลาในการพิจารณาเอกสารหลักฐานดังกล5าวรวมในอายุความคุ�มครองของสิทธิบัตร - ขอเสนอให�ใช�ระบบการคัดค�านหลังการออกสิทธิบัตร (post-grant opposition) เช5น สหภาพยุโรป (EPO) ญ่ีปุEน (JPO) หรือ สหรัฐอเมริกา (USPTO) เปBนต�น และควรกําหนดระยะเวลาในการพิจารณา คําคัดค�าน หรือมีมาตรการในรูปแบบอ่ืนเพ่ือป}องกันความเสียหายท่ีผู�ขอรับสิทธิบัตรได�รับจากความล5าช�าท่ีอาจเกิดจากความจงใจประวิงเวลาไม5ให�มีการออกสิทธิบัตรดังกล5าว - ขอเสนอให�เพ่ิมข้ันตอนการคัดค�านสิทธิบัตรหลังได�รับจดทะเบียนแล�ว (post-grant opposition) เพ่ือให�คัดค�านได�อีกข้ันตอนหนึ่งด�วย  - ขอให�มีการขยายเวลาในเรื่องการคัดค�านได� เนื่องจากการหาหลักฐานเพ่ือคัดค�านและโต�แย�งต�องใช�เวลา  - ทําไมจึงนํามาตรา 18 เรื่อง Unity of invention มาเปBนประเด็นในการคัดค�าน เนื่องจากการตรวจ unity of invention ได�ผ5านการตรวจสอบการประดิษฐ�จากผู�ตรวจสอบมาแล�ว 



-๑๘-   - ขอให�ตัดมาตรา 32/2 วรรค 3 ท่ีกําหนดว5าในกรณีท่ีจะส5งเอกสารเปBนภาษาต5างประเทศ ให�ผู�คัดค�านจัดทําคําแปลด�วยออก โดยอาจนําไปกําหนดในระเบียบท่ีอธิบดีจะกําหนดตามมาตรา 32/3 แทน เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ5น - มาตรา 34 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีเนื้อหาหรือข�อถือสิทธิบางส5วนท่ีไม5ชอบ แทนท่ีจะยกคําขอรับสิทธิบัตรท้ังคําขอ อาจพิจารณาเปDดโอกาสให�อธิบดีมีคําสั่งเปBนอย5างอ่ืน อาทิ ให�ตัดข�อถือสิทธิท่ีไม5ชอบนั้น - ขอเสนอให�แก�ไขเพ่ิมเติมการพิจารณาผลการคัดค�านโดยการพิจารณาการตัดสินการคัดค�าน หากอธิบดีได�วินิจฉัยว5า ไม5มีเหตุขัดข�องในการออกสิทธิบัตร ให�อธิบดีสั่งยกคําคัดค�าน และสิทธิบัตรสามารถ คงสถานะสิทธิบัตรต5อไปได� หรือหากมีเหตุขัดข�องในการออกสิทธิบัตร หรือผู�คัดค�านเปBนผู�มีสิทธิรับสิทธิบัตร  ให�อธิบดีสั่งให�ผู�ทรงสิทธิบัตรยังคงสถานะสิทธิบัตรต5อไปได� แต5ต�องทําการแก�ไขสิทธิบัตรก5อน โดยการแก�ไขจะต�องอยู5ภายใต�ขอบเขตของสิทธิบัตรท่ีอนุมัติ หรือหากไม5ทําการแก�ไข ให�อธิบดีสั่งให�ยกคําขอรับสิทธิบัตร และให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีแจ�งคําวินิจฉัยและคําสั่งของอธิบดีไปยังผู�คัดค�านและผู�โต�แย�งพร�อมด�วยเหตุผล คําช้ีแจง - การคัดค�านคําขอรับสิทธิบัตรตามร5างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฉบับนี้เปBนการคัดค�านก5อนออกสิทธิบัตร (Pre-grant Opposition) ตามระบบคัดค�านท่ีใช�อยู5ในป�จจุบัน เพียงแต5มีการย�ายข้ันตอนการคัดค�านไปไว�หลังจากการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรเสร็จสิ้นแล�วเพ่ือให�กระบวนการตรวจสอบของพนักงานเจ�าหน�าท่ีมีความต5อเนื่อง ซ่ึงแนวทางดังกล5าวเปBนแนวทางเดียวกับกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศออสเตรเลีย  - กรมทรัพย�สินทางป�ญญาได�รับความเห็นจากหลายภาคส5วนเก่ียวกับระบบคัดค�านคําขอรับสิทธิบัตรอย5างหลากหลาย เช5น ให�มีระบบคัดค�านคําขอรับสิทธิบัตรแบบ Pre-grant และ Post-grant Opposition ควบคู5กันไป หรือใช�ระบบใดระบบหนึ่งเพียงระบบเดียว การขยายระยะเวลายื่นคําคัดค�าน เปBนต�น ดังนั้น เพ่ือให� เกิดความสมดุลระหว5างสิทธิของผู�ขอรับสิทธิ บัตรและสาธารณชน จึงได�แก�ไขระบบคัดค�าน แบบ Pre-grant ให�อยู5ท�ายสุดของข้ันตอนการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรแต5ก5อนออกสิทธิบัตร ซ่ึงทําให�เกิดประโยชน�ต5อสาธารณชนท่ีจะได�รับรู�รายละเอียดของการประดิษฐ�ต้ังแต5ประกาศโฆษณาคําขอครั้งท่ี ๑ และมีเวลาเตรียมเอกสารต5างๆ เพ่ือยื่นต5อพนักงานเจ�าหน�าท่ีในช5วงระยะเวลา 90 วันนับแต5วันประกาศโฆษณาครั้งท่ี 2 และในขณะเดียวกัน ผู�ขอรับสิทธิบัตรจะได�รับทราบผลการตรวจสอบจากกรมฯ แล�วว5า จะได�รับสิทธิบัตรเพียงแต5รอให�ครบกําหนดระยะเวลาคัดค�านเท5านั้นโดยไม5ต�องรอให�กระบวนการคัดค�านเสร็จสิ้นแล�วจึงเริ่มต�นกระบวนการตรวจสอบคําขอ  - การคัดค�านสามารถทําได�หลังจากมีคําสั่งประกาศโฆษณาคําสั่งว5าจะรับจดทะเบียนการประดิษฐ� (ประกาศโฆษณาครั้งท่ี 2) อย5างไรก็ดี ผู�ท่ีมีความประสงค�จะคัดค�านคําขอสามารถดูรายละเอียดการประดิษฐ�ท่ีขอรับสิทธิบัตรได�ตั้งแต5มีการประกาศโฆษณาคําขอครั้งท่ี 1 ดังนั้น จึงมีระยะเวลาพิจารณารายละเอียดของการประดิษฐ�ท่ียื่นขอรับสิทธิบัตรและเตรียมเอกสารหลักฐานต5างๆ ได�อย5างเพียงพอเพ่ือยื่นคัดค�านภายใน 90 วันนับแต5วันประกาศโฆษณาครั้งท่ี 2 - ระเบียบวิธีพิจารณาและหลักเกณฑ�การยื่นคําคัดค�านท่ีอธิบดีกรมทรัพย�สินทางป�ญญากําหนดจะมีรายละเอียดต5างๆ เก่ียวกับการยื่นคําคัดค�านและคําโต�แย�ง เช5น องค�คณะของพนักงานเจ�าหน�าท่ีซ่ึงจะกําหนดให�ไม5เปBนผู�ท่ีมีส5วนในการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรท่ีถูกคัดค�าน การรับรองเอกสาร การแปลเอกสารภาษาต5างประเทศเปBนภาษาไทย การส5งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม การเชิญบุคคลต5างๆรวมถึงผู�คัดค�านและ ผู�โต�แย�งมาให�ความเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีมีการคัดค�าน เปBนต�น สําหรับระยะเวลาในการพิจารณาคําคัดค�านข้ึนอยู5กับความยากง5ายและจํานวนเอกสารท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีต�องพิจารณา ทําให�ไม5สามารถกําหนดเวลาพิจารณาคําคัดค�านได�แน5นอน 



