บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติสิทธิบตั ร (ฉบับที่..)
พ.ศ. ....

หลักการ
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังตอไปนี้
(๑) เพิ่มบทนิยาม คําวา “เภสัชภัณฑ” (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๓)
(๒) เพิ่มบทบัญญัติกรณีที่ไมถือวาเปนการประดิษฐที่มีขั้นการประดิษฐสูงขึ้น (แกไข
เพิ่มเติมมาตรา ๗ วรรคสอง)
(๓) กําหนดระยะเวลาสําหรับการมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาและดําเนินการประกาศ
โฆษณาคําขอรับสิทธิบัตร (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘ วรรคสอง)
(๔) ลดระยะเวลาในการยื่นคําขอใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบการประดิษฐในกรณี
ขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รเภสั ช ภั ณ ฑ และขยายระยะเวลาการยื่ น คํ า คั ด ค า นในกรณี ก ารคั ด ค า นคํ า ขอรั บ
สิทธิบัตรเภสัชภัณฑ (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง)
(๕) กํ า หนดให ผู ท รงสิ ท ธิ บั ต รมี ภ าระการพิ สู จ น เ กี่ ย วกั บ เหตุ ผ ลอั น สมควรกรณี มี
พฤติการณแสดงวาผูทรงสิทธิบัตรไมใชสิทธิโดยชอบ (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง)
(๖) เพิ่มบทบัญญัติกรณีไมมีบุคคลใดขอใชสิทธิตามสิทธิบัตร โดยกําหนดขั้นตอนใน
การใหอธิบดีสั่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใหบุคคลทั่วไปไดทราบและมีสิทธิขอใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรนั้นได (เพิ่มมาตรา ๔๖/๑)
(๗) แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการยื่นคําขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรอื่นใหครอบคลุมถึง
ดานสังคมหรือการสาธารณสุข (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๗ ทวิ)
(๘) แกไขเพิ่มเติมการใชสิทธิตามสิทธิบัตรโดยกระทรวง ทบวง กรม ใหครอบคลุมถึง
หน วยงานอื่นของรั ฐดวย กําหนดระยะเวลาในการทํา ความตกลงเกี่ยวกับ คาตอบแทนและการ
อุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ของอธิ บ ดี และกํ า หนดให ส มาคม มู ล นิ ธิ หรื อ กลุ ม องค ก รเอกชนด า นคุ ม ครอง
ผูบริโภคหรือดานสิทธิมนุษยชน มีสิทธิรองขอใหหนวยงานของรัฐพิจารณาดําเนินการใชสิทธิตาม
สิทธิบัตร (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๑)
(๙) เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการใชสิทธิตามสิทธิบัตรเภสัชภัณฑ (เพิ่มสวนที่ ๕/๑
การใชสิทธิตามสิทธิบัตรเภสัชภัณฑ มาตรา ๕๒/๑ มาตรา ๕๒/๒ มาตรา ๕๒/๓ มาตรา ๕๒/๔
มาตรา ๕๒/๕ มาตรา ๕๒/๖ มาตรา ๕๒/๗ มาตรา ๕๒/๘ และมาตรา ๕๒/๙)
(๑๐) เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการสําหรับสิทธิบัตรเภสัชภัณฑ (เพิ่มสวนที่ ๗
มาตรการสําหรับสิทธิบัตรเภสัชภัณฑ มาตรา ๕๕/๑ มาตรา ๕๕/๒ มาตรา ๕๕/๓ มาตรา ๕๕/๔
มาตรา ๕๕/๕ มาตรา ๕๕/๖ และมาตรา ๕๕/๗)
(๑๑) เพิ่มเติมบทกําหนดโทษ (เพิ่มมาตรา ๘๓/๑ มาตรา ๘๓/๒ และมาตรา ๘๓/๓)

๒

เหตุผล
เนื่องจากพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสม
และไมส อดคลองกั บการเปลี่ย นแปลงทางดานเศรษฐกิจ สั งคม การคา และอุตสาหกรรมของ
ประเทศ สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองดานสิทธิบัตร โดยเฉพาะในสวนที่
เกี่ยวของกับ สิทธิบั ตรเภสัชภัณฑใ หเหมาะสมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลา ว เพื่อ
ประโยชนของประชาชนในการเขาถึงเภสัชภัณฑที่มีการคุมครองดานสิทธิบัตรไดอยางทั่วถึงและเปน
ธรรมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ราง
พระราชบัญญัติสิทธิบตั ร (ฉบับที่..)
พ.ศ. ....

