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บทคดัย่อ    

การวจิยัในครัง้น้ีมจีดุมุง่หมายเพื่อศกึษาถงึความเหมาะสมของการขยายอายกุาร

คุม้ครองสทิธบิตัรในประเทศไทย 

ปจัจบุนั ความเตบิโตและการพฒันาทางสงัคม เศรษฐกจิ การคา้ และความกา้วหน้ าทาง

เทคโนโลยไีดม้กีารเจรญิเตบิโตอยา่งรวดเรว็ นกัลงทุน ผูป้ระกอบกจิการการคา้ต่างๆ ยอ่มตอ้งมี

การแขง่ขนัในการสรา้งสรรค ์คดิคน้สิง่ประดษิฐต่์างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและเพื่อความ

สะดวกสบายในการดาํรงชวีติในโลกแห่งการแขง่ขนัของผูค้นทางสงัคมมากขึน้ จงึก่อใหเ้กดิ

แนวความคดิในการใหค้วามคุม้ครองสทิธใินทรพัยส์นิทีไ่มม่รีปูรา่งหรอืทีเ่รยีกว่า “ทรพัยส์นิทาง

ปญัญา” ขึน้ 

ซึง่ปจัจบุนัทรพัยส์นิทางปญัญาไดก้ลายมาเป็นปจัจยัสาํคญัในทางเศรษฐกจิของนานา

ประเทศและต่อความเป็นอยูข่องผูค้นในสงัคม 

ในประเทศอุตสาหกรรมทีเ่ป็นประเทศทีพ่ฒันาแลว้ เช่น ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทรพัยส์นิ

ทางปญัญามคีวามสาํคญัต่อเศรษฐกจิของประเทศเหล่านัน้ เน่ืองจากเป็นองคป์ระกอบสาํคญัที่

ก่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัในตลาดการคา้โลก 

แต่เน่ืองจากประเทศกําลงัพฒันา ซึง่เป็นผูต้ามดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมกัจะฉก

ฉวยเอาเทคโนโลยแีละทรพัยส์นิทางปญัญาทีป่ระเทศอุตสาหกรรมเป็นผูค้ดิคน้ ประดษิฐข์ึน้ไปใช้
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โดยไมข่ออนุญาตและไมจ่า่ยค่าตอบแทน ซึง่ก่อใหเ้กดิความเสยีเปรยีบต่อประเทศทีพ่ฒันาแลว้

เป็นอยา่งมาก 

โดยจากการศกึษา ในประเทศกําลงัพฒันาหลายประเทศไมม่กีฎหมายในการคุม้รองสทิธิ

ในทรพัยส์นิทางป ัญญาอยา่งเพยีงพอ และในบางประเทศกม็นีโยบายในการส่งเสรมิการกระทาํ

ดงักล่าวอกีดว้ย 

ประเทศทีพ่ฒันาแลว้หลายประเทศเช่น ประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่เป็นแหล่งกําเนิดของ

เทคโนโลยแีละทรพัยส์นิทางปญัญา จงึมคีวามตอ้งการใหม้กีารป้องกนัและปราบปรามการละเมดิ

ทรพัยส์นิทางปญัญาในระดบั ระหว่างประเทศอยา่งเขม้งวดและจรงิจงั จงึก่อใหเ้กดิความตกลง

เกีย่วกบัความคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาทีเ่รยีกว่า “ความตกลงว่าดว้ยสทิธใินทรพัยส์นิทาง

ปญัญาทีเ่กีย่วกบัการคา้ รวมทัง้การคา้สนิคา้ปลอมแปลง ” (Agreement on Trade-Related 

Aspect of Intellectual Property Right, Including Trade in Counterfeit Goods) หรอืความตก

ลงทรปิส ์(TRIPs Agreement) ขึน้ 

หลงัจากความตกลงดงักล่าวมผีลบงัคบัใช้  ประเทศไทยซึง่เป็นหน่ึงในประเทศภาคี

สมาชกิจงึจาํเป็นตอ้งมกีารอนุวตักิารกฎหมายภายในใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานของความตกลง

ดงักล่าว โดยออกมาในรปูของพระราชบญัญตัสิทิธบิตัร พ.ศ.2522 

ผลของการวจิยัพบว่า ผูศ้กึษาพบว่าการคุม้ครองสทิธบิตัรตามพระราชบญัญตัสิทิธบิตัร 

พ.ศ.2522 นัน้มคีวามเพยีงพอต่อการคุม้ครองตามมาตรฐานการคุม้ครองขัน้ตํ่าของความตกลง

ว่าดว้ยสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาทีเ่กีย่วกบัการคา้ รวมทัง้การคา้สิ นคา้ปลอมแปลง ” 

(Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Right, Including Trade in 

Counterfeit Goods) หรอืความตกลงทรปิส ์(TRIPs Agreement) แลว้ 

แต่ต่อมาประเทศสหรฐัอเมรกิา ไดม้ขีอ้เรยีกรอ้งใหม้กีารขยายอายกุารคุม้ครองสทิธบิตัร

ใน 3 ประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

1. ประเทศคู่คา้ตอ้งใหค้วามคุม้ครองการประดษิฐท์ีเ่ป็นสิง่มชีวีติ 

2. ประเทศคู่คา้ตอ้งมกีารขยายอายกุารคุม้ครองสทิธบิตัร 

3. ประเทศคู่คา้ตอ้งเขา้รว่มในสนธสิญัญาว่าดว้ยความรว่มมอืทางสทิธบิตัร 

จากขอ้เรยีกรอ้งดงักล่าว ผูศ้กึษาพบว่าขอ้เรยีกรอ้งดงักล่าวจะเป็นการเอือ้ต่อประโยชน์

ทางเศรษฐกจิและการแขง่ขนัต่อประเทศทีพ่ฒันาแลว้แต่เพยีงฝา่ยเดยีวและอาจก่อใหเ้กดิ

ผลกระทบต่อชวีติความเป็นอยูข่องประชาชน การเปลีย่นแปลงวถิชีวีติของประชาชนคนในชุมชน 

ปญัหาทางเศรษฐกิ จ ซึง่จะส่งผลกระทบอยา่งกวา้งขวางและรนุแรง ทัง้ในดา้นการเมอืง การ

ปกครอง เศรษฐกจิ และสงัคมต่อประเทศกําลงัพฒันาได ้
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This research intended to study the appropriation of extended term of protection 

in Thailand patent   

Present the growth and development in society economic transaction and 

advanced technology are rapidly growing. The investor, business owner must compete 

in the innovation and creativity to respond and facilitate the demand the need of people 

in the modern competitive society. The ideas of intangible protection which called 

“Intellectual Property” were created.  

Now a day the key factor to the international transaction and the living of society 

was the intellectual property.  

Developing countries ,which were the industrial countries such as The United 

State of America ,emphasize the intellectual property as the key factor which provides 

the advantage in world market competition.   

In other hand the developed countries ,which lack of the knowledge in science 

and technology, always use the technology and intellectual property from the developing 

country without consent and compensation from those countries. This action causes a 

lot of detriment to the developing countries.   

The study showed that many developed country did not have the law which 

provide a suitable protection in intellectual property work and some country encouraged 

people in their country to commit the infringement. 

Many developing countries such as The United State of America ,which was the 

origin of the technology and intellectual property, need the rigid and serious regulation to 

protect and suppress the intellectual property infringement in the international level. The 

Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Right, Including Trade in 

Counterfeit Goods (TRIPs) was established to respond those demands. 

After that agreement become enforceable. Thailand ,which was the member of 

the world trade organization (WTO), has a duty to modifies our law to correspondence to 

the standard of the agreement which represent in the patent act B.E. 2522.  

The result demonstrated that the patent act B.E. 2522 already has the minimum 

standard of the Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Right, 

Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPS) 

Some how the United State of America wanted to extend the term of patent 

protection as follow: 



 ง 

1. Transaction countries have to provide the protection for the life-form 

invention. 

2. Transaction countries have to extend the term of protection.  

3. Transaction countries have to enter the agreement on patent. 

 According to that demand the author founded that this had solely provided the 

profit in economic and competition to the developing countries which affect the way of 

life to the people in community and economic problem. This action will aggressively and 

violently cause the politic governance economic and society problem in the developed 

country.     
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 สารนิพนธฉ์บบัน้ี สาํเรจ็ลุล่วงไปดว้ยดเีพราะไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากผูม้พีระคุณหลาย

ท่านโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ท่านอาจารยป์รญิญา ดผีดุง ไดใ้หค้วามเมตตาสละเวลาอนัมคี่าอยา่งยิง่

ทีร่บัเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์พรอ้มทัง้ใหค้วามรู ้และขอ้ชีแ้นะอนัเ ป็นประโยชน์ในการทาํ

สารนิพนธต์ลอดมา รวมทัง้ไดก้รณุาสละเวลาตรวจสารนิพนธ ์และแกไ้ขตัง้แต่ตน้จนแลว้เสรจ็ 

ผูเ้ขยีนขอกราบขอบพระคุณไว ้ณ ทีน้ี่ดว้ย 

  

 สาํหรบัทุนการศกึษาและทุนในการจดัทาํสารนิพนธ์ น้ี ผูเ้ขยีนขอขอบพระคุณ นาง

มณัฑณา เนตรพสิุทธิ ์มารดาของผูเ้ขยีน ทีม่วี ิ สยัทศัน์ กวา้งไกล ช่วยใหค้าํปรกึษาในการเรยีน

ตลอดมา ขอขอบคุณ ณ โอกาสน้ี 

 

ในระหว่างการจดัทาํสารนิพนธ ์ผูเ้ขยีนไดร้บัความช่วยเหลอืจากนางสาวพรรณทพิา พึง่ประยรู

พงศ ์และนายโชกุน เดชะไกศยะและเพื่อนๆทุกท่าน ทีช่่วยเหลอืในการใหก้ําลงัใจ  โดยไมร่าํคาญ

ใจกบัผูเ้ขยีน ขอขอบคุณ ณ โอกาสน้ี 

 

ทา้ยทีสุ่ด ผูเ้ขยีนหวงัว่าสารนิพนธฉ์บบัน้ี จะมปีระโยชน์อยูบ่า้ง ในดา้นใดดา้นหน่ึงผูเ้ขยีนขอยก

ประโยชน์เพื่อบชูาพระคุณบดิา มารดา คณาจารย ์ตลอดจนผูแ้ต่งตํารา และบทความต่างๆที่

ผูเ้ขยีน ไดใ้ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ หากมขีอ้บกพรอ่งประการใดผูเ้ขยีนขอน้อมรบัแต่เพยีงผูเ้ดยีว 
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บทท่ี 1  

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและสภาพของปัญหา 

ประเทศไทยกบัประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นประเทศทีม่คีวามสมัพนัธท์างการคา้ทีด่แีละมี

ความสาํคญัต่อกนัมาเป็นระยะเวลานาน ทัง้สองประเทศจงึมคีวามพยายามอยา่งต่อเน่ือง ทีจ่ะลด

อุปสรรคทางการคา้ทีม่อียูไ่มว่่าจะในรปูแบบของภาษศุีลกา กรและอุปสรรคทีไ่มเ่กีย่วกบัภาษี

ศุลกากร ต่อมาประเทศไทยกบัประเทศสหรฐัอเมรกิาจงึมคีวามตกลงจะเขา้รว่มกนัจดัทาํความ

ตกลงเขตการคา้เสรขีึน้อยา่งเป็นทางการ โดยมจีดุมุง่หมายทีจ่ะสรา้งกฎเกณฑท์างการคา้และลด

อุปสรรคทางการคา้ระหว่างทัง้สองประเทศลง 

 ในปจัจบุนัประเทศสหรฐัอเมรกิาไดด้าํเนินนโยบายอยา่งต่อเน่ืองในการจดัทาํความต กลง

เขตการคา้เสรขีึน้กบัหลายๆประเทศ โดยในความตกลงน้ีมเีน้ือหาครอบคลุมประเดน็ต่างๆที่

เกีย่วขอ้งกบัการคา้แทบทุกประเดน็ ไมว่่าจะเป็นการคา้สนิคา้และบรกิาร การลงทุน การ

ใหบ้รกิารทางดา้นการเงนิ กจิการโทรคมนาคม พาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์นโยบายการแขง่ขนั และ

ทรพัยส์นิทางปญัญา 

 ประเดน็การคา้เกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปญัญา เป็นประเดน็หน่ึงทีม่คีวามยุง่ยาก

สลบัซบัซอ้นมากทีสุ่ดประเดน็หน่ึงและมกัเป็นประเดน็ทีถู่กหยบิยกขึน้มาเป็นหวัขอ้การเจรจา

การคา้ระหว่างประเทศอยูเ่สมอ 

 ประเทศสหรฐัอเม รกิาเป็นประเทศทีม่นีโยบายทีต่อ้งการพทิกัษ์ผลประโยชน์ของ

ผูป้ระกอบการในประเทศอยา่งเขม้งวด ประเทศสหรฐัอเมรกิาจงึมกีาร นําประเดน็การคา้เกีย่วกบั

ทรพัยส์ิ นทางปญัญามาเป็นหน่ึงหวัขอ้ในการเจรจาความตกลง ทัว่ไป ว่าดว้ยพกิดัอตัราภาษี

ศุลกากรและการคา้ (General Agreement on Tariff and Trade; GATT) หรอื ความตกลง

แกตต ์จนในทีสุ่ด เมือ่มกีารจดัตัง้องคก์ารการคา้โลก (World Trade Organization; WTO) จงึได้

มกีารจดัทาํความตกลงว่าดว้ยสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาทีเ่กีย่วกบัการคา้ (Agreement on 

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights; TRIPs) หรอืความตกลงทรปิส ์ขึน้

เพื่อกําหนดมาตรฐานขัน้ตํ่าในการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาของประเทศสมาชกิ 

 ในการเจรจาเพื่อจดัทาํความตกลงการคา้เส รกีเ็ป็นเช่นเดยีวกนั ประเทศสหรฐัอเมรกิามี

ความพยายามอยา่งมากในการเพิม่ความคุม้ครองใหม้คีวามเขม้งวดขึน้ในประเดน็การคา้ที่

เกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปญัญา  ไมว่่าจะเป็นเรือ่งการขยายอายกุารคุม้ครองสทิธบิตัร เป็นตน้ ซึง่

ทาํใหห้ลกัเกณฑใ์นการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาในขอ้ตกลงการคา้เสรมีคีวามแตกต่างจากที่

กําหนดไวใ้นความตกลงทรปิสเ์ป็นอยา่งมาก 

http://en.wikipedia.org/wiki/Agreement_on_Trade-Related_Aspects_of_Intellectual_Property_Rights
http://en.wikipedia.org/wiki/Agreement_on_Trade-Related_Aspects_of_Intellectual_Property_Rights
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 จากประเดน็ความเปลีย่นแปลงและแตกต่างดงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

อยา่งคาดไมถ่งึ หาก รฐับาลประเทศไทย หรอื ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ไมท่าํความเขา้ใจและศกึษาถงึ

ขอบเขตต่างๆ รวมไปถงึผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออ้มใหด้พีอ 

 ซึง่ในสารนิพนธเ์ล่มน้ีจงึมุง่ศกึษาประเดน็ความแตกต่างดงักล่าว ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทย และกรณศีกึษาเปรยีบเทยีบกบัประเทศทีม่กีารจดัทาํความตกลงเขตการคา้เสรี

ดงักล่าวกบัประเทศสหรฐัอเมรกิาแลว้ คอืประเทศสาธารณรฐัสงิคโปร ์และประเทศสาธารณรฐัชิ ล ี

พรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะ หากกรณมีกีารจดัทาํความตกลงดงักล่าวขึน้ 

 

1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาปญัหาการคุม้ครองสทิธบิตัรในปจัจบุนั 

2. เพื่อศกึษาถงึผลกระทบและขอ้เสยีเปรยีบของการขยายการคุม้ครองสทิธบิตัร 

3. เพื่อสรปุขอ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปญัหาดงักล่าว 

 

1.3 สมมติฐานของการวิจยั 

 หากประเทศไทยเขา้ทาํความตกลงเขตการคา้เสรกีบัประเทศสหรฐัอเมรกิาในประเดน็

ทรพัยส์นิทางปญัญาเกีย่วกบัเรือ่งการขยายอายกุารคุม้ครองสทิธบิตัรตามทีป่ระเทศ

สหรฐัอเมรกิาตอ้งการ โดยไมไ่ดม้กีารศกึษาและวจิยัอยา่งดพีอ อาจจะมผีลกระทบต่อประเทศ

และประชาชนชาวไทยอยา่งคาดไมถ่งึ 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจยั 

วทิยานิพนธฉ์บบัน้ีมุง่ศกึษา การคุม้ครองสทิธบิตัรโดยเน้นการศกึษาตามวตัถุประสงค์

หลกัทีว่างไว้  คอืศกึษาถงึผลกระทบ ขอ้เสยีเปรยีบ  และปญัหาต่างๆของการขยายการคุม้ครอง

สทิธบิตัรทีป่ระเทศไทยจะไดร้บัหากเขา้รว่มลงนามเขตการคา้เสร ี (FTA : Free Trade Area) กบั

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 

1.5 วิธีการวิจยั 

การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ วจิยัโดยการทาํวจิยัเอกสาร โดยศกึษาคน้ควา้จาก

หนงัสอืทีไ่ดพ้มิพแ์พรห่ลายในการจดัจาํหน่าย วทิยานิพนธ ์บทความทีไ่ดร้บัพจิารณาลงในบท

บณัฑติของเนตบิณัฑติสภา และวารสารนิตศิาสตรม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ขา่ว และบทความ

ทีไ่ดร้บัการพมิพเ์ผยแพรเ่พื่อใหค้วามรู ้ซึง่เป็นเอกสารทีไ่ดพ้มิพเ์ผยแพรเ่ป็นทีย่อมรบัทัว่ไป 
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1.6 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

FTA: Free Trade Area เขตการคา้เสร ีหมายถงึ การรวมกลุ่มเศรษฐกจิโดยมเีป้าหมาย

เพื่อลดภา ษศุีลกากรระหว่างกนัภายในกลุ่มลดลงใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ดหรอืเป็น 0% และใชอ้ตัรา

ภาษปีกตทิีส่งูกว่ากบัประเทศนอกกลุ่ม การทาํเขตการคา้เสรใีนอดตีมุง่ในดา้นการเปิดเสรดีา้น

สนิคา้ (goods) โดยการลดภาษแีละอุปสรรคทีไ่มใ่ช่ภาษเีป็นหลกั 

GATT: General Agreement on Tariff and Trade คอื ความตกลงทัว่ไปว่าดว้ยพกิดั

อตัราภาษศุีลกากรและการคา้ หมายถงึ การลดอุปสรรคทางการคา้ระหว่างประเทศในดา้นภาษี

ศุลกากรและมใิช่ภาษศุีลกากร  โดยไดจ้ดัใหม้กีารเจรจาการคา้หลายฝา่ยเพื่อลดอตัราภาษี

ศุลกากรสาํหรบัสนิคา้นําเขา้  และอุปสรรคการคา้อื่นๆ ลงเป็นรอบๆ อนัเ ป็นการขจดัการกดีกนั

ทางการคา้ และพยายามไกล่เกลีย่ความเหลีย่มลํ้าทางการคา้ระหว่างประเทศ 

 TRIPs: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 

หมายถงึ ความตกลงว่าดว้ยสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาทีเ่กีย่วกบัการคา้  มคีวามมุง่หมายทีจ่ะ

กําหนดมาตรฐานขัน้ตํ่าในการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาของประเทศสมาชกิ 

 

1.7 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 1. ทราบถงึสภาพและปญัหาการคุม้ครองสทิธบิตัรในปจัจบุนั 

2. ทราบถงึผลกระทบ ขอ้เสยีเปรยีบ และปญัหาของการขยายการคุม้ครองสทิธบิตัร  

3. ทราบถงึแนวทางการแกไ้ขปญัหาดงักล่าว และแนวทางในการเตรยีมพรอ้มต่อการ

เจรจาก่อนการเขา้รว่มลงนามขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี(FTA) กบัสหรฐัอเมรกิา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Agreement_on_Trade-Related_Aspects_of_Intellectual_Property_Rights
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บทท่ี2 

ประวติั แนวความคิด และทฤษฎีการให้ความคุ้มครองสิทธิบตัรสิทธิบตัร 

 

2.1. ประวติัความเป็นมาเก่ียวกบัการคุ้มครองสิทธิบตัร 

 

2.1.1. ประวติัความเป็นมาเก่ียวกบัการคุ้มครองสิทธิบตัรในต่างประเทศ 

 ในต่างประเทศไดม้แีน วความคดิทีจ่ะใหค้วามคุม้ครอง การประดษิฐ์มาเป็นเวลาชา้นาน

แลว้ ดงัทีป่รากฏในหนงัสอื “ Politics ” ของอรสิโตเติล้ ซึง่เขยีนเมือ่ 347 ปีก่อนครสิตศ์กัราชได้

กล่าวถงึการทีน่ครต่างๆไดใ้หส้ทิธพิเิศษ (Privileges) แก่บุคคลหน่ึงบุคคลใดทีค่ดิสิง่ทีเ่ป็น

ประโยชน์ (Concept of Utility) โดยใหส้ทิธผิกูขาดแก่บุคคลในการดาํเนินกจิการคา้ขายเกีย่วกบั

สิง่ทีไ่ดค้ดิขึน้ แนวคดิดงักล่าวไดแ้พรห่ลายทัง้ในกรกี โรมนั และอยีปิต ์ซึง่ในยคุนัน้เป็นยคุทีม่ ี

