
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางพระราชบัญญัติสิทธิบตัร (ฉบับที่..) 

พ.ศ. .... 
    

 

หลักการ 
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังตอไปนี้ 
(๑) เพ่ิมบทนิยาม คําวา “เภสัชภัณฑ” (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๓) 
(๒) เพ่ิมบทบัญญัติกรณีที่ไมถือวาเปนการประดิษฐที่มีข้ันการประดิษฐสูงข้ึน (แกไข

เพ่ิมเติมมาตรา ๗ วรรคสอง) 
(๓) กําหนดระยะเวลาสําหรับการมีคําส่ังใหประกาศโฆษณาและดําเนินการประกาศ

โฆษณาคําขอรับสิทธิบัตร (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘ วรรคสอง) 
(๔) ลดระยะเวลาในการยื่นคําขอใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบการประดิษฐในกรณี

ขอรับสิทธิบัตรเภสัชภัณฑ และขยายระยะเวลาการยื่นคําคัดคานในกรณีการคัดคานคําขอรับ
สิทธิบัตรเภสัชภัณฑ  (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง) 

(๕) กําหนดใหผูทรงสิทธิบัตรมีภาระการพิสูจนเก่ียวกับเหตุผลอันสมควรกรณีมี
พฤติการณแสดงวาผูทรงสิทธิบัตรไมใชสิทธิโดยชอบ (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง) 

(๖) เพ่ิมบทบัญญัติกรณีไมมีบุคคลใดขอใชสิทธิตามสิทธิบัตร โดยกําหนดข้ันตอนใน
การใหอธิบดีส่ังประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใหบุคคลทั่วไปไดทราบและมีสิทธิขอใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรนั้นได (เพ่ิมมาตรา ๔๖/๑) 

(๗) แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการยื่นคําขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรอื่นใหครอบคลุมถึง
ดานสังคมหรือการสาธารณสุข (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๗ ทวิ) 

(๘) แกไขเพ่ิมเติมการใชสิทธิตามสิทธิบัตรโดยกระทรวง ทบวง กรม ใหครอบคลุมถึง 
หนวยงานอื่นของรัฐดวย กําหนดระยะเวลาในการทําความตกลงเกี่ยวกับคาตอบแทนและการ
อุทธรณคําส่ังของอธิบดี และกําหนดใหสมาคม มูลนิธิ หรือกลุมองคกรเอกชนดานคุมครอง
ผูบริโภคหรือดานสิทธิมนุษยชน มีสิทธิรองขอใหหนวยงานของรัฐพิจารณาดําเนินการใชสิทธิตาม
สิทธิบัตร (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๑) 

(๙) เพ่ิมบทบัญญัติเก่ียวกับการใชสิทธิตามสิทธิบัตรเภสัชภัณฑ  (เพ่ิมสวนที่ 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) เพ่ิมบทบัญญัติเก่ียวกับมาตรการสําหรับสิทธิบัตรเภสัชภัณฑ (เพ่ิมสวนที่ ๗ 
มาตรการสําหรับสิทธิบัตรเภสัชภัณฑ มาตรา ๕๕/๑ มาตรา ๕๕/๒ มาตรา ๕๕/๓ มาตรา ๕๕/๔ 
มาตรา ๕๕/๕ มาตรา ๕๕/๖ และมาตรา ๕๕/๗)  

(๑๑) เพ่ิมเติมบทกําหนดโทษ  (เพ่ิมมาตรา ๘๓/๑ มาตรา ๘๓/๒ และมาตรา ๘๓/๓) 



 ๒

 
เหตุผล 

 
เนื่องจากพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสม

และไมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม การคา และอุตสาหกรรมของ
ประเทศ สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเก่ียวกับการคุมครองดานสิทธิบัตร โดยเฉพาะในสวนที่
เก่ียวของกับสิทธิบัตรเภสัชภัณฑใหเหมาะสมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เพ่ือ
ประโยชนของประชาชนในการเขาถึงเภสัชภัณฑที่มีการคุมครองดานสิทธิบัตรไดอยางทั่วถึงและเปน
ธรรมยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 



ราง 
พระราชบัญญัติสิทธิบตัร (ฉบับที่..) 