-๑๙-   - กรมทรัพย�สินทางป�ญญาได�ตัดเรื่องการคัดค�านในประเด็นการประดิษฐ�อย5างเดียวกันตามมาตรา 18 เนื่องจากผ5านการพิจารณาจากพนักงานเจ�าหน�าท่ีแล�ว และเพ่ือให�สอดคล�องกับมาตรฐานสากลกรณีท่ีให�คัดค�านประเด็นท่ีมีผลกระทบต5อการจดทะเบียน (Patentability) และนําเรื่องท่ีกําหนดเรื่องการแปลเอกสารภาษาต5างประเทศเปBนภาษาไทยตามมาตรา 32/2 วรรคท�าย กําหนดในระเบียบวิธีพิจารณาคําคัดค�านตามมาตรา 32/3  ส�วนท่ี 3 สิทธิของผู-ทรงสิทธิบัตร (๑๐) มาตรา 41 และมาตรา 41/๑: การแจ-งการอนุญาตให-ใช-สิทธิตามสิทธิบัตร - ควรจะเปBนการรับจดแจ�งสัญญาอนุญาตให�ใช�สิทธิโดยท่ีกรมไม5ต�องพิจารณาเนื้อหาของสัญญา - ควรรับจดแจ�งสัญญาอนุญาตให�ใช�สิทธิในระหว5างท่ียังเปBนคําขอรับสิทธิบัตรด�วย เนื่องจากการพิจารณาออกสิทธิบัตรนั้นอาจใช�เวลานาน ในบางกรณีก็ได�รับจดทะเบียนเม่ือใกล�จะหมดอายุการคุ�มครองแล�ว หากกําหนดให�ต�องรอให�ออกสิทธิบัตรก5อนจึงจะทําสัญญาหรือจดแจ�งสัญญากันได� จะทําให�มูลค5าทางเศรษฐกิจของสิทธิบัตรลดน�อยลงไป - ให�ยกเลิกการเปDดเผยการเข�าดูข�อมูลสัญญาอนุญาตให�ใช�สิทธิ - ไม5ควรเปDดเผยสัญญาอนุญาตให�ใช�สิทธิแก5บุคคลภายนอก เนื่องจากเนื้อหาของสัญญาเปBนเรื่องท่ีควรรู�กันเฉพาะคู5สัญญาหากจําเปBนต�องให�มีการจดทะเบียน ควรให�เปBนความสมัครใจของคู5สัญญา - เสนอให�คงการควบคุมเหมือนเดิมในมาตรา 41 เพ่ือลดความไม5เปBนธรรมในการโอนสิทธิหรือใช�สิทธิ - ไม5ต�องการให�มีการแจ�งใดๆ กับกรมฯ ต�องการให�เปBนเรื่องทางสัญญาระหว5างคู5สัญญามากกว5า คําช้ีแจง - เพ่ืออํานวยความสะดวกในการนําสิทธิบัตรไปใช�ประโยชน�ในเชิงพาณิชย� ได�ยกเลิกการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให�ใช�สิทธิตามสิทธิบัตรซ่ึงเปBนแบบของการทํานิติกรรมเปBนการจดแจ�งการอนุญาตให�ใช�สิทธิตามสิทธิบัตรต5อพนักงานเจ�าหน�าท่ี ผู�ทรงสิทธิบัตรไม5ต�องยื่นสัญญาอนุญาตให�ใช�สิทธิต5อกรมทรัพย�สิน ทางป�ญญา เพียงแต5นํารายการบางอย5างมาจดแจ�งต5อพนักงานเจ�าหน�าท่ีเพ่ือให�บันทึกเปBนฐานข�อมูลไว� ท้ังนี้ การอนุญาตให�ใช�สิทธิอย5างน�อยต�องมีรายการของชื่อและท่ีอยู5ของผู�ทรงสิทธิ ชื่อและท่ีอยู5ของผู�ได�รับอนุญาต ให�ใช�สิทธิ เลขท่ีสิทธิบัตร ระยะเวลาของการอนุญาตให�ใช�สิทธิ - การทําสัญญาอนุญาตให�ใช�สิทธิท่ีมีเง่ือนไข ข�อจํากัดสิทธิ หรือค5าตอบแทนท่ีจํากัดการแข5งขันโดยไม5เปBนธรรม หรือการกําหนดให�ผู�รับอนุญาตให�ใช�สิทธิชําระค5าตอบแทนหลังจากสิทธิบัตรหมดอายุจะถือว5าขัดต5อมาตรา 39 จะทําให�เง่ือนไข ข�อจํากัดสิทธิ หรือค5าตอบแทนนั้นเปBนโมฆะตามมาตรา 59 วรรคท�าย ซ่ึงเปBนบทบัญญัติท่ีคุ�มครองผู�ได�รับอนุญาตให�ใช�สิทธิให�ได�รับความเปBนธรรม นอกจากนี้ ในกรณีท่ีไม5ได�จดแจ�ง การอนุญาตให�ใช�สิทธิจะไม5ได�ทําให�สัญญานั้นเปBนโมฆะตามบทบัญญัติเดิม สัญญาอนุญาตให�ใช�สิทธิยังคงมีผลสมบูรณ�ใช�บังคับได� เพียงแต5การอนุญาตให�ใช�สิทธิท่ียังไม5ได�จดแจ�ง ห�ามมิให�ยกเปBนข�อต5อสู�บุคคลภายนอก  เว�นแต5บุคคลนั้นเปBนผู�รับโอนสิทธิบัตรหรือได�รับอนุญาตให�ใช�สิทธิโดยรู�ว5ามีการทําสัญญาหรือได�รับคําบอกกล5าวถึงการทําสัญญาดังกล5าวแล�ว - การอนุญาตให�ใช�สิทธิในการประดิษฐ�ท่ีขอรับสิทธิบัตรซ่ึงอยู5ระหว5างการตรวจสอบของพนักงานเจ�าหน�าท่ีไม5อยู5ภายใต�เง่ือนไขท่ีจะต�องนํามาจดแจ�งการอนุญาตต5อพนักงานเจ�าหน�าท่ี ผู�ขอรับสิทธิบัตรและ ผู�ได�รับอนุญาตให�ใช�สิทธิสามารถทําสัญญาตกลงกันได�ตามหลักของประมวลกฎหมายแพ5งและพาณิชย� แต5เม่ือได�รับสิทธิบัตรแล�ว คู5สัญญาต�องนําการอนุญาตให�ใช�สิทธิมาจดแจ�งต5อพนักงานเจ�าหน�าท่ีโดยยื่นคําจดแจ�ง ณ 



-๒๐-   กรมทรัพย�สินทางป�ญญา กระทรวงพาณิชย�  หรือสํานักงานพาณิชย�จังหวัดทุกแห5ง ซ่ึงในอนาคตจะพัฒนาให�สามารถยื่นจดแจ�งผ5านระบบการจดทะเบียนทรัพย�สินทางป�ญญา (e-filing) ด�วย  ส�วนท่ี 4 การชําระค�าธรรมเนียมรายปr (๑๑) มาตรา 43 : การชําระค�าธรรมเนียมรายปrและการส่ังเพิกถอนสิทธิบัตร - ควรคงไว�ท่ี 60 วันเนื่องจากระยะเวลาเดิมเพียงพอแล�ว - ควรกําหนดให�อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรได�ทันที โดยไม5ต�องผ5านคณะกรรมการสิทธิบัตร คําช้ีแจง - ได�มีการปรับปรุงกระบวนการเพิกถอนสิทธิบัตรเนื่องจากไม5ชําระค5าธรรมเนียมรายปyจากเดิมท่ีอธิบดีกรมทรัพย�สินทางป�ญญาต�องส5งเรื่องให�คณะกรรมการสิทธิบัตรเปBนผู�สั่งเพิกถอน เปBนให�อธิบดีเปBนผู�สั่งเพิกถอนเอง - แก�ไขระยะเวลาการร�องขอต5อคณะกรรมการฯ เพ่ือชําระค5าธรรมเนียมรายปyหลังจากท่ีอธิบดีกรมทรัพย�สินทางป�ญญามีคําสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรในร5างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ ตามข�อเสนอแนะให�เปBนระยะเวลาตามท่ีบังคับใช�อยู5ในป�จจุบัน กล5าวคือ 60 วัน (ร5างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ แก�ไขเพ่ิมเติมเปBน 120 วัน) นับแต5วันทราบคําสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรว5ามีเหตุจําเปBนไม5อาจชําระค5าธรรมเนียมรายปyและค5าธรรมเนียมเพ่ิมได� ซ่ึงคณะกรรมการฯ อาจมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งเพิกถอนของอธิบดีและอนุญาตให�ชําระค5าธรรมเนียมหรือไม5ก็ได�ตามท่ีเห็นสมควร  ส�วนท่ี 5 การใช-สิทธิตามสิทธิบัตร (๑๒) มาตรา 49 มาตรา 50 มาตรา 50/1 มาตรา 50 ทวิ มาตรา 51 และมาตรา 51/1 : การใช-สิทธิตามสิทธิบัตร (Compulsory Licensing) -  ถ�าหากมีผลิตภัณฑ�ของผู�ทรงสิทธิบัตรอยู5ในท�องตลาดโดยผู�ทรงสิทธิบัตรเปBนผู�ผลิตเองหรือได�ทําสัญญาอนุญาตให�ใช�สิทธิกับการนําเข�าผลิตภัณฑ�ตามสิทธิบัตร สิทธิบัตรนั้นก็ไม5ควรท่ีจะถูกพิจารณาเพ่ือบังคับใช�สิทธิ (Compulsory