การปกครองระบบกษตัรยิ ์การใหส้ทิธพิเิศษในรปูของสทิธบิตัรจงึเป็นการไดร้บัพระราชทานโดย

พระมหากษตัรยิ ์ (Royal Prerogatives or Gants) สทิธบิตัรทีอ่อกใหส้าํหรบัเทคโนโลยใีนสมยั

นัน้ เช่น กงัหนัลม เครือ่งจกัรทอผา้ วธิกีารต่อเรอื และการทาํเหมอืงแร ่เป็นตน้ 

 สาธารณรฐัเวนิช (The Republic of Venice) เป็นนครทีเ่ป็นศนูยก์ลางทางการคา้ในสมยั

กลาง (พ.ศ. 1019-1993) และนบัว่าเป็นนครทีม่กีารใชก้ฎหมายสทิธบิตัรเป็นแห่งแรกของโลก 

เช่น ในปี ค.ศ. 1341 ไดใ้ห้ความคุม้ครองโรงงานทาํแป้ง โรงงานผลติไหม เป็นตน้ การคุม้ครอง

น้ีขยายไปถงึบุคคลต่างชาตทิีม่คีวามรูค้วามสามารถและนําวทิยาการทีเ่จรญิกา้วหน้าเขา้มาใน

ประเทศ เช่นในปี ค .ศ. 1443 ประชาชนชาวฝรัง่เศส ไดเ้อกสทิธเิป็นเวลา 20 ปี เกีย่วกบั

โรงงานผลติแป้งในสาธารณรฐัเวนิช และหมูบ่า้นใกลเ้คยีง นอกจากน้ียงัไดใ้หค้วามคุม้ครองการ

ผลติเตาอบสาํหรบัการใชใ้นการยอ้มส ีซึง่สามารถทาํใหป้ระหยดัเชือ้เพลงิไดป้ระมาณครึง่หน่ึง

เมือ่เทยีบกบัเตาเผาแบบเก่า ในปี ค .ศ.1460 และยงัไดใ้หค้วามคุม้ครองเกีย่วกบัวทิยาการการ

พมิพใ์นปี ค .ศ.1469 อกีดว้ย
1
 และต่อมาไดม้กีารตรากฎหมายเพื่อใหส้ทิธพิเิศษแก่ผูป้ระดษิฐ ์

และเพื่อส่งเสรมิการคดิคน้วทิยาการใหม่ๆ ขึน้ทีเ่รยีกว่า “ Parte Veneziana of 1474” ซึง่นบัว่า

เป็นกฎหมายสทิธบิตัรทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรฉบบัแรกของโลก กฎหมายดงักล่าวบญัญตัใิหผู้ท้ ี่

ไดผ้ลติสนิคา้ใหมเ่ป็นผูม้สีทิธแิต่เพยีงผู้เดยีวเป็นการผลติและจาํหน่ายสนิคา้นัน้ และมบีทบงัคบั

และลงโทษผูล้ะเมดิสทิธขิองเจา้ของลขิสทิธิด์งักล่าว 

 ประเทศองักฤษ ระบบสทิธบิตัรไดม้กีารพฒันาในประเทศองักฤษ หนงัสอืสทิธบิตัรออก

ใหแ้ก่ผูป้ระดษิฐ ์หรอืผูแ้นะนําเทคโนโลยต่ีางๆ เพื่อพฒันาอุตสาหกรรม ทัง้ ทีเ่ป็นเทคโนโลยใีหม่

หรอืเทคโนโลยทีีม่มีาแลว้กต็าม หนงัสอืสทิธบิตัรไมใ่ช่สทิธพิเิศษ แต่เป็นอํานาจในทางธุรกจิทีม่ ี

                                                 
1 นิวฒัน์ มลีาภ,กฎหมายลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร เครื่องหมายการคา้,พมิพค์รัง้ที6่ (กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ์

สาํนกัพมิพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2532), หน้า203. 
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ผลในทางกฎหมาย ซึง่ผูเ้ป็นเจา้ของหนงัสอืสทิธบิตัรมอีสิระในการดาํเนินธุรกจิ นอกเหนือจาก

กฎเกณฑท์ีก่ําหนดไว้
2
 

 ในช่วงครสิตศ์ตวรรษที ่ 13-16 กษตัรยิอ์งักฤษไดท้รงใหก้ารส่งเสรมิและสนบัสนุนแก่ผู้

ประกอบกจิการคา้รวมทัง้ผูท้ ีไ่ดป้ระดษิฐค์ดิคน้สนิคา้ใหม่ๆ  โดยพระราชทานสทิธพิเิศษแก่บุคคล

เหล่านัน้ ผูไ้ดร้บัพระราชทานสทิธพิเิศษดงักล่าวไดใ้ชส้ทิธแิสวงหาประโยชน์จนเกนิขอบเขต 

เช่น กําหนดราคาสนิคา้สงูมากและผลติสนิคา้จาํนวนน้ อย ทาํใหป้ระชาชนทัว่ไปไดร้บัความ

เดอืดรอ้น
3
 หนงัสอืสทิธบิตัรไดเ้กดิขึน้เป็นครัง้แรก ในปี ค .ศ.1571 และในปี ค .ศ. 1602 ไดม้ี

กรณศีกึษาของผูม้ชีื่อเสยีงคนหน่ึงชื่อ Darcy V. Allen   ซึง่ผลของกรณศีกึษาน้ีไดก่้อใหเ้กดิหลกั

สาํคญัของระบบสทิธบิตัรขึน้คอื การประดษิฐท์ีจ่ะเป็นสทิธบิตัรไดจ้ะตอ้งเป็นเรือ่งใหมข่ึน้เท่านัน้ 

 จนกระทัง่ในปี ค .ศ. 1624 องักฤษไดม้กีารประกาศใชก้ฎหมายว่าดว้ยการผกูขาด 

(Statute of Monopolies) ซึง่ถอืไดว้่าเป็นกฎหมายสทิธบิตัรฉบบัแรกขององักฤษ และมผีลทาํให้

มกีารยกเลกิสทิธผิกูขาดทัง้หมด ยกเวน้สทิธพิเิศษสาํหรั บผูป้ระดษิฐค์ดิคน้ผลติภณัฑใ์หม่ๆ  ที่

ยงัคงมสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในการผลติหรอืใชผ้ลติภณัฑท์ีไ่ดป้ระดษิฐค์ดิคน้ขึน้ โดนเฉพาะอยา่ง

ยิง่การออกกฎหมาย Statute of Monopolies ฉบบัที ่4 ซึง่ไดม้อบสทิธพิเิศษเป็นระยะเวลา 14 

ปี นบัตัง้แต่ทีไ่ดท้าํงานหรอืสรา้งแบบหตัถกรร มขึน้ใหมภ่ายในราชอาณาจกัร และตอ้งเป็นผู้

ประดษิฐร์ายแรกในการประดษิฐห์ตัถกรรมทีไ่มเ่คยมใีครใชม้าก่อน 

 ในปจัจบุนัน้ีอาจกล่าวไดว้่ากฎหมาย Statute of Monopolies ของประเทศองักฤษเป็น

รปูแบบกฎหมาย สทิธบิตัรสมยัใหม ่และมอีทิธพิลต่อ การยกรา่งกฎหมายสทิธบิตัรในประเทศ

อื่นๆ เช่น สหรฐัอเมรกิา ฝรัง่เศส เยอรมนั เป็นตน้ 

 ประเทศสหรฐัอเมรกิา ในประเทศสหรฐัอเมรกิาก่อนไดร้บัอสิรภาพไดม้ตีวัอยา่งการ

ไดร้บัความคุม้ครองสทิธบิตัร เช่น ค .ศ. 1641 มกีารใหส้ทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวภายใตเ้งือ่นไขการ

ประดษิฐเ์ป็นระยะเวลา 1 ปี ในมลรฐัแมสซาชเูซส
4
 

 ปี ค.ศ. 1972 มลรฐัคอนเน กตคิลัไดม้กีฎหมาย ยกเลกิสทิธผิกูขาด ซึง่ไดร้บัอทิ ธพิลมา

จากกฎหมาย Statute of Monopolies ของประเทศองักฤษ แต่กฎหมายฉบบัน้ีขอ้ยกเวน้สาํหรบั

สทิธบิตัร กรณทีีไ่ดม้กีารประดษิฐข์ึน้ใหมโ่ดยสทิธพิเิศษในช่วงระยะเวลาจาํกดั 

 ภายหลงัจากการไดร้บัอสิรภาพใน ปี ค.ศ.1787 ไดม้กีารประกาศใชร้ฐัธรรมนูญเป็นครัง้

แรก ซึง่ในบทบญัญตัริฐัธรรมนูญใหอ้ํานาจแก่รฐัสภาในการออกกฎหมายใหค้วามคุม้ครองแก่

                                                 
2 Hiroshi Niki, “Development of Intellectual Property Right in Japan and Present Status,” รายการ

สมัมนาเรื่องการสง่เสรมิดา้นทรพัยส์นิทางปญัญา, สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิกรุงเทพมหานคร,22 

สงิหาคม 2540. 
3 ยรรยง พวงราช,เรื่องเดมิ,หน้า17. 

 
4 Niki, เรื่องเดมิ,หน้า 51. 
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ผูป้ระพนัธแ์ละผูป้ระดษิฐ ์รฐัสภาจงึไดอ้อกกฎหมายสทิธบิตัรฉบบัแรก และประกาศใชบ้งัคบัในปี 

ค.ศ. 1790 ซึง่ถอืว่าเป็นระบบกฎหมายสทิธบิตัร ทีส่าํคญั เพราะมกีระบวนการตรวจสอบดา้น

เน้ือหา 

 ประเทศฝรัง่เศส
5
 ในประเทศฝรัง่เศสก่อนมกีารปฏวิตั ิกษตัรยิจ์ะเป็นผูพ้ระราชทาน

สทิธบิตัร แต่ภายหลงัทีม่กีารปฏวิตัแิลว้ ระบบสทิธบิตัรไดม้กีารก่อตัง้ขึน้ในปี ค .ศ.1791 โดย

หลกัพืน้ฐานของระบบสทิธบิตัรในประเทศ ฝรัง่เศสน้ี จะถอืว่าการประดษิฐเ์ป็นหน่ึงในการแสดง

แนวคดิส่วนบุคคล และกลายเป็นพืน้ฐานของสทิธมินุษยชน ซึง่จะตอ้งไมถู่กละเมดิไมถู่กควบคุม

ความคดิโดยผูอ้ื่น ดงันัน้รฐัจงึตอ้งการใหค้วามคุม้ครองป้องกนัสทิธบิตัรถา้บุคคลใดในรฐัมคีวาม

ตอ้งการทีจ่ะทาํการประดษิฐส์ิง่ต่างๆ จากพืน้ฐาน ทางดา้นทฤษฎสีทิธมินุษยชนน้ี จงึทาํใหเ้กดิ

ระบบทีไ่มม่กีารตรวจสอบเกดิขึน้ในประเทศฝรัง่เศส โดยสาํนกังานสทิธบิตัรจะไม่ มสีทิธทิีจ่ะทาํ

การตรวจสอบว่าการประดษิฐน้ี์ใหมห่รอืเก่า 

 ประเทศญีปุ่น่ ในประเทศญีปุ่น่ไดม้กีารพฒันาระบบสทิธบิตัรมาเป็นเวลากว่า 100 ปีแลว้ 

โดยมกีารประกาศใชก้ฎหมาย สทิธบิตัรฉบบัแรก เมือ่ปี พ .ศ. 2414 ซึง่ไดร้บัอทิธพิลมาจากนกั

คดิและนกัการศกึษาในสมยัเมจทิีช่ ื่อว่า นายยคูชิ ิฟูคซูาวา ทาํใหก้ารพฒันาด้ านเทคโนโลยแีละ

อุตสาหกรรมในประเทศ ญีปุ่น่ไดอ้าศยัระบบสทิธบิตัรมาใชเ้ป็นพืน้ฐานโดยตลอด และถอืว่าเป็น

ระบบทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ดในโลกเช่นเดยีวกบัสหรฐัอเมรกิา 

 อนุสญัญากรงุปารสี (Paris Convention) ในปี ค.ศ. 1883 ไดม้กีารประชุม ณ กรงุปารสี 

เพื่อลงนามรบัรองรา่งอนุสญัญากรงุปารสี ซึง่เป็นอนุสญัญาระหว่างประเทศเกีย่วกบัความ

คุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา โดยเรยีกว่า “อนุสญัญาเพื่ อความคุม้ครองทรพัยส์นิทาง

อุตสาหกรรม” หรอืเรยีกว่า “อนุสญัญากรงุปารสี ” และเป็นอนุสญัญาทีม่สีาระสาํคญัเกีย่วกบัการ

ใหค้วามคุม้ครองสทิธบิตัรการประดษิฐข์องคนของชาตภิาคใีนอนุสญัญา เช่นเดยีวกบัทีใ่หค้วาม

คุม้ครองคนในชาตขิองตนทีเ่รยีกว่า “National Treatment” ซึง่คนของชาตภิาคใีนอนุสญัญา

สามารถขอรบัสทิธบิตัรในประเทศภาคปีระเทศหน่ึงได ้ภายในกําหนดระยะเวลา 12 เดอืน 

หลงัจากวนัทีข่อรบัสทิธบิตัรในประเทศภาคปีระเทศหน่ึง (Right of Priority)  และยงัไดก้ําหนด

หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการบงัคบัใชส้ทิธบิตัรของผูท้รงสทิธบิตัร เพื่อป้องกนัการ ใชส้ทิธขิองผูท้รง

สทิธบิตัรโดยไมช่อบธรรม ซึง่เรยีกว่า “Compulsory License” 
6
 

 ความตกลงว่าดว้ยสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาทีเ่กีย่วกบัการคา้ (Trade Related Aspect 

of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeiting Goods) หรอื TRIPs 

                                                 
5 เรื่องเดยีวกนั,หน้า 52. 
6 ไชยยศ เหมะรชัตะ,ลกัษณะของกฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญา,ครัง้ที ่4 (กรุงเทพมหานคร: สาํนกังานพมิพ์

นิตธิรรม,2545),หน้า 128. 
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 ในปี ค. ศ. 1994 ไดม้กีารจดัระเบยีบและกฎเกณฑท์างการคา้ขึน้ ดว้ยการจดัตัง้องคก์าร

การคา้โลก (WTO) ตามผลของความตกลงทัว่ไปว่าดว้ยพกิดัอตัราภาษี ศุลกากรและการคา้  

(GATT) อนันําไปสู่การทาํความตกลงเกีย่วกบัการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาทีเ่กีย่วกบัการคา้ 

และการปราบปรามการคา้สนิคา้ปลอม
7
 

 ความตกลง  TRIPs ไดก้ําหนดใหค้วามคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาของคนชาตขิอง

ประเทศสมาชกิต่างๆเป็นไปอยา่งเท่าเทยีมกนั โดยไมม่กีารเลอืกปฏบิตั ิคนชาตขิองภาคขีอง

ความตกลงทรปิสม์โีอกาสไดร้บัการคุม้ครองสทิธโิดยเท่าเทยีมกนัจากบรรดารฐัภาคขีององคก์าร

การคา้โลก ภายใตห้ลกักฎหมายทีส่าํคญั 3 ประการ คอื
8
 

 1)  หลกัดนิแดน (Territoriality Principle) กําหนดขึน้เพื่อใหก้ารรบัรองอํานาจอธิ ปไตย

ของประเทศต่างๆในอนัทีจ่ะคุม้ครองสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาภายในประเทศของตน ซึง่การ

คุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาจะถูกกําหนดโดยกฎหมายภายในของประเทศทีใ่หค้วาม คุม้ครอง 

กฎหมายภายในของแต่ละประเทศจะเป็นตวักําหนดสาระสาํคญัของการคุม้ครอง ทัง้เรือ่งของ

เงือ่นไขการคุม้ครอง ขอบเขตของสทิธ ิการใชส้ทิธ ิการสิน้สทิธ ิเป็นตน้ 

 2)  หลกัการปฏบิตัเิยีย่งชาตทิีไ่ดร้บัความอนุเคราะหย์ิง่ (Most Favoured Nation 

Treatment) มเีจตนารมณ์ที่ จะทาํใหเ้กดิความเท่าเทยีมกนัระหว่างรฐัภาคใีนเรือ่งการใหค้วาม

คุม้ครองสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญา คนชาตขิองรฐัภาคขีององคก์ารการคา้โลกไมว่่าประเทศใด 

จะไดร้บัการปฏบิตัเิสมอภาคกนั 

 3)  หลกัการปฏบิตัเิยีย่งคนชาต ิ (National Treatment) เป็นหลกักฎหมายทีก่ําหนดใหม้ี

การปฏบิตัอิยา่งเท่าเทยีมกนัระหว่างคนต่างชาตแิละคนชาตขิองรฐั โดยทุกประเทศทีเ่ป็นภาคี

สมาชกิขององคก์ารการคา้โลกจะตอ้งสทิธแิก่คนชาตขิองประเทศภาคอีื่นไมด่อ้ยไปกว่าสทิธทิีต่น

ใหแ้ก่คนชาตขิองตนเอง การกําหนดเงื่ อนไขหรอืมาตรการใดๆเกีย่วกบัการ คุม้ครองทรพัยส์นิ

ทางปญัญาทีม่ลีกัษณะเป็นการช่วยเหลอืคนชาตขิองตนเองนัน้เป็นสิง่ทีก่ระทาํมไิด้
9
 

 

2.1.2. ประวติัความเป็นมาเก่ียวกบัการคุ้มครองสิทธิบตัรในประเทศไทย 

ประเทศไทยไดม้คีวามพยายามทีจ่ะออกกฎหมายสทิธบิตัรมาเป็นเวลาชา้นานแลว้ 

ปรากฏจากการทีไ่ดม้กีารยกรา่งกฎหมายสทิธบิตัรเป็นภาษาองักฤษ ใชช้ื่อว่า “Law on 

Patents” ลงวนัที ่7 กรกฎาคม พ .ศ.2456 หลงัจากนัน้ในปี พ .ศ.2468 ไดม้กีารยกรา่งกฎหมาย

สทิธบิตัรขึน้โดยพระยาโกมารกุลมนตร ีซึง่ดาํรงตําแหน่งอธบิดกีรมทะเบยีนการคา้เป็นผูย้กรา่ง 

                                                 
7 เรื่องเดยีวกนั, หน้า 128. 
8 จกัรกฤษณ์ ควรพจน์, กฎหมายระหว่างประเทศว่าดว้ยลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร และเครื่องหมายการคา้,พมิพค์รัง้ที ่

2 (กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพมิพนิ์ตธิรรม, 2544), หน้า 44. 
9 เรื่องเดยีวกนั, หน้า 60. 
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แต่มไิดม้กีารดาํเนินการเกีย่วกบัรา่งกฎหมายฉบบัน้ีแต่อยา่งใด ต่อมาในสมัยจอมพลสฤษดิ ์ธนะ

รชัต ์ดาํรงตําแหน่งนายกรฐัมนตรไีดม้กีารจดัเตรยีมความพรอ้มในการนําระบบสทิธบิตัรมาใชใ้น

ประเทศไทย เช่น การจดัตัง้สถานทีท่าํงาน อตัราขา้ราชการ การจดัหาเอกสารทีเ่กีย่วกบั

สทิธบิตัร เป็นตน้
10

 

ในปี พ.ศ.2508 สมยัรฐับาลจอมพลถนอม  กติตขิจร ดาํรงตําแหน่งนายกรั ฐมนตร ีไดม้ี

การนําเสนอรา่งกฎหมายสทิธบิตัรต่อสภารา่งรฐัธรรมนูญ ซึง่ทาํหน้าทีร่ฐัสภาเป็นครัง้แรก 

ปรากฏว่าไดม้สีมาชกิสภารา่งรฐัธรรมนูญแสดงความคดิเหน็คดัคา้นไมเ่หน็ดว้ยกบัรา่งกฎหมาย

สทิธบิตัร เน่ืองจากเกรงว่ารา่งกฎหมายสทิธบิตัรฉบบัดงักล่าวจะเป็นอุปสรรคต่อการพฒัน าดา้น

อุตสาหกรรมของประเทศ และปญัหาความไมพ่รอ้มของเจา้หน้าทีใ่นการปฏบิตักิารตามกฎหมาย  

ในปี พ .ศ.2521 สมยัรฐับาลพลเอกเกรยีงศกัดิ ์ชมะนนัท ์ดาํรงตําแหน่งนายกรฐัมนตร ี

ไดม้กีารพจิารณารา่งกฎหมายสทิธบิตัรอกีครัง้หน่ึง ซึง่คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบหลกัการ

รา่งกฎหมายสทิธบิตัร และใหนํ้าเสนอรา่งกฎหมายสทิธบิตัรต่อสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิเมือ่สภา

นิตบิญัญตัแิห่งชาตไิดพ้จิารณารา่งกฎหมายดงักล่าวแลว้ ทีป่ระชุมไดล้งมตเิหน็ชอบ  และนําขึน้

ทลูกล่าวทลูกระหมอ่ม เมือ่พระมหากษตัรยิท์รงลงพระปรมาภไิธย และไดม้กีารลงประกาศใน

ราชกจิจานุเบกษาเมือ่วนัที ่16 มนีาคม พ.ศ.2522 และพระราชบญัญตัสิทิธบิตัร พ.ศ.2522 จงึได้

มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่ 12 กนัยายน พ .ศ.2522 เป็นตน้มา ทัง้น้ีเพื่อเป็นการส่งเสรมิใหม้กีาร

คน้ควา้วจิยั และประดษิฐผ์ลติภณัฑห์รอืกรรมวธิใีดขึน้ใหม ่รวมถงึการออกแบบผลติภณัฑใ์หมท่ี่

เป็นประโ ยชน์ในดา้นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณชิยก์รรม และเพื่อใหผู้ผ้ลติและ

ผูอ้อกแบบผลติภณัฑไ์ดร้บัความคุม้ครองการประดษิฐห์รอืการออกแบบผลติภณัฑ ์

ในปี พ .ศ. 2535 ประเทศไทยไดป้ระกาศบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัสิทิธบิตัร (ฉบบัที ่2)

พ.ศ. 2535 (ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที ่34 ลงวนัที ่3 เมษายน พ .ศ. 2535) 

ซึง่ไดม้กีารปรบัปรงุมาตรฐานการคุม้ครองดา้นสทิธบิตัรใหเ้พยีงพอและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

โดยไดข้ยายขอบเขตสิง่ทีไ่ดร้บัความคุม้ครองเพิม่เตมิใหค้รอบคลุมถงึผลติภณัฑย์า อาหาร และ

เครือ่งจกัรทางการเกษตร 

ในปี พ. ศ. 2542 ประเทศไทยไดป้ระกาศบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัสิทิธบิตัร (ฉบบัที ่3) 

พ. ศ. 2542 (ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที ่ 22ก ลงวนัที ่ 31 มนีาคม พ .ศ. 