พ.ศ. .... 
    

 
    
    
    

          
      

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยสิทธบิัตร 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

          
      

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓ ใหเพ่ิมบทนิยามคําวา “เภสัชภัณฑ” ระหวางบทนิยามคําวา “แบบ

ผลิตภัณฑ” และคําวา “ผูทรงสิทธิ” ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
“เภสัชภัณฑ” หมายความวา ยาตามกฎหมายวาดวยยา และใหหมายความรวมถึง

น้ํายาหรือชุดทดสอบตางๆ ที่ใชในการวินิจฉัย ปองกัน ติดตาม บําบัด บรรเทา หรือรักษาโรค 

 
มาตรา ๔ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนวรรคสองของมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติ

สิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒  
“กรณีการประดิษฐเก่ียวกับเภสัชภัณฑที่เปนการประดิษฐตางๆ ของสารที่รูแลว เชน 

เกลือ เอสเทอร อีเทอร โพลีมอรฟ เมตะโบไลท สารบริสุทธิ์ ขนาดอนุภาคไอโซเมอร สวนผสมของ
ไอโซเมอร สารประกอบเชิงซอน สารผสมและอนุพันธของสารที่รูแลว ไมถือวาเปนการประดิษฐที่มี
ข้ันการประดิษฐสูงข้ึน” 

 



 ๒

มาตรา ๕  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนวรรคสองของมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

“ใหอธิบดีมีคําส่ังใหประกาศโฆษณาและดําเนินการประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตร
ตาม (๒) ภายในสิบแปดเดือนนับแตวันที่มีการยื่นคําขอครั้งแรก” 

 
มาตรา ๖  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๙ เมื่อไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว ผูขอรับสิทธิบัตรตองย่ืนคํา

ขอใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบการประดิษฐวาเปนการประดิษฐตามมาตรา ๕ ภายในหนึ่งปนับ
แตวันประกาศโฆษณา ในกรณีมีการคัดคานและมีการอุทธรณคําส่ังของอธิบดีตามมาตรา ๓๓ และ
มาตรา ๓๔ ใหยื่นคําขอภายในหนึ่งปนับแตวันที่คําวินิจฉัยชี้ขาดถึงที่สุด แลวแตระยะเวลาใดจะ
ส้ินสุดลงทีหลัง ถาผูขอรับสิทธิบัตรไมยื่นคําขอภายในเวลาที่กําหนดไว 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 แตตองย่ืน
ภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘”  

 
มาตรา ๘  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๖ เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันออกสิทธิบัตรหรือส่ีปนับแตวันยื่นคําขอรับ
สิทธิบัตร แลวแตระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงทีหลัง บุคคลอื่นจะยื่นคําขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรนั้นตอ
อธิบดีก็ได ถาปรากฏวาในขณะที่ยื่นคําขอมีพฤติการณแสดงวาผูทรงสิทธิบัตรไมใชสิทธิโดยชอบ
ดังตอไปนี ้

(๑) ไมมีการผลิตผลิตภัณฑหรือไมมีการใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตรภายในราชอาณาจักร 
เวนแตผูทรงสิทธิบัตรจะพิสูจนไดวาพฤติการณขางตนเกิดขึ้นโดยมีเหตุผลอันสมควร 

(๒) ไมมีการขายผลิตภัณฑตามสิทธิบัตรหรือผลิตภัณฑที่ใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร 
หรือมีการขายผลิตภัณฑดังกลาวในราคาสูงเกินควรหรือไมพอสนองความตองการของประชาชน
ภายในราชอาณาจักร เวนแตผูทรงสิทธิบัตรจะพิสูจนไดวาพฤติการณขางตนเกิดขึ้นโดยมีเหตุผลอัน
สมควร” 



