
สรุปผลการวิเคราะห�ความจําเป�นและผลกระทบในการตรากฎหมาย ร�างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....       ๑. ผลการวิเคราะห�ความจําเป�นในการตรากฎหมาย   โดยท่ีพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 ได�ใช�บังคับมาเป+นเวลายาวนานกว.า 39 ป0 แม�จะมีการแก�ไขเพ่ิมเติมมาแล�ว 2 ครั้ง แต.ไม.ได�เป+นการแก�ไขในสาระสําคัญของข้ันตอนหรือวิธีการจดทะเบียน ทําให�มีข้ันตอนการตรวจสอบคําขอบางข้ันตอนยังไม.สอดคล�องกับหลักสากลและสถานการณ9ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ส.งผลให�กระบวนการจดทะเบียนมีความล.าช�า ซํ้าซ�อน เป+นอุปสรรคต.อการคุ�มครองสิทธิบัตรซ่ึงเป+นข้ันตอนสําคัญก.อนนําไปใช�ประโยชน9ในเชิงพาณิชย9 ดังนั้น กระทรวงพาณิชย9 โดยกรมทรัพย9สินทางป<ญญา จึงมีความจําเป+นต�องยกร.างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เพ่ือให�สอดคล�องกับนโยบายของรัฐบาลท่ีมุ.งเน�นการพัฒนาเศรษฐกิจอย.างยั่งยืนด�วยนวัตกรรม รวมท้ังพันธกรณีตามความตกลงระหว.างประเทศท่ีประเทศไทยเป+นภาคี และท.าทีของประเทศไทยในเวทีระหว.างประเทศเก่ียวกับการคุ�มครองทรัพยากรพันธุกรรมและ ภูมิป<ญญาท�องถ่ิน ดังนี้   1.1 ความจําเป�นด.านนโยบายของรัฐบาล    ด�วยขณะนี้รัฐบาลมีนโยบาย “ประเทศไทย ๔.๐” ซ่ึงต�องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยใช�แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใช�ความคิดสร�างสรรค9 นวัตกรรม และทรัพย9สิน ทางป<ญญา (Innovation-Driven Economy) ระบบการคุ�มครองสิทธิบัตรท่ีมีประสิทธิภาพจึงมีส.วนสําคัญต.อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับกลไกการส.งเสริมและสนับสนุนการนําความคิดสร�างสรรค9และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช�ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามมาตรา 258 ฉ. (๒) ของรัฐธรรมนูญแห.งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 รวมท้ังยุทธศาสตร9ชาติ 20 ป0 แผนแม.บทยุทธศาสตร9ชาติ 20 ป0 แผนการปฏิรูปประเทศด�านเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติ ฉบับท่ี 12 และแผนท่ีนําทางด�านทรัพย9สินทางป<ญญาระยะ 20 ป0 (IP Roadmap พ.ศ. 2559 – 2579) ล�วนกําหนดทิศทางการพัฒนาให�เศรษฐกิจไทยมีการเติมโตอย.างเข�มแข็งและยั่งยืนโดยการปฏิรูปกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือสร�างความเข�มแข็งให�กับโครงสร�างพ้ืนฐานด�านวิทยาศาสตร9 นวัตกรรม และทรัพย9สินทางป<ญญาของประเทศ ดังนั้น การแก�ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ให�มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีหลักเกณฑ9การตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ9และอนุสิทธิบัตรท่ีสอดคล�องกับสากล จึงมีความสําคัญต.อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล   1.2 ความจําเป�นด.านพันธกรณีตามความตกลงระหว�างประเทศท่ีประเทศไทยเป�นภาคี    ความตกลงว.าด�วยสิทธิในทรัพย9สินทางป<ญญาเก่ียวกับการค�า (Agreement on Trade -Related Aspects of Intellectual Property Rights : TRIPS Agreement) ซ่ึงมีผลผูกพันประเทศไทยต้ังแต.วันท่ี 1 มกราคม 2538 ได�มีการแก�ไขล.าสุดเม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2560 โดยเพ่ิมเติมมาตรา 31 bis เพ่ือแก�ไขป<ญหาด�านสาธารณสุข แต.โดยท่ีพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ยังไม.ได�มีการแก�ไขปรับปรุงให�สอดคล�องกับมาตรา 31 bis ดังกล.าว ทําให�ประเทศไทยสูญเสียโอกาส โดยไม.อาจบังคับใช�สิทธิตามสิทธิบัตรเพ่ือส.งออกเภสัชภัณฑ9ไปยังประเทศท่ีมีความขาดแคลนแต.ไม.มีศักยภาพในการผลิตเภสัชภัณฑ9นั้นเองและยังคงต�องจ.ายค.าตอบแทนซํ้าซ�อนแม�ว.าจะนําเข�าเภสัชภัณฑ9ท่ีได�จ.ายค.าตอบแทนแล�วในประเทศผู�ส.งออก 



 - ๒ -ท้ังนี้ สอดคล�องกับข�อสังเกตและข�อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาศึกษาการยอมรับพิธีสารแก�ไข   ความตกลงว.าด�วยทรัพย9สินทางป<ญญาท่ีเก่ียวกับการค�าหรือความตกลงทริปส9 (TRIPS) ด�านสาธารณสุขของไทย สภานิติบัญญัติแห.งชาติ ท่ีเห็นควรให�เร.งรัดการออกฎหมายเพ่ือรองรับพิธีสารฯ ต.อไป   1.3 ความจําเป�นด.านท�าทีของประเทศไทยในเวทีระหว�างประเทศเก่ียวกับการคุ.มครองทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิป9ญญาท.องถ่ิน   ในเวทีระหว.างประเทศท่ีผ.านมา เช.น การประชุม Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (WIPO IGC) ประเทศไทยเป+นหนึ่งในประเทศท่ีสนับสนุนให�มีการจัดทําตราสารที่มีผลผูกพันเป+นกฎหมายระหว.างประเทศเพ่ือหามาตรการคุ�มครองทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources : GRs) และภูมิป<ญญาท�องถ่ิน (Traditional Knowledge : TK) โดยผลักดันให�มีหลักการการเปyดเผยแหล.งที่มา (Disclosure requirement) ในกฎหมายว.าด�วยสิทธิบัตร และรองรับหลักการเข�าถึงและการแบ.งป<นผลประโยชน9            ซ่ึงสอดคล�องกับอนุสัญญาว.าด�วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity : CBD)  ท่ีประเทศไทยได�เข�าเป+นภาคีแล�วเม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2547 และพิธีสารนาโงยาว.าด�วยการเข�าถึงและแบ.งป<นผลประโยชน9ท่ีได�จากการใช�ประโยชน9ทรัพยากรพันธุกรรมอย.างยุติธรรมและเท.าเทียม (Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing on Benefits Arising from Their Utilization : Nagoya Protocol) ท่ีประเทศไทยได�ร.วมลงนามแล�วเม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2555  2. สรุปการวิเคราะห�ผลกระทบในการตรากฎหมายอย�างรอบด.าน   ร.างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... อาจก.อให�เกิดผลกระทบด�านเศรษฐกิจและสังคม   ท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ ดังนี้  2.1 ผลกระทบเชิงบวก        (1) การยกร.างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรให�สะดวก รวดเร็ว สอดคล�องกับหลักสากลยิ่งข้ึน จะก.อให�เกิดผลเชิงบวกในด�านเศรษฐกิจ สร�างแรงจูงใจในการประดิษฐ9คิดค�น และส.งเสริมบรรยากาศการค�าการลงทุนจากนักลงทุนต.างประเทศ ซ่ึงเป+นเจ�าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพให�เข�ามาลงทุนในประเทศ เนื่องจาก      มีความเชื่อม่ันในระบบการคุ�มครองนวัตกรรมและเทคโนโลยีภายใต�กฎหมายสิทธิบัตรของไทย นอกจากนี้ สิทธิบัตรนับเป+นป<จจัยสําคัญในการยกอันดับความสามารถในการแข.งขันของประเทศ โดยเฉพาะอย.างยิ่งโครงสร�างพ้ืนฐานด�านวิทยาศาสตร9 (Scientific Infrastructure) ปรับเปลี่ยนโครงสร�างเศรษฐกิจไปสู.เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด�วยนวัตกรรม (Value–Based Economy) จากการจัดอันดับความสามารถในการแข.งขันด�านวิทยาศาสตร9 โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development : IMD) และรายงานการประเมินผลดัชนีนวัตกรรมโลก (The Global Innovation Index : GII) รวมท้ังการจัดอันดับของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) อีกด�วย        (2) หากสามารถรับจดทะเบียนสิทธิบัตรได�เร็วข้ึน จะช.วยให�ผู�ประกอบการไทย โดยเฉพาะ นักวิจัย ผู�ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย.อม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต�น (Startup) สามารถนําสิทธิบัตรไปใช�ประโยชน9ในเชิงพาณิชย9ได�เร็วข้ึน สร�างรายได� และเพ่ิมมูลค.าให�กับสินค�าและบริการ รวมท้ังอาจนําไปใช�เป+นหลักประกันทางธุรกิจตามกฎหมายว.าด�วยหลักประกันทางธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมช.องทางในการเข�าถึงแหล.งเงินทุนได�มากยิ่งข้ึน  



 - ๓ -       (3) การระบุแหล.งท่ีมาในคําขอรับสิทธิบัตรจะเป+นการป�องกันการยักยอกใช�ทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิป<ญญาท�องถ่ินของไทย และทําให�มีการดําเนินการตามกฎหมายว.าด�วยการเข�าถึงและแบ.งป<นผลประโยชน9ท่ีเก่ียวกับทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิป<ญญาท�องถ่ินอย.างครบถ�วนก.อนมาขอรับสิทธิบัตร และส.งเสริมให�ชุมชนท�องถ่ินเป+นเจ�าของทรัพยากรพันธุกรรมหรือภูมิป<ญญาท�องถ่ินท่ีแท�จริงมีโอกาสควบคุมการเข�าถึงและรับผลตอบแทนท่ีเป+นธรรมและเหมาะสมตามท่ีกฎหมายกําหนด   2.2 ผลกระทบเชิงลบ         (1) ผู�ขอรับสิทธิบัตรอาจได�รับผลกระทบจากการเรียกเก็บค.าธรรมเนียมท�ายพระราชบัญญัติ       ท่ีสูงข้ึน เนื่องจากค.าธรรมเนียมในป<จจุบันไม.ได�มีการแก�ไขปรับปรุงมากว.า 39 ป0แล�ว ไม.สอดคล�องกับค.าครองชีพและสภาวะเศรษฐกิจในป<จจุบัน อีกท้ังค.าธรรมเนียมท่ีตํ่าจนเกินไปไม.จูงใจให�ผู�ยื่นคําขอใช�ความระมัดระวังในการจัดเตรียมคําขอรับสิทธิบัตร โดยค.าธรรมเนียมท่ีพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ เรียกเก็บในป<จจุบันถือว.ามีอัตราท่ีตํ่ากว.าค.าธรรมเนียมในต.างประเทศมาก เช.น ประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกเก็บค.าธรรมเนียมในการขอรับสิทธิบัตร 300 เหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป+นเงินประมาณ 10,000 บาท และร.างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร   (ฉบับท่ี. .) พ.ศ. .... จะเรียกเก็บค.าธรรมเนียมในการขอรับสิทธิบัตรเพียง 2,500 บาทเท.านั้น ท้ังนี้ ค.าธรรมเนียมท้ังหมดท่ีกรมทรัพย9สินทางป<ญญาเรียกเก็บจะนําส.งเป+นรายได�แผ.นดิน เพ่ือจัดสรรเป+นงบประมาณสําหรับให�บริการแก.ประชาชนในด�านอ่ืนต.อไป   อย.างไรก็ดี เพ่ือลดผลกระทบด�านเศรษฐกิจท่ีอาจเกิดข้ึนแก.นักประดิษฐ9 และผู�ประกอบการรายย.อย กรมทรัพย9สินทางป<ญญาจะเสนอกฎกระทรวงเพ่ือลดค.าธรรมเนียมให�กับผู�ยื่นคําขอท่ีเป+นบุคคลธรรมดา Startup หรือ SMEs รวมท้ังลดค.าธรรมเนียมให�กับผู�ยื่นคําขอผ.านระบบ E-Filing และยกเว�นค.าธรรมเนียมให�กับสถานศึกษาตามกฎหมายว.าด�วยการศึกษาแห.งชาติ มูลนิธิหรือองค9การอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงค9เพ่ือการสาธารณกุศล การศึกษา การศาสนา หรือการสังคมสงเคราะห9 หรือหน.วยงานของรัฐท่ีมิใช.รัฐวิสาหกิจ ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการสิทธิบัตรกําหนด        (2) กระบวนการบังคับใช�สิทธิตามสิทธิบัตร (Compulsory Licensing) ท่ีแก�ไขปรับปรุงใหม.เพ่ือใช�ประโยชน9จากมาตรา 31 bis ของ TRIPS Agreement อาจทําให�สิทธิของผู�ทรงสิทธิบัตรถูกจํากัดเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีการปรับปรุงกระบวนการบังคับใช�สิทธิโดยรัฐให�กระชับและลดข้ันตอนให�น�อยลง รวมท้ังเพ่ิมให�สามารถบังคับใช�สิทธิตามสิทธิบัตรเพ่ือส.งออกเภสัชภัณฑ9ไปยังประเทศท่ีมีความขาดแคลนและไม.มีความสามารถในการผลิตเภสัชภัณฑ9นั้นได� อย.างไรก็ดี เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนได�กําหนดให�ผู�ทรงสิทธิบัตรสามารถอุทธรณ9คําสั่ง ค.าตอบแทน เง่ือนไข และข�อจํากัดตามคําสั่งของกระทรวงไปยังศาลได�ภายใน 60 วัน เพ่ือทบทวนการใช�ดุลพินิจของกระทรวงได�  3. ประโยชน�ท่ีประชาชนและสังคมจะได.รับ   3.๑ ประชาชนจะมีการดํารงชีวิตท่ีดีข้ึนในเรื่องใด อย�างไร และเพียงใด หรือเป�นการอํานวย ความสะดวกแก�ประชาชนมากน.อยเพียงใด           ระบบการคุ�มครองสิทธิบัตรท่ีมีประสิทธิภาพ จะก.อให�เกิดแรงจูงใจในการคิดค�นและสร�างสรรค9 ทําให�เกิดนวัตกรรมใหม.ๆ ท่ีเป+นประโยชน9ต.อสังคม รวมท้ังมีสินค�าและบริการใหม.ๆ ท่ีสอดคล�องกับความต�องการของประชาชนออกสู.ตลาดมากยิ่งข้ึน เกิดความก�าวหน�าทางวิทยาการแขนงต.างๆ ท่ีช.วยอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตของคนในสังคม ส.งเสริมการค�าการลงทุน การจ�างงาน และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพ่ือให�ได�มาซ่ึงเทคโนโลยีใหม.ๆ รวมท้ัง ได�รับองค9ความรู�จากการถ.ายทอดเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังช.วยสร�างสังคมท่ีมีความตระหนักรู� หวงแหนรักษาทรัพยากรพันธุกรรมและ



 - ๔ -ภูมิป<ญญาท�องถ่ิน ในชุมชน องค9กรปกครองส.วนท�องถ่ิน และรัฐ โดยมีการบูรณาการฐานข�อมูล การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา และการใช�ประโยชน9อย.างเป+นรูปธรรม   3.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย�างย่ังยืนได.เพียงใด   การแก�ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค9ประการหนึ่งในการช.วยพัฒนานวัตกรรมท้ังในเชิงของการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ9และอนุสิทธิบัตรให�มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน อํานวยความสะดวกต.อการทําธุรกิจระหว.างผู�ทรงสิทธิบัตรและผู�ได�รับอนุญาตให�ใช�สิทธิ พร�อมท้ังปรับปรุงระบบฐานข�อมูลสิทธิบัตรให�มีความถูกต�องและทันสมัย สามารถนําข�อมูลสิทธิบัตรไปใช�เป+นรากฐานในการต.อยอดนวัตกรรมและค�นคว�าหาความรู�เพ่ิมเติม อีกท้ังสร�างระบบนิเวศน9ด�านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D, Innovation Ecosystem) และสนับสนุนอุตสาหกรรมเป�าหมายหรืออุตสาหกรรมในอนาคต ซ่ึงป<จจัยท้ังหมดดังกล.าวจะช.วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข.งขันและสร�างความได�เปรียบเชิงเปรียบเทียบให�กับประเทศ นําพาประเทศไทยไปสู.การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเข�มแข็ง ซ่ึงสอดรับกับยุทธศาสตร9ชาติ 20 ป0 แผนแม.บทยุทธศาสตร9ชาติ 20 ป0 แผนการปฏิรูปประเทศด�านเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติ ฉบับท่ี 12 และนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาล      นอกจากนี้ การมีเครื่องมือในการตรวจสอบการขออนุญาตก.อนการเข�าถึงและการแบ.งป<นผลประโยชน9จากการใช�ทรัพยากรพันธุกรรมหรือภูมิป<ญญาท�องถิ่น จะมีส.วนช.วยป�องกันป<ญหาการลักลอบ   นําทรัพยากรพันธุกรรมหรือภูมิป<ญญาท�องถ่ินไปใช�ประโยชน9โดยไม.ดําเนินการตามกฎหมายว.าด�วยการเข�าถึงและการแบ.งป<นผลประโยชน9 และช.วยให�สังคมรวมถึงชุมชนท�องถ่ินได�รับประโยชน9อย.างเท.าเทียมและเป+นธรรมจากการนําทรัพยากรพันธุกรรมหรือภูมิป<ญญาท�องถ่ินของไทยไปพัฒนาต.อยอดต.อไป    ----------------------------------------------------------------  กรมทรัพย9สินทางป<ญญา  18 กันยายน ๒๕61   