License : CL) - มาตรา 49 เสนอให�แก�ไขเพ่ือกําหนดกรอบระยะเวลาท่ีชัดเจนในการดําเนินการเพราะถ�าไม5มีกําหนดระยะเวลา จะทําให�การใช�สิทธิ (ในกรณีนี้เปBนการใช� CL โดยเอกชน) จะประวิงเวลาออกไปอีก และอาจก5อให�เกิดความเสียหายแก5ผู�มีส5วนได�เสียท่ีเปBนผู�ปEวยท่ีรอท่ีจะใช�ยาหรือเวชภัณฑ� รวมท้ังเพ่ือกําหนดให�ต�องมีการเผยแพร5สู5สาธารณะเพ่ือความโปร5งใส ตรวจสอบได� - มาตรา 49 เห็นด�วยในหลักการ ท้ังนี้ การเพ่ิม “บุคคลใด” จะเปBนการเปDดโอกาสรับฟ�งคําชี้แจงจากผู�เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ - กระทรวงควรแจ�งผู�ทรงสิทธิบัตรทราบเปBนหนังสือถึงการใช�สิทธิตามมาตรา 51 นี้ อีกท้ังการใช�สิทธิดังกล5าวให�มีผลบังคับใช�ตั้งแต5วันท่ีผู�ทรงสิทธิบัตรได�รับหนังสือแจ�งคําสั่งของกระทรวงเพ่ือบังคับใช�สิทธิพร�อมกําหนดค5าตอบแทน เง่ือนไข ข�อจํากัดสิทธิ และควรกําหนดให�ผู�ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิอุทธรณ�คําสั่งของกระทรวง จํานวนค5าตอบแทน เง่ือนไข หรือข�อจํากัดสิทธิต5อศาลภายในหกสิบวันนับแต5วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่งของกระทรวง - แม�ว5า TRIPS Agreement จะไม5ได�กําหนดให�การใช�สิทธิเพ่ือประโยชน�สาธารณะท่ีไม5ใช5เชิงพาณิชย�จะต�องผ5านกระบวนการในการปรึกษาหารือกับผู�ทรงสิทธิบัตรก5อน แต5การใช�มาตรการบังคับใช�สิทธิโดยรัฐท่ีดีนั้นควรผ5านกระบวนการในการปรึกษาหารือร5วมกันระหว5างหน5วยงานภาครัฐกับผู�ทรงสิทธิบัตรก5อนเสมอ การใช�มาตรการบังคับใช�สิทธิโดยไม5ผ5านกระบวนการในการหารือจะก5อให�เกิดผลกระทบมากกว5า 



-๒๑-   - การใช�มาตรการบังคับใช�สิทธิโดยรัฐมีเง่ือนไขท่ีไม5ชัดแจ�งและมีขอบเขตท่ีเกินกว5าเง่ือนไขการใช�สิทธิเพ่ือประโยชน�สาธารณะท่ีไม5ใช5เชิงพาณิชย�ท่ีกําหนดไว�ใน TRIPS Agreement ท่ีประเทศไทยเปBนภาคี อยู5ด�วย จึงควรกําหนดเง่ือนไขให�ชัดแจ�งโดยกําหนดขอบเขตของการใช�สิทธิเฉพาะการใช�สิทธิเพ่ือประโยชน�สาธารณะท่ีไม5ใช5เชิงพาณิชย�อย5างแท�จริงเท5านั้น - การกําหนดให�เหตุฝEาฝ�นกฎหมายแข5งขันทางการค�าในกรณีท่ีก5อให�เกิดอุปสรรคแก5การเข�าถึง บริการสาธารณสุข ซ่ึงถือเปBนการเลือกใช�มาตรการบังคับใช�สิทธิกับอุตสาหกรรมยาเท5านั้น เปBนการเลือกปฏิบัติ (discriminate) ระหว5างสาขาวิทยาการ ซ่ึงอาจขัดกับข�อ 27.1 ของTRIPS Agreement - ขอเสนอให�ตัดข�อความ “อันเปBนเหตุให�เกิดอุปสรรคต5อการเข�าถึงบริการด�านสาธารณสุข” ในบทบัญญัติมาตรา 51 วรรค 1 ออกไป เนื่องจากขอบเขตของมาตรานี้ท่ีเก่ียวข�องกับกฎหมายแข5งขัน ทางการค�านั้น ควรครอบคลุมในกรณีอ่ืนๆ มิใช5จํากัดเฉพาะเพียงกรณีเปBนเหตุให�เกิดอุปสรรคต5อการเข�าถึงบริการด�านสาธารณสุขเท5านั้น - ควรคงหน5วยงานรัฐท่ีจะประกาศไว�ตามกฎหมาย และเพ่ิมหน5วยงานอ่ืนของรัฐด�วย เพราะจะช5วยให�การใช�มาตรการนี้ เพ่ือบรรเทาและแก�ไขป�ญญาการเข�าถึงยา ซ่ึงถือเปBนเรื่องมนุษยธรรมได�อย5างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และการกําหนดค5าตอบแทนต�องเหมาะสมและสอดคล�องกับค5าครองชีพของประชาชนเพ่ือให�สามารถเข�าถึงยาได�จริงโดยพิจารณาจากระดับเศรษฐานะของประเทศ - มาตรา 50 เสนอให�แก�ไขโดยให�อธิบดีพิจารณารายงานและมีความเห็นภายใน ๗ วัน เพ่ือกําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินงานเพ่ือไม5ให�เกิดความล5าช�า และมาตรา 51 (4) ขอให�เพ่ิมคําว5า “เว�นแต5เปBนไปตามมาตรา 51/1” เพ่ือรองรับการทํา CL เพ่ือการส5งออกไปยังประเทศท่ีไม5มีศักยภาพในการผลิต - หลักการอุทธรณ� (การยื่นอุทธรณ�และการพิจารณาคําอุทธรณ�) ควรใช�หลักเกณฑ�ตาม พ.ร.บ. สิทธิบัตรเดิมเนื่องจากมีกรอบเวลาชัดเจน - การเปDดช5องให�ร�องต5อศาลถือว5าทําเกิน TRIPS Agreement ขัดต5อเจตจํานงของปฏิญญาโดฮา และไม5ทําตามข�อแนะนําของคณะผู�ทรงคุณวุฒิขององค�การแห5งสหประชาชาติ - ต�องการให�มีการดําเนินการท่ีมีความโปร5งใสและเปBนธรรมตามสาระสําคัญของระบบของปฏิญญาดังกล5าว - มาตรา 51 เห็นด�วยในหลักการ แต5มีข�อกังวลว5า เนื่องจากในอดีต กรมทรัพย�สินทางป�ญญามีส5วนช5วยกลั่นกรอง แต5เม่ือตัด “กรม” จึงมีความกังวลว5าการตัดถ�อยคําดังกล5าวอาจทําให�กรมทรัพย�สินทางป�ญญาทําความเห็นประกอบไปก็ไม5มีผลกระทบคําสั่งของกระทรวงท่ีประกาศ Compulsory License ได� นอกจากนี้ ยังกังวลว5าการประกาศ Compulsory License นั้น อาจกระทบต5อผู�ทรงสิทธิอย5างมาก จึงมีข�อเสนอแนะให�เพ่ิมเติมช5วงท�ายของวรรคแรก “ท้ังนี้ กระทรวงจะต�องหารือกับผู�ทรงสิทธิบัตรและแจ�งผลก5อนการประกาศให�สิทธิตามสิทธิบัตรดังกล5าวนั้น” กล5าวคือ เปBนการให�โอกาสผู�ทรงสิทธิบัตรเข�าไปหารือถึงขอบเขตการใช� ข�อจํากัด ระยะเวลา และหากกระทรวงจะบังคับใช�สิทธิอย5างแน5นอนไม5เปลี่ยนแปลง ก็อาจเปBนการซ้ือเวลาให�เจ�าของสิทธิปรับเปลี่ยนแนวการดําเนินธุรกิจเพ่ือลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน  - สําหรับข�อดีของมาตรานี้คือ คําสั่งของกระทรวงนั้นสามารถอุทธรณ�ต5อศาลได� แต5ยังคลุมเครือว5าจะต�องอุทธรณ�ไปยังศาลใด ถ�าเปBนการประกาศใช� Compulsory License เปBนคําสั่งทางปกครอง อาจจะต�องไปศาลปกครอง แต5ถ�าเปBนคําสั่งเก่ียวกับเง่ือนไข ค5าตอบแทน ข�อจํากัดสิทธิ เห็นว5าควรไปศาลทรัพย�สินทางป�ญญาฯ ซ่ึงอาจเปBนประเด็นต�องหารือต5อไป - ควรจะกําหนดให�ชัดเจนว5ายาท่ีผลิตตามมาตรา ๕๑/๑ นั้นจะผลิตเพ่ือส5งออกท้ังหมดและไม5มีการขายภายในประเทศ 