 ๓

  
มาตรา ๙  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๖/๑ แหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 

๒๕๒๒ ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒  
“มาตรา ๔๖/๑ ถาอธิบดีเห็นวามีขอเท็จจริงตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) 

แตไมมีบุคคลใดขอใชสิทธิตามสิทธิบัตร ใหอธิบดีส่ังประกาศในราชกิจจานุเบกษาวาไมมีการผลิต
ผลิตภัณฑหรือไมมีการใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตรภายในราชอาณาจักร โดยไมมีเหตุผลสมควร 
หรือไมมีการขายผลิตภัณฑตามสิทธิบัตรหรือผลิตผลิตภัณฑที่ใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร หรือมีการ
ขายผลิตภัณฑดังกลาวในราคาสูงเกินควรหรือไมพอสนองความตองการของประชาชนภายใน
ราชอาณาจักรโดยไมมีเหตุผลสมควร แลวแตกรณี 

กอนสั่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีมีคําส่ังใหสอบสวน
ขอเท็จจริงและแจงใหผูทรงสิทธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรทราบ เพ่ือย่ืนคํา
แถลงแสดงเหตุผลของตน การยื่นคําแถลงดังกลาวตองย่ืนภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
คําส่ัง อธิบดีจะเรียกใหบุคคลใดมาใหขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นหรือใหสงขอมูลหรือเอกสารที่
เก่ียวของเพ่ิมเติมก็ได 

เมื่อไดมีการประกาศโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหบุคคลอื่นมีสิทธิขอใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรนั้นได 

การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดใน
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

ทรงสิทธิบัตรนั้นโดยไดเสนอเง่ือนไขและคาตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณแหงกรณีแลว แตไม
สามารถตกลงกันไดภายในระยะเวลาอันสมควร 

การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง” 

 



 ๔

มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้
แทน 

“มาตรา ๕๑ เพ่ือประโยชนในการประกอบกิจการอันเปนสาธารณูปโภคหรือการอัน
จําเปนในการปองกันประเทศ หรือการสงวนรักษาหรือการไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติหรือ
ส่ิงแวดลอม หรือปองกันหรือบรรเทาการขาดแคลนอาหาร เภสัชภัณฑ หรือส่ิงอุปโภคบริโภคอยาง
อ่ืนอยางรุนแรง หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอื่น กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นของ
รัฐ อาจใชสิทธิตามสิทธิบัตรอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๓๖ โดยกระทําการดังกลาวเองหรือให
บุคคลอื่นกระทําแทน ในการใชสิทธิดังกลาว กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นของรัฐ จะตอง
เสียคาตอบแทนแกผูทรงสิทธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ 
วรรคสอง และจะตองแจงใหผูทรงสิทธิบัตรทราบเปนหนังสือโดยไมชักชา ทั้งนี้ โดยไมอยูภายใต
เง่ือนไขมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๗/๑

ในการนี้ ใหยื่นขอเสนอคาตอบแทนและเงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตรตออธิบดี 
การกําหนดคาตอบแทน ใหเปนไปตามความตกลงระหวางกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ ซึ่งประสงคใชสิทธิตามสิทธิบัตรกับผูทรงสิทธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรง
สิทธิบัตร และในกรณีที่ทั้งสองฝายตกลงกันไมไดภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนดซึ่งตองไมเกิน
สามสิบวัน ใหอธิบดีกําหนดคาตอบแทน 

คําส่ังของอธิบดีตามวรรคสอง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังนั้น 