2542) ซึง่เป็นผลจากการเจรจาการคา้พหุภาครีอบอุรกุวยัทีน่านาประเทศไดท้าํความตกลงว่า

ดว้ยสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาทีเ่กีย่วกบัก ารคา้ หรอื TRIPs (Agreement on Trade-Related 

Aspects of Intellectaul Property Rights including Trade in Counterfeiting Goods) และไดม้ี

การจดัตัง้องคก์ารการคา้โลกและมผีลใชบ้งัคบัแลว้ ทาํใหป้ระเทศไทยซึง่เป็นภาคสีมาชกิองคก์าร

                                                 
10 ยรรยง พวงราช,เรื่องเดมิ,หน้า 19. 
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การคา้โลก มพีนัธ กรณทีีจ่ะตอ้งออกกฎหม ายอนุวตักิารใหส้อดคลอ้งกบัความตกลงดงักล่าว 

เพื่อใหก้ารคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

2.2. แนวความคิดในการให้ความคุ้มครองสิทธิบตัร 

 เดมิกฎหมายใหค้วามคุม้ครองแก่บุ คคลทีป่ระดษิฐผ์ลงานออกมา ใหม้กีร รมสทิธิ ์ใน

ทรพัยส์นิของผลงานทีป่ระดษิฐน์ัน้ เป็นการใหค้วามคุม้ครองปกป้องทรพัยส์นิงานประดษิฐ์ หรอื

ผลงานทีส่าํเรจ็เป็นทรพัยส์นิทีม่รีปูรา่ง ต่อมามคีวามเตบิโตและพฒันาในสงัคม เศรษฐกจิ การคา้ 

ความกา้วหน้าทาง เทคโนโลย ีจงึทาํใหเ้กดิแนวความคดิการใหค้วามคุม้ครองสทิธใินทรพัยส์นิที่

ไมม่รีปูรา่งดว้ย เรยีกว่า ทรพัยส์นิทางปญัญา 

 แนวความคดิเกีย่วกบัการคุม้ครองสทิธบิตัร มทีฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง ดงัน้ี 

 1)  ทฤษฎสีทิธติามธรรมชาต ิ(Natural Right Theory)  

 แนวความคดิในการใหค้วามคุม้ครองสทิธบิตัรตามทฤษฎน้ีีเกดิขึน้จากความเชื่อพืน้ฐาน

ทีว่่า การทีบุ่คคลใดไดส้รา้งสรรคง์านหรอืทาํการ ประดษิฐค์ดิคน้สิง่ใดขึน้มาได ้ผลงานท าง

ความคดิดังกล่าวก็ควรจะตกเป็นทรพัยส์นิของบุคคลนัน้ ซึ่ งถอืว่าเป็นสทิ ธติามธรรมชาตขิองผู้

สรา้งสรรคง์านหรอืผูป้ระดษิฐค์ดิคน้ทีร่ฐัควรใหค้วามคุม้ครองเฉกเช่นเดยีว กนักบัสทิธใิน

ทรพัยส์นิอยา่งอื่น  ดว้ยเหตุน้ีการทีบุ่คคลใดไดนํ้าเ อาความคดิของผูป้ระดษิฐไ์ปแสวงหา

ประโยชน์ โดยไมไ่ดร้บัความยนิยอมจากผูป้ระดษิฐแ์ลว้ยอ่มถอืเป็นการละเมดิต่อสทิธใิน

ทรพัยส์นิทางปญัญาอยา่งรา้ยแรง 

 2)  ทฤษฎกีารใหร้างวลั (Reward Theory) 

 การทีร่ฐัใหค้วามคุม้ครองสทิธบิตัรยอ่มเป็นการรบัรองสทิธขิองผูป้ระดษิฐใ์นการที่ จะ

แสวงหาประโยชน์จากผลงานการประดษิฐน์ัน้ ซึง่เท่ากบัเป็นการใหร้างวลัตอบแทนแก่ผูป้ระดษิฐ์

ทีไ่ดส้รา้งคุณประโยชน์แก่สงัคม ทาํใหม้นุษยม์ชีวีติและความเป็นอยูท่ีด่ไีดร้บัความสะดวกสบาย

และความปลอดภยัมากยิง่ขึน้ 

 3)  ทฤษฎกีารเป็นเครือ่งจงูใจ (Incentive to Invent Theory) 

 การประดษิฐค์ดิคน้ผลติภณัฑห์รอืกรรมวธิขี ึน้มาใหม่ นัน้ผูป้ระดษิฐห์รอืผูอ้อกแบบ

ผลติภณัฑเ์องจาํเป็นทีจ่ะตอ้งใชค้วามคดิ สตปิญัญา และค่าใชจ้า่ยในการประดษิฐค์ดิคน้หรอืการ

ออกแบบ ซึง่การวจิยัและพฒันาการประดษิฐห์รอืการออกแบบผลติภณัฑ ์ในบางกรณกีจ็าํเป็นที่

จะตอ้งใชเ้งนิลงทุนเป็นจาํนวนมาก ดงันัน้การทีร่ฐัมรีะบบการใหค้วามคุม้ครองสทิธบิตัรอยา่ง

เหมาะสมแลว้ ยอ่มจะทาํใหเ้กดิความเชื่อมัน่แก่ผูป้ระดษิฐห์รอืผูอ้อกแบบว่าค่าใชจ้า่ยหรอื

ระยะเวลาทีไ่ดใ้ชไ้ปในการประดษิฐค์ดิคน้นัน้ ยอ่มก่อใหเ้กดิ ผลตอบแทนแก่ตนเองได ้ในรปูของ

การไดส้ทิ ธเิดด็ขาดในการแสวงหาประโยชน์จากผลงานทีไ่ดป้ระดษิฐข์ึน้ การมรีะบบใหค้วาม

คุม้ครองสทิธบิตัรแก่ผูป้ระดษิฐอ์ยา่งเหมาะสมนัน้ยอ่มก่อใหเ้กดิแรงจงูใจใหบุ้คคลอื่นในสงัคมได้

ใชส้ตปิญัญาในการพฒันาหรอืสรา้งสรรคก์ารประดษิฐใ์หเ้จรญิกา้วหน้ายิง่ขึน้ 
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 4)  ทฤษฎกีารเปิดเผยขอ้มลูความรูต่้อสงัคม (Disclosure of Information Theory)  

 แนวความคดิในการใหค้วามคุม้ครองสทิธบิตัรตามทฤษฎน้ีีเกดิขึน้จากการทีร่ฐัไดจ้ดัให้

มรีะบบการใหค้วามคุม้ครองสทิธบิตัร ทีเ่หมาะสมแก่ ผูป้ระดษิฐ ์ซึง่ในการขอรบัความคุม้ครอง

สทิธบิตัรตามระบบทีร่ฐัไดก่้อตัง้ขึน้นั ้ นไดก้ําหนดใหผู้ป้ระดษิฐต์อ้งเปิดเผยรายละเอยีด เกีย่วกบั

การประดษิฐใ์หส้งัคมรบัรูโ้ดยสมบรูณ์และชดัแจง้ ซึง่การเปิดเผยถงึรายละเอยีดการประดษิฐใ์ห้

สงัคมรบัรูด้งักล่าว ยอ่มทาํให้ สามารถศกึษา เรยีนรู ้และทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัการประดษิฐน์ัน้

ได ้อนัจะทาํใหเ้กดิการประดษิฐค์ดิคน้หรอืพฒันาการประดษิฐใ์หส้งูยิง่ขึน้และต่อเน่ือง
11

 

 เมือ่มกีารพฒันาทางสงัคม เศรษฐกจิ การคา้ ตลอดจนการตดิต่อทางการคา้ระหว่าง

ประเทศ จงึมแีนวความคดิการใหค้วามคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา เพื่อเป็นกลไกใหเ้กดิการ

ถ่ายทอดทางเทคโนโลยจีากสงัคมหน่ึงไปสู่อกีสงัคม หน่ึงใหก้วา้งขวางมากขึน้ โดยคาํนึงถงึผลที่

ไดร้บัจา กการให้ ความคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา ซึ่ งแนวความคดิการใหค้วามคุม้ครอง

ทรพัยส์นิทางปญัญาระหว่างประเทศน้ี มผีลมาจากการ พฒันาทางเศรษฐกจิและการคา้ระหว่าง

ประเทศ 2 ประการ คอื สทิธทิางดา้นเศรษฐกจิ และความรว่มมอืระหว่ างประเทศ (สุรเกยีรติ ์

เสถยีรไทย และสุธรรม อยูใ่นธรรม 2532 ) โดยสทิธทิางเศรษฐกจิและความรว่มมอืระหว่าง

ประเทศเกดิจากความตอ้งการใหค้วามคุม้ครองผูป้ระดษิฐค์ดิคน้ในการไดร้บัผลตอบแทนอยา่ง

เตม็ที ่จากการไมใ่หส้ญูเสยีสทิธทิางการตลาด เน่ืองจากการลอกเลยีนแบบ ทาํซํ้า หรอื หา

ประโยชน์อื่นใด โดยไมไ่ดร้บัอนุญาต และตอ้งการขยายความคุม้ครองแกคนต่างชาตทิีเ่ขา้มา

คดิคน้งานประดษิฐใ์นประเทศทีใ่หค้วามคุม้ครอง โดยถอืเอาหลกัความเป็นธรรม และหลกัปฏบิตัิ

เยีย่งคนในชาตมิาปรบัใช ้ซึง่ถา้รฐัใดใหส้ทิธแิก่คนในชาตตินเช่นไรกต็อ้งใหส้ทิธเิหล่านัน้แก่ค น

ต่างชาตดิว้ยเช่นกนั โดยไมเ่ลอืกปฏบิตั ิเพื่อก่อใหเ้กดิการถ่าย ทอดเทคโนโลยกีารวจิยัและ

พฒันาการประดษิฐค์ดิคน้ใหม่ๆ ใหแ้พรห่ลายและรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

 นอกจากน้ีแนวความคดิ ในการใหค้วามคุม้ครองสทิธพิเิศษแก่ผูป้ระดษิฐค์ดิคน้แลว้ยงัมี

แนวคดิทีมุ่ง่เน้นใหค้วามคุม้ครองผลป ระโยชน์ของสงัคมเป็นหลกัก่อน แลว้จงึใหค้วามคุม้ครอง

สทิธพิเิศษของผูป้ระดษิฐ ์อนัเป็นประโยชน์ส่วนตวัของผูท้รงสทิธเิป็นอนัดบัต่อมา ซึง่แนวคดิน้ี

พจิารณาจากการใหส้ทิธพิเิศษหรอืสทิธผิกูขาดแก่ผูท้รงสทิธไิปแลว้ ประโยชน์ทีส่งัคมไดร้บั

เพยีงพอต่ อความตอ้งการทีจ่าํเป็น ของสงัคมหรอืไม ่โดยมแีนวคดิคอื ทฤษฎนีโยบายทาง

เศรษฐกจิ (Public Policy) ทฤษฎสีญัญา (Contract Theory) และทฤษฎเีสรนิียม ซึง่กฎหมาย

ทรพัยส์นิทางปญัญากไ็ดนํ้าเอาหลกัแนวความคดิน้ีมาเป็นพืน้ฐานในการใหค้วามคุม้ครองสทิธิ

ของผูท้รงสทิธใินกฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญาดว้ย กล่าวคอื 

 ทฤษฎนีโยบายทางเศรษฐกจิ (Public Policy) (จรญั ภกัดธีนากุล และวชัรยีา โต สงวน 

2532 . 29-30) เป็นแนวความคดิของหลกัเศรษฐศาสตรท์ีมุ่ง่เน้นการใหผ้ลประโยชน์สงัคมเป็น

                                                 
11 จกัรกฤษณ์ ควรพจน์, สทิธบิตัร แนวความคดิและบทวเิคราะห,์ หน้า 26-34. 
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หลกัสาํคญัสงูสุด ดงันัน้ในการใหค้วามคุม้ครอง สทิธพิเิศษแก่ผูป้ระดษิฐน์ัน้ จงึมกีารกําหนด

ขอบเขตและเงือ่นไขต่างๆขึน้ โดยยดึหลกัการใหค้วามคุม้ครองสทิธแิก่ผูป้ระดษิฐแ์ลว้นัน้ คุณค่า

ของงานประดษิฐน์ัน้ตอ้งก่อใหเ้กดิผลประโยชน์แก่สงัคมสงูสุดดว้ยเช่นกนั แต่การใหค้วาม

คุม้ครองดงักล่าวน้ีจะมขีอบเขตใหน้ํ้าหนกัการคุม้ครองประโยชน์สงัคมมากหรอืน้อย ขึน้อยูก่บั

สภาพทางเศรษ ฐกจิ สงัคม การเมอืง  ระบบการปกครองภายใตน้โยบายของรฐับาลของแต่ละ

ประเทศ อนัเป็นปจัจยัโดยรวมทีเ่ป็นตวัแปรในก ารใหน้ํ้าหนกัการกําหนดขอบเขตความคุ้ มครอง

ทรพัยส์นิทางปญัญา 

 ทฤษฎสีญัญา (Contract Theory) (วราภรณ์ ตงยิง่ศริ ิ 2531, 29-31) เป็นแนวความคดิ

ของกลุ่ม ระบบกรรมสทิ ธริวม (Collectivism) ทีมุ่ง่เน้นประโยชน์ทางสงัคมมาก่อนการใหค้วาม

คุม้ครองสทิธปิระโยชน์ส่วนบุคคล ดงันัน้การใหค้วามคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาผูท้รงสทิธอิาจ

ไมใ่ชส้ทิธขิองตนกไ็ด ้เพราะสงัคมเป็นเจา้ของสทิธมิสีทิธไิดร้บัผลประโยชน์ในงานประดษิฐ์

คดิคน้ทุกประการ และแม้ ผูท้รงสทิธไิดร้บัหนงัสอืใชส้ทิธนิัน้กต็อ้งไมเ่ป็นการผกูขาดใชส้ทิธแิต่

เพยีงผูเ้ดยีว ตอ้งเผยแพรเ่ปิดเผยขอ้มลูการประดษิฐค์ดิคน้นัน้ต่อสงัคม 

 ทฤษฎเีสรนิียม (ไชยยศ เหมรชัตะ 2527, 24-27) เป็นแนวคดิของทฤษฎทีีม่องว่าสรรพ

สิง่ทีเ่กดิขึน้ไดก้ต็อ้งต่อยอดจากสรรพสิง่ ไ มว่่าจะโดยตรงหรอืโดยออ้ม ดงันัน้ผลประโยชน์ที่

เกดิขึน้จากการคดิคน้กส็มควรตกแก่สงัคม ซึง่สมควรปล่อยใหเ้ป็นของสาธารณอยา่งเสร ี มใิช่

เป็นสมบตัขิองผูผ้ลติ หรอืคดิคน้แต่เพยีงผูเ้ดยีว เมือ่นําทฤษฎเีสรนิียมมาเป็นแนวคดิในการให้

ความคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา จงึกําหนดให้ ผูป้ระดษิฐค์ดิคน้เปิดเผยขอ้มลูงานประดษิฐ์

คดิคน้นัน้แก่สาธารณชนทราบ เพื่อก่อใหเ้กดิการพฒันางานประดษิฐไ์ดอ้ยา่งรวดเรว็ เพื่อ

ก่อใหเ้กดิการถ่ายทอดเทคโนโลยใีนระหว่างสงัคมดว้ย 

 

2.3. การคุ้มครองสิทธิบตัรระหว่างประเทศ 

 การใหค้วามคุม้ครองสทิธบิตัรของแต่ละประเทศ มี วตัถุประสงคก์ารใหค้วามคุม้ครอง

แตกต่างกนั ขึน้อยูก่บัลกัษณะของสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง หรอืแนวทางการพฒันาประเทศ 

เพื่อนํามาบงัคบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัประเทศของตน เพื่อเป็นการตอบแทนใหแ้ก่ผูป้ระดษิฐค์ดิคน้ 

ตลอดจนก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่สงัคมดว้ยเช่นกนั แต่ทัง้น้ีในการตรากฎหมายของแต่ละประเทศ

ทีบ่ญั�ุตขิึน้จะตอ้งไมเ่ป็นการขดัต่อกฎหมายระหว่างประเทศทีป่ระเทศตนเป็นภาคสีมาชกิอยู ่

 กฎหมายระหว่างประเทศทีใ่หค้วามคุม้ครองสทิธบิตัรหลกัๆ มดีงัต่อไปน้ี 

 2.3.1. อนุสญัญากรงุปารีส (Paris Convention for the Protection of Industrial 

Property 1992)  

 จากทีน่านาประเทศบงัคบัใชก้ฎหมายสทิธบิตัร แต่กฎหมายแต่ละประเทศมขีอ้จาํกดั 

โดยกฎหมายใหค้วามคุม้ครองเพยีงภายในเขตอํานาจอธปิไตยของรฐัเท่านัน้ ซึง่ไมเ่พยีงพอต่อ

ความคุม้ครองเทคโนโลยทีีส่ามารถแพรก่ระจายออกไปทัว่โลกไดอ้ยา่งรวดเรว็ ก่อใหเ้กิ ดปญัหา
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การลอกเลี ยนแบบ และมกีารก ระทาํละเมดิสทิธบิตัรในต่างประเทศขึน้ นอกจากน้ีกฎหมาย

สทิธบิตัรของประเทศต่างๆกม็สีาระสาํคญัและรายละเอยีดทีแ่ตกต่างกนัออกไป อนัเป็นอุปสรรค

ต่อผูป้ระดษิฐแ์ละผูป้ระกอบการทีต่อ้งการจะไดร้บัความคุม้ครองในต่างประเทศ 

 เน่ืองดว้ยปญัหาดงักล่าว นานาประเทศจึ งตอ้งการสรา้งกรอบของการคุม้คร องสทิธบิตัร

ระหว่าง ประเทศขึน้ จงึไดม้กีารจดัการประชุมกนัหลายครัง้ในระหว่างปี ค .ศ.1873 ถงึปี ค .ศ.