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร
พระราชบัญ ญั ติ นี้ มีบ ทบัญ ญัติบ างประการเกี่ยวกับ การจํา กัด สิ ทธิ และเสรีภ าพของ
บุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ ตั้ ง แต วั น ถั ด จากวั น ประกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ให เ พิ่ ม บทนิ ย ามคํ า ว า “เภสั ช ภั ณ ฑ ” ระหว า งบทนิ ย ามคํ า ว า “แบบ
ผลิตภัณฑ” และคําวา “ผูทรงสิทธิ” ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒
“เภสัชภัณฑ” หมายความวา ยาตามกฎหมายวาดวยยา และใหหมายความรวมถึง
น้ํายาหรือชุดทดสอบตางๆ ที่ใชในการวินิจฉัย ปองกัน ติดตาม บําบัด บรรเทา หรือรักษาโรค
มาตรา ๔ ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น วรรคสองของมาตรา ๗ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
สิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒
“กรณีการประดิษฐเกี่ยวกับเภสัชภัณฑที่เปนการประดิษฐตางๆ ของสารที่รูแลว เชน
เกลือ เอสเทอร อีเทอร โพลีมอรฟ เมตะโบไลท สารบริสุทธิ์ ขนาดอนุภาคไอโซเมอร สวนผสมของ
ไอโซเมอร สารประกอบเชิงซอน สารผสมและอนุพันธของสารที่รูแลว ไมถือวาเปนการประดิษฐที่มี
ขั้นการประดิษฐสูงขึ้น”

๒
มาตรา ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
“ใหอธิบดีมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาและดําเนินการประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตร
ตาม (๒) ภายในสิบแปดเดือนนับแตวันที่มีการยื่นคําขอครั้งแรก”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร
พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๙ เมื่อไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว ผูขอรับสิทธิบัตรตองยื่นคํา
ขอใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบการประดิษฐวาเปนการประดิษฐตามมาตรา ๕ ภายในหนึ่งปนับ
แตวันประกาศโฆษณา ในกรณีมีการคัดคานและมีการอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๓๓ และ
มาตรา ๓๔ ใหยื่นคําขอภายในหนึ่งปนับแตวันที่คําวินิจฉัยชี้ขาดถึงที่สุด แลวแตระยะเวลาใดจะ
สิ้นสุดลงทีหลัง ถาผูขอรั บสิทธิบัตรไมยื่นคําขอภายในเวลาที่กําหนดไว ใหถือวาละทิ้งคําขอรับ
สิทธิบัตร”
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๑ เมื่อไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว บุคคลใดเห็นวาตนมีสิทธิรับ
สิทธิบัตรดีกวาผูขอรับสิทธิบัตร หรือเห็นวาคําขอรับสิทธิบัตรใดไมชอบดวยมาตรา ๕ มาตรา ๙
มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๔ จะยื่นคําคัดคานตอพนักงานเจาหนาที่ก็ได แตตองยื่น
ภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘”
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๖ เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันออกสิทธิบัตรหรือสี่ปนับแตวันยื่นคําขอรับ
สิทธิบัตร แลวแตระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงทีหลัง บุคคลอื่นจะยื่นคําขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรนั้นตอ
อธิบดีก็ได ถาปรากฏวาในขณะที่ยื่นคําขอมีพฤติการณแสดงวาผูทรงสิทธิบัตรไมใชสิทธิโดยชอบ
ดังตอไปนี้
(๑) ไมมีการผลิตผลิตภัณฑหรือไมมีการใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตรภายในราชอาณาจักร
เวนแตผูทรงสิทธิบัตรจะพิสูจนไดวาพฤติการณขางตนเกิดขึ้นโดยมีเหตุผลอันสมควร
(๒) ไมมีการขายผลิตภัณฑตามสิทธิบัตรหรือผลิตภัณฑที่ใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร
หรือมีการขายผลิตภัณฑดังกลาวในราคาสูงเกินควรหรือไมพอสนองความตองการของประชาชน
ภายในราชอาณาจักร เวนแตผูทรงสิทธิบัตรจะพิสูจนไดวาพฤติการณขางตนเกิดขึ้นโดยมีเหตุผลอัน
สมควร”