สมาคม มูลนิธิ หรือกลุมองคกรเอกชนดานคุมครองผูบริโภคหรือดานสิทธิมนุษยชน มี
สิทธิรองขอใหกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นของรัฐ พิจารณาดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 
ทั้งนี้ ใหหนวยงานที่ถูกรองขอมีหนาที่แจงผลการพิจารณาพรอมทั้งแสดงเหตุผลประกอบการ
พิจารณาใหผูรองขอทราบภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง และมีหนาที่เผยแพรผลการ
พิจารณาดังกลาวแกสาธารณชน” 

 
มาตรา ๑๒ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนสวนที่ 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 
การใชสิทธติามสิทธิบัตรเภสัชภัณฑ 

    
 



 ๕

มาตรา ๕๒/๑ บุคคลใดประสงคจะนําเขาเภสัชภัณฑ อาจยื่นคําขอใชสิทธิในสิทธิบัตร
เภสัชภัณฑดังกลาวตออธิบดีได ถาปรากฏวาขาดความสามารถหรือมีความสามารถในการผลิตเภสัช
ภัณฑดังกลาวภายในราชอาณาจักรไมเพียงพอในขณะที่ยื่นคําขอดังกลาว และมีพฤติการณอยางใด
อยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) ไมมีการขายเภสัชภัณฑตามสิทธิบัตรหรือเภสัชภัณฑที่ใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร 
หรือมีการขายเภสัชภัณฑดังกลาวในราคาที่สูงเกินควร หรือไมพอสนองความตองการของประชาชน
ในราชอาณาจักร 

(๒) มีความจําเปนตองใช เภสัชภัณฑดังกลาวเพื่อแกไขปญหาสาธารณสุขใน
ราชอาณาจักร 

ในการนี้ ไมวาจะเปนกรณีตาม (๑) หรือ (๒) ผูขอใชสิทธิจะตองแสดงวาผูขอได
พยายามขออนุญาตใชสิทธิตามสิทธิบัตรจากผูทรงสิทธิบัตรโดยไดเสนอเง่ือนไขและคาตอบแทนที่
เพียงพอตามพฤติการณแหงกรณีแลว แตไมสามารถตกลงกันไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูขอ
ไดแจงความจํานงเปนหนังสือไปยังผูทรงสิทธิบัตร 

ผูขอใชสิทธิจะตองเสียคาตอบแทนการใชสิทธิใหแกผูทรงสิทธิบัตรตามหลักเกณฑที่
อธิบดีประกาศกําหนด เวนแตผูผลิตเภสัชภัณฑดังกลาวในประเทศผูสงออกไดเสียคาตอบแทนการ
ใชสิทธิในสิทธิบัตรเภสัชภัณฑดังกลาวสําหรับการนี้ไวแลว 

การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรเภสัชภัณฑ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๒/๒  ในกรณีที่ขาดความสามารถหรือมีความสามารถในการผลิตเภสัชภัณฑ
ในราชอาณาจักรไมเพียงพอและเพื่อประโยชนในการแกไขปญหาสาธารณสุขในราชอาณาจักรหรือ
บรรเทาความขาดแคลนเภสัชภัณฑ กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นของรัฐ อาจใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรเภสัชภัณฑใด เพ่ือนําเขาเภสัชภัณฑนั้น 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 

คําส่ังของอธิบดีตามวรรคสาม คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังนั้น 

มาตรา ๕๒/๓ ในกรณีที่ขาดความสามารถหรือมีความสามารถในการผลิตเภสัชภัณฑ
ไมเพียงพอในราชอาณาจักรและเปนภาวะฉุกเฉินของประเทศ หรือมีเหตุอ่ืนอันจําเปนเรงดวนอยาง
ยิ่งในการแกไขปญหาสาธารณสุขในราชอาณาจักร นายกรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจ
ออกคําส่ังใชสิทธิตามสิทธิบัตรเภสัชภัณฑใดเพื่อนําเขาเภสัชภัณฑนั้นได 

การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งจะตองเสียคาตอบแทนที่เปนธรรมแกผูทรงสิทธิบัตร เวนแต
ผูผลิตเภสัชภัณฑดังกลาวในประเทศผูสงออกไดเสียคาตอบแทนการใชสิทธิในสิทธิบัตรเภสัชภัณฑ
ดังกลาวสําหรับการนี้ไวแลว และจะตองแจงใหผูทรงสิทธิบัตรทราบเปนหนังสือโดยไมชักชา 

ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิอุทธรณคํา สั่ งดังกลาวหรือจํานวนคาตอบแทนตอศาล
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ ได รับแจงคํา ส่ังนั้น 

มาตรา ๕๒/๔  หามมิใหบุคคลใดสงออกเภสัชภัณฑที่นําเขาตามมาตรา ๕๒/๑ มาตรา 
๕๒/๒ หรือมาตรา ๕๒/๓ ไปนอกราชอาณาจักร 

มาตรา ๕๒/๕  บุคคลใดประสงคจะผลิตเพื่อสงออกเภสัชภัณฑ อาจยื่นคําขอใชสิทธิใน
สิทธิบัตรเภสัชภัณฑดังกลาวตออธิบดีได ถาปรากฏวาในขณะที่ยื่นคําขอ ประเทศผูนําเขามี
พฤติการณดังตอไปนี้ 

(๑) มีความจําเปนตองใชเภสัชภัณฑตามสิทธิบัตรหรือเภสัชภัณฑที่ใชกรรมวิธีตาม
สิทธิบัตรเพื่อแกปญหาสาธารณสุข และ 

(๒) ขาดความสามารถหรือมีความสามารถไมเพียงพอในการผลิตเภสัชภัณฑ 

ในการนี้ ผูขอใชสิทธิจะตองแสดงวาผูขอไดพยายามขออนุญาตใชสิทธิตามสิทธิบัตร
จากผูทรงสิทธิบัตรโดยไดเสนอเง่ือนไขและคาตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณแหงกรณีแลวแต
ไมสามารถตกลงกันไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูขอไดแจงความจํานงเปนหนังสือไปยังผูทรง
สิทธิบัตร 



 ๗

ผูขอใชสิทธิจะตองเสียคาตอบแทนการใชสิทธิใหแกผูทรงสิทธิบัตรตามหลักเกณฑที่
อธิบดีประกาศกําหนด เวนแตประเทศผูนําเขาเภสัชภัณฑดังกลาวไดเสียคาตอบแทนการใชสิทธิใน
สิทธิบัตรเภสัชภัณฑดังกลาวสําหรับการนี้ไวแลว 

การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรเภสัชภัณฑ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๒/๖  เพ่ือประโยชนในการบรรเทาความขาดแคลนเภสัชภัณฑและการแกไข
ปญหาสาธารณสุขของประเทศผูนําเขาที่ขาดความสามารถหรือมีความสามารถในการผลิตเภสัช
ภัณฑไมเพียงพอ กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นของรัฐอาจใชสิทธิตามสิทธิบัตรเภสัช
ภัณฑใด เพ่ือผลิตและสงออกเภสัชภัณฑนั้น 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 

คําส่ังของอธิบดีตามวรรคสาม คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังนั้น 

มาตรา ๕๒/๗  ในภาวะฉุกเฉิน หรือมีเหตุอ่ืนอันจําเปนเรงดวนอยางย่ิง ในการแกไข
ปญหาสาธารณสุขของประเทศผูนําเขาที่ขาดความสามารถหรือมีความสามารถในการผลิตเภสัช
ภัณฑไมเพียงพอ นายกรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําส่ังใชสิทธิตามสิทธิบัตร
เภสัชภัณฑใดเพื่อผลิตและสงออกเภสัชภัณฑนั้นได 

การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งจะตองเสียคาตอบแทนที่เปนธรรมแกผูทรงสิทธิบัตร เวนแต
ประเทศผูนําเขาเภสัชภัณฑดังกลาวไดเสียคาตอบแทนการใชสิทธิในสิทธิบัตรเภสัชภัณฑดังกลาว
สําหรับการนี้ไวแลว และจะตองแจงใหผูทรงสิทธิบัตรทราบเปนหนังสือโดยไมชักชา 

ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิอุทธรณคําส่ังดังกลาวหรือจํานวนคาตอบแทนตอศาลภายในหก
สิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังนั้น 



 ๘

มาตรา ๕๒/๘ การใชสิทธิเพ่ือนําเขาหรือผลิตเพื่อสงออกเภสัชภัณฑตามสิทธิบัตรเภสัช
ภัณฑในสวนนี้ ใหกระทําเพ่ือแกไขปญหาสาธารณสุข หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะ และจะตองไมมี
วัตถุประสงคในการแสวงหากําไร 

มาตรา ๕๒/๙ ในกรณีที่ผูทรงสิทธิบัตรไดมีการอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรเภสัชภัณฑแตเพียงผูเดียวตามมาตรา ๓๘ ใหผูไดรับอนุญาตดังกลาวมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนตามมาตรา ๕๒/๑ มาตรา ๕๒/๒ มาตรา ๕๒/๓ มาตรา ๕๒/๕ มาตรา ๕๒/๖ และ
มาตรา ๕๒/๗ ในกรณีนี้ ผูทรงสิทธิบัตรไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทน” 

มาตรา ๑๓ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนสวนที่ 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 แหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งถูกยกเลิกโดย
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒  

“สวนที่ ๗ 

มาตรการสําหรับสิทธิบัตรเภสัชภัณฑ 

    

มาตรา ๕๕/๑ ผูทรงสิทธิบัตรเภสัชภัณฑตองแจงขอมูลหรือสงเอกสารเกี่ยวกับ
ขอเท็จจริงดังตอไปนี ้

(๑)ราคาขายเภสัชภัณฑที่ไดรับความคุมครองตามสิทธิบัตรในประเทศที่คณะกรรมการ
สิทธิบัตรเภสัชภัณฑกําหนด 

(๒) ตนทุนการผลิตและการจําหนายเภสัชภัณฑที่ไดรับความคุมครองตามสิทธิบัตรที่ผู
ทรงสิทธิบัตรทราบหรือที่อยูในความควบคุมของผูทรงสิทธิบัตรตามที่คณะกรรมการสิทธิบัตรเภสัช
ภัณฑกําหนด 

(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับผูรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรเภสัชภัณฑหรือกรรมวิธี
เก่ียวกับเภสัชภัณฑหรือส่ิงผสมของเภสัชภัณฑในราชอาณาจักร (ถามี) 

การแจงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๕/๒ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสิทธิบัตรเภสัช
ภัณฑ” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงพาณิชยเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา 
เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ และเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา เปนกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกไมเกินแปดคนซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณดานเภสัชศาสตรอุตสาหกรรม 



 ๙

เภสัชศาสตรเคมี เภสัชศาสตรสังคมหรือสาธารณสุข เภสัชเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรสาธารณสุข 
คุมครองผูบริโภค สิทธิมนุษยชน และนิติศาสตร ดานละหนึ่งคน โดยในจํานวนนี้ ใหแตงตั้งจาก
ผูทรงคุณวุฒิในองคกรภาคเอกชนที่ไมแสวงหากําไรอยางนอยสี่คน  

ใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปนกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา ๕๕/๓  ใหนําบทบัญญัติวาดวยวาระการดํารงตําแหนงตามมาตรา ๖๗ และ
มาตรา ๖๘ มาใชบังคับแกกรรมการผูทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม 

ใหนําบทบัญญัติวาดวยการประชุมตามมาตรา ๖๙ มาใชบังคับแกการประชุมของ
คณะกรรมการสิทธิบัตรเภสัชภัณฑโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๕/๔  คณะกรรมการสิทธิบัตรเภสัชภัณฑมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑) ติดตามและเปรียบเทียบราคาเภสัชภัณฑที่ไดรับความคุมครองตามสิทธิบัตรกับ
ราคาเภสัชภัณฑที่อยูในกลุมของการบําบัดรักษาเดียวกันซึ่งไมไดรับความคุมครองตามสิทธิบัตร 