-๒๒-   - มาตรา 51/1 ขัดกับ TRIPS Agreement เนื่องจากไม5ได�ให�สิทธิแก5ผู�ทรงสิทธิบัตรในการอุทธรณ�ความชอบด�วยกฎหมายของคําสั่งให�ใช�มาตรการบังคับให�ใช�สิทธิได� และไม5ได�กําหนดเง่ือนไขในการระบุตัวตนของผลิตภัณฑ�ยาท่ีมีการผลิตตามมาตรการบังคับใช�สิทธิดังท่ีองค�การการค�าโลกกําหนดไว� จึงควรระบุไว�ให�ชัดเจนในร5างมาตรานี้ด�วย คําช้ีแจง - แก�ไขปรับปรุงบทบัญญัติเรื่องการใช�สิทธิตามสิทธิบัตร (Compulsory Licensing) มีวัตถุประสงค�เพ่ือให�สามารถบังคับใช�สิทธิได�รวดเร็วข้ึน มีกระบวนการท่ีชัดเจน สามารถทบทวนการใช�อํานาจรัฐ และมีความครบถ�วนตามท่ี TRIPS Agreement กําหนดมากยิ่งข้ึน รวมท้ังเพ่ิมเติมบทบัญญัติเรื่องการใช�สิทธิตามสิทธิบัตรเพ่ือส5งออกเภสัชภัณฑ�ตามมาตรา 31 bis ของ TRIPS Agreement ให�กระทรวงสามารถบังคับใช�สิทธิเพ่ือส5งออกเภสัชภัณฑ�ไปยังประเทศท่ีมีความขาดแคลนและไม5มีศักยภาพในการผลิตเองด�วย - ในกรณีการบังคับใช�สิทธิโดยเอกชน มีการแก�ไขเพียงกระบวนการ โดยมีการจัดลําดับมาตราใหม5ให�เปBนข้ันตอนมากยิ่งข้ึน และเพ่ิมรายละเอียดบางประการเพ่ือให�กระบวนการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เช5น ให�อธิบดีมอบหมายพนักงานเจ�าหน�าท่ี ๓ - ๕ คน ในการพิจารณาคําขอใช�สิทธิ และให�สามารถเรียกบุคคลอ่ืนใดมาชี้แจงประกอบการทําความเห็นได� อย5างไรก็ดี การพิจารณาของพนักงานเจ�าหน�าท่ีหรือของอธิบดีเปBนเรื่องท่ีมีความละเอียดอ5อนและมีความสําคัญจึงไม5สามารถกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจนลงในกฎหมายตามข�อเสนอได� เนื่องจากระยะเวลาข้ึนอยู5กับความซับซ�อนของแต5ละเรื่อง - มีการแก�ไขปรับปรุงกระบวนการบังคับใช�สิทธิตามสิทธิบัตรโดยรัฐตามมาตรา 51 เนื่องจากในช5วงท่ีผ5านมามีการบังคับใช�สิทธิโดยอาศัยมาตรา ๕๑ หลายเรื่อง ทําให�พบป�ญหาเก่ียวกับการตีความบทบัญญัติท่ีมีการอนุโลมใช�กระบวนการบางส5วนของการบังคับใช�สิทธิโดยเอกชนไปในทิศทางท่ีแตกต5างกัน  ดังนั้น เนื่องจากเจตนารมณ�ของมาตรา ๕๑ เปBนการบังคับใช�สิทธิโดยรัฐเพ่ือประโยชน�สาธารณะซ่ึงมีความจําเปBนเร5งด5วน เช5น เพ่ือป}องกันหรือบรรเทาการขาดแคลนอาหาร ยา หรือสิ่งอุปโภคบริโภคอย5างอ่ืนอย5างรุนแรง จึงมีการปรับปรุงกระบวนการให�การบังคับใช�สิทธิโดยรัฐมีผลทันทีท่ีมีการออกคําสั่งบังคับใช�สิทธิ พร�อมท้ังให�กําหนดค5าตอบแทน เง่ือนไข และข�อจํากัดสิทธิในคําสั่งนั้นเลย เพ่ือให�กระบวนการบังคับใช�สิทธิท้ังหมดเปBนการตัดสินใจท่ีเบ็ดเสร็จและมีผลทันที อย5างไรก็ดี เนื่องจากกระบวนการบังคับใช�สิทธิโดยรัฐท่ีแก�ไขใหม5อาจกระทบต5อเจ�าของสิทธิเนื่องจากเปBนอํานาจเบ็ดเสร็จของหน5วยงาน ในการนี้จึงได�ยกระดับหน5วยงานท่ีเปBน ผู�ออกคําสั่งบังคับใช�สิทธิจากกระทรวง ทบวง กรม เปBนกระทรวงเพียงอย5างเดียว เนื่องจากถือว5าเปBนหน5วยงานท่ีตัดสินใจความเหมาะสมและความจําเปBนได�ในระดับนโยบาย - การบังคับใช�สิทธิโดยรัฐเปBนกรณีท่ีมีความจําเปBนเร5งด5วน กฎหมายจึงให�อํานาจรัฐดําเนินการได�โดยไม5ต�องพยายามเจรจากับเจ�าของสิทธิก5อน ซ่ึงสอดคล�องกับ TRIPS Agreement ข�อ ๓๑ (b) แล�ว อย5างไรก็ดี การบังคับใช�สิทธิท่ีผ5านมา หน5วยงานของรัฐจะพยายามเจรจากับเจ�าของสิทธิก5อนทุกครั้งเพ่ือหลีกเลี่ยง การบังคับใช�สิทธิโดยไม5จําเปBนจึงเปBนท่ีคาดหมายได�ว5าจะยังคงยึดถือปฏิบัติเช5นเดิมต5อไป - เห็นด�วยกับข�อเสนอท่ีให�กระทรวงจะต�องแจ�งให�ผู�ทรงสิทธิบัตรทราบเปBนหนังสือโดยไม5ชักช�าเม่ือกระทรวงมีคําสั่งบังคับใช�สิทธิตามมาตรา 51 เพ่ือจะได�ทราบระยะเวลาท่ีอาจใช�สิทธิอุทธรณ�ได�อย5างชัดเจน จึงได�เพ่ิมข�อความดังกล5าวในร5างมาตรา ๕๑ และ ๕๑/๑ - TRIPS Agreement ข�อ 31 (i) และ (j) กําหนดหลักการไว�ว5าความสมบูรณ�ทางกฎหมายของ คําวินิจฉัยใดๆ เก่ียวกับการใช�ท่ีไม5ต�องได�รับอนุญาตจากผู�ทรงสิทธิ และคําวินิจฉัยใดๆ เก่ียวกับค5าตอบแทนจะอยู5ภายใต�การพิจารณาทบทวนทางศาลหรือการพิจารณาทบทวนอย5างเปBนอิสระอ่ืนใดโดยเจ�าหน�าท่ีผู�มีอํานาจในระดับสูงข้ึนไป ดังนั้น การท่ีร5างมาตรา ๕๑ และ ๕๑/๑ กําหนดให�ผู�ทรงสิทธิบัตรสามารถอุทธรณ�คําสั่งใช�สิทธิ ค5าตอบแทน เง่ือนไข และข�อจํากัดสิทธิท่ีกระทรวงกําหนดต5อศาลได�จึงไม5ได�ขัดต5อTRIPS Agreement แต5อย5างใด



-๒๓-   ท้ังนี้ การอุทธรณ�ให�ยื่นต5อศาลทรัพย�สินทางป�ญญาและการค�าระหว5างประเทศกลางซ่ึงเปBนศาลท่ีมีเขตอํานาจในการพิจารณาคดีท่ีมีลักษณะข�อพิพาทโดยตรงเก่ียวกับความชอบด�วยกฎหมายในเนื้อหาสาระตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ของการกระทําของหน5วยงานของรัฐหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐตามมาตรา 7 (๓) แห5งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลทรัพย�สินทางป�ญญาและการค�าระหว5างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย�สินทางป�ญญาและการค�าระหว5างประเทศ พ.