๓

มาตรา ๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๖/๑ แหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๔๖/๑ ถาอธิบดีเห็นวามีขอเท็จจริงตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒)
แตไมมีบุคคลใดขอใชสิทธิตามสิทธิบัตร ใหอธิบดีสั่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาวาไมมีการผลิต
ผลิ ต ภั ณ ฑ ห รื อ ไม มี ก ารใช ก รรมวิ ธี ต ามสิ ทธิ บั ต รภายในราชอาณาจั กร โดยไมมี เ หตุ ผ ลสมควร
หรือไมมีการขายผลิตภัณฑตามสิทธิบัตรหรือผลิตผลิตภัณฑที่ใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร หรือมีการ
ขายผลิ ต ภัณฑ ดังกลา วในราคาสู งเกิ นควรหรื อ ไมพอสนองความตองการของประชาชนภายใน
ราชอาณาจักรโดยไมมีเหตุผลสมควร แลวแตกรณี
ก อ นสั่ ง ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาตามวรรคหนึ่ ง ให อ ธิ บ ดี มี คํ า สั่ ง ให ส อบสวน
ขอเท็จจริงและแจงใหผูทรงสิทธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรทราบ เพื่อยื่นคํา
แถลงแสดงเหตุผลของตน การยื่นคําแถลงดังกลาวตองยื่นภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
คําสั่ง อธิบดีจะเรียกใหบุคคลใดมาใหขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นหรือใหสงขอมูลหรือเอกสารที่
เกี่ยวของเพิ่มเติมก็ได
เมื่อไดมีการประกาศโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหบุคคลอื่นมีสิทธิขอใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรนั้นได
การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง”
มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๗ ทวิ แหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๗/๑ ถาการใชสิทธิตามขอถือสิทธิในสิทธิบัตรที่ไดรับอนุญาตใหใชตาม
มาตรา ๔๖ อาจมีผลเปนการละเมิดขอถือสิทธิในสิทธิบัตรของบุคคลอื่นอีก ผูขอใชสิทธิตามมาตรา
๔๖ จะยื่นคําขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรอื่นนั้นตออธิบดีก็ได ภายใตหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) การประดิษฐของผูขอใชสิทธิเปนการประดิษฐที่มีความกาวหนาอยางสําคัญทาง
เทคโนโลยีซึ่งเปนผลดีทางดานเศรษฐกิจ สังคม หรือการสาธารณสุข เมื่อเทียบกับการประดิษฐของ
สิทธิบัตรที่ขอใช
(๒) ผูขอใชสิทธิไมอาจโอนการใชสิทธิดังกลาวใหแกบุคคลอื่น
ในการนี้ ผูขอใชสิทธิจะตองแสดงวาไดพยายามขออนุญาตใชสิทธิตามสิทธิบัตรจากผู
ทรงสิทธิบัตรนั้นโดยไดเสนอเงื่อนไขและคาตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณแหงกรณีแลว แตไม
สามารถตกลงกันไดภายในระยะเวลาอันสมควร
การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง”