(๒) ดําเนินการตามมาตรา ๕๕/๕ 

(๓) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายดานสิทธิบัตรเภสัชภัณฑหรือ
กรรมวิธีเก่ียวกับเภสัชภัณฑหรือส่ิงผสมของเภสัชภัณฑ รวมทั้งนโยบายและมาตรการในการสงเสริม
การวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑหรือกรรมวิธีเก่ียวกับเภสัชภัณฑหรือส่ิงผสมของเภสัชภัณฑ 

(๔) พิจารณากําหนดระเบียบเกี่ยวกับการใหเงินอุดหนุนแกการวิจัยและพัฒนาเภสัช
ภัณฑหรือกรรมวิธี เ ก่ียวกับเภสัชภัณฑหรือส่ิงผสมของเภสัชภัณฑ โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง นอกจากคณะกรรมการสิทธิบัตรเภสัชภัณฑจะ
พิจารณาขอมูลและเอกสารที่ผูทรงสิทธิบัตรเภสัชภัณฑหรือกรรมวิธีเก่ียวกับเภสัชภัณฑหรือส่ิงผสม
ของเภสัชภัณฑแจงตามมาตร ๕๕/๑ แลว คณะกรรมการสิทธิบัตรเภสัชภัณฑมีอํานาจสั่งใหผูทรง
สิทธิบัตรดังกลาว ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรนั้น หรือบุคคลใดมาใหขอเท็จจริงหรือแสดง
ความเห็นหรือใหสงขอมูลหรือเอกสารที่เก่ียวของได 

มาตรา ๕๕/๕  ในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิบัตรเภสัชภัณฑเห็นวาไมมีการขายเภสัช
ภัณฑที่ไดรับความคุมครองตามสิทธิบัตรหรือมีการขายเภสัชภัณฑดังกลาวในราคาสูงเกินสมควร 
หรือข้ึนราคาเภสัชภัณฑดังกลาวสูงกวาอัตราการเพิ่มของดัชนีราคาผูบริโภค 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 เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการสิทธิบัตรเภสัช
ภัณฑมอบหมายก็ได และใหนําความในมาตรา ๖๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๔  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๘๓/๑  มาตรา ๘๓/๒ และมาตรา ๘๓/
๓ แหงพระราชบัญญตัิสิทธบิัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญตัิสิทธิบตัร (ฉบบัที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

“มาตรา ๘๓/๑ บุคคลใดไมแจงขอมูลหรือไมสงเอกสารตามมาตรา ๕๕/๑ หรือไม
ปฏิบตัติามคําส่ังของคณะกรรมการสิทธิบตัรเภสัชภัณฑตามมาตรา ๕๕/๔ วรรคสอง ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๓/๒  บุคคลใดเปดเผยขอเท็จจริงตามมาตรา ๕๕/๕ ซึ่งตนไดมาหรือลวงรู
เนื่องจากการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
สองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏบิัตริาชการหรือเพ่ือประโยชนใน
การสอบสวนหรือการพิจารณาคด ี

ผูใดไดมาหรือลวงรูขอเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหนึ่งเนื่องในการปฏิบัติราชการ
หรือการสอบสวน  หรือการพิจารณาคดี  แลวเปดเผยขอเท็จจริงนั้นในประการที่นาจะเสียหายแกผู
หนึ่งผูใด ตองระวางโทษเชนเดียวกัน 

มาตรา ๘๓/๓ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๘๓/๑ เปนความผดิตอเนื่อง 
ผูกระทําตองระวางโทษปรับวันละไมเกินหนึ่งแสนบาท” 



 ๑๑

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

.......................................... 

 นายกรัฐมนตรี 

   


	หลักการ