1883 และในทีสุ่ดกไ็ดม้กีารลงนามในความตกลงระหว่างประเทศฉบบัหน่ึง เรยีกว่าอนุสญัญา

กรงุปารสี เพื่อการคุม้ครองทรพัยส์นิทางอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of 

Industrial Property) ซึง่มบีทบญัญตัทิัง้สิน้ 30 ขอ้ คุม้ครองทรพัย์ สนิทางอุตสาหกรรมทุก

ประเภท คอื สทิธบิตัร เครือ่งหมายการคา้ ชื่อ ทางการคา้ การออกแบบ ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 

สิง่บ่งชี้ ทางภมูศิาสตร ์และการแขง่ขนัทางการคา้ทีไ่ม่ เป็นธรรม โดยกําหนดมาตรฐานขัน้ตํ่า 

(minimum standards) ใหร้ฐัภาคตีอ้งรบัไปปฏบิตัแิบ่งได ้ 4 หลกัๆ คอื หลกัการปฏบิตัเิยีย่งคน

ชาต ิ( Principle of National Treatment) กําหนดความเท่าเทยีมกนัในการใหค้วามคุม้ครอง

ทรพัยส์นิทางอุตสาหกรรมระหว่างรบัภาคสีมาชกิโดยไมเ่ลอืกปฏิ บตั ิหลกัการใหส้ทิธทิีจ่ะขอรบั

ความคุม้ครองก่อน (right of priority) เป็นการใหค้วามคุม้ครองผูข้อรบัสทิธใินทรพัยส์นิทาง

อุตสาหกรรมใหส้ามารถขอรบัสทิธใินประเทศภาคอีื่นๆไดอ้กี หลกัความเป็นอสิระของสทิธบิตัร 

(independence of Patent) กําหนดใหร้ฐัภาคสีมาชกิมอีสิระในก ารตัง้เงือ่นไขใหค้วามคุม้ครอง

เกีย่วกบั สทิธบิตัร เพื่อความเหมา ะสมภายในประเทศ ของตน หลกัการบงัคบัใหม้กีารนํา

สทิธบิตัรไปใชง้านภายในประเทศ (Local Working of Patent) ใหป้ระเทศภาคสีมาชกิกําหนด

เงือ่นไขใหผู้ท้รงสทิธบิตัรนําการประดษิฐท์ีข่อจด ทะเบยีนสทิธบิตัรไปใชง้านภายในประเทศภาคี

ทีอ่อกใบอนุญาตได ้(จกัรกฤษณ์ ควรพจน์ 2544,224-242) ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 -   หลกัการปฏบิตัเิยีย่งคนชาต ิ(Principle of National Treatment)  

 อนุสญัญากรงุปารสีขอ้ 2 (1) Paris Convention, Art. 2 (1) บญัญตัใิหร้ฐัภาคตีาม

อนุสญัญากรงุปารสีใหค้วามคุมครองทรพัยส์นิทางอุตสหกรรมแก่บุคคลทุกคนทีม่สีญัชาตขิองรฐั

ภาคอีื่นๆอยา่งเท่าเทยีมกนั เช่นเดยีวกนักบัทีป่ระเทศตนใหค้วามคุม้ครองแก่คนในชาต ิ

 -   หลกัการใหส้ทิธทิีจ่ะขอรบัความคุม้ครองก่อน (Principle of Right of Priority)  

 อนุสญัญากรงุปารสีขอ้ 4 Paris Convention, Art. 4 กําหนดใหส้ทิธแิก่ผูม้สีทิธขิอรบั

สทิธคิุม้ครองทรพัย์ สนิทางปญัญาอุตสาหกรรมในรฐัภาคแีห่งใดแห่งหน่ึงแลว้ ยงัสามารถขอรบั

สทิธดิงักล่าวไดอ้กีจากรฐัภาคปีระเทศอื่นๆ โดยกําหนดใหส้ทิธบิตัรตอ้งยืน่คาํขอภายใน 12 

เดอืน นบัจากวนัทีย่ ืน่คาํขอครัง้แรกในประเทศภาคอีื่นๆ (Paris Convention, Art. 4C (1))  

 -   หลกัความเป็นอสิระของสทิธบิตัร (Principle of Independence of Patents) 

 อนุสญัญากรงุปารสีขอ้ 4 บสิ (Paris Convention, Art. 4 bis) กําหนดใหอ้สิระรฐัภาคี

สมาชกิในการกําหนดเงือ่นไขออกสทิธบิตัรแก่ การประดษิฐภ์ายในประเทศของตน โด ยเงือ่นไข

นัน้จะตอ้งไมข่ดักบัขอ้บญัญตัหิลกัในอนุสญัญากรงุปารสี 
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 -   หลกัการบงัคบัใหม้กีารนําสทิธบิตัรไปใชง้านภายในประเทศ (Local Working of 

Patents) 

 อนุสญัญากรงุปารสีขอ้ 5 (Paris Convention, Art. 5) กําหนดใหร้ฐัภาคมีมีาตรการ

บงัคบัใชส้ทิธ ิ(compulsory licensing) และมาตรการการรบิคนืสทิธบิตัร (forfeiture) โดยกําหนด

ลกัษณะการบงัคบัใชใ้นมาตรการดงักล่าวไว ้3 ประการคอื (1) การนําเขา้ Art.(5a(1)) กําหนดให้

สทิธผิูท้รงสทิธบิตัรสามารถนําเขา้สนิคา้สาํเรจ็รปูจากต่างประเทศได ้ (2) มาตรการบงัคบัใชส้ทิธ ิ

Art.(5a(2),(4)) ซึง่กําหนดใหร้ ั ฐเขา้แทรกแซงการไมใ่ชง้านตามสทิธใินสทิธบิตัรของผูท้รง

สทิธบิตัร ภายในกําหนด 4 ปี นบัแต่วนัขอรบัสทิธบิตัร หรอื 3 ปี นบัแต่วันออกสทิธบิตัร และ 

(3) การเพกิถอนสทิธบิตัรเป็นมาตรการเสรมิจากการบงัคบัใชส้ทิธบิตัร รฐัสามารถรบิสทิธบิตัร

คนืได ้หากผูท้รงสทิธบิตัรไมย่อมใชง้านตามสทิธโิดยชอบ 

 2.3.2. ความตกลงทริปส ์(TRIPs) 

 ความเป็นมาของความตกลงทริปส ์

 ในการเจรจาการคา้พหุภาครีอบโตเกยีว (Tokyo Round) ระหว่างปี พ.ศ. 2516 ถงึ พ.ศ. 

2522 รฐัภาคซีึง่เป็นประเทศทีพ่ฒันาแลว้บางประเทศไดม้กีารเสนอใหม้กีารจดัทาํความตกลงว่า

ดว้ยการต่อตา้นสนิคา้ปลอมแปลง (Anti-Counterfeiting Code) ขึน้ เพื่อขจดัการปลอมแปลงและ

ลอกเลยีนสนิคา้ใหห้มดไป เหตุผลในการเสนอจดัทาํรา่งความตกลงดงักล่าวกเ็ป็นเช่นเดยีวกนั

กบัเหตุผลของการจดัทาํความตกลงทรปิส ์นัน่คอืการปลอมแปลงสนิคา้และการจาํหน่ายสนิคา้ที่

ลอกเลยีนทรพัยส์นิทางปญัญา ของผูอ้ื่นนัน้ ก่อใหเ้กดิการบดิเบอืนและเป็นอุปสรรคกดีขวางต่อ

การคา้เสรรีะหว่างประเทศ 

 การนําประเดน็การคุม้ครองสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาเขา้มาอยูใ่นการเจรจาการคา้พหุ

ภาคขีองแกตตน์ัน้ มเีหตุผลสาํคญัมาจากการทีท่รพัยส์นิทางปญัญาไดก้ลายมาเป็นปจัจยัสาํคญั

ในทางเศรษฐกจิของประเทศและต่อความเป็นอยูข่องผูค้นในประเทศอุตสาหกรรมทีเ่ป็น ประเทศ

ทีพ่ฒันาแลว้ ทรพัยส์นิทางปญัญามคีวามสาํคญัต่อเศรษฐกจิของประเทศเหล่านัน้ เน่ืองจากเป็น

องคป์ระกอบสาํคญัทีก่่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบ (comparative advantages) ใน

การแขง่ขนัในการตลาดการคา้โลก 

 แต่เน่ืองจากการทีป่ระเทศกําลงัพฒันาต่างๆ ซึง่เป็นผูต้ามในดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ีมกัจะฉกฉวยเอาเทคโนโลยแีละทรพัยส์นิทางปญัญาทีค่ดิคน้โดยวสิาหกจิของ

ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ไปใชโ้ดยไมข่ออนุญาตและไมจ่า่ยค่าตอบแทน ไดท้าํใหป้ระเทศทีพ่ฒันา

แลว้เสยีเปรยีบ ประเทศ ทีพ่ฒันาแลว้เหน็ว่าการทีม่กีารละเมดิสทิธใินทางทรพัยส์นิทางปญัญา

อยา่งแพรห่ลายนัน้ เป็นผลสบืเน่ืองมาจากการทีห่ลายประเทศไมม่กีารคุม้ครองสทิธใินทาง

ทรพัยส์นิทางปญัญาอยา่งเพยีงพอ ในทางตรงกนัขา้มบางประเทศกม็นีโยบายส่งเสรมิการ

กระทาํดงักล่าว 
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 ในความเหน็ของบรรดาประเท ศอุตสาหกรรม การปลอมแปลงและการลอกเลยีน

ก่อใหเ้กดิการบดิเบอืนและเป็นอุปสรรคกดีขวางต่อการคา้เสรรีะหว่างประเทศ ทัง้น้ีกเ็น่ืองมาจาก

ผูท้รงสทิธติอ้งลงทุนคดิคน้พฒันาเทคโนโลยแีละผลผลติทางปญัญาของตนขึน้ ในทางตรงกนั

ขา้ม ผูท้ีท่าํการลอกเลยีนกลบัมไิดล้งทุนลงแรงเพื่อสรา้ งสรรคง์านนัน้แต่อยา่งใด หากแต่เพยีง

ฉกฉวยเอาผลงานของผูอ้ื่นไปใชเ้พื่อผลประโยชน์ของตนโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต ซึง่นบัว่าเป็นการ

เอาเปรยีบผูเ้ป็นเจา้ของทรพัยส์นิทางปญัญาเป็นอยา่งมาก นอกจากน้ี หากพจิารณาในเชงิ

เศรษฐศาสตร ์ผูเ้ป็นเจา้ของทรพัยส์นิทางปญัญาจะเสยีเปรยีบในก ารแขง่ขนัทางการคา้ 

เน่ืองจากสนิคา้ของผูท้รงสทิธจิะมรีาคาทีส่งูกว่าสนิคา้ทีล่อกเลยีนเพราะราคาสนิคา้ของผูท้รง

สทิธนิัน้จาํตอ้งผนวกเอาตน้ทุนการทาํวจิยัและพฒันาเขา้ไปดว้ย 

 ปจัจยัสาํคญัทีนํ่าไปสู่การผลกัดนัใหเ้กดิการจดัทาํความตกลงทรปิสก์ค็อืปญัญา

เศรษฐกจิมหภาค (Macro-economic problems) ทีบ่รรดาประเทศทีพ่ฒันาแลว้หลายประเทศ

ประสบอยูใ่นขณะนัน้ ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ไดส้ญูเสยี ตลาดการคา้ในสนิคา้บางอยา่งให้ แก่สนิคา้

ของประเทศกําลงัพฒันา ซึง่สามารถพฒันาขดีความสามารถในการผลติสนิคา้อุตสาหกรรม

บางอยา่งขึน้มาไดอ้ยา่งมคีุณภาพ 

 การทีป่ระเท ศอุตสาหกรรม โดยเฉพาะประเทศสหรฐัอเมรกิาตอ้งประสบปญัหาขาด

ดุลการคา้และการชาํระเงนิต่อประเทศคู่คา้อยา่งหนกัในช่วงทศวรรษที ่ 80 ไดส้่งผลให้ รฐับาล

ประเทศสหรฐัอเมรกิา พยายามนํามาตรการต่างๆมาใชเ้พื่อแกไ้ขปญัหาการขาดดุลดงักล่าว ซึง่

มาตรการอยา่งหน่ึงทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิานํามาใชก้ค็อื การบบีบงัคบัใหป้ระเทศคู่คา้ทีส่าํคญัทาํ

การคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาอยา่งเพยีงพอและมปีระสทิธภิาพ เน่ืองจากสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัทรพัยส์นิทางปญัญา โดยเฉพาะสนิคา้ทีใ่ชเ้ทคโนโลยขีัน้สงูในกระบวนการผลตินัน้ ถอืว่าเป็น

สนิคา้ส่งออกทีม่คีวามสาํคญัยิง่ต่อเศรษฐกจิของประเทศอุตสาหกรรมเหล่านัน้ 

 การคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาเป็นหวัขอ้การเจรจาใหม ่ทีเ่พิง่ถูกนําเขา้สู่การ

พจิารณาของแกตตเ์ป็นครัง้แรกในรอบอุรกุวยั การคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาระหว่างประเทศ

แต่เดมินัน้อยูภ่ายใตก้ารดแูลขององคก์ารทรพัยส์นิทางปญัญาโลก (World Intellectual Property 

Organization) หรอื ดบัเบลิยไูอพโีอ  (WIPO) ซึง่เป็นทบวงชาํนาญพเิศษขององคก์าร

สหประชาชาต ิในการดาํเนินการของดบัเบลิยไูอพโีอในส่วนทีเ่กีย่วกบัการคุม้ครองทรพัยส์นิทาง

ปญัญานัน้ โดยทัว่ไปจะกระทาํการโดยอาศยักฎเกณฑแ์ละบรรทดัฐานทีก่ําหนดขึน้โดยค วามตก

ลงระหว่างประเทศหลายฉบบั เช่น การคุม้ครองอุตสาหกรรมสมบตัจิะอยูภ่ายใตห้ลกัการของ

อนุสญัญากรงุปารสี (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) เป็นตน้ 

โดยสาระสาํคญัและรายละเอยีดของการคุม้ครองตามความตกลงระหว่างประเทศแต่ละฉบบัจะมี

ความแตกต่างจากกนั ขึน้อยูก่บัประเภทของทรพัยส์นิทางปญัญาเป็นสาํคญั 

 ปญัหาสาํคญัของการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาภายใตค้วามตกลงระหว่างประเทศที่

มอียูก่ค็อื ความตกลงระหว่างประเทศเหล่านัน้มไิดก้ําหนดมาตรฐานขัน้ตํ่าของการคุม้ครอง 
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(Minimum standards) เอาไว ้อกีทัง้ยงัมไิดก้ําหนดบ ทบญัญตัเิกีย่วกบัการบงัคบัตามสทิธ ิ

(enforcement of rights) และมาตรการระงบัขอ้พพิาท (dispute settlement mechanisms) ไว้

ดว้ย 

 ความตกลงระหว่างประเทศเกีย่วกบัการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาทีส่าํคญัไมว่่าจะ

เป็นอนุสญัญากรงุปารสี ต่างกใ็ชม้าตรฐานของการคุม้ครองสทิธใิ นทรพัยส์นิทางปญัญาโดย

อาศยัหลกัการปฏบิตัเิยีย่งคนชาต ิ (Principle of National Treatment) เป็นเกณฑ ์ดว้ยคาดว่า

ศาลภายในของประเทศต่างๆจะบงัคบัสทิธขิองคนต่างชาตอิยา่งเท่าเทยีมและเสมอภาคกนักบั

สทิธขิองคนชาตขิองตนเอง ซึง่ในความเป็นจรงิการใชห้ลกัการปฏบิตัเิยีย่งคนชา ตแิต่เพยีง

ประการเดยีวนัน้ยงัไมพ่อต่อการทีจ่ะทาํใหส้ทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาไดร้บัความคุม้ครองอยา่ง

มปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ีเพราะประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอาจปฏเิสธทีจ่ะใหค้วามคุม้ครองใดๆเลย ดว้ยการ

ไมใ่หค้วามคุม้ครองทัง้แก่คนชาตขิองตนเองและแก่คนต่างชาต ิซึง่กถ็อืว่าการป ฏบิตัเิช่นน้ีไมข่ดั

ต่อหลกัการปฏบิตัเิยีย่งคนชาตแิต่อยา่งใด เพราะเป็นการใหก้ารปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนันัน่เอง 

 ประเทศทีพ่ฒันาแลว้หลายประเทศซึง่เป็นประเทศแหล่งกําเนิดของเทคโนโลยแีละ

บรรดาทรพัยส์นิทางปญัญาจาํนวนมาก ตอ้งการทีจ่ะใหม้กีารปราบปรามการละเมดิ สทิธใิน

ทรพัย์สนิทางปญัญาในระดบัระหว่างประเทศอยา่งเขม้งวดจรงิจงั  จงึไดร้ว่มกนัผลกัดนัใหม้กีาร

นําเอาประเดน็ทีม่คีวามสาํคญัต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิน้ีเขา้สู่การเจรจาของแกตต ์เพราะ

หากประสบความสาํเรจ็กย็อ่มหมายความว่า ทุกประเทศทีเ่ขา้รว่มในระบบการคา้พหุภาคขีองแก

ตตจ์ะตอ้งรบัเอาพนัธกรณเีรือ่งการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาไปปฏบิตัอิยา่งไมอ่าจหลกีเลีย่ง

ไดภ้ายใตร้ะบบและมาตรการของแกตต ์การคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาระหว่างประเทศจะ

เป็นไปอยา่งเขม้งวดและรดักุมยิง่ขึน้ โดยมมีาตรการระงบัขอ้พพิาทและมาตรการตอบโตท้าง

การคา้ทีท่รงอานุภาพของแกตตเ์ป็นตวักํากบั 

 เป้าหมายของประเทศทีพ่ฒันาแลว้ในการเจรจาประเดน็การคุม้ครองทรพัยส์นิทาง

ปญัญาในรอบอุรกุวยันัน้มอียูด่ว้ยกนั 3 ประการ กล่าวคอื 

 ประการแรก ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ตอ้งการใหม้กีารกําหนดมาตรฐานขัน้ตํ่าของความ

คุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาเอาไวใ้นความตกลงฉบบัเดยีว  ซึง่การกําหนดมาตรฐานขัน้ตํ่าใน

ลกัษณะน้ีจะช่วยยกระดบัการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาในประเทศต่างๆใหส้งูขึน้ 

 ประการทีส่อง ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ตอ้งการทีจ่ะใหม้าตรการบงัคบัสทิธติามกฎหมาย

ทรพัยส์นิทางปญัญาของประเทศต่างๆมคีวามสอดคลอ้งและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อนัจะเป็น

ประโยชน์ต่อผูท้รงสทิธใินอนัทีจ่ะปกป้องสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาของตนในหลายประเทศ 

ทัง้น้ีเพราะในความเป็นจรงิ สทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาทีม่อียูเ่หนือวตัถุแห่งสทิธอินัเดยีวกนัใน

ประเทศต่างๆนัน้ โดยส่วนใหญ่มกัจะถูกถอืครองโดยบุคคล (รวมถงึนิตบุิคคล) คนเดยีวกนั หรือ

มเิช่นนัน้กเ็ป็นบุคคลทีม่คีวามเกีย่วพนักนัในทางเศรษฐกจิ เช่น เป็นบรษิทัในกลุ่มเดยีวกนั หรอื

เป็นคู่สญัญาอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิเป็นตน้ 
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 ประการสุดทา้ย ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ตอ้งการใหม้กีารกําหนดมาตรการระงบัขอ้พพิาท 

ทีส่ามารถนํามาใชร้ะงบัขอ้พพิาทไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เ มือ่มกีารไมป่ฏบิตัติามพนัธกรณใีน

เรือ่งการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา ซึง่จะทาํใหป้ระเทศทีพ่ฒันาแลว้สามารถทาํการตอบโต้

ทางการคา้ต่อประเทศทีไ่มใ่หค้วามคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาไดโ้ดยชอบธรรม
12

 

 ขอบเขตของการเจรจาในเรือ่งสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาทีเ่กีย่วกบัการคา้น้ี ไดถู้ก

กําหนดขึน้ในแนวทางทีค่่อนขา้งกวา้ง และครอบคลุมไปถงึการคุม้ครองสทิธใินทรพัยส์นิทาง

ปญัญาเกอืบทุกประเภท ไมว่่าจะเป็นสทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์ความลบัทางการคา้ เครือ่งหมายการคา้ 

สิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร ์การออกแบบทางอุตสาหกรรม และการออกแบบแผนวงจรรวม 

 ความแตกต่างทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดในการเจรจาประเดน็การคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญากค็อื

ขอ้เสนอของประเทศต่างๆ ต่อการคุม้ครองสทิธบิตัร ในขณะ ทีป่ระเทศทีพ่ฒันาแลว้อยา่ง

ประเทศ สหรฐัอเมริ กา เรยีกรอ้งใหม้กีารคุม้ครอง การประดษิฐใ์นทุกสาขาเทคโนโลยโีดยไมม่ี

ขอ้ยกเวน้ ประเทศทีพ่ฒันาแลว้บางปร ะเทศ เช่น กลุ่มประเทศประชาคมยโุรปกเ็รยีกรอ้งใหม้ี

การยกเวน้การคุม้ครองสาํหรบัเทค โนโลยใีนบางสาขา กล่าวคอื ยกเวน้การใหส้ทิธบิตัรแก่การ

ประดษิฐป์ระเภทพนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว ์และกรรมวธิทีางชวีวทิยาอยา่งสาํคญัในการผลติพนัธุพ์ชื

พนัธส์ตัว ์ซึง่เรยีกรวมกนัว่า การประดษิฐ์ ในสาขาเทคโนโลยชีวีภาพ (Biotechnology) อนัเป็น

การเสนอขอ้ยกเวน้ตามหลกัการในขอ้ 53 บ ีของอนุสญัญาสทิธบิตัรยโุรป (European Patent 

Convention) ทีป่ระเทศเหล่านัน้เป็นภาคนีัน้เอง ในอกีดา้นหน่ึงประเทศกําลงัพฒันาทีม่ปีระเทศ

บราซลิและอนิเดยีเป็นผูนํ้า ต่างคดัคา้นต่อกา รทีจ่ะมกีารคุม้ครองสทิธบิตัรในผลติภณัฑย์าและ

อาหาร 

 เน่ืองจากความขดัแยง้ทีเ่ป็นไปดงักล่าวการเจรจาในประเดน็การคุม้ครองทรพัยส์นิทาง

ปญัญาจงึดาํเนินไปอยา่งยาวนาน เกนิกว่าเวลาเดมิทีไ่ดก้ําหนดไว ้กระทัง่วนัที ่ 20 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2534 นายอาเธอร ์ดงัเคลิ ซึง่มตีําแหน่งเป็นเลขาธิการทัว่ไปของแกตตใ์นขณะนัน้ ไดเ้ สนอ

รา่งกรรมสารสุดทา้ยรวบรวมผลการเจรจาการคา้พหุภาครีอบอุรกุวยั (Draft Final Act 

Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations) ทีเ่รยีก

กนัทัว่ไปว่า “Dunkel Draft” ต่อบรรดารฐัภาค ีอนันําไป สู่ความตกลงสรปุผลการเจรจารอบ

อุรกุวยัในทีสุ่ด 

 รา่งกรรมสารสุดทา้ยฯ ทีเ่สนอโดยนายดงัเคิ ล สามารถลดความขดัแยง้ของการเจรจาได้

พอสมควร ในประเดน็การคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา รา่งกรรมสารสุดทา้ยฯ ไดผ้นวกเอา

                                                 
12 ก่อนหน้าน้ีประเทศทีพ่ฒันาแลว้บางประเทศ เช่น ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดใ้ชม้าตรการตอบโตท้างการคา้

แบบฝา่ยเดยีว(Unilateral measures) เป็นเครื่องมอืบบีบงัคบัใหป้ระเทศทีก่าํลงัพฒันาใหค้วามเขม้งวดต่อการ

คุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาในประเทศเหล่านัน้ ซึง่การใชม้าตรการฝา่ยเดยีวแบบเลอืกปฏบิตัใินลกัษณะ

ดงักล่าว ถอืว่าเป็นการขดัต่อหลกัการสาํคญัของแกตต ์
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ความตกลงทีเ่กีย่วกบัการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาทีเ่รยีกว่า “ความตกลงว่าดว้ยสทิธใิน

ทรพัยส์นิทางปญัญาทีเ่กีย่วกบัการคา้ รวมทัง้การคา้สนิคา้ปลอมแปลง ” (Agreement on Trade-

Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods) 

หรอืความตกลงทรปิส ์(TRIPs Agreement) ไวด้ว้ย 

 

 เจตนารมณ์ของความตกลงทริปส ์

 วตัถุประสงคแ์ละหลกัการของการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาไดถู้กกล่าวไวใ้นขอ้ 7 

และ 8 ของความตกลงทรปิส ์

 ขอ้ 7 ไดก้ล่าวถงึวตัถุประสงคว์่า “การคุม้ครองและการบงัคบัใชส้ทิธใินทรพัยส์นิทาง

ปญัญา ควรจะเกือ้หนุนต่อการส่งเสรมินวตักรรมทางเทคโนโลยแีละต่อการถ่ ายทอดและแพร่

ขยายของเทคโนโลยต่ีอประโยชน์อนัรว่มกนัของผูผ้ลติและผูใ้ชค้วามรูท้างเทคโนโลย ีและใน

ลกัษณะทีเ่อือ้อํานวยผลต่อสวสัดกิารทางสงัคม และทางเศรษฐกจิ และต่อความสมดุล ของสทิธิ

และพนัธกรณ”ี 

 ขอ้ 8 ไดก้ําหนดหลกัการไวว้่า “1. ในการออกหรอืแกไ้ขกฎหมายและระเบยีบขอ้บั งคบั

ภายในของตน บรรดารฐัภาคอีาจใชม้าตรการทีจ่าํเป็นเพื่อคุม้ครองสาธารณสุขและโภชนาการ 

และเพื่อส่งเสรมิประโยชน์สาธารณะในสาขาต่างๆ ทีม่คีวามสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันาดา้น

เศรษฐกจิสงัคมและเทคโนโลยขีองตน ภายใตเ้งือ่นไขว่า มาตรการดงักล่าวสอดคลอ้งกบั

บทบญัญตัแิห่งความตกลงน้ี 

 2.  ภายใตเ้งือ่นไขว่ามาตรการมคีวามสอดคลอ้งกบับทบญัญตัขิองความตกลงน้ี บรรดา

รฐัภาคอีาจจาํตอ้งใชม้าตรการทีเ่หมาะสมเพื่อป้องกนัการใชส้ทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาโดยมิ

ชอบของผูท้รงสทิธ ิหรอืเพื่อป้องกนัการใชแ้นวทางปฏบิตัทิีเ่ป็นการจาํกดัทางการคา้โดยไมม่ี

เหตุผล หรอืทีเ่ป็นผลเสยีหายต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยรีะหว่างประเทศ” 

 

  สาระสาํคญัของความตกลงทริปสใ์นการคุ้มครองทรพัยสิ์นทางปัญญา 

 ความตกลงทรปิสไ์ดก้ําหนดมาตรฐานของการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาทุกลกัษณะ 

โดยครอบคลุมสทิธบิตัร ลขิสทิธิแ์ละสทิธขิา้งเคยีง ความลบัทางการคา้ เครือ่งหมายการคา้ สิง่

บ่งชีท้างภมูศิาสตร ์การออกแบบทางอุตสาหกรรม การออกแบบแผน ผงัวงจรรวม และการ

ควบคุมการปฏบิตัทิีต่่อตา้นการแขง่ขนัทางการคา้ ความตกลงระหว่าง ประเทศฉบบัน้ีไดก้ําหนด

หลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานขัน้ตํ่าของการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาประเภทต่างๆ เพื่อใหร้ฐั

ภาคนํีาไปบญัญตัไิวใ้นกฎหมายภายใน 

 มาตรฐานขัน้ตํ่า (minimum standards) หมายความว่า รฐัภาคใีดจะใหค้วามคุม้ครอง

ทรพัยส์นิทางปญัญาในระดบัทีต่ํ่ากว่าบทบญัญตัใินความตกลงทรปิสไ์มไ่ด ้แต่อาจใหค้วาม
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คุม้ครองในระดบัทีส่งูกว่าได ้ภายใตเ้งือ่นไขว่าการคุม้ครองในระดบัทีส่งูก ว่านัน้จะตอ้งไมข่ดัแยง้

กบัหลกัการและบทบญัญตัขิองความตกลงทรปิส ์

 ความตกงทรปิสม์ไิดว้างหลกัเกณฑไ์วเ้ฉพาะแต่ในเรือ่งมาตรฐานของการคุม้ครอง

ทรพัยส์นิทางปญัญาเท่านัน้ หากแต่ยงัไดว้างบรรทดัฐานเกีย่วกบัเรือ่งขอบเขตของสทิธใิน

ทรพัยส์นิทางปญัญาแต่ละประเภท การบงัคบัใช้ กฎหมาย รวมทัง้การระงบัขอ้พพิาทระหว่างรฐั

ภาคไีวด้ว้ย
13

 ซึง่ทัง้หมดน้ีถอืว่าเป็นพนัธกรณทีีร่ฐัภาคต่ีางๆ จะตอ้งรบัไปบญัญตัไิวใ้นกฎหมาย

ภายในเพื่ออนุวตัรการใหเ้ป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศฉบบัน้ี 

 

 หลกัการพื้นฐานของความตกลงทริปส ์

 ความตกลงทรปิสไ์ดก้ําหนดใหก้ารคุ้ มครองทรพัยส์นิทางปญัญาของคนชาตขิองรฐัภาคี

ต่างๆเป็นไปอยา่งเท่าเทยีมกนั โดยไมม่กีารเลอืกปฏบิตัคินชาตขิองรฐัภาคขีองความตกลงทรปิส์

มโีอกาสไดร้บัการคุม้ครองสทิธโิดยเท่าเทยีมกนัจากบรรดารฐัภาคขีององคก์ารการคา้โลก 

ภายใตห้ลกักฎหมายทีส่าํคญั 3 ประการคอื หลกัดนิแดน (Territoriality Principle) หลกัการ

ปฏบิตัเิยีย่งชาตทิีไ่ดร้บัความอนุเคราะหย์ิง่ (Principle of Most- favoured-nation treatment) 

และหลกัการปฏบิตัเิยีย่งคนชาต ิ(National Treatment)  

 

2.4. การคุ้มครองสิทธิบตัรตามกฎหมายไทย 

 จากลกัษณะของสทิธบิตัรดงักล่าวขา้งตน้  อาจใหค้าํนิยามของ “สทิธบิตัร ” ไดเ้ป็น 2 

ความหมาย ดงัน้ี 

 สทิธบิตัร (Patent) หมายถงึ หนงัสอืสาํคัญทีร่ฐัออกใหเ้พื่อคุม้ครอง การประดษิฐค์ดิคน้ 

หรอืการออกแบบผลติภณัฑ ์ทีม่ลีกัษณะตามทีก่ฎหมายกําหนด 

 สทิธบิตัร หมายถงึ สทิธพิเิศษทีก่ฎหมายบญัญตัใิหเ้จา้ของสทิธบิตัรมสีิ ทธเิดด็ขาดหรอื

สทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีว ในการแสวงหาประโยชน์จาการประดษิฐห์รอืการออกแบบผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บั

สทิธบิตัรนัน้ เช่น การผลติและการจาํหน่าย เป็นตน้ และสทิธทิีว่่าน้ีจะมอียูเ่พยีงช่วงระยะเวลาที่

จาํกดัช่วงหน่ึงเท่านัน้ 

 การประดษิฐ ์ (Invention) หมายถงึ ความคดิส รา้งสรรคเ์กีย่วกบัลกัษณะองคป์ระกอบ 

โครงสรา้ง หรอืกลไกของผลติภณัฑ ์รวมทัง้กรรมวธิใีนการผลติ การรกัษา หรอืการปรบัปรงุ

คุณภาพของผลติภณัฑ ์ใหด้ขี ึน้หรอืทาํใหเ้กดิผลติภณัฑ ์ทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ 
                                                 
13 ความตกลงทรปิสแ์ตกต่างจากความตกลงระหว่างประเทศเกีย่วกบัความคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาฉบบั

อื่น เช่น อนุสญัญากรุงปารสี ในประการสาํคญัตรงที ่ความตกลงทรปิสก์าํหนดมาตรฐานของการคุม้ครอง

ทรพัยส์นิทางปญัญาไวใ้นประเดน็สาํคญัเกอืบทุกประเดน็ แต่อนุสญัญากรุงปารสีหาไดม้บีทบงัคบัใดๆเกีย่วกบั

หลกัเกณฑก์ารคุม้ครองไม่ ไม่ว่าจะเป็นหลกัเกณฑใ์นเรื่องสิง่ทีจ่ะไดร้บัความคุม้ครอง ขอบเขตของสทิธ ิอายุ

สทิธ ิการไดม้าซึง่สทิธฯิลฯ 



 19 

 กรรมวธิ ี(Process) หมายถงึ วธิกีาร กระบวนการ หรอืกรรมวธิใีนการผลติ หรอืการเกบ็

รกัษาใหค้งสภาพหรอืใหม้คีุณภาพดขีึน้หรอืการปรบัสภาพดขีึน้ซึง่ผลติภณัฑแ์ละรวมถงึการใช้

กรรมวธินีัน้ๆดว้ย 

เง่ือนไขการขอรบัสิทธิบตัร 

 เมือ่ไดม้กีารคดิคน้สิง่ประดษิฐ์ ขึน้มาเพื่อขอรบัความคุ้ มครองตามกฎหมาย สาระสาํคญั

ของการประดษิฐน์ัน้จะไดร้บัความคุม้ครองตาม กฎหมายและสามารถขอรบัสทิธบิตัรได ้ซึง่ มี

ขอ้ยกเวน้การไดร้บัความคุม้ครองคอืจะตอ้งไมเ่ป็นการประดษิฐท์ีไ่มไ่ดร้บัความคุม้ครองทีไ่ด้

บญัญตัไิวต้ามมาตรา 9 ของพระราชบญัญตัสิทิธบิตัร พ .ศ.2522 โดยสทิธบิตัรทีไ่ดร้บัความ

คุม้ครองทีผู่ท้รงสทิธบิตัรจะขอรบัสทิธบิตัรได้ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญตัสิทิธบิตัร พ .ศ. 

2522  

 “ภายใตบ้งัคบัมาตรา  9 การประดษิฐท์ีข่อรบัสทิธบิตัรไดต้อ้งประกอบดว้ยลกัษณะ

ดงัต่อไปน้ี  

(1) เป็นการประดษิฐข์ึน้ใหม ่

(2) เป็นการประดษิฐท์ีม่ขี ัน้การประดษิฐส์งูขึน้ และ 

(3) เป็นการประดษิฐท์ีส่ามารถประยกุตใ์นทางอุตสาหกรรม” 

จากมาตรา 5 เงือ่นไขการขอรบัสทิธบิตัร จะตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 1)  เป็นการประดษิฐข์ึน้ใหม ่ (Novelty) หมายถงึ การประดษิฐท์ีไ่มเ่ป็นงานทีป่ราก ฏอยู่

แลว้ ซึง่สาระสาํคญัของการประดษิฐ ์กค็อืเงือ่นไขของความใหม ่โดยทีค่วามหมายของความใหม่

ทีจ่ะพสิจูน์ความใหม ่กค็อืการประดษิฐน์ัน้จะตอ้งไมป่รากฏอยูแ่ลว้ ตามพระราชบญัญตัสิทิธบิตัร 

พ.ศ.2522 ไดบ้ญัญตัไิวใ้นมาตรา 6 ซึง่เป็นกรอบความหมายทีแ่ยกแยะของ งานทีป่รากฏอยูแ่ลว้ 

(Prior art) ดงัน้ี 

 มาตรา 6 วรรคสอง “งานทีป่รากฏอยูแ่ลว้ ใหห้มายความถงึการประดษิฐ ์ดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1)      การประดษิฐท์ีม่หีรอืใชแ้พรห่ลายอยูแ่ลว้ในราชอาณาจกัรก่อนวนัขอรบั

สทิธบิตัร 

(2) การประดษิฐท์ีไ่ดม้กีารเปิดเผยสาระสาํคญัหรอืรายละเอยีดในเอกสารหรอื

สิง่พมิพท์ีไ่ดเ้ผยแพรอ่ยูแ่ลว้ไมว่่าในหรอืนอกราชอาณาจกัรก่อนวนัขอรบัสทิธบิตัร และไมว่่าการ

เปิดเผยนัน้จะกระทาํโดยเอกสาร สิ่ งพมิพ ์การนําออกแสดง หรอืการเปิดเผยต่อสาธารณะชน

ดว้ยประการใดๆ 

 (3) การประดษิฐท์ีไ่ดร้บัสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัรแลว้ไมว่่าในหรอืนอกราชอาณาจกัร

ก่อนวนัขอรบัสทิธบิตัร 

 (4) การประดษิฐท์ีม่ผีูข้อรบัสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัรไวแ้ลว้นอกราชอาณาจกัรเป็น

เวลาเกนิสปิแปดเดอืนก่อนวนัขอรบัสทิธบิตัรแต่ยงัมไิดม้กีารออกสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัรให ้
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 (5)  การประดษิฐท์ีม่ผีูข้อรบัสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัรไวแ้ลว้ไมว่่าในหรอืนอก

ราชอาณาจกัรและไดป้ระกาศโฆษณาแลว้ก่อนวนัขอรบัสทิธบิตัรในราชอาณาจกัร” 

 จากมาตรา 6 วรรคสอง ใหห้มายถงึการประดษิฐท์ีใ่ชแ้พรห่ลายมาก่อนโดยมลีกัษณะใด

ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

 ก.  การประดษิฐท์ีม่หีรอืใชแ้พรห่ลายอยูแ่ลว้ในราชอาณาจกัรก่อนวนัขอรบัสทิธบิตัร 

 ซึง่ปญัหาของคาํว่าแพรห่ลายในความหมายข องงานทีป่รากฏอยูแ่ลว้น้ี คาํว่าแพรห่ลา ย

เพยีงใดจงึจะถอืว่าเป็นการแพรห่ลายซึง่กน่็าจะหมายถงึผลติภณัฑท์ีป่ราก ฏมลีกัษณะของการใช้

เป็นไปในรปูลกัษณะใด เช่น การใชส้่วนตวั (Private or personal Use) หรอืเป็นการใชอ้ยา่งไม่

เปิดเผย (Secret Use) หรอืการใชเ้พื่อทดลองใชง้านในจาํนวนเลก็น้อย (experimental use) 
14

 

ซึง่ขอ้พจิารณาถงึการใชด้ั งกล่าวน้ียอ่มไม่ เป็นงานทีป่ราก ฏอยูแ่ลว้ อยา่งไรกต็ามตอ้งคาํนึงถงึ

ลกัษณะการใชง้านประกอบดว้ย 

 ข.  การประดษิฐท์ีไ่ดม้กีารเปิดเผยสาระสาํคญัหรอืรายละเอยีดในเอกสารหรอืสิง่ทีไ่ด้

เผยแพรอ่ยูแ่ลว้ ไมว่่าในหรอืนอกราชอาณาจกัร ก่อนวนัขอรบัสทิธบิตัร และไมว่่าการเปิดเผย

นัน้จะกระทาํโดยเอกสาร สิง่พมิพ ์การนําออกแสดง หรอืการเปิดเผยต่อสาธารณชนดว้ยประการ

ใดๆ 

 ซึง่เงือ่นไขของขอ้ยกเวน้ดงักล่า วขา้งตน้อนัมใิหถ้อืว่าเป็นการเปิดเผยสาระสาํคญัและ

รายละเอยีดตามอนุมาตราน้ี  มาตรา 6 วรรคทา้ย แห่งพระราชบญัญตัสิทิธบิตัร พ .ศ. 2522 

บญัญตัวิ่า 

 “การเปิดเผยสาระสาํคญัห รอืรายละเอยีดทีเ่กดิขึน้หรอืเป็นผลมาจากการกระทาํอนัมิ

ชอบดว้ยกฎหมาย  หรอืการเปืดเผยสาระสาํคญัหรอืรายละเอยีดโดยผูป้ระดษิฐ ์รวมทัง้การ

แสดงผลงานของผูป้ระดษิฐใ์นงานแสดงสนิคา้ระหว่างประเทศ หรอืในงานแสดงต่อสาธารณชน

ของทางราชการ และการเปิดเผยสาระสาํคญัหรอืรายละเอยีดดงั กล่าวไดก้ระทาํภายในสบิสอง

เดอืนก่อนทีจ่ะมกีารขอรบัสทิธบิตัร มใิหถ้อืว่าเป็นการเปิดเผยสาระสาํคญัหรอืรายละเอยีดตาม 

(2)”  

 จากมาตรา 6 วรรคทา้ยสามารถจาํแนกออกไดเ้ป็นลกัษณะดงัน้ี 

 กรณกีารเปิดเผยจากการกระทาํโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย เช่น การลกัขโมยงานประดษิฐ์

นําออกเผยแพรห่รื อ รปูแบบการประดษิฐจ์าํตอ้งเปิดเผยต่อส่วนราชการในการขอใบอนุญาต

ประกอบการ แลว้ต่อใส่วนราชการเอางานประดษิฐด์งักล่าวนําออกเผยแพร ่โดยไมไ่ดร้บัอนุญาต

จากผูป้ระดษิฐ ์ซึง่จากกรณน้ีียอ่มไมถ่อืไดว้่าเป็ นการเปิดเผย หรอืเป็นงานทีป่ราก ฏอยูแ่ลว้ อนั

ทาํใหส้ิง่ประดษิฐข์าดความใหม ่

                                                 
14 ยรรยง พวงราช, คาํอธบิายกฎหมายสทิธบิตัร,เรื่องเดมิ, หน้า 30. 
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 กรณกีารเปิดเผยสาระสาํคญัหรอืรายละเอยีดของการประดษิฐก์ระทาํขึน้โดยผูป้ระดษิฐ ์

ยอ่มไมถ่อืเป็นการเปิดเผยในรายละเอยีดและสาระสาํคญั  ทัง้น้ีมขีอ้บงัคบัทีส่าํคญัคอืผูป้ระดษิฐ์

นัน้จะตอ้งนํามาขอรบัสทิธบิตัรภายใน 12 เดอืน หลงัจากทีไ่ดเ้ปิดเผยขอ้มลูสาระสาํคญัและ

รายละเอยีดแห่งสิง่ประดษิฐน์ัน้ ซึง่ขอ้ยกเวน้น้ีเรยีกว่าระยะเวลาผ่อนผนั (grace period)
15

 ยอ่ม

ไมถ่อืเป็นการเปิดเผยรายละเอยีด ในงานทีป่รากฏอยูแ่ลว้ 

 กรณกีารเปิดเผยสาระสาํคญัและรายละเอยีดของสิง่ประดษิฐนํ์าออกแสดงในงานแสดง

สนิคา้ระหว่างประเทศ หรอืในงานแสดงทีเ่ปิดเผยต่อส าธารณชนของทางราชการ ยอ่มไมถ่อืว่า

เป็นการเปิดเผยขอ้มลูสาระสาํคญัของการป ระดษิฐ ์อนัถอืว่าเป็นงานทีป่ราก ฏอยูแ่ลว้ อนัเป็น

ขอ้ยกเวน้เช่นเดยีวกนั เป็นเรือ่งระยะเวลาผ่อนผนั(Grace period) ตามกฎหมาย ซึง่ผูป้ระดษิฐท์ี่

นําออกแสดงนัน้สามารถมารบัสทิธแิละขอรบัความคุม้ครอง ไดภ้ายในกําหนด 12 เดอืนนบัแต่

วนัทีเ่ปิดเผย ซึง่ขอ้ยกเวน้ในกรณน้ีีกเ็ช่นกนั ไมท่าํใหส้ิง่ป ระดษิฐด์งักล่าวตกเป็นงานทีป่ราก ฏ

อยูแ่ลว้ตามเงือ่นไขตามกฎหมาย 

 ค.  การประดษิฐท์ีไ่ดร้บัสทิธบิตัรไวแ้ลว้ไมว่่าในหรอืนอกราชอาณาจกัรก่อนวนัขอรบั

สทิธบิตัร 

 ง.  การประดษิฐท์ี่ มผีูข้อรบัสทิธบิตัรไวแ้ลว้นอกราชอาณาจกัรเป็นเวลาเกนิกว่า 18 

เดอืนก่อนวนัขอรบัสทิธบิตัร แต่ยงัมไิดม้กีารออกสทิธบิตัรให ้

 จ.  การประดษิฐท์ีม่ผีูข้อรบัสทิธบิตัรไวแ้ลว้ไมว่่าในหรอืนอกราชอาณาจกัร และได้

ประกาศโฆษณาแลว้ก่อนวนัขอรบัสทิธบิตัรในราชอาณาจกัร 

 จากหลกัเกณฑก์รณขีา้งตน้ในมาตรา 6 ไดว้างหลกัเกณฑก์ารพจิารณาว่าขอ้พิจารณาใด 

เป็นเรือ่งของงานทีป่รากฏอยูแ่ลว้ อนัจะเป็นการประดษิฐท์ีข่าดความใหม ่ผูป้ระดษิฐ์ ไมส่ามารถ

นํามาขอรบัสทิธบิตัรทีจ่ะไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายได ้