๔
มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้
แทน
“มาตรา ๕๑ เพื่อประโยชนในการประกอบกิจการอันเปนสาธารณูปโภคหรือการอัน
จํ า เป น ในการป อ งกั น ประเทศ หรื อ การสงวนรั ก ษาหรื อ การได ม าซึ่ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ ห รื อ
สิ่งแวดลอม หรือปองกันหรือบรรเทาการขาดแคลนอาหาร เภสัชภัณฑ หรือสิ่งอุปโภคบริโภคอยาง
อื่นอยางรุนแรง หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นของ
รัฐ อาจใชสิทธิตามสิทธิบัตรอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๓๖ โดยกระทําการดังกลาวเองหรือให
บุคคลอื่นกระทําแทน ในการใชสิทธิดังกลาว กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นของรัฐ จะตอง
เสียคาตอบแทนแกผูทรงสิทธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘
วรรคสอง และจะตองแจงใหผูทรงสิทธิบัตรทราบเปนหนังสือโดยไมชักชา ทั้งนี้ โดยไมอยูภายใต
เงื่อนไขมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๗/๑
ในการนี้ ใหยื่นขอเสนอคาตอบแทนและเงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตรตออธิบดี
การกําหนดคาตอบแทน ใหเปนไปตามความตกลงระหวางกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ ซึ่งประสงคใชสิทธิตามสิทธิบัตรกับผูทรงสิทธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรง
สิทธิบัตร และในกรณีที่ทั้งสองฝายตกลงกันไมไดภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนดซึ่งตองไมเกิน
สามสิบวัน ใหอธิบดีกําหนดคาตอบแทน
คําสั่งของอธิบดีตามวรรคสอง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้น
สมาคม มูลนิธิ หรือกลุมองคกรเอกชนดานคุมครองผูบริโภคหรือดานสิทธิมนุษยชน มี
สิทธิรองขอใหกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นของรัฐ พิจารณาดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
ทั้งนี้ ใหหน วยงานที่ ถูกรองขอมีหน า ที่แ จงผลการพิจ ารณาพรอมทั้ งแสดงเหตุผลประกอบการ
พิ จ ารณาให ผู ร อ งขอทราบภายในหกสิบ วัน นั บ แตวั น ที่ไ ดรับ เรื่อง และมีห นา ที่ เ ผยแพรผ ลการ
พิจารณาดังกลาวแกสาธารณชน”
มาตรา ๑๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนสวนที่ ๕/๑ การใชสิทธิตามสิทธิบัตรเภสัชภัณฑ
มาตรา ๕๒/๑ มาตรา ๕๒/๒ มาตรา ๕๒/๓ มาตรา ๕๒/๔ มาตรา ๕๒/๕ มาตรา ๕๒/๖ มาตรา
๕๒/๗ มาตรา ๕๒/๘ และมาตรา ๕๒/๙ ในหมวด ๒ แหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒

“สวนที่ ๕/๑
การใชสิทธิตามสิทธิบัตรเภสัชภัณฑ

๕
มาตรา ๕๒/๑ บุคคลใดประสงคจะนําเขาเภสัชภัณฑ อาจยื่นคําขอใชสิทธิในสิทธิบัตร
เภสัชภัณฑดังกลาวตออธิบดีได ถาปรากฏวาขาดความสามารถหรือมีความสามารถในการผลิตเภสัช
ภัณฑดังกลาวภายในราชอาณาจักรไมเพียงพอในขณะที่ยื่นคําขอดังกลาว และมีพฤติการณอยางใด
อยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ไมมีการขายเภสัชภัณฑตามสิทธิบัตรหรือเภสัชภัณฑที่ใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร
หรือมีการขายเภสัชภัณฑดังกลาวในราคาที่สูงเกินควร หรือไมพอสนองความตองการของประชาชน
ในราชอาณาจักร
(๒) มี ค วามจํ า เป น ต อ งใช เ ภสั ช ภั ณ ฑ ดั ง กล า วเพื่ อ แก ไ ขป ญ หาสาธารณสุ ข ใน
ราชอาณาจักร
ในการนี้ ไมว า จะเป น กรณีต าม (๑) หรือ (๒) ผูข อใชสิทธิจะตองแสดงวาผู ข อได
พยายามขออนุญาตใชสิทธิตามสิทธิบัตรจากผูทรงสิทธิบัตรโดยไดเสนอเงื่อนไขและคาตอบแทนที่
เพียงพอตามพฤติการณแหงกรณีแลว แตไมสามารถตกลงกันไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูขอ
ไดแจงความจํานงเปนหนังสือไปยังผูทรงสิทธิบัตร
ผูขอใชสิทธิจะตองเสียคาตอบแทนการใชสิทธิใหแกผูทรงสิทธิบัตรตามหลักเกณฑที่
อธิบดีประกาศกําหนด เวนแตผูผลิตเภสัชภัณฑดังกลาวในประเทศผูสงออกไดเสียคาตอบแทนการ
ใชสิทธิในสิทธิบัตรเภสัชภัณฑดังกลาวสําหรับการนี้ไวแลว
การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรเภสัชภัณฑ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๒/๒ ในกรณีที่ขาดความสามารถหรือมีความสามารถในการผลิตเภสัชภัณฑ
ในราชอาณาจักรไมเพียงพอและเพื่อประโยชนในการแกไขปญหาสาธารณสุขในราชอาณาจักรหรือ
บรรเทาความขาดแคลนเภสัชภัณฑ กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นของรัฐ อาจใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรเภสัชภัณฑใด เพื่อนําเขาเภสัชภัณฑนั้น โดยกระทําการดังกลาวเองหรือใหบุคคลอื่นกระทํา
แทน
การใชสิทธิตามวรรคหนึ่ง กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นของรัฐ จะตองเสีย
คาตอบแทนแกผูทรงสิทธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘
วรรคสอง เวนแตผูผลิตเภสัชภัณฑดังกลาวในประเทศผูสงออกไดเสียคาตอบแทนการใชสิทธิใน
สิทธิบัตรเภสัชภัณฑดังกลาวสําหรับการนี้ไวแลว และจะตองแจงใหผูทรงสิทธิบัตรทราบเปนหนังสือ
โดยไมชักชา