ศ. 2539 และเทียบเคียงคําวินิจฉัยชี้ขาดเขตอํานาจหน�าท่ีระหว5างศาล ท่ี 9/2546 ลงวันท่ี 2 เมษายน 2546 - หลักเกณฑ�และวิธีการส5งออกเภสัชภัณฑ�ไปยังประเทศพัฒนาน�อยท่ีสุด หรือประเทศสมาชิกองค�การการค�าโลกซ่ึงไม5มีหรือมีศักยภาพในการผลิตเภสัชภัณฑ�ไม5เพียงพอตามมาตรา 51/1 จะถูกกําหนดในกฎกระทรวง เช5น หีบห5อ สีพิเศษ หรือรูปเม็ด ท่ีมีความแตกต5างจากเภสัชภัณฑ�ตามสิทธิบัตรเท5าท่ีสามารถทําได�โดยไม5กระทบต5อราคาของเภสัชภัณฑ�ท่ีผลิตข้ึน ฉลากหรือเครื่องหมายท่ีแสดงว5าเปBนเภสัชภัณฑ�ท่ีผลิตภายใต�มาตรการนี้ จํานวนเภสัชภัณฑ�ท่ีจะผลิต เปBนต�น และก5อนส5งออกเภสัชภัณฑ� กระทรวงท่ีเปBนผู�ใช�สิทธิจะต�องประกาศให�สาธารณชนรับทราบว5าจะทําการผลิตท้ังหมดจํานวนเท5าใด และจะส5งไปประเทศใด จํานวนเท5าไหร5 รวมท้ังข�อแตกต5างจากเภสัชภัณฑ�ตามสิทธิบัตร ท้ังนี้ จะมีการหารือร5วมกับหน5วยงานต5างๆท่ีเก่ียวข�อง เช5น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในข้ันตอนการยกร5างกฎกระทรวงฉบับดังกล5าวด�วย  ส�วนท่ี 6 การคืนสิทธิบัตร การเลิกข-อถือสิทธิ และการเพิกถอนสิทธิบัตร (๑๓) มาตรา 53/1 : การแก-ไขสิทธิบัตรท่ีออกโดยมีข-อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน-อย - ขอเสนอให�นําข�อกําหนดในเรื่อง “การแก�ไขคําผิดหลังการจดทะเบียน” เข�ามาใช� - ต�องการให�มีการบัญญัติให�รวมถึงกรณีท่ีมีการแปลผิดพลาดท้ังก5อนและหลังการจดทะเบียนด�วยและต�องการให�มี Claim restriction - ถ�าผิดพลาดจากการแปลควรจะถือเปBนข�อผิดพลาดเล็กน�อยหรือผิดหลงเล็กน�อยด�วย เนื่องจากมีการอ�างอิงมาจากรายละเอียดการประดิษฐ�ภาษาอังกฤษท่ีได�ยื่นไว�แล�ว และเม่ือมีการแก�ไขจะให�ออกเปBน Certificate of Correction หรือไม5 - บทบัญญัตินี้จะไม5ควรจํากัดเฉพาะสิทธิบัตรท่ีได�ออกไปแล�วเท5านั้น แต5ควรรวมไปถึงการแก�ไขคําขอ และเอกสารอ่ืนใดท่ีได�ยื่นต5อกรมฯ ในช5วงของการตรวจสอบด�วย คําช้ีแจง - มาตรา 53/1 เปBนเรื่องการแก�ไขสิทธิบัตรท่ีออกโดยมีข�อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน�อย ซ่ึงการแก�ไขคําผิดอยู5ในข5ายดังกล5าวด�วย และเม่ือได�ทําการแก�ไขแล�วจะมีการออก Certificate of Correction เพ่ือแสดงให�เห็นว5ามีการแก�ไขข�อผิดพลาดดังกล5าวอย5างไร ส5วนการแก�ไขการแปลผิดพลาดของคําขอรับสิทธิบัตรซ่ึงอยู5ระหว5างการตรวจสอบของพนักงานเจ�าหน�าท่ีสามารถทําได�ตามปกติโดยอยู5ภายใต�มาตรา 20 แห5งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ กล5าวคือ ไม5เปBนการเพ่ิมเติมสาระสําคัญของการประดิษฐ� - การแปลผิดพลาดในบางกรณีไม5ถือว5าเปBนข�อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน�อยเพราะอาจกระทบต5อสาระสําคัญของรายละเอียดการประดิษฐ� จึงต�องพิจารณาเปBนรายกรณี  3.4 หมวด 2/1 คําขอระหว�างประเทศภายใต-สนธิสัญญาความร�วมมือด-านสิทธิบัตร - ขอเสนอให�ระบุให�ชัดแจ�งในความหมายของคําว5า “อธิบดี” เนื่องจากในหมวดนี้ “อธิบดี”  มีความหมายได� 2 ความหมาย ได�แก5 อธิบดีกรมทรัพย�สินทางป�ญญา และอธิบดีขององค�การทรัพย�สินทางป�ญญาโลก (WIPO) เพ่ือป}องกันความสับสน - มาตรา 55/2 เห็นว5า การใช� คําว5า “ภู มิลําเนา” (Domicile) อาจไม5 ถูกต�อง เนื่องจาก ใน PCT มาตรา 9 (1) และข�อกําหนด (Rules) ข�อ 18.1 (A) ใช�คําว5า “ถ่ินท่ีอยู5” (Residence) นอกจากนี้ (1) 



-๒๔-   คําว5า “นิติบุคคลท่ีมีสํานักงานแห5งใหญ5ต้ังอยู5ในประเทศไทย” อาจแก�ไขเพ่ือให�สอดคล�องกับข�อกําหนดข�อ 18.1(b)(ii) ว5า “นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของไทยจะถูกพิจารณาว5าเปBนสัญชาติไทย” - มาตรา 55/7 เห็นว5า เนื่องจากมีความเปBนไปได�ในทางทฤษฎีว5าอาจจะมีการยื่นคําขอผ5าน PCT โดยไม5มีการขอถือสิทธิวันยื่นคําขอครั้ งแรก ขอเสนอให�แก�ไขตอนท�ายของวรรคหนึ่ ง ควรจะแก�ไขว5า  “...ภายใน 30 เดือนนับจากวันท่ียื่นคําขอหรือวันท่ีขอถือสิทธิวันยื่นคําขอครั้งแรก แล�วแต5กรณี” - มาตรา 55/7 ขอเสนอให�กําหนดระยะเวลายื่นคําแปลภาษาไทยให�ไม5น�อยกว5า 90 วัน หรือ 90 วันเช5นเดิมเพ่ือให�เกิดความชัดเจน รวมถึงระบุเอกสารท่ีต�องแปลเปBนภาษาไทยให�ชัดเจนว5ามีเอกสารอะไรบ�างและเอกสารท่ีต�องใช�ประกอบการยื่นคําขอ - เห็นด�วยกับหลักเกณฑ�ไม5มีเจตนา (Unintentional) หรือได�ใช�ความระมัดระวังตามสมควรแก5กรณี (Due care) แต5 กรมฯ ควรออกประกาศเก่ียวกับหลักเกณฑ�ต5างๆ เช5น ความชัดเจนในการพิจารณาว5ากรณีใดเปBน Unintentional / Due care เอกสารท่ีต�องใช�ประกอบคําขอฟ��นสิทธิ กําหนดค5าธรรมเนียมท่ีแน5ชัดสําหรับท้ัง 2 กรณีและระยะเวลาในการพิจารณาคําร�องขอฟ��นสิทธิ เช5น กรมฯ จะพิจารณาให�แล�วเสร็จภายใน 60 วันนับแต5วันยื่นคําร�องและเอกสารครบถ�วน - มาตรา 55/9 เห็นว5า เม่ือสํานักงานรับคําขอ (Receiving Office) ได�ฟ��นสิทธิคําขอระหว5างประเทศตามข�อ 26 bis3 PCT แล�ว บนหลักการว5า การท่ีไม5สามารถยื่นคําขอได�ทันภายในระยะเวลาของการขอถือสิทธิเกิดข้ึนเนื่องจากใช�ความระมัดระวังตามสมควรแล�ว การฟ��นสิทธินั้นส5งผลต5อสํานักงานปลายทางของแต5ละประเทศ โดยสํานักงานปลายทางนั้นจะไม5ทบทวนการตัดสินใจของสํานักงานรับคําขอ เว�นแต5มีเหตุท่ีฟ�งได�ว5าไม5เปBนไปตามท่ีข�อกําหนดข�อท่ี 26bis.3(A), (b)(i) หรือ (c) PCT กําหนดไว� เรื่องนี้ควรระบุเปBนการเฉพาะไว�ในมาตราดังกล5าวด�วย นอกจากนี้  มาตรานี้ยั งมิได� มีการบัญญัติ ถึงกรณีท่ีว5 าสํานักงานรับคําขอปฏิ เสธ คําร�องขอตามข�อกําหนดข�อท่ี 26bis.3 PCT สําหรับการขอฟ��นสิทธิคําขอระหว5างประเทศ และตามข�อกําหนด ข�อท่ี 49ter.1 (e) PCT ท่ีวางหลักว5า สํานักงานปลายทางไม5มีข�อผูกพันต5อผลการพิจารณานั้น ดังนั้น ควรให� ผู�ยื่นคําขอสามารถยื่นคําร�องขอฟ��นสิทธิคําขอระหว5างประเทศผ5านช5องทางดังกล5าวตามข�อกําหนดข�อท่ี 49 ter.2 PCT ด�วย - มาตรา 55/11 ในส5วนของการขอให�ดําเนินการตรวจสอบก5อน 30 เดือน ซ่ึงในมาตรา 55/11 กล5าวไว�เพียงว5า “ผู�ขออาจยื่นคําร�องขอให�ดําเนินการก5อนครบกําหนดระยะเวลาดังกล5าวก็ได�” ซ่ึง ไม5ชัดเจนและไม5ได�แสดงถึงหลักการหรือกรอบแนวทางในการปฏิบัติแต5ประการใด ดังนั้น กรมควรท่ีจะบรรยายให�เห็นถึงความชัดเจนมากกว5านี้ หรือไม5ต�องแจ�งเหตุผลเพ่ือให�สอดคล�องกับนานาประเทศ  คําช้ีแจง - กรมทรัพย�สินทางป�ญญาได�นําความเห็นและข�อเสนอแนะท่ีได�รับมาแก�ไขปรับปรุงบทบัญญัติในหมวด 2/1 คําขอระหว5างประเทศภายใต�สนธิสัญญาความร5วมมือด�านสิทธิบัตร ให�สอดคล�องกับสนธิสัญญาความร5วมมือด�านสิทธิบัตร (PCT) และข�อบังคับท่ีเก่ียวข�อง และมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน รวมท้ังจะนํารายละเอียดท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติต5างๆ ท่ีเคยบัญญัติไว�ในร5างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ ฉบับท่ีนําออกรับฟ�งความคิดเห็นไปกําหนดในกฎกระทรวงเพ่ือให�เกิดความคล5องตัว - คําว5า “อธิบดี” หมายถึง อธิบดีกรมทรัพย�สินทางป�ญญา และให�หมายความรวมถึงผู�ซ่ึงอธิบดีกรมทรัพย�สินทางป�ญญามอบหมายด�วยตามมาตรา 3 แห5งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ โดยในพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม5มีท่ีใดกล5าวถึงผู�อํานวยการใหญ5องค�การทรัพย�สินทางป�ญญาโลก  



-๒๕-   - ได�มีการกําหนดในนิยามของ “วันยื่นคําขอครั้งแรก” ตามมาตรา 55/1 ไว�แล�วว5าหมายความถึง (๑) วันยื่นคําขอระหว5างประเทศหรือ (๒) วันยื่นคําขอรับความคุ�มครองการประดิษฐ�ครั้งแรกก5อนการยื่นคําขอระหว5างประเทศ (ถ�ามี) ดังนั้น การนับระยะเวลา 30 เดือนนับแต5วันยื่นคําขอครั้งแรกจึงมีความชัดเจนดีแล�ว - ในมาตรา 55/2 การใช�คําว5า “ภูมิลําเนา”มีความเหมาะสมแล�ว เนื่องจากตามประมวลกฎหมายแพ5งมาตรา ๓๙ กําหนดว5า ถ�าภูมิลําเนาไม5ปรากฏให�ถือว5าถ่ินท่ีอยู5เปBนภูมิลําเนา ซ่ึงสอดคล�องกับข�อเสนอแนะแล�ว อย5างไรก็ดี ในส5วนของมาตรา 55/2 (๑) ได�แก�ไขจาก “นิติบุคคลท่ีมีสํานักงานแห5งใหญ5ต้ังอยู5ในประเทศไทย” เปBน“นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย” เพ่ือให�สอดคล�องกับข�อบังคับตามสนธิสัญญาความร5วมมือทางด�านสิทธิบัตร ข�อ 18.1 (b) (ii) - ผู�ขอท่ีประสงค�ขอรับความคุ�มครองการประดิษฐ�ตามคําขอระหว5างประเทศในประเทศไทยให�แจ�งความประสงค�ภายใน ๓๐ เดือนนับแต5วันยื่นคําขอครั้งแรก พร�อมยื่นคําแปลภาษาไทยของรายละเอียดการประดิษฐ� ข�อถือสิทธิ รูปเขียน (ถ�ามี) และบทสรุปการประดิษฐ� แต5หากไม5สามารถจัดทําคําแปลทัน ผู�ขอสามารถยื่นคําขอผ5อนผันการยื่นคําแปลได�อีกภายในระยะเวลาท่ีอธิบดีประกาศกําหนด ซ่ึงระยะเวลาผ5อนผันจะเปBนเท5าใดจะมีการพิจารณาในชั้นยกร5างอนุบัญญัติ  -ผู�ขอประสงค�จะให�กรมทรัพย�สินทางป�ญญาดําเนินการกับคําขอระหว5างประเทศท่ียื่นขอรับความคุ�มครองการประดิษฐ�ในประเทศไทยแล�วก5อนครบกําหนดระยะเวลา 30 เดือน ควรระบุเหตุผลและความจําเปBนท่ีต�องขอให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีดําเนินการก5อน เนื่องจาก PCT กําหนดให�เริ่มกระบวนการเม่ือครบกําหนดระยะเวลา ๓๐ เดือน -หลัก เกณฑ�และรายละเ อียดการพิจารณาคําร�อง เ พ่ือขอฟ��นสิทธิ ท้ั งหลักไม5 มี เจตนา (Unintentional) และหลักได�ใช�ความระมัดระวังตามสมควรแก5กรณี (Due care) จะถูกกําหนดในกฎกระทรวงและคู5มือการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ�และอนุสิทธิบัตร ส5วนระยะเวลาการพิจารณาเปBนไปตามคู5มือสําหรับประชาชนท่ีออกตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซ่ึงกําหนดไว�ท่ี 90 วันทําการ  3.5 หมวด 3 ทวิ อนุสิทธิบัตร (๑) มาตรา 65 เบญจ: การรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร - ขอเสนอให�แก�ไขระยะเวลาของการชําระค5าธรรมเนียมประกาศโฆษณาเปBนเก�าสิบวัน คําช้ีแจง - แก�ไขระบบการตรวจสอบคําขอรับอนุสิทธิบัตรให�มีการตรวจสอบความใหม5ภายในประเทศตามมาตรา 16 และผู�ขอรับอนุสิทธิบัตรมีโอกาสชําระค5าธรรมเนียมการออกอนุสิทธิบัตรได�ภายใน 120 วัน กล5าวคือ ในกรณีท่ีอธิบดีกรมทรัพย�สินทางป�ญญาเห็นว5าการประดิษฐ�ท่ีขอรับอนุสิทธิบัตรมีคุณสมบัติครบถ�วนตามมาตรา 65 เบญจ พนักงานเจ�าหน�าท่ีจะแจ�งเปBนหนังสือโดยทางไปรษณีย�ลงทะเบียนตอบรับให�ผู�ขอชําระค5าธรรมเนียมประกาศโฆษณาภายใน 60 วันนับแต5วันท่ีได�รับแจ�ง (แจ�งครั้งท่ี 1) และในกรณีท่ีผู�ขอรับ อนุสิทธิบัตรไม5ชําระค5าธรรมเนียมภายในระยะเวลาดังกล5าวอีก พนักงานเจ�าหน�าท่ีจะมีหนังสือแจ�งทางไปรษณีย�ลงทะเบียนตอบรับให�ชําระค5าดังกล5าวอีกภายใน 60 วันนับแต5วันท่ีได�รับแจ�ง (แจ�งครั้งท่ี 2) และในกรณีท่ี ผู�ขอรับอนุสิทธิบัตรยังไม5ชะร5าค5าธรรมเนียมอีก จึงจะถือว5าผู�ขอรับอนุสิทธิบัตรละท้ิงคําขอรับอนุสิทธิบัตร  (๒) มาตรา 65 ฉ : การขอให-ตรวจสอบอนุสิทธิบัตร - ควรมีการตรวจสอบอนุสิทธิบัตรก5อนการบังคับใช�สิทธิ 



-๒๖-   - ควรกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมว5าการบังคับใช�อนุสิทธิบัตรจะกระทําได�ต5อเม่ืออธิบดีได�ตรวจสอบว5าการประดิษฐ� ท่ี ได�รับอนุสิทธิ บัตรมีลักษณะตามท่ีกําหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ  ท้ังนี้  ในกรณีท่ีผู�ทรง อนุสิทธิบัตรสามารถนําส5งผลการตรวจสอบท่ีผ5านการตรวจสอบจากประเทศท่ีเชื่อถือเพ่ือประกอบการพิจารณาได� - ขอเสนอให�คงมาตรา 65 ฉ ฉบับเดิมไว� เพ่ือให�นักวิจัยโดยเฉพาะนักวิจัยไทย มีแรงจูงใจ ในการคิดค�นงานวิจัยใหม5ๆ เพ่ือตอบสนองความต�องการของประเทศด�านการวิจัย เพราะถ�าเปDดโอกาสให�มีการตรวจสอบอนุสิทธิบัตรได�ตลอดอายุอนุสิทธิบัตร จะทําให�นักวิจัยมีความกังวลใจและทําให�อาจส5งผลต5อ การวิจัยของประเทศได� - หากเปBนไปได� ขอให�นําข�อกําหนดท่ีมีเนื้อหาในการ “ดําเนินการพิจารณาข้ันการประดิษฐ�ท่ีสูงกว5า” เข�ามาใช�ในขณะมีการขอให�ตรวจสอบหลังการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรด�วย เนื่องจากอนุสิทธิบัตรจะได�รับการจดทะเบียนโดยไม5มีการตรวจสอบ จึงมีความเปBนไปได�ท่ีการประดิษฐ�ท่ีไม5สมบูรณ�จะได�รับการ จดทะเบียน แม�ว5าจะมีการขอให�ตรวจสอบหลังจดทะเบียนแล�วก็ไม5มีการพิจารณาข้ันการประดิษฐ�ท่ีสูงกว5า และหากการประดิษฐ�นั้นๆ ไม5เหมือนกันทุกอย5างก็ไม5สามารถถอนทะเบียนได� ในทางตรงข�ามถึงมีการใช�สิทธิก็ตามไม5มีการกําหนดหน�าท่ีว5าขอบเขตของสิทธิมีแค5ไหน ในสภาพเช5นนี้ จะทําให�สิทธิท่ีมีข�อสงสัยอาจถูกนําไปใช�ในการฟ}องร�องกันอย5างไม5มีท่ีสิ้นสุด นําไปสู5ป�ญหาการเกิด Patent trolling ได� - เนื่องจากมาตรานี้ไม5ได�กําหนดรายละเอียดข้ันตอนการยื่นขอให�ตรวจสอบว5ามีเหตุผลหรือต�องระบุรายละเอียดอย5างไร ผู�ตรวจสอบอาจจะอ�างว5าใช�เวลาพิจารณานาน จึงเห็นว5าควรแบ5งเบาภาระ ผู�ตรวจสอบโดยเพ่ิมเติมท�ายวรรคหนึ่งว5า “การขอให�ตรวจสอบตามมาตรานี้ ให�เปBนไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง” ท้ังนี้ เพ่ือให�เกิดความชัดเจนเก่ียวกับเหตุผลท่ียื่นขอให�ตรวจสอบ และแนบหลักฐานประกอบ คําช้ีแจง - กรมทรัพย�สินทางป�ญญาได�แก�ไขระบบการขอให�ตรวจสอบอนุสิทธิบัตรโดยมีหลักการสําคัญท่ีขอให�ตรวจสอบได�ตลอดอายุของอนุสิทธิบัตร และผู�ทรงอนุสิทธิบัตรหรือบุคคลใดก็ได�สามารถยื่นขอให�ตรวจสอบได� ท้ังนี้ กระบวนการขอให�ตรวจสอบดังกล5าวถือเปBนทางเลือกอย5างหนึ่งก5อนฟ}องต5อศาลเพ่ือ เพิกถอนอนุสิทธิบัตร - สําหรับหลักเกณฑ�การขอให�ตรวจสอบอนุสิทธิบัตรเปBนไปตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีอธิบดีกรมทรัพย�สินทางป�ญญาประกาศกําหนด เช5น การตรวจสอบของพนักงานเจ�าหน�าท่ี การเสนองานท่ีปรากฏอยู5แล�วท่ีไม5ได�อยู5ในรายงานผลการตรวจสอบให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีใช�ตรวจสอบซํ้า รูปแบบการส5งเอกสารเก่ียวกับงานท่ีปรากฏอยู5แล�ว เปBนต�น ท้ังนี้ ประกาศดังกล5าวจะมีส5วนช5วยป}องกันไม5ให�มีการยื่นตรวจสอบอนุสิทธิบัตรซํ้าเพ่ือประวิงการบังคับใช�สิทธิของผู�ทรงอนุสิทธิบัตร  3.6 หมวด 5 เบ็ดเตล็ด (๑) มาตรา 77 : ภาระการพิสูจน;กรณีละเมิดสิทธิบัตรกรรมวิธี - ผู�ผลิตอาจไม5ได�ผลิตในประเทศไทยจึงอยากท่ีจะบังคับให�ผู�ผลิตพิสูจน� ดังนั้น ควรแก�เปBนผู�ผลิตหรือผู�นําเข�ามีภาระการพิสูจน� - ภาระการพิสูจน�ในกรณีการละเมิดสิทธิบัตรผลิตกรรมวิธีให�นําไปใช�กับผู�ละเมิดท่ีเปBนผู�ผลิตเท5านั้น ไม5นําไปใช�กับผู�ละเมิดอ่ืน คําช้ีแจง - กําหนดเพ่ือให�ชัดเจนยิ่งข้ึนว5าผู�ผลิตเปBนผู�มีภาระการพิสูจน�ในการละเมิดสิทธิบัตรการประดิษฐ�ท่ีเปBนกรรมวิธี  



-๒๗-   (๒) มาตรา 80/2: การส�งหนังสือแจ-ง - ความในวรรคท�าย จะเปBนการตัดสิทธิของผู�ขอรับสิทธิบัตรมากเกินไปหรือไม5 โดยเฉพาะผู�ขออิสระท่ีเปBนคนไทย เช5น ในกรณีท่ีมีการย�ายท่ีอยู5 คําช้ีแจง - ในกรณีท่ีผู�ขอรับสิทธิบัตรท่ีเปBนคนไทยสามารถยื่นคําขอแก�ไขเพ่ิมเติมคําขอรับสิทธิบัตรหรือ อนุสิทธิบัตรเพ่ือแจ�งย�ายท่ีอยู5ท่ีใช�ในการติดต5อกับพนักงานเจ�าหน�าท่ีได� ท้ังนี้ สามารถยื่นคําขอดังกล5าวผ5านสํานักงานพาณิชย�จังหวัด หรือระบบ E-filing ได�  3.7 หมวด 6 ความผิดและบทกําหนดโทษ (๑) มาตรา 87/1 : ความผิดเก่ียวกับการไม�เปKดเผยแหล�งท่ีมา - ควรตัดบทบัญญัติมาตรานี้ออกหรือนําไปบัญญัติไว�ในกฎหมายเฉพาะ - การให�อํานาจคณะกรรมการสั่งให�ตําหนิโดยเปDดเผยต5อสาธารณชนเปBนบทลงโทษท่ีไม5เคยปรากฏในกฎหมายทรัพย�สินทางป�ญญามาก5อน - ควรให�ศาลเปBนผู�พิจารณาตัดสินการกระทําความผิด - อัตราโทษปรับทางปกครองสําหรับการปกปDดหรือแสดงข�อความอันเปBนเท็จ หรือแสดงข�อความไม5ครบถ�วนเก่ียวกับแหล5งท่ีมาของทรัพยากรพันธุกรรม หรือภูมิป�ญญาท�องถ่ินสูงเกินไป คําช้ีแจง - กรณีปกปDดหรือแสดงข�อความอันเปBนเท็จ หรือแสดงข�อความไม5ครบถ�วนเก่ียวกับแหล5งท่ีมาของทรัพยากรพันธุกรรม หรือภูมิป�ญญาท�องถ่ิน อาจไม5ใช5การกระทําความผิดโดยสภาพ หรือเปBนสิ่งท่ีวิญ�ูชนถือว5าเปBนความชั่วร�าย แต5เปBนการกระทําหรือการหลีกเลี่ยงการดําเนินการเก่ียวกับกฎเกณฑ�ทางสังคมซ่ึงควบคุมการเข�าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิป�ญญาท�องถ่ินและอาจเปBนการละเมิดสิทธิข้ันพ้ืนฐานของบุคคล ชุมชน หรือของชาติในการจัดการ บํารุงรักษา และใช�ประโยชน�จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย5างสมดุลและยั่งยืนอีกด�วย ร5างมาตรานี้จึงเปBนการกําหนดโทษทางปกครองแทนการกําหนดโทษทางอาญา โดยมุ5งหมายให�สอดคล�องกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห5งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงให�กําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร�ายแรงเท5านั้น และไม5สามารถตัดบทบัญญัติมาตรานี้ออกเพราะจะทําให�บทบัญญัติท่ีเก่ียวการระบุแหล5งท่ีมาและการยื่นเอกสารท่ีเก่ียวข�องขาดสภาพบังคับ - แม�จะไม5เคยปรากฏการกําหนดโทษทางปกครองในกฎหมายทรัพย�สินทางป�ญญามาก5อน  แต5กฎหมายท่ีออกมาในช5วงระยะหลัง เช5น พระราชบัญญัติการแข5งขันทางการค�า พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติว5าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล5วงหน�า พ.ศ. 2546  เปBนต�น เริ่มมีการใช�โทษทางปกครองแทนโทษอาญาเพ่ือให�สอดคล�องกับรัฐธรรมนูญแห5งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีให�ลดการกําหนดโทษทางอาญา และให�กําหนดโทษทางอาญาเฉพาะกรณีท่ีเปBนการกระทําผิดร�ายแรงเท5านั้น  - หลายประเทศท่ีมีบทบัญญัติในลักษณะนี้ มีการกําหนดผลของการกระทําท่ีต5างกันออกไป เช5น บางประเทศกําหนดให�มีโทษเปBนการเพิกถอนสิทธิบัตร ปฏิเสธคําขอ โทษจําคุกและปรับ ซ่ึงอาจมีโทษปรับสูงถึง ๑๐๐,๐๐๐ ยูโร หรือท้ังจําท้ังปรับ และโทษปรับทางปกครอง เปBนต�น แต5เนื่องจากร5างพระราชบัญญัตินี้ไม5ได�กําหนดให�ผลของการไม5ปฏิบัติตามมีผลกระทบต5อความสมบูรณ�ของสิทธิบัตร เพ่ือให�บทบัญญัติมีสภาพในการบังคับใช� ซ่ึงคล�ายคลึงกันกับสมาพันธรัฐสวิสท่ีมีการกําหนดโทษปรับทางปกครองสําหรับการเปDดเผยแหล5งท่ีมาของทรัพยากรพันธุกรรมอันเปBนเท็จและมีการประกาศโฆษณาคําพิพากษาเพ่ือให�ประชาชนทราบ 



-๒๘-   - ในกรณีการกําหนดให�คณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งตําหนิผู�นั้นโดยเปDดเผยต5อสาธารณชนท่ีผู�กระทําผิดตามบทบัญญัตินี้ไม5ดําเนินการแก�ไขตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือกระทําความผิดซํ้าอีก เพ่ือใช�สําหรับกรณีท่ีไม5สามารถดําเนินการบังคับทางปกครองได�ในกรณีต5างๆ เช5น ผู�กระทําผิดไม5อยู5ในราชอาณาจักร เปBนต�น และเพ่ือให�เปBนข�อมูลสําหรับประชาชน ชุมชน เจ�าของทรัพยากรพันธุกรรมหรือภูมิป�ญญาท�องถ่ิน หรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐทราบและตรวจสอบการเข�าถึงและการแบ5งป�นผลประโยชน�ท่ีอยู5ในความรับผิดชอบของตนได�ดียิ่งข้ึน และใช�ความระมัดระวังการเข�าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิป�ญญาท�องถ่ินในรายท่ีมีการกระทําความผิดซํ้า  - แม�มาตรานี้จะให�อํานาจคณะกรรมการในการวินิจฉัยลงโทษตามหลักเกณฑ�ท่ีประกาศกําหนด  แต5คําสั่งดังกล5าวยังสามารถถูกตรวจสอบได�โดยศาลกล5าวคือ อุทธรณ�คําสั่งลงโทษของคณะกรรมการไปยังศาลได� - กรณีท่ีมีผู�แสดงความคิดเห็นว5าโทษปรับทางปกครองกรณีปกปDดหรือแสดงข�อความอันเปBนเท็จ หรือแสดงข�อความไม5ครบถ�วนเก่ียวกับแหล5งท่ีมาของทรัพยากรพันธุกรรม หรือภูมิป�ญญาท�องถ่ิน มีอัตราโทษปรับท่ีสูงนั้น อัตราโทษปรับทางปกครองนี้เปBนเพียงการกําหนดอัตราโทษปรับข้ันสูง ซ่ึงคณะกรรมการมีอํานาจในการพิจารณาลงโทษในอัตราท่ีต่ํากว5าได� โดยพิจารณาจากความร�ายแรงแห5งพฤติกรรมท่ีกระทําความผิดและพิจารณาตามหลักเกณฑ�ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด   3.8 การแก-ไขปรับปรุงบัญชีอัตราค�าธรรมเนียมในส�วนคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ;และ อนุสิทธิบัตร - อยากให�คงการชําระท้ังหมดในคราวเดียวในร5าง พ.ร.บ. ฉบับใหม5 - ไม5ควรมีผลย�อนหลังหรือมีผลกับคําขอท่ียื่นไปแล�ว - มีข�อสังเกตตามมาตรา 80 ว5า สําหรับค5าธรรมเนียมขอฟ��นสิทธิ มีเฉพาะกรณีขอฟ��นสิทธิภายใต� PCT เท5านั้น (ไม5ให�ฟ��นคืนสิทธิในระบบ Paris convention) - อัตราค5าธรรมเนียมสูงเกินไปสําหรับผู�ประดิษฐ�หรือผู�ขอท่ีเปBนบุคคลสัญชาติไทย ขอเสนอว5า ควรจะมีการแบ5งประเภทของผู�ขอท่ีใกล�เคียงกับทางสหรัฐอเมริกา คือผู�ขอท่ีเปBนบุคคลธรรมดา นิติบุคคลขนาดเล็ก นิติบุคคลขนาดกลาง และนิติบุคคลขนาดใหญ5 เพ่ือท่ีจะได�เปBนการจัดค5าธรรมเนียมให�เข�ากับบุคคลแต5ละประเภทและไม5เปBนการปDดก้ันโอกาสของผู�ขอมากเกินไป คําช้ีแจง - อัตราค5าธรรมเนียมรายปyเปBนไปตามอัตราบัญชีท�ายพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ แต5จะมีการออกกฎกระทรวงเพ่ือลดหรือยกเว�นค5าธรรมเนียมให�กับ SMEs บุคคลธรรมดาผู�ขอท่ียื่นคําขอผ5านระบบ E-Filing สถานศึกษาตามกฎหมายว5าด�วยการศึกษาแห5งชาติ มูลนิธิหรือองค�การอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือการสาธารณกุศล การศึกษา การศาสนา หรือการสังคมสงเคราะห� หรือหน5วยงานของรัฐท่ีมิใช5รัฐวิสาหกิจ รวมถึงกําหนดให�ชําระค5าธรรมเนียมรายปyครั้งละ 3 ปy แทนการชําระท้ังหมดในคราวเดียวเพ่ือให�สอดคล�องกับทุกประเทศ - ค5าธรรมเนียมท่ีแก�ไขใหม5จะบังคับใช�กับคําขอท่ียื่นในวันท่ีร5างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฉบับนี้มีผลบังคับใช�  4. การนําผลการรับฟ�งความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทําร�างกฎหมาย   ในภาพรวม ผู�แสดงความคิดเห็นส5วนใหญ5เห็นด�วยกับหลักการของร5างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และบางส5วนมีข�อเสนแนะเพ่ิมเติมในประเด็นทางปฏิบัติของพนักงานเจ�าหน�าท่ี ซ่ึงกรมทรัพย�สิน ทางป�ญญาได�แก�ไขปรับปรุงร5างกฎหมายตามข�อเสนอแนะประเด็นดังกล5าวแล�วและจะนําเสนอต5อสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามข้ันตอนต5อไป อย5างไรก็ดี ความเห็นในส5วนอ่ืนๆ กรมทรัพย�สินทางป�ญญาจะรับไว�พิจารณาเพ่ือแก�ไขปรับปรุง ใช�ประโยชน�ในการจัดทําอนุบัญญัติ และชี้แจงทําความเข�าใจในโอกาสต5อไป ในการนี้ 



-๒๙-   กรมทรัพย�สินทางป�ญญาได�นําสรุปผลการรับฟ�งความคิดเห็นร5างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เผยแพร5ลงเว็บไซต�กรมทรัพย�สินทางป�ญญาแล�ว (หลักฐานการเปDดรับฟ�งความคิดเห็นปรากฏตามเอกสารแนบ 2)  _________________________________________________                                                             กระทรวงพาณิชย� กรมทรัพย�สินทางป�ญญา 18 กันยายน 2561  



หลักฐานการเผยแพร�ร�างพระราชบัญญัติเพื่อรับฟ�งความคิดเห็นตามมาตรา หลักฐานการเผยแพร�ร�างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่.. ) พ.ศ. .... เพื่อรับฟ�งความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย ในเว็บไซต2กรมทรัพย2สินทางป�ญญา   
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