 2)  เป็นการประดษิฐท์ีม่ขี ัน้การประดษิฐส์งูขึน้ (inventive step) ขัน้การประดษิฐท์ีส่งูขึน้

ไดม้กีารบญัญตัไิวใ้นมาตรา 7 ไดแ้ก่ การประดษิฐท์ีไ่มเ่ป็นทีป่ระจกัษ์โดยงา่ยแก่บุคคลทีม่คีวาม

ชาํนาญในระดบัสามญัสาํหรบังานประเภทนัน้ 

 จากบทบญัญตัขิองกฎหมายไดว้างระดบัการวดัถงึการประดษิฐท์ีส่งูขึน้โดยใชบุ้คคลทีอ่ยู่

ในระดับอาชพีเดยีวกนัและกไ็มจ่าํเป็นตอ้งเชีย่วชาญจนถงึระดบัผูเ้ชีย่วชาญในสาขาวชิานัน้ๆ

โดยคาํนึงถงึบุคคลผูอ้ยูใ่นระดบัสาขาเดยีวกนัทีม่คีวามชาํนาญในระดบัทีป่กตสิามญัโดยทัว่ไป 

เพื่อมาพจิารณาว่า การประดษิฐข์ ัน้สงูนัน้สามารถเขา้ใจไดโ้ดยงา่ยซึง่พจิารณาแลว้สามารถเป็น

ทีป่ร ะจกัษ์ชดัหรอืไมอ่ยา่งไร ถา้ไมส่ามารถเขา้ใจไดโ้ดยงา่ย  จาํตอ้งใชก้ารพจิา รณาว่า ผู้

ประดษิฐไ์ดใ้ชค้วามวริิ ยะอุตสาหะในการประดษิฐส์ู งขึน้กว่าเก่าในงานทีป่รา กฏแลว้ ซึง่

สาระสาํคญัในการวั ดระดบักไ็มจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งใชผู้ท้ ีม่คีวามชาํนาญในสาขานัน้สงูมากเขา้มา

                                                 
15 จกัรกฤษณ์ ควรพจน์,กฎหมายสทิธบิตัร แนวความคดิและบทวเิคราะห,์เรื่องเดมิ, หน้า 60. 
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เปรยีบเทยีบ ในการพจิารณานัน้ตอ้งใชก้ารพจิารณาว่าเป็นเทคนิค ทีท่าํให้ เกดิผลทีแ่ตกต่างไป

จากงานทีป่รากฏแลว้หรอืไม ่อยา่งไร การแสดงผล ทาํใหเ้กดิประโยชน์จากการใชส้อยเพิม่เตมิ 

หรอืแตกต่างกนัหรอืไม ่อยา่งไร การพจิารณาเป็นการพจิารณาหลายองค์ ประกอบพจิารณาถงึ 

รปูรา่งลกัษณะของโครงสรา้งของการประดษิฐ ์(Structural differences) ลกัษณะของการทาํงาน 

(function) ผลทีไ่ดร้บั (results or utilities) จะสามารถทาํใหเ้หน็ความแตกต่างไดแ้ละพจิารณาได้

ถงึขัน้ของการประดษิฐท์ีส่งูขึน้ 

 ยงัมขีอ้เทจ็จรงิหรอืพฤตกิารณ์บางอยา่งทีแ่สดงว่าการประดษิฐม์ขี ัน้การประดิ ษฐส์งูขึน้ 

(Circumstantial evidence of unobviousness) ทีส่าํคญัพอสรปุไดด้งัน้ี
16

 

 ก.  การประดษิฐ์ทีท่าํใหเ้กดิผลแตกต่างไปจากเดมิโดยไมเ่ป็นทีค่าดหวงัมาก่อน (New 

and unexpected result) 

 ข.  การประดษิฐท์ีเ่ป็นการแกไ้ขปญัหาทีไ่มม่ผีูใ้ดแกไ้ขไดม้าชา้นาน (Long existing 

problem)  

 ค.  การประดษิฐน์ัน้ประสบความสาํเรจ็ในการคา้ (Commercial success) เช่น มผีู้นิยม

ใชม้าก รวมตลอดถงึการยอมรบัของคู่แขง่ขนัในทางการคา้ (Commercial acquiescence) 

 3)  เป็นการประดษิฐท์ีส่ามารถประยกุตใ์ชใ้นทางอุตสาหกรรม (Industrial applicability) 

ตามพระราชบญัญตัสิทิธบิตัร พ .ศ. 2522 ในมาตรา 8 ไดบ้ญัญตัไิว ้ไดแ้ก่  การประดษิฐท์ี่

สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในการผลติในทางอุตสาหกรรม รวมทัง้หตัถกรรม เกษตรกรรมและ

พาณชิยกรรม 

 จากเจตนารมณ์ของกฎหมายสทิธบิตัร มุง่ประสงคท์ีจ่ะพฒันาและส่งเสรมิ กระตุน้และจงู

ใจใหค้ดิคน้สิ่ งประดษิฐข์ึน้ใหม ่ตลอดจนใหม้กีารพฒันาเพื่อใหเ้กดิประโยชน์ และสามารถใชใ้ห้

เกดิประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม รวมทัง้สามารถประยุ กตใ์ชป้ระโยชน์ ได ้กฎหมายจงึใหค้วาม

คุม้ครอง การประดษิฐท์ีจ่ะตอ้งนําไปใชง้านใหไ้ดเ้กดิประโยชน์ในทางปฏบิตั ิ (Reduction to 

practice) จะเป็นเพยี งกฎเกณฑท์ฤษฎ ียอ่มไมใ่ช่ การประดษิฐท์ีจ่ะไดร้บัความคุม้ครองไดต้าม

กฎหมาย และนอกจากน้ียงัขยายความคุม้ครองในสิง่ทีเ่กดิประโยชน์ มไิดจ้าํกดัเฉพาะเพยีง

ในทางอุตสาหกรรมเท่านัน้ ยงัรวมไปถงึประโยชน์ในทางหตัถกรรม เกษตรกรรม และพาณชิยก

รรม 

 

ขัน้ตอนการออกสิทธิบตัร 

 เมือ่ผู้ประดษิฐไ์ดท้าํการประดษิฐส์ิง่ประดษิฐใ์ดขึน้มาและมุง่ประสงคท์ีจ่ะขอรบัความ

คุม้ครองตามกฎหมายสทิธบิตัรในงานสิง่ประดษิฐ ์จะตอ้งยืน่ขอรบัสทิธบิตัรโดยเป็นไปตาม

                                                 
16 ยรรยง พวงราช ฃ, คาํอธบิายกฎหมายสทิธบิตัร,เรื่องเดมิ, หน้า 45. 
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พระราชบญัญตัสิทิธบิตัร พ.ศ.2522 มาตรา 17 และเป็นไปตามกฎหมายกระทรวงทีก่ฎหมายให้

อํานาจไว ้โดยในคาํขอรบัสทิธบิตัรจะตอ้งมสีาระสาํคญั 

1.  ชื่อทีแ่สดงการประดษิฐ ์

2.  ลกัษณะและความมุง่หมายของการประดษิฐ ์

3.  รายละเอยีดการประดษิฐท์ีม่ขีอ้ความทีส่มบรูณ์รดักุมและชดัแจง้ อนัจะทาํใหผู้ม้ ี

ความชาํนาญในระดบัสามญัในศลิปะหรอืวทิ ยาการทีเ่กีย่วขอ้งสามารถทาํและป ฏบิตัติามการ

ประดษิฐน์ัน้ได ้และตอ้งระบุวธิกีารประดษิฐท์ีด่ทีีสุ่ด ทีผู่ป้ระดษิฐจ์ะพงึทราบได ้

4.  ขอ้ถอืสทิธโิดยชดัแจง้ 

5.  รายการอื่นทีก่ฎกระทรวงกําหนด 

 

ส่ิงท่ีขอรบัสิทธิบตัรไม่ได้ 

 การใหค้วามคุม้ครองตามกฎหมายสทิธบิตัรทีผู่ป้ระดษิฐนํ์ามาขอรบัความคุม้ครองของ

ในแต่ละประเทศนัน้ ไมม่ี ประเทศใดทีใ่หค้วามคุม้ครองในงานสิง่ประดษิฐท์ัง้หมดโดยมไิดม้กีาร

จาํกดัการใหค้วามคุม้ครอง โดยแต่ละประเทศนัน้ต่างกม็บีทย กเวน้การใหค้วามคุม้ครอง การ

ประดษิฐ์ บางสิง่บางอยา่ง  ซึง่กฎหมายของ ประเทศนัน้ๆจะไดบ้ญัญตัไิว้ ให้ชดัเจน ตาม

เจตนารมณ์และเหตุผลของการทีไ่มใ่หค้วามคุม้ครองการประดษิฐบ์างอยา่ง ตามพระราชบญัญตัิ

สทิธบิตัร พ.ศ.2522 ในมาตรา 9 ดงัน้ี 

 1.  จลุชพีและส่วนประกอบใดส่วนหน่ึงของจลุชพีทีม่อียูต่ามธรรมชาต ิสตัว ์พชื หรอืสาร

สกดัจากสตัวห์รอืพชื 

 2.  กฎเกณฑแ์ละทฤษฎทีางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์

 3.  ระบบขอ้มลูสาํหรบัการทาํงานของเครือ่งคอมพวิเตอร ์

 4.  วธิกีารวนิิจฉยั บาํบดั รกัษาโรคมนุษย ์หรอืสตัว ์

 5.  การประดษิฐท์ีข่ดัต่อความสงบเรยีบรอ้ยหรอื ศลีธรรมอนัด ีอนามยั หรอืสวสัดภิาพ

ของประชาชน 

 

อายสิุทธิบตัร และวนัเร่ิมคุ้มครอง 

 พระราชบญัญัตสิทิธบิตัร พ .ศ. 2522 ใหส้ทิธิตามสทิธบิตัรมรีะยะเวลาการคุม้ครองตาม

มาตรา 35  

 มาตรา 35 สทิธบิตัรการประดษิฐใ์หม้อีายยุีส่บิปีนบัแต่วนัขอรบัสทิธบิตัรใน

ราชอาณาจกัรในกรณทีีม่กีารดาํเนินคดี ทางศาลตามมาตรา 16 มาตรา 74 หรอื มาตรา 77 ฉ มิ

ใหน้บัระยะเวลาในระหว่างการดาํเนินคดดีงักล่าวเป็นอายขุองสทิธบิตัรนัน้ 

 อายสุทิธบิตัรตามทีก่ําหนดน้ีเป็นกรณทีัว่ไป สทิธขิองผูท้รงสทิธบิตัรอาจจะสิน้ลงก่อน

สิน้ระยะเวลาดงักล่าวในบางกรณ ีเช่น ผูท้รงสทิธบิตัรไมช่าํระค่า ธรรมเนียมรายปีภายใน
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กําหนดเวลา (มาตรา 44) ศาลหรอืคณะกรรมการสทิธบิตัรมคีาํ สัง่เพกิถอนสทิธบิตัรตาม มาตรา 

54 และมาตรา 55 เป็นตน้ 

 อายสุทิธบิตัรจะเริม่นบัแต่วนัขอรบัสทิธบิตัรเป็นตน้ไป โดยไมค่าํนึงว่าจะรบัจดทะเบยีน

และออกสทิธบิตัรใหแ้ก่ผูข้อเมือ่ใด หรอืใชเ้วลาในการพจิารณาออกสทิธบิตัรมากน้อยเพยีงใด 

วนัเริม่นบัอายสุทิธบิตัรมใิช่วนัเริม่คุม้ครองซึง่พระราชบญัญตัิ สทิธบิตัรฯ บญัญตัไิวใ้นมาตรา 35 

ทว ิและมาตรา 62 ทว ิ 
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บทท่ี 3 

การคุ้มครองสิทธิบตัรตามกฎหมายของประเทศท่ีเข้าทาํข้อความตกลง FTA กบัประเทศ

สหรฐัอเมริกา 

 

3.1. ประเทศสาธารณรฐัสิงคโปร ์

3.1.1.ความเป็นมาของการเจรจาทาํความตกลงการค้าเสรีสหรฐั อเมริกา-

สาธารณรฐัสิงคโปร ์(US-Singapore Free Trade Agreement: USSFTA) 

 ความตกลงการคา้เสร ี USSFTA เริม่ตัง้แต่ทีป่ระธานาธบิดบีลิ คลนิตนั แห่งประเทศ

สหรฐัอเมรกิา และนายกรฐัมนตร ี Goh Chok Tong แห่งประเทศสาธารณรฐัสงิคโปร ์เริม่

ดาํเนินการเจรจาความตกลงระหว่างกนัทีป่ระเทศเนการาบรไูนดารสุซาลาม ในการประชุมความ

รว่มมอืทางดา้นเศรษฐกจิเอเชยี- แปซฟิิก (APEC) ครัง้ที ่12 ซึง่เป็นความตกลงการคา้เสรทีีเ่ป็น

การทาํการลงนามสญัญาโดยประธานาธบิดจีอรจ์ ดบัเบลิย ูบุช การทาํขอ้ตกลงสนธสิญัญา

ภายใตร้ฐับญัญตักิารคา้ปี ค .ศ. 2002 (Trade Act 2002) อาศยักระบวนการ Trade Promotion 

Authority (TPA) ซึง่จะพบว่าฝา่ยบรหิารของประเทศสหรฐัอเมรกิาจะใชว้ธิกีาร Fast-Track ใน

การเจรจาตกลงกนัก่อนว่าจะทาํการตกลงกนัในเรือ่งใดบา้ง แลว้ใหฝ้า่ยนิตบิญัญตัใิหส้ตัยาบนัอกี

ครัง้หน่ึง ซึง่เป็นวธิกีารเดยีวกบัความตกลงการคา้เสรี ระหว่างประเทศสหรฐัอเมรกิา- ชลิ ี(U.S.-

Chile Free Trade Agreement) ความตกลง USSFTA เป็นการขยายตลาดของทัง้สองประเทศ

ในดา้นต่างๆรวมทัง้การคุม้ครองสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญา 

ความตกลงการคา้เสรี  USSFTA นบัเป็นแมแ่บบของการจดัทาํความตกลงการคา้เสรี

ระหว่างประเทศไทย- สหรฐัอเมรกิา การศกึษาความตกลงการคา้เสรทีีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาทาํ

กบัสาธารณรฐัสงิคโปร ์ มสี่วนสาํคญัทาํใหป้ระเทศไทยสามารถเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ทาํ

ความตกลงการคา้เสรรีะหว่างประเทศไทยกบัสหรฐัอเมรกิาได ้เพื่อตัง้รบักบัผลกระทบทีอ่าจ

เกดิขึน้และเพื่อหาแนวทางการป้องกนัความผดิพลาดอนัจะก่อใหเ้กดิความเสยีเปรยีบแก่ประเทศ

ไทย  

ทัง้น้ี ความตกลง USSFTA มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่ 1 มกราคม พ .ศ. 2547 ซึง่สทิธใิน

ทรพัยส์นิทางปญัญา (Intellectual Property Rights: IPR) กรณเีกีย่วกบัสทิธบิตัร ประเทศ

สาธารณรฐัสงิคโปรต์อ้งมกีารปรบัปรงุกฎหมายคุม้ ครองสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญา โดยใหถ้อื

ว่าสทิธบิตัรเป็นองคค์วามรูใ้หม ่ (state-of-the-art) ซึง่ตอ้งใหก้ารคุม้ครองสทิธใินทรพัยส์นิทาง

ปญัญาอยา่งมปีระสทิธภิาพแก่ประเทศสหรฐัอเมรกิา  
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3.1.2. ประเดน็สาํคญัเก่ียวกบัความคุ้มครองสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาตาม

ความตกลง USSFTA 

 ประเดน็สาํคญัตามความตกลง USSFTA กรณเีกีย่วกบัความคุม้ครองสทิธใินทรพัยส์นิ

ทางปญัญาในเรือ่งการคุม้ครองสทิธบิตัรรวมทัง้การขยายอายกุารคุม้ครองสทิธบิตัร มดีงัต่อไปน้ี 

 -   ประเทศสาธารณรฐัสงิคโปรต์อ้งออกสทิธบิตัรเพิม่เตมิแก่การประดษิฐท์ัง้สทิธบิตัร

ผลติภณัฑแ์ละสทิธบิตัรกรรมวธิกีระบวนการผลติทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งเทคโนโลย ีเทคโนโลยกีาร

ประดษิฐน์ัน้จะตอ้งไมเ่คยมกีารคดิคน้มาก่อน และสามารถประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์กบัภาค

เศรษฐกจิได ้และตอ้งยนืยนัว่า สทิธบิตัรจะครอบคลุมถงึวธิกีารใชแ้บบใหมใ่นสนิคา้ทีเ่ป็นทีรู่จ้กั

อยูก่่อนแลว้ 

 -   ประเทศสาธารณรฐัสงิคโปรต์อ้งพฒันาระบบสทิธบิตัรเพื่อใหก้ระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง

ผลติภณัฑย์ากระทาํอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 

 -   ใหส้ทิธแิก่เจา้ของสทิธบิตัรในการถ่ายโอน มอบหมายสทิธบิตัรและการทาํสญัญา

ต่างๆ 

 -   มกีารขยายอายกุารคุม้ครองสทิธบิตัรออกไป เพื่อเป็ นการคุม้ครองเจา้ของและเป็น

การชดเชยความล่าชา้ทีเ่กดิขึน้จากขัน้ตอนการออกสทิธบิตัร เช่นขยายออกไปมากกว่า 4 ปี นบั

แต่วนัทีก่รอกแบบฟอรม์ยืน่คาํขอรบัสทิธบิตัร และ 2 ปี นบัจากทีม่กีารตรวจสอบเอกสารจด

ทะเบยีน 

 -   ใหค้วามคุม้ครองเจา้ของสทิธบิตัรมใิหม้กีารนําเขา้ผลติภณัฑย์าโดยฝา่ฝืนสทิธบิตัร 

 -  ถา้ประเทศสาธารณรฐัสงิคโปรอ์นุญาตใหบุ้คคลอื่นใชส้ทิธบิตัรผลติภณัฑย์าได ้

ประเทศสาธารณรฐัสงิคโปรน์ัน้ตอ้งแน่ใจไดว้่า ประเทศทีไ่ดร้บัสทิธนิัน้จะไมท่าํการขายหรอืผลติ

สนิคา้นัน้ๆใหแ้ก่ประเทศอื่นๆและจะส่งออกไปไดใ้นเฉพาะประเทศทีท่าํสญัญาเท่านัน้ 

 -   ประเทศสาธารณรฐัสงิคโปรจ์ะไมส่ามารถใชส้ทิธบิตัรโดยมไิดร้บัอนุญาตจากเจา้ของที่

แทจ้รงิ ยกเวน้ในกรณทีีส่าํคญัคอื 1.  เพื่อเป็นการป้องกนัพฤตกิรรมทีต่่อตา้นการแขง่ขนั และ 

เพื่อประโยชน์สาธารณะ กรณฉุีกเฉินของชาต ิและกรณทีีร่า้ยแรง 

 -  ถา้ประเทศสาธารณรฐัสงิค โปรต์อ้งการใหส้่งขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัของ

ผลติภณัฑย์าและเคมกีารเกษตร ประเทศสาธารณรฐัสงิคโปรน์ัน้ตอ้งคุม้ครองมใิหข้อ้มลูนัน้

ร ัว่ไหลไปสู่บุคคลอื่นๆโดยการคุม้ครอง คอื 5 ปี หลงัจากทีผ่ลติภณัฑย์าเหล่านัน้ไดร้บัการจด

ทะเบยีน และ 10 ปี หลงัจากทีผ่ลติภณัฑเ์คมกีารเกษตรเหล่านัน้ไดร้บัการจดทะเบยีน 

 

3.1.3.ผลกระทบของการทาํความตกลง USSFTA 

 การคุม้ครองสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาตามขอ้ตกลงน้ีถอืไดว้่าเป็นการรเิริม่บทบญัญตัิ

เรือ่งทรพัยส์นิทางปญัญา ในความตกลงดงักล่าวบทบญัญตัน้ีิมกีรอบจากความตกลงว่าดว้ยสทิธิ

ในทรพัยส์นิทางปญัญาของทรปิส ์ขององคก์ารการคา้โลก ทีใ่หค้วามคุม้ครองและป้องกนัสทิธใิน
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ทรพัยส์นิทางปญัญา แต่เน่ืองจากการประชุมแบบพหุภาคมีหีลายประเทศทีม่คีวามเหน็แตกต่าง

กนั ทาํใหก้ารตกลงในเรือ่งน้ีไมก่า้วหน้าเท่าทีค่วร ประเทศสหรฐัอเมรกิาจงึไดท้าํความตกลงน้ี

ขึน้ เพื่อใหร้ะดบัควา มคุม้ครองสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาเทยีบเท่าไดก้บัระดบัการใหค้วาม

คุม้ครองตามกฎหมายของประเทศตน ซึง่ความตกลงน้ีอาจก่อใหเ้กดิผลดแีก่ทัง้สองประเทศ  

เน่ืองจากผูป้ระกอบการจะไดร้บัความคุม้ครองเทคโนโลยแีละผลติภณัฑใ์หม่ๆ มากขึน้ ซึง่เป็น

การรบัประกนัไดว้่าสิง่ทีค่น้ควา้ และคดิประดษิฐม์านัน้จะสามารถใหผ้ลตอบแทนอยา่งคุม้ค่า 

ก่อนทีบุ่คคลอื่นจะมาลอกเลยีนแบบไป จนทาํใหไ้มคุ่ม้ค่ากบัการลงทุนผลตินวตักรรม ดงันัน้

ความตกลง USSFTA จงึก่อใหเ้กดิประโยชน์ทัง้แก่ผูผ้ลติและผูบ้รโิภค กล่าวคอื ผูผ้ลติจะยนิยอม

ทีจ่ะคดิคน้และพฒันาสิง่ใหม่ๆ ออกมาสู่ ตลาดมากขึน้ เพราะคดิว่าเมือ่ผลติสนิคา้เหล่านัน้ออก

มาแลว้จะนํารายไดเ้ขา้สู่บรษิทัของตนเองได ้และในทางกลบักนัผูบ้รโิภคกจ็ะไดร้บัผลประโยชน์

จากการประดษิฐเ์หล่านัน้ดว้ย คอืผูบ้รโิภคสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ไดห้ลากหลายมากขึน้ อกีทัง้

ยงัมสีิง่อํานวยความสะดวกในการดาํรงชวีติใหเ้ลอืกซือ้ได ้ทา้ยสุดแลว้จะทาํใหร้าคาสนิคา้ต่างๆมี

ราคาถูกลง เน่ืองมาจากว่ามกีารพฒันาเทคโนโลยใีหมท่ีเ่กือ้หนุนการผลติไดม้ากขึน้อกีดว้ย 

 แต่ขณะเดยีวกนัหากพจิารณาในอกีแงม่มุหน่ึงจะพบถงึขอ้ดอ้ยของการทาํความตกลงใน

เรือ่งทรพัยส์นิทางปญัญา ทีม่อิาจละเลยไดแ้ละ มคีวามเกีย่วขอ้งกบัคุณภาพชวีติความเป็นอยู่

ของประชาชนเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มคนทีม่คีวามยากจนของทัง้สองประเทศ 

ซึง่ความตกลง USSFTA จะมผีลต่อความตกลงทรปิส ์ซึง่ไดม้คีวามผ่อนคลายในเรือ่งสทิธบิตัร

ยา เพื่อใหป้ระเทศทีย่ากจนเขา้ถงึยาทีม่รีาคาแพงได ้กา รทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาไดท้าํความตก

ลงน้ีเพื่อป้องกนัการลอกเลยีนแบบจงึก่อใหเ้กดิผลตรงขา้มกนั กล่าวคอืการหา้มผลติยาก่อน

ไดร้บัอนุญาต เป็นการเพิม่ตน้ทุนการผลติยา ทาํใหก้ลุ่มคนยากจนจะไมส่ามารถเขา้ถงึยารกัษา

โรคได ้ 

 

3.2. ประเทศสาธารณรฐัชิลี 

3.2.1.ความเป็นมาของการเจ รจาทาํความตกลงการค้าเสรีสหรฐัอเมริกา-

สาธารณรฐัชิลี (U.S.-Chile Free Trade Agreement) 

 เมือ่วนัที ่ 11 ธนัวาคม พ .ศ.2545 นาย Robert Zoellick ผูแ้ทนทางการคา้ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา (US Trade Representative : USTR) และนาย Soledad Alvear รฐัมนตรี

กระทรวงพาณชิยป์ระเทศสาธารณรฐัชลิ ีไดร้ว่มกนัแถลงขอ้สรปุการเจรจารว่มกนัในความตกลง

ทวภิาครีะหว่างประเทศสหรฐัอเมรกิากบัประเทศสาธารณรฐัชลิ ีหรอืความตกลงการคา้เสรี

ประเทศสหรฐัอเมรกิา- สาธารณรฐัชลิ ี (US-Chile Free Trade Agreement) โดยความตกลง

ดงักล่าวไมใ่ช่เป็นเพยีงความรวมมอืทีจ่ะรว่มกนั ขจดัอุปสรรค ทางการคา้สนิคา้เท่านัน้ แต่ยงั

รวมถงึความรว่มมอืทีจ่ะขจดัอุปสรรคการคา้บรหิาร การลงทุน การคุม้ครองสทิธใินทรพัยส์นิทาง
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ปญัญา การสรา้งความโปรง่ใสของกฎระเบยีบขอ้บงัคบั ตลอดจนการบงัคบัใชม้าตรฐานทางดา้น

แรงงานและสิง่แวดลอ้มรว่มกนัระหว่างประเทศสาธารณรฐัชลิ-ีประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 

3.2.2. ประเดน็สาํคญัเก่ียวกบัความคุ้มครองสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาตาม

ความตกลงการค้าเสรีสหรฐัอเมริกา-สาธารณรฐัชิลี  

 กรณเีกีย่วกบัสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญานัน้ ความตกลงกําหนดใหป้ระเทศคู่สญัญาใช้

มาตรการดา้นทรพัยส์นิทางปญัญาทีม่คีวามเขม้งวด มากกว่าความตกลงว่าดว้ยสทิธใินทรพัยส์นิ

ทางปญัญาทีเ่กีย่วกบัการคา้ตามความตกลงทรปิส ์และกําหนดใหร้บัรองความตกลงเกีย่วกบั

สทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาภายในกรอบระยะเวลาทีก่ําหนดและบงัคบัใชค้วามตกลงนัน้เป็น

กฎหมายภายในประเทศ ไดแ้ก่ ภายในวนัที ่ 1 มกราคม ค .ศ. 2007 จะตอ้งรั บรอง Patent 

Cooperation Treaty (1984) เป็นตน้ 

  

ซึง่ความตกลงการคา้เสรปีระเทศสหรฐัอเมรกิา- ประเทศสาธารณรฐัมปีระเดน็สาํคญัใน

เรือ่งการคุม้ครองสทิธบิตัรรวมทัง้การขยายอายกุารคุม้ครองสทิธบิตัร ดงัต่อไปน้ี 

 -  ประเทศภาคจีะตอ้งออกสทิธบิตัรเพื่อคุม้ครองการประดษิฐต์ล อดจนพนัธุพ์ชื ถา้หาก

การประดษิฐเ์หล่านัน้ไดร้บัการพสิจูน์แลว้ว่า ‘ใหม’่ (new) ซึง่จะตอ้งมคีุณสมบตัขิองการประดษิฐ์

นัน้ว่าเป็นการประดษิฐท์ีม่ ี ‘ขัน้การประดษิฐส์งูขึน้ ’ (inventive step) และ ‘สามารถประยกุตไ์ด้

ในทางอุตสาหกรรมได’้ (capable of industrial application)  

 -  ประเทศสหรฐัอเมรกิากบัประเทศสาธารณรฐัชลิจีะตอ้งพยายามพฒันาระบบสทิธบิตัร

เพื่อคุม้ครองพนัธุพ์ชืใหมภ่ายในระยะเวลา 4 ปี 

 -   ถา้หากทางการของประเทศภาคใีดไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้จากผูท้ีม่าขอสทิธบิตัร 

ทางการของประเทศภาคนีัน้จะตอ้งไมนํ่าขอ้มลูเหล่านัน้ไป ผลติ ใช ้หรอืขาย นอกเหนือไปจาก

วตัถุประสงคข์องการนําขอ้มลูไปใชเ้พื่อการพจิารณาออกสทิธบิตัร 

 -   ประเทศภาคจีะตอ้งขยายอายสุทิธบิตัร เพื่อชดเชยความล่าชา้ทีเ่กดิจากขัน้ตอนการ

ออกสทิธบิตัร 

 -   ทางการของประเทศภาคจีะตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัทางการคา้ออกสู่

สาธารณชน และจะตอ้งคุม้ครองขอ้มลูจากการนําไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคท์างการคา้โดยมไิดร้บั

อนุญาต 

 -   ขอ้ตกลงอนุญาตใหท้างการของประเทศภาคอีาจจะยกเลกิการใหค้วามคุม้ครอง

สทิธบิตัรได ้ในบางกรณทีีม่เีหตุผลเท่านัน้ 

 -   หากมกีารเปลีย่นแปลงรายละเอยีดในสทิธบิตัรหรอืการยกเลกิใด ๆ ทางการของ

ประเทศภาคนีัน้ๆจะตอ้งจา่ยเงนิชดเชยแก่เจา้ของสทิธบิตัร การใหเ้งนิชดเชยรวมไปถงึกรณทีี่
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เกดิความล่าชา้จากขัน้ตอนการออกสทิธบิตัรเกนิกว่า 5 ปีนบัจากวนัแรกทีย่ ืน่ขอรบัสทิธบิตัร 

หรอื 3 ปี หลงัจากวนัแรกทีท่างการไดร้บัตวัอยา่งสนิคา้ทีข่อจดทะเบยีนสทิธบิตัร 

 -   ในส่วนของสทิธบิตัรยาและเคมภีณัฑก์ารเกษตร ทางการจะตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มลู

เกีย่วกบัตวัยาใหบุ้คคลทีส่ามรูเ้ป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 5 ปี นบัจากวนัทีผ่ลติภณัฑย์าไดร้บั

สทิธบิตัร และ 10 ปี สาํหรบัเคมภีณัฑก์ารเกษตร 

 -   ทางการของประเทศภาคจีะตอ้งคุม้ครองเจา้ของสทิธบิั ตรยา โดยการไมอ่นุญาตให้

บุคคลทีส่ามเขา้มาแขง่ขนัก่อนทีอ่ายกุารคุม้ครองสทิธบิตัรจะสิน้สุดลง หากมไิดร้บัอนุญาตให้

เปิดเผยขอ้มลูจากเจา้ของสทิธบิตัรนัน้ 

 

3.2.3. ผลกระทบจากการทาํความตกลงการค้าสหรฐัอเมริกา-สาธารณรฐัชิลี 

 ความตกลงการคา้เสรปีระเทศสหรฐัอเมรกิากบัประเท ศสาธารณรฐัชลิ ีนัน้มกีารกําหนด

มาตรการดา้นการใชส้ทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาทีเ่ขม้งวดมากกว่ามาตรการในความตกลง

การคา้เสรใีนเขตอเมรกิาเหนือ (NAFTA) และมากกว่าในความตกลงทรปิส ์การทีม่ขีอ้กําหนดใน

การใชส้ทิธทิีเ่ขม้งวดในทรพัยส์นิทางปญัญามากเกนิไปยอ่มเป็นอุปสรรคขดัขวา งต่อการพฒันา

ประเทศอยา่งยัง่ยนื กล่าวคอื ประเทศสาธารณรฐัชลิจีะไมส่ามารถนําเทคโนโลยมีาพฒันาต่อ

ยอดได ้นกัเรยีน นกัศกึษากไ็มส่ามารถเขา้ถงึสื่อทางการศกึษาในราคาทีต่ํ่า ขณะเดยีวกนัคน

ยากจนในประเทศจะตอ้งทนทุกขท์รมานจากความเจบ็ปว่ยเน่ืองจากยารกัษาโรคมรีาคาแพงเกนิ

กว่าทีค่นเหล่านัน้จะสามารถซือ้มารกัษาโรคได ้
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บทท่ี 4 

ผลกระทบกรณีหากประเทศไทยทาํความตกลง FTA เร่ืองการขยายอายกุารคุ้มครอง

สิทธิบตัรกบัประเทศสหรฐัอเมริกา 

 

 ในอดตีทีผ่่านมา นโยบายและโครงการพฒันาของประเทศไทยไดส้่งผลกระทบต่อชวีติ

ความเป็นอยูข่องประชาชน  ทาํใหเ้กดิการทาํลายทรพัยากรธรรมชาต ิการเปลีย่นแปลงวถิชีวีติ

ของคนในชุมชน ปญัหาทางเศรษฐกจิ ซึง่การเปลีย่นแปลงในแต่ละครัง้ไดส้่งผลกระทบอยา่ง

กวา้งขวางและรนุแรง ไมว่่าจะเป็นทางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม 

 สทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญา (Intellectual Property Rights) เป็นสทิธทิางกฎหมายทีม่ ี

อยูเ่หนือผลติผลจากความคดิทางปญัญาของบุคคล การคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาไดก้ระทาํ

โดยมเีหตุผลดา้นเศรษฐกจิเป็นสาํคญั โดยมุง่ส่งเสรมิใหเ้กดิการสรา้งสรรคง์าน และพฒันาคดิคน้

เทคโนโลยทีีม่คีุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสงัคม
17

 

 เป็นทีย่อมรบักนัว่า ผูเ้ป็นเจา้ของความคดิหรอืผลงานการสรา้งสรรคท์างปญัญาตอ้งการ

การปกป้องจากการกระทาํละเมดิ และความคุม้ครองนัน้จะตอ้งไมถู่กจาํกดัอยูเ่ฉพาะแต่เพยีง

ภายในประเทศทีไ่ดม้กีารคดิคน้หรอืสรา้งสรรคง์านนัน้เท่านัน้ หากแต่จะตอ้งอยูใ่นหลายประเทศ 

ซึง่ความจาํเป็นต่อการคุม้ครองทรพัยส์ิ นทางปญัญาระหว่างประเทศ เป็นผลมาจากลกัษณะที่

เป็นขอ้มลูความรูข้องทรพัยส์นิทางปญัญา ทีง่า่ยต่อการถูกลอกเลยีน และงา่ยต่อการแพรห่ลาย

ออกไปยงัประเทศต่างๆ 

 โดยหลกัการ การคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาเป็นเรือ่งทีร่ฐัต่างๆตอ้งออกกฎหมาย

เพื่อใหค้วามคุม้ครองภายในเขตอํานาจอ ธปิไตยแห่งรฐั การทีป่ระเทศใดประเทศหน่ึงไมใ่หก้าร

คุม้ครอง หรอืใหก้ารคุม้ครองในระดบัตํ่า กอ็าจมผีลกระทบต่อการปกป้องสทิธขิองผูเ้ป็นเจา้ของ

ผลงานทางปญัญาได ้ซึง่ปญัหาน้ีไดนํ้าไปสู่การจดัทาํความตกลงระหว่างประเทศหลายฉบบั โดย

มวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งมาตรฐานขัน้ตํ่าของก ารคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาระหว่างประเทศที่

สาํคญัคอื ความตกลงว่าดว้ยสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาทีเ่กีย่วกบัการคา้ (Trade-Related 

Aspects of Intellectual Property Rights) หรอืความตกลงทรปิส ์(TRIPs) 

 มาตรฐานขัน้ตํ่าในความตกลงทรปิสแ์มจ้ะถูกกําหนดขึน้จากการเจรจาต่อร อง แต่ใน

ความเป็นจรงิบทบญัญตัหิลายขอ้ในความตกลงน้ี ไดถู้กกําหนดโดยอาศยักฎหมายภายในของ

ประเทศทีพ่ฒันาแลว้เป็นเกณฑ ์ความตกลงทรปิสจ์งึเป็นเครือ่งมอืของประเทศอุตสาหกรรมใน

การแพรข่ยายอทิธพิลทางความคดิ กฎหมาย และวฒันธรรมออกไปยงัประเทศอื่น 

                                                 
17 จกัรกฤษณ์ ควรพจน์ กฎหมายสทิธบิตัร: แนวความคดิและบทวเิคราะห ์(พมิพค์รัง้ทีส่อง) สาํนกัพมิพนิ์ติ

ธรรม พ.ศ.2543 



 31 

 ปจัจบุนัรฐับาลประเทศสหรฐัอเมรกิากําลงัดาํเนินนโยบายเพื่อจดัตัง้เขตการคา้เสร ี (Free 

Trade Area) ดว้ยการทาํขอ้ตกลง FTA กบัประเทศต่างๆ รวมทัง้ประเทศไทย ซึง่ประเทศไทย

และประเทศสหรฐัอเมรกิาไดม้กีารแถลงการณ์รว่มกนัในการประชุมเอเปคทีก่รงุเทพฯ เมือ่เดอืน

ตุลาคม 2546 ว่าทัง้สองประเทศจะทาํขอ้ตกลง FTA รว่มกนั 

 ขณะทีก่ารเจรจาระดบัพหุภาคขีององคก์ารการคา้โลก กําลงัดาํเนินอยูภ่ายใตร้อบโดฮา

ว่าดว้ยการพฒันา (Doha development round) ประเทศสหรฐัอเมรกิากลบัดาํเนินนโยบายเพื่อ

จดัทาํขอ้ตกลงทวภิาคแีละขอ้ตกลงแบบภมูภิาคนิยม คู่ขนานไปกบัการเจรจาพหุภาคดีงักล่าว 

ซึง่เหตุผลสาํคญัทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาตอ้งการทาํขอ้ตกลงการคา้เสรกีบัประเทศต่างๆนัน้มอียู่

ดว้ยกนั 2 ประการคอื การเจรจาพหุภาคใีนรอบโดฮาขาดความแน่นอน ประเทศสมาชกิต่างๆได้

แตกแยกกนัเป็นกลุ่มกอ้น ยากทีก่ารเจรจาประเดน็การคา้ต่างๆจะไดข้อ้สรปุเป็นทีย่ตุ ิและหวัขอ้

การเจรจาส่วนใหญ่มไิดเ้กีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิาเท่าใด ในทางตรงกนั

ขา้มหากการเจรจาประเดน็ต่างๆในรอบโดฮาสามารถกระทาํไดเ้ป็นผลสาํเรจ็ กจ็ะทาํใหป้ระเทศ

สหรฐัอเมรกิาตอ้งเสยีประโยชน์มากมาย  

 ประเทศสหรฐัอเมรกิาตอ้งการใหป้ระเทศคู่คา้คุม้ครองสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญ า

ภายใตห้ลกัการทีเ่รยีกว่า “ทรปิสผ์นวก ” (TRIPs-Plus) ซึง่ทัง้ขอ้ตกลง FTA ทีป่ระเทศ

สหรฐัอเมรกิาทาํกบัประเทศสาธารณรฐัสงิคโปรแ์ละประเทศสาธารณรฐัชลิ ีต่างกําหนดหลกัการ

เกีย่วกบัเรือ่งทรพัยส์นิทางปญัญาทีค่ลา้ยกนั ขอ้ตกลง FTA กําหนดว่า ประเทศคู่คา้ตอ้งใหก้าร

คุม้ครองสิ ทธใินทรพัยส์นิทางปญัญาของคนชาตปิระเทศสหรฐัอเมรกิา ในระดบัทีส่งูกว่า

มาตรฐานขัน้ตํ่าในขอ้ตกลงทรปิส ์ ซึง่วธิกีารเช่นน้ีจะช่วยใหป้ระเทศสหรฐัอเมรกิากรยุทางไปสู่

การปรบัปรงุมาตรฐานการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาในองคก์ารการคา้โลกใหม้รีะดบัการ

คุม้ครองทีส่งูขึน้กว่าทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนั 

 ประเดน็เรือ่งประโยชน์หรอืโทษของการทาํขอ้ตกลง FTA ไดถู้กวพิากษ์วจิารณ์กล่าวถงึ

ในวงกวา้ง ในแงบ่วก ประเทศกําลงัพฒันาทีจ่ดัตัง้เขตการคา้เสรกีบัประเทศสหรฐัอเมรกิาจะ

ไดร้บัประโยชน์ในแงท่ีส่ามารถส่งสนิคา้ไปขายในตลาดขนาดใหญ่ทีม่กีําลงัซือ้สงูได ้ โดย

ปราศจากอุปสรรคทางการคา้ นอกจากน้ี เขตการคา้เสรยีงัจะส่งเสรมิดงึดดูการลงทุนมาสู่

ประเทศกําลงัพฒันาดว้ย 

 แต่ในอกีดา้นหน่ึงการจดัทาํเขตการคา้เสรจีะก่อใหเ้กดิผลกระทบในแงล่บต่อประเทศที่

ทาํขอ้ตกลงกบัประเทศสหรฐัอเมรกิาอยา่งแน่นอนคอื ผลประโยชน์ทีจ่ะได้ จากเขตการคา้เสรนีัน้

ปราศจากความยัง่ยนื เช่น ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรกีําหนดใหป้ระเทศสหรฐัอเมรกิาลดพิ กดัอตัรา

ภาษศุีลกากรให้ แก่ประเท ศคู่คา้ โดยมไิดส้รา้งพนัธกรณใีหป้ระเทศสหรฐัอเมรกิาตอ้งยกเลกิ

นโยบายทีเ่ป็นการบดิเบอืนการคา้ดว้ย เช่น มไิดก้ําหนดใหป้ระเทศสหรฐัอเมรกิายกเลกิการ

อุดหนุนและการทุ่มตลาดสนิคา้เกษตร ซึง่ขณะน้ีเกษตรกรประเทศสหรฐัอเมรกิาแต่ละราย ไดร้บั

เงนิอุดหนุนจากรฐับาลประเทศสหรฐัอเมรกิาปีละกว่า 21 ,000 ดอลลาร ์ซึง่หากประเทศ
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สหรฐัอเมรกิาไมย่ตุกิารอุดหนุนเกษตรกรของประเทศตน ผูส้่งออกสนิคา้เกษตรของประเทศคู่คา้ 

กไ็มส่ามารถแขง่ขนัใ นตลาดของประเทศสหรฐัอเมรกิาได ้ถงึแมว้่าจะไดร้บัการลดหยอ่นหรอื

ยกเวน้ภาษนํีาเขา้กต็าม 

 นอกจากน้ี การทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาไดด้าํเนินการจดัทาํขอ้ตกลง FTA กบัประเทศ

ต่างๆกว่า 50 ประเทศ กห็มายความว่า สนิคา้ของประเทศคู่คา้ของประเทศสหรฐัอเมรกิากย็งัคง

ตอ้งแขง่ขนักนัภายใตส้ทิธพิเิศษทางการคา้อยา่งเดยีวกนันัน้เอง 

 และ ในทางตรงกนัขา้มประเทศคู่คา้จะตอ้งปฏบิตัติามขอ้เรยีกรอ้งต่างๆของประเทศ

สหรฐัอเมรกิา ยอ่มจะก่อใหเ้กดิตน้ทุนการดาํเนินการในเรือ่งต่างๆ การผกูขาดตลาดสนิคา้ การ