๖
ในการนี้ ใหยื่นขอเสนอคาตอบแทนและเงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตรตออธิบดี
การกําหนดคาตอบแทน ใหเปนไปตามความตกลงระหวางกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ ซึ่งประสงคใชสิทธิตามสิทธิบัตรกับผูทรงสิทธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรง
สิทธิบัตร และในกรณีที่ทั้งสองฝายตกลงกันไมไดภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนดซึ่งตองไมเกิน
สามสิบวัน ใหอธิบดีกําหนดคาตอบแทน
คําสั่งของอธิบดีตามวรรคสาม คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้น
มาตรา ๕๒/๓ ในกรณีที่ขาดความสามารถหรือมีความสามารถในการผลิตเภสัชภัณฑ
ไมเพียงพอในราชอาณาจักรและเปนภาวะฉุกเฉินของประเทศ หรือมีเหตุอื่นอันจําเปนเรงดวนอยาง
ยิ่งในการแกไขปญหาสาธารณสุขในราชอาณาจักร นายกรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจ
ออกคําสั่งใชสิทธิตามสิทธิบัตรเภสัชภัณฑใดเพื่อนําเขาเภสัชภัณฑนั้นได
การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งจะตองเสียคาตอบแทนที่เปนธรรมแกผูทรงสิทธิบัตร เวนแต
ผูผลิตเภสัชภัณฑดังกลาวในประเทศผูสงออกไดเสียคาตอบแทนการใชสิทธิในสิทธิบัตรเภสัชภัณฑ
ดังกลาวสําหรับการนี้ไวแลว และจะตองแจงใหผูทรงสิทธิบัตรทราบเปนหนังสือโดยไมชักชา
ผู ท รงสิ ท ธิ บั ต รมี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ คํา สั่ ง ดั ง กล า วหรื อ จํา นวนค า ตอบแทนต อ ศาล
ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ แจ ง คํา สั่ ง นั้ น
มาตรา ๕๒/๔ หามมิใหบุคคลใดสงออกเภสัชภัณฑที่นําเขาตามมาตรา ๕๒/๑ มาตรา
๕๒/๒ หรือมาตรา ๕๒/๓ ไปนอกราชอาณาจักร
มาตรา ๕๒/๕ บุคคลใดประสงคจะผลิตเพื่อสงออกเภสัชภัณฑ อาจยื่นคําขอใชสิทธิใน
สิ ท ธิ บั ต รเภสั ช ภั ณ ฑ ดั ง กล า วต อ อธิ บ ดี ไ ด ถ า ปรากฏว า ในขณะที่ ยื่ น คํ า ขอ ประเทศผู นํ า เข า มี
พฤติการณดังตอไปนี้
(๑) มีความจําเปนตองใชเภสัชภัณฑตามสิทธิบัตรหรือเภสัชภัณฑที่ใชกรรมวิธีตาม
สิทธิบัตรเพื่อแกปญหาสาธารณสุข และ
(๒) ขาดความสามารถหรือมีความสามารถไมเพียงพอในการผลิตเภสัชภัณฑ
ในการนี้ ผูขอใชสิทธิจะตองแสดงวาผูขอไดพยายามขออนุญาตใชสิทธิตามสิทธิบัตร
จากผูทรงสิทธิบัตรโดยไดเสนอเงื่อนไขและคาตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณแหงกรณีแลวแต
ไมสามารถตกลงกันไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูขอไดแจงความจํานงเปนหนังสือไปยังผูทรง
สิทธิบัตร

๗
ผูขอใชสิทธิจะตองเสียคาตอบแทนการใชสิทธิใหแกผูทรงสิทธิบัตรตามหลักเกณฑที่
อธิบดีประกาศกําหนด เวนแตประเทศผูนําเขาเภสัชภัณฑดังกลาวไดเสียคาตอบแทนการใชสิทธิใน
สิทธิบัตรเภสัชภัณฑดังกลาวสําหรับการนี้ไวแลว
การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรเภสัชภัณฑ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๒/๖ เพื่อประโยชนในการบรรเทาความขาดแคลนเภสัชภัณฑและการแกไข
ปญหาสาธารณสุขของประเทศผูนําเขาที่ขาดความสามารถหรือมีความสามารถในการผลิตเภสัช
ภัณฑไมเพียงพอ กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นของรัฐอาจใชสิทธิตามสิทธิบัตรเภสัช
ภัณฑใด เพื่อผลิตและสงออกเภสัชภัณฑนั้น โดยกระทําการดังกลาวเองหรือใหบุคคลอื่นกระทําแทน
การใชสิทธิตามวรรคหนึ่ง กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นของรัฐ จะตองเสีย
คาตอบแทนแกผูทรงสิทธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘
วรรคสอง เวนแตประเทศผูนําเขาเภสัชภัณฑดังกลาวไดเสียคาตอบแทนการใชสิทธิในสิทธิบัตรเภสัช
ภัณฑดังกลาวสําหรับการนี้ไวแลว และจะตองแจงใหผูทรงสิทธิบัตรทราบเปนหนังสือโดยไมชักชา
ในการนี้ ใหยื่นขอเสนอคาตอบแทนและเงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตรตออธิบดี
การกําหนดคาตอบแทนใหเปนไปตามความตกลงระหวางกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ ซึ่งประสงคใชสิทธิตามสิทธิบัตรกับผูทรงสิทธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรง
สิทธิบัตร และในกรณีที่ทั้งสองฝายตกลงกันไมไดภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนดซึ่งตองไมเกิน
สามสิบวัน ใหอธิบดีกําหนดคาตอบแทน
คําสั่งของอธิบดีตามวรรคสาม คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้น
มาตรา ๕๒/๗ ในภาวะฉุกเฉิน หรือมีเหตุอื่นอันจําเปนเรงดวนอยางยิ่ง ในการแกไข
ปญหาสาธารณสุขของประเทศผูนําเขาที่ขาดความสามารถหรือมีความสามารถในการผลิตเภสัช
ภัณฑไมเพียงพอ นายกรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งใชสิทธิตามสิทธิบัตร
เภสัชภัณฑใดเพื่อผลิตและสงออกเภสัชภัณฑนั้นได
การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งจะตองเสียคาตอบแทนที่เปนธรรมแกผูทรงสิทธิบัตร เวนแต
ประเทศผูนําเขาเภสัชภัณฑดังกลาวไดเสียคาตอบแทนการใชสิทธิในสิทธิบัตรเภสัชภัณฑดังกลาว
สําหรับการนี้ไวแลว และจะตองแจงใหผูทรงสิทธิบัตรทราบเปนหนังสือโดยไมชักชา
ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวหรือจํานวนคาตอบแทนตอศาลภายในหก
สิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้น

๘
มาตรา ๕๒/๘ การใชสิทธิเพื่อนําเขาหรือผลิตเพื่อสงออกเภสัชภัณฑตามสิทธิบัตรเภสัช
ภัณฑในสวนนี้ ใหกระทําเพื่อแกไขปญหาสาธารณสุข หรือเพื่อประโยชนสาธารณะ และจะตองไมมี
วัตถุประสงคในการแสวงหากําไร
มาตรา ๕๒/๙ ในกรณี ที่ ผู ท รงสิ ท ธิ บั ต รได มี ก ารอนุ ญ าตให บุ ค คลอื่ น ใช สิ ท ธิ ต าม
สิ ท ธิ บั ต รเภสั ช ภั ณ ฑ แ ต เ พี ย งผู เ ดี ย วตามมาตรา ๓๘ ให ผู ไ ด รั บ อนุ ญ าตดั ง กล า วมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ
คาตอบแทนตามมาตรา ๕๒/๑ มาตรา ๕๒/๒ มาตรา ๕๒/๓ มาตรา ๕๒/๕ มาตรา ๕๒/๖ และ
มาตรา ๕๒/๗ ในกรณีนี้ ผูทรงสิทธิบัตรไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทน”
มาตรา ๑๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนสวนที่ ๗ มาตรการสําหรับสิทธิบัตรเภสัชภัณฑ
มาตรา ๕๕/๑ มาตรา ๕๕/๒ มาตรา ๕๕/๓ มาตรา ๕๕/๔ มาตรา ๕๕/๕ มาตรา ๕๕/๖ และ
มาตรา ๕๕/๗ ในหมวด ๒ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ สิ ท ธิ บั ต ร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ ง ถู ก ยกเลิ ก โดย
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
“สวนที่ ๗
มาตรการสําหรับสิทธิบัตรเภสัชภัณฑ

มาตรา ๕๕/๑
ขอเท็จจริงดังตอไปนี้

ผูทรงสิทธิบัตรเภสัชภัณฑตองแจงขอมูลหรือสงเอกสารเกี่ยวกับ

(๑)ราคาขายเภสัชภัณฑที่ไดรับความคุมครองตามสิทธิบัตรในประเทศที่คณะกรรมการ
สิทธิบัตรเภสัชภัณฑกําหนด
(๒) ตนทุนการผลิตและการจําหนายเภสัชภัณฑที่ไดรับความคุมครองตามสิทธิบัตรที่ผู
ทรงสิทธิบัตรทราบหรือที่อยูในความควบคุมของผูทรงสิทธิบัตรตามที่คณะกรรมการสิทธิบัตรเภสัช
ภัณฑกําหนด
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับผูรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรเภสัชภัณฑหรือกรรมวิธี
เกี่ยวกับเภสัชภัณฑหรือสิ่งผสมของเภสัชภัณฑในราชอาณาจักร (ถามี)
การแจงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๕/๒ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสิทธิบัตรเภสัช
ภัณฑ” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงพาณิชยเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา
เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ และเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา เปนกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกไมเกินแปดคนซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณดานเภสัชศาสตรอุตสาหกรรม

๙
เภสัชศาสตรเคมี เภสัชศาสตรสังคมหรือสาธารณสุข เภสัชเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรสาธารณสุข
คุมครองผูบริโภค สิทธิมนุษยชน และนิติศาสตร ดานละหนึ่งคน โดยในจํานวนนี้ ใหแตงตั้งจาก
ผูทรงคุณวุฒิในองคกรภาคเอกชนที่ไมแสวงหากําไรอยางนอยสี่คน
ใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปนกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๕๕/๓ ใหนําบทบัญญัติวาดวยวาระการดํารงตําแหนงตามมาตรา ๖๗ และ
มาตรา ๖๘ มาใชบังคับแกกรรมการผูทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม
ให นํา บทบัญ ญั ติ วา ด ว ยการประชุมตามมาตรา ๖๙ มาใชบั งคับ แกก ารประชุ ม ของ
คณะกรรมการสิทธิบัตรเภสัชภัณฑโดยอนุโลม
มาตรา ๕๕/๔ คณะกรรมการสิทธิบัตรเภสัชภัณฑมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ติดตามและเปรียบเทียบราคาเภสัชภัณฑที่ไดรับความคุมครองตามสิทธิบัตรกับ
ราคาเภสัชภัณฑที่อยูในกลุมของการบําบัดรักษาเดียวกันซึ่งไมไดรับความคุมครองตามสิทธิบัตร
(๒) ดําเนินการตามมาตรา ๕๕/๕
(๓) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายดานสิทธิบัตรเภสัชภัณฑหรือ
กรรมวิธีเกี่ยวกับเภสัชภัณฑหรือสิ่งผสมของเภสัชภัณฑ รวมทั้งนโยบายและมาตรการในการสงเสริม
การวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑหรือกรรมวิธีเกี่ยวกับเภสัชภัณฑหรือสิ่งผสมของเภสัชภัณฑ
(๔) พิจารณากําหนดระเบียบเกี่ยวกับการใหเงินอุดหนุนแกการวิจัยและพัฒนาเภสัช
ภั ณ ฑ ห รื อ กรรมวิ ธี เ กี่ ย วกั บ เภสั ช ภั ณ ฑ ห รื อ สิ่ ง ผสมของเภสั ช ภั ณ ฑ โดยความเห็ น ชอบของ
กระทรวงการคลัง
ในการปฏิ บั ติ หน า ที่ ต ามวรรคหนึ่ง นอกจากคณะกรรมการสิท ธิบั ต รเภสัช ภัณฑจ ะ
พิจารณาขอมูลและเอกสารที่ผูทรงสิทธิบัตรเภสัชภัณฑหรือกรรมวิธีเกี่ยวกับเภสัชภัณฑหรือสิ่งผสม
ของเภสัชภัณฑแจงตามมาตร ๕๕/๑ แลว คณะกรรมการสิทธิบัตรเภสัชภัณฑมีอํานาจสั่งใหผูทรง
สิทธิบัตรดังกลาว ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรนั้น หรือบุคคลใดมาใหขอเท็จจริงหรือแสดง
ความเห็นหรือใหสงขอมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวของได
มาตรา ๕๕/๕ ในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิบัตรเภสัชภัณฑเห็นวาไมมีการขายเภสัช
ภัณฑที่ไดรับความคุมครองตามสิทธิบัตรหรือมีการขายเภสัชภัณฑดังกลาวในราคาสูงเกินสมควร
หรือขึ้นราคาเภสัชภัณฑดังกลาวสูงกวาอัตราการเพิ่มของดัชนีราคาผูบริโภค โดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร หรือเภสัชภัณฑดังกลาวมีไมพอสนองความตองการของประชาชนภายในราชอาณาจักรโดย

๑๐
ไมมีเหตุผลอันสมควร ใหคณะกรรมการสิทธิบัตรเภสัชภัณฑมีอํานาจดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(๑) แจงใหคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการพิจารณาดําเนินการตาม
กฎหมายวาดวยราคาสินคาและบริการ ทั้งนี้ ใหเลขาธิการคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและ
บริการแจงผลการดําเนินการใหคณะกรรมการสิทธิบัตรเภสัชภัณฑทราบโดยเร็ว
(๒) แจงใหอธิบดีพิจารณาดําเนินการตามหลักเกณฑในมาตรา ๔๖/๑ และใหอธิบดี
แจงผลการดําเนินการใหคณะกรรมการสิทธิบัตรเภสัชภัณฑทราบโดยเร็ว
มาตรา ๕๕/๖ กอนที่จะมีการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๕๕/๕ ให
คณะกรรมการสิทธิบัตรเภสัชภัณฑแจงใหผูทรงสิทธิบัตรและบุคคลที่มีสวนไดเสียทราบ และให
โอกาสบุคคลดังกลาวแสดงขอมูล ขอเท็จจริง และเหตุผลสนับสนุนหรือคัดคานการดําเนินการ
ดังกลาวภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
มาตรา ๕๕/๗ ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการสิทธิบัตรเภสัชภัณฑจะแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการสิทธิบัตรเภสัช
ภัณฑมอบหมายก็ได และใหนําความในมาตรา ๖๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม”
มาตรา ๑๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๘๓/๑ มาตรา ๘๓/๒ และมาตรา ๘๓/
๓ แหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสิทธิบตั ร (ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๘๓/๑ บุคคลใดไมแจงขอมูลหรือไมสงเอกสารตามมาตรา ๕๕/๑ หรือไม
ปฏิบตั ติ ามคําสั่งของคณะกรรมการสิทธิบตั รเภสัชภัณฑตามมาตรา ๕๕/๔ วรรคสอง ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๓/๒ บุคคลใดเปดเผยขอเท็จจริงตามมาตรา ๕๕/๕ ซึ่งตนไดมาหรือลวงรู
เนื่องจากการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
สองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัตริ าชการหรือเพื่อประโยชนใน
การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
ผูใดไดมาหรือลวงรูขอเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหนึ่งเนื่องในการปฏิบัติราชการ
หรือการสอบสวน หรือการพิจารณาคดี แลวเปดเผยขอเท็จจริงนั้นในประการที่นา จะเสียหายแกผู
หนึ่งผูใด ตองระวางโทษเชนเดียวกัน
มาตรา ๘๓/๓ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๘๓/๑ เปนความผิดตอเนื่อง
ผูกระทําตองระวางโทษปรับวันละไมเกินหนึ่งแสนบาท”

๑๑

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
..........................................
นายกรัฐมนตรี