สญูเสยีตลาดต่างๆภายในประเทศ เกดิปญัหาทางสาธารณสุข ทางกา รศกึษา และปญัหาการกดี

ขวางการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 ขอ้เรยีกรอ้งของประเทศสหรฐัอเมรกิาเรือ่งทรพัยส์นิทางปญัญา ทีเ่รยีกว่า “ทรปิสผ์นวก” 

มปีระเดน็สาํคญัหลากหลายประเดน็ ซึง่ในงานเขยีนน้ีจะขอกล่าวถงึเฉพาะเพยีงเรือ่งการขยาย

อายกุารคุม้ครองสทิธบิตัรเท่านัน้ 

 

การขยายอายกุารคุ้มครองสิทธิบตัร 

 ประเทศสหรฐัอเมรกิากําหนดใหป้ระเทศคู่คา้ขยายอายกุารคุม้ครองสทิธบิตัรใน 3 

ประเดน็ คอื 1. ประเทศคู่คา้ตอ้งคุม้ครองการประดษิฐท์ีเ่ป็นสิง่มชีวีติ  2. ตอ้งขยายอายกุาร

คุม้ครอง  3. ตอ้งเขา้รว่มในสนธสิญัญาว่าดว้ยความรว่มมอืทางสทิธบิตัร 

 1. ตอ้งการใหก้ารคุม้ครองการประดษิฐท์ีเ่ป็นสิง่มชีวีติ 

 ขอ้ตกลง FTA ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาทาํกบัประเทศต่างๆไปแลว้ และทีป่ระเทศ

สหรฐัอเมรกิาเสนอใหป้ระเทศคู่สญัญายอมรบั กําหนดพนัธกรณใีหป้ระเทศคู่คา้ตอ้งคุม้ครองการ

ประดษิฐใ์นทุกสาขาเทคโนโลย ีประเทศคู่คา้จะตอ้งสละประโยชน์จา กขอ้ยกเวน้ตามขอ้ตกลงท

รปิส ์และการคุม้ครองการประดษิฐส์าขาที่ ความตกลงทรปิสย์นิยอมใหม้กีารยกเวน้จากการ

คุม้ครองสทิธบิตัร ทีส่าํคญัไดแ้ก่ ขอ้ยกเวน้ตามบทบญัญตัขิอ้ 27.3 (บ)ี ของขอ้ตกลงทรปิส์
18

 ซึง่

อนุญาตใหป้ระเทศสมาชกิขององคก์ารการคา้คุม้ครองพชื สตัว ์กรรมวธิทีางชี ววทิยาสาํหรบัการ

ผลติพชืหรอืสตัว ์ยนี ลาํดบัยนี สารสกดัจากพชืหรอืสตัว ์วธิกีารทางธุรกจิ (business methods) 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ฯลฯ 

                                                 
18 Section 5:Patents Art.27.3(b) Members may also exclude from patentability plants and animals 

other than micro-organisms, and essentially biological processes for the production of plants or 

animals other than non-biological and microbiological processes. However, Members shall provide 

for the protection of plant varieties either by patents or by an effective sui generis system or by any 

combination thereof. The provisions of this subparagraph shall be reviewed four years after the date 

of entry into force of the WTO Agreement.  
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2. ตอ้งขยายอายกุารคุม้ครองสทิธบิตัร 

 ความ ตกลงทรปิสก์ําหนดใหส้มาชกิขององคก์ารการคา้โลกคุม้ครองสทิธบิตัรเป็น

กําหนดเวลา 20 ปี อายกุาร คุม้ครองดงักล่าวตอ้งมผีลกบัการประดษิฐทุ์กสาขา ขอ้ตกลง FTA 

กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา กําหนดใหป้ระเทศคู่คา้ขยายอายกุารคุม้ครองสทิธบิตัรออกไปอกีเป็น

ระยะเวลา 5 ปี ในกรณทีีก่ารออกสทิธบิตัรดงักล่าวล่าชา้ดว้ยเหตุผลอยา่งหน่ึงอยา่งใด 

 นอกจากน้ี ในกรณทีีเ่ป็นสทิธบิตัรเกี่ ยวกบัผลติภณัฑย์าหรอืเคมภีณัฑท์างการเกษตร 

ซึง่ตอ้งมกีารขึน้ทะเบยีนผลติภณัฑเ์พื่อขออนุญาตจาํหน่าย ประเทศสหรฐัอเมรกิากําหนดให้

ประเทศคู่คา้ขยายอายกุารคุม้ครองสทิธบิตัรออกไป ตามเวลาทีเ่สยีไปกบัการขออนุญาตขึน้

ทะเบยีนผลติภณัฑ ์เช่น หากผลติภณัฑย์า X ตอ้งใชเ้วลาในการขึน้ทะเบยีนตํารบัยาเป็นเวลา 5 

ปี ประเทศคู่คา้ตอ้งนําระยะเวลา 5 ปีมาผนวกเข้ากบัอายสุทิธบิตัรของยาหรอืเคมภีั ณฑด์งักล่าว 

ซึง่เท่ากบัว่าผลติภณัฑด์งักล่าวจะไดร้บัการคุม้ครองสทิธบิตัรเป็นระยะเวลา 25 ปี 

 3. เขา้รว่มสนธสิญัญาว่าดว้ยความรว่มมอืทางสทิธบิตัร 

 ขอ้ตกลง FTA กบัประเทศสหรฐัอเมรกิากําหนดใหป้ระเทศคู่คา้เขา้เป็นสมาชกิ

สนธสิญัญาว่าดว้ยความรว่มมอืดา้นสทิธบิตัร (Patent Co-operation Treaty) หรอื PCT ซึง่เป็น

สนธสิญัญาทีท่าํขึน้เพื่ออํานวยความสะดวกในการขอรบัสทิธบิตัร รวมทัง้ในการตรวจคาํขอและ

สบืคน้ขอ้มลูสาํหรบัการออกสทิธบิั ตร สนธสิญัญาพซีทีี  กําหนดใหส้าํนกังานสทิธบิตัรของ

ประเทศทีพ่ฒันาแลว้  ทาํหน้าทีใ่นการรบัคาํขอและตรวจสอบคาํขอรบัสทิธบิั ตรแทนสาํนกังาน

สทิธบิตัรของประเทศกําลงัพฒันา 

 เพื่อประเทศคู่คา้ยอมใหส้ทิธพิเิศษทางการคา้แก่ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศ

สหรฐัอเมรกิาตกลงทีจ่ะเปิดตลาดสิ นคา้ใหก้บัประเทศคู่คา้ โดยยนิยอมยกเลกิหรอืลดอตัราภาษี

นําเขา้ ทีเ่กบ็กบัสนิคา้นําเขา้ของประเทศเหล่านัน้เป็นการตอบแทน 

 ซึง่ในดา้นเศรษฐกจิ กล่าวไดว้่า ประเทศไทยมปีระสบการณ์ทีเ่จบ็ปวดกบัเรือ่งน้ีมาก ไม่

ว่าจะเป็น ดา้นเงนิทุนจาํนวนมากทีทุ่่มไปกบัการจดัตัง้หน่วยงานจ ดทะเบยีนสทิธ ิหน่วยงาน

ป้องกนัและปราบปรามการทาํละเมดิ ซึง่มคีาํถามว่าจะมปีระโยชน์อะไรถา้หน่วยงานจดทะเบยีน

ทีจ่ดัตัง้ขึน้นัน้ มเีฉพาะคนต่างชาตมิาขอจด และหน่วยงานทีป้่องกนัและปราบปราม ไดถู้กคน

ต่างชาตใิชเ้ป็นเครือ่งมอืปราบปรามคนไทย 

 หากมองในระดบัระหว่างประเทศ รายงานหลายฉบบัไดบ่้งแสดงใหท้ราบว่าผูท้ีไ่ดร้บัและ

ไดใ้ชป้ระโยชน์อยา่งกวา้งขวางจากระบบทรพัยส์นิทางปญัญา กค็อืประเทศอุตสาหกรรม รวม

ตลอดถงึวสิาหกจิเอกชนในประเทศเหล่านัน้ ผูค้นในประเทศกําลงัพฒันาไดร้บัประโยชน์จาก

ระบบคุม้ครองดงักล่าวน้อยมาก 

 ยิง่ไปกว่านัน้ เทคโนโลยทีี่ คนของประเทศอุตสา หกรรมเขา้มาจดทะเบยีนถอืสทิธิ

ครอบครองอยูใ่นประเทศโลกทีส่าม  กห็าไดถู้กนํามาใชเ้พื่อการผลติสนิคา้ใหเ้ป็นประโยชน์แก่
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เศรษฐกจิของประเทศทีใ่หก้ารคุม้ครอง หรอืเพื่อถ่ายทอดความรูใ้หแ้ก่บรษิทัหรอืนกัวจิยัทอ้งถิน่

ไม ่

 

ผลกระทบหากกรณีประเทศไทยทาํความตก ลง FTA เร่ืองการขยายอายกุาร

คุ้มครองสิทธิบตัรกบัประเทศสหรฐัอเมริกา 

ซึง่ผลกระทบหากกรณปีระเทศไทยทาํความตกลง FTA เรือ่งการขยายอายกุารคุม้ครอง

สทิธบิตัรกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา สามารถประมวลสรปุไดด้งัน้ี 

 1. การคุ้มครองทรพัยสิ์นทางปัญญาในการประดิษฐท่ี์เป็นส่ิงมีชีวิต  การคุม้ครอง

ทรพัยส์นิทางปญัญาในทุกสาขาเทคโนโลยโีดยไมม่ขีอ้ยกเวน้เช่นน้ี จะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อ

ประเทศกําลงัพฒันาอยา่งมาก ซึ่ งทีผ่่านมาการคุม้ครองสทิธิ บตัรผลติภัณฑย์าไดส้่งผลกระทบ

ต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนในประเทศยากจน และหากมกีารคุม้ครองสทิธบิตัรในสิง่มชีวีติ  

เทคโนโลยชีวีภาพ และโปรแกรมคอมพวิเตอร ์การผกูขาดทางเศรษฐกจิและผลกระทบต่อสงัคม

ของประเทศกําลงัพฒันากจ็ะรนุแรงมากยิง่ขึน้เป็นทวคีณู ส่งผลกระทบต่อสงัคมในวงกวา้ง ทัง้ใน

ดา้นสาธารณสุข การศกึษา และเกษตรกรรม
19

 

 2. กรณีการขยายอายกุารคุ้มครองสิทธิบตัร  ขอ้เรยีกรอ้งเช่นน้ี เป็นไปเพื่อประโยชน์

ของบรรษทัยาและเคมภีณัฑข์า้มชาต ิโดยประเทศสหรฐัอเมรกิาตอ้งการใหบ้รรษทัขา้มชาตขิอง

ตนสามารถผกูขาดตลาดไดเ้ป็นระยะเวลานาน ทัง้ๆทีบ่รรษทัขา้มชาตเิหล่านัน้โดยทัว่ไปก็

สามารถใชก้ลไกและวธิกีารต่างๆเพื่อผกูขาดตลาดเกนิกว่าอายสุทิธบิตัรไดอ้ยูแ่ลว้ เช่น ใช้

วธิกีารผกูขาดโดยอาศยัเครือ่งหมายการคา้ และการโฆษณาประชาสมัพนัธเ์พื่อสรา้งความ

จงรกัภกัดต่ีอสนิคา้ (Brand loyalty) เป็นตน้ 

 ประเทศกําลงัพฒันาจาํนวนมาก ประสบปญัหาการเขา้ถงึยาจาํเป็น เน่ืองจากยาเหล่านัน้

มรีาคาแพงอนัเป็นผลจากการคุม้ครองสทิธบิตัร ดงันัน้การ ยอมรบัหลกัการ “ทรปิสผ์นวก” เช่นน้ี

จะทาํใหป้ระเทศไทยประสบกบัปญัหาดา้นสาธารณสุขมากยิง่ขึน้ 

 3. กรณีการเข้าร่วมสนธิสญัญาพีซีที  (Patent Corporate Treaty) จะเป็นประโยชน์

ต่อประเทศกําลงัพฒันาทีร่ะบบการตรวจสอบและสบืคน้ขอ้มลูสทิธบิตัรยงัไมม่ปีระสทิธภิาพ อกี

ทัง้สาํนกังานสทิธบิตัรของประเทศเหล่านัน้กย็งัลา้หลงัขาดเครือ่งไมเ้ครือ่งมอืทีท่นัสมยั แตกต่าง

จากสาํนกังานของประเทศทีพ่ฒันาแลว้ การใหส้าํนกังานสทิธบิตัรของป ระเทศทีพ่ฒันาแลว้

ดาํเนินการแทน จ ะช่วยใหก้ารตรวจสอบคาํขอและคุณสมบตักิารประดษิฐข์องประเทศกําลงั

                                                 
19 โปรดดงูานศกึษาของคณะกรรมาธกิารดา้นทรพัยส์นิทางปญัญาของรฐับาลองักฤษ ทีก่ล่าวถงึผลกระทบของ

ทรพัยส์นิทางปญัญาต่อประเทศกาํลงัพฒันาในดา้นต่างๆ (CIPR, Integrating Intellectual Property Rights 

and Development Policy, Report of the Commission on Intellectual Property Rights, London, 

September 2002 http://www.iprcommission.org/) 
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พฒันามปีระสทิธภิาพมากยิ่ งขึน้ อยา่งไรกด็ ีไมม่สีิง่ใดทีจ่ะรบัประกนัไดว้่า สาํนกังานสทิธบิตัร

ของประเทศทีพ่ฒันาแลว้จะดาํเนินการดงักล่าวโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของประเทศกําลงัพฒันา 

ยิง่กว่านัน้ระบบขอรบัสทิธบิตัรภายใตส้นธสิญัญาพซีทีี (Patent Corporate Treaty)จะให้

ประโยชน์แก่บรรษทัขา้มชาตใินอั นทีจ่ะยืน่ขอรบัสทิธบิตัรเพยีงครัง้เดยีว แต่จะไดร้บัความ

คุม้ครองในหลายประเทศ 

 4. ผลกระทบต่อสิทธิทางเศรษฐกิจ  ในดา้นตน้ทุนทางสงัคม มหีลกัฐานน้อยมากที่

แสดงใหเ้หน็ว่า ทรพัยส์นิทางปญัญามสี่วนช่วยแกป้ญัหาสงัคมของประเทศกําลงัพฒันา มแีต่จะ

เพิม่ความยากจนและปญัหาทางเศรษฐกจิให้แก่ประชาชนของประเทศเหล่านัน้ ดงัจะเหน็ไดจ้า ก

กรณตีน้ทุนค่ารกัษาพยาบาลทีส่งูขึน้เน่ืองจากสทิธบิตัรยา หรอืราคาหนงัสอืทีแ่พงเกนิกว่าที่

นกัเรยีนนกัศกึษาจะหาซือ้ได ้เป็นตน้ 

 5. ผลกระทบต่อสิทธิทางสงัคม  แมท้รพัยส์นิทางปญัญาจะส่งเสรมิใหเ้กดิการพฒันา

เทคโนโลย ีแต่การพฒันาเทคโนโลยมีกัจะมเีป้าหมายทางธุรกจิเป็นสาํคญั งานวจิยัและพฒันาจะ

ใหค้วามสาํคญัต่อผลสาํเรจ็ของธุรกจิมากกว่าตอบสนองความตอ้งการของสงัคม เช่น บรษิทัยา

จะมุง่เน้นในการสรา้งยาทีเ่ป็นทีต่อ้งการของตลาด มากกว่าทีจ่ะคดิคน้ยาทีเ่ป็นทีต่อ้งการของ

สงัคม
20

 ดงันัน้  ทรพัยส์นิทางปญัญาจงึไมใ่ช่กลไกเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของสงัคม 

หากแต่เป็นเครือ่งมอืแสวงหาผลกําไรทางธุรกจิ 

 6. ผลกระทบต่อสิทธิด้านสขุภาพ 

 ปญัหายามรีาคาแพง  เน่ืองจากการผกูขาดโดยสทิธบิตัรนัน้เริม่จะปรากฏชดัเจนขึน้ เช่น 

ยาดดีไีอ ซึง่เป็นยาตา้นไวรสัเอดสท์ีม่ ี บรษิทับรสิตอล ไมเออร ์สครปิส ์จาํกดั เป็นเจา้ของ

สทิธบิตัรผูผ้ลติและจาํหน่ายในประเทศไทย ไดจ้าํหน่ายในทอ้งตลาดในราคาเมด็ละ 50 บาท 

โดยคนไขต้อ้งรบัประทานวนัละ 4 เมด็ ตกเดอืนละ 6,000 บาท ซึง่ยงัไมร่วมค่ายาอยา่งอื่นทีต่อ้ง

รบัประทานควบคู่กนัไป กล่าวกนัว่าหากตอ้งการยบัยัง้ไวรสัเอดสอ์ยา่งไดผ้ล ผูต้ดิเชือ้ตอ้งเสยีค่า

ยาถงึเดอืนละ 25,000-30,000 บาท  

 เหตุผลทีบ่รษิทัยากล่าวว่าทาํไมตอ้งจาํหน่ายยาในราคาแพง คอืตน้ทุนการวจิยัและ

พฒันาเพื่อคดิคน้ยา ทัง้ทีใ่นความเ ป็นจรงิ ยายบัยัง้ไวรสัเอดสเ์กอื บทัง้หมด เป็นยาทีพ่ฒันาขึน้

โดยไดร้บัการสนบัสนุนจากรฐับาลของประเทศทีพ่ฒันาแลว้ เช่น เพื่อส่งเสรมิใหม้กีารคิ ดคน้ยา

รกัษาโรคเอดส ์รฐับาลประเท ศสหรฐัอเมรกิายนิยอมใหม้กีารนําค่าใชจ้า่ยในการพฒันายามาขอ

ลดหยอ่นภาษ ีอกีทัง้ยงัใหเ้งนิสนบัสนุนแก่บรษิทัและหน่วยงานเพื่อใหท้าํวจิยั ยิง่ไปกว่านัน้ ยา

รกัษาเอดสห์ล ายตวักเ็ป็นยาทีพ่ฒันาขึน้โดยองคว์จิยัในภาครฐั โดยใชค้่าใชจ้า่ยจากภาษอีากร

                                                 
20 Chatley , A,A Healthy Business?: World Health and Pharmaceutical Industry, Zed Books Ltd, 

London and New Jersey(1990). 
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ของประชาชน และบรษิทัยาขา้มชาตทิีอ่า้งเป็นเจา้ของกเ็พยีงแต่เขา้ไปเจรจาซือ้สทิธบิตัรจาก

องคก์รเหล่านัน้ภายหลงั 

 จากขอ้มลูขององคก์ารอนามยัโลก โรคเอดสเ์ป็นโรคทีค่รา่ชวีติประชากรของประเทศ

กําลงัพฒันามากเป็นอบัดบัสอง รองจากโรคปอดบวม ประมาณการว่าผูต้ดิเชือ้เอดสท์ัว่โลกใน

ปจัจบุนัมจีาํนวนกว่า 60 ลา้นคน และส่วนใหญ่ของผูต้ดิเชือ้กค็อืคนทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศกําลงั

พฒันา
21

 

 ผูต้ดิเชือ้ในประเทศไทยมจีาํนวนทีส่งูถงึ 1 ลา้นคน แมโ้รคเอดสจ์ะยงัคงเป็นโรคทีไ่มม่ี

ทางรกัษาหาย แต่ผูป้ว่ยกส็ามารถทีจ่ะมชีวีติอยูไ่ดอ้ยา่งเป็นปกตสิุขและยาวนานได ้หากไดร้บั

ยาตา้นไวรสัอยา่งครบถว้น อยา่งไรกด็ ีมผีูป้ว่ยโรคเอดสใ์นประเทศไทยเพยีงรอ้ยละ 5 เท่านัน้ที่

ไดร้บัยาอยา่งครบถว้น 

 เหตุผลทีร่ฐับาลประเทศไทยไมส่ามารถจดัหายาโรคเอดสใ์หแ้กประชาชน ไดอ้ยา่งทัว่ถงึ 

กเ็พราะยาเหล่านัน้มรีาคาแพงมาก แมแ้ต่นโยบาย 30 บาทรกัษาทุกโรค กย็งัไมส่ามารถรวมโรค

เอดสเ์ขา้ไปในโครงการดงักล่าวได ้

 ปจัจยัทีท่าํใหย้าเหล่านัน้มรีาคาแพง คาํตอบทีถู่กตอ้งทีสุ่ดนัน้น่าจะเป็นเพราะยา

เหล่านัน้ถูกผกูขาดโดยบรษิทัยาไมก่ีบ่รษิทั และสทิธิ บตัรกเ็ป็นเครือ่งมอืทีส่าํคญัทีบ่รษิทัยาใช้

สรา้งอํานาจผกูขาดใหต้นเอง 

  

 7. ผลกระทบ ต่อชุมชนและวฒันธรรม  องคก์ารอนามยัโลกไดป้ระเมนิไวว้่า ใน

ปจัจบุนัประชากรโลกกว่ารอ้ยละ 80 ยงัคงตอ้งพึง่พาการแพทยแ์บบดัง้เดมิ
22

 กรรมวธิรีกัษาโรค

แบบดัง้เดมิแมว้่าโดยส่วนใหญ่จะพึง่พา ผลติผลโดยธรรมชาต ิแต่กรรมวธิกีไ็มใ่ช่สิง่ทีม่อียูต่าม

ธรรมชาต ิหากแต่เป็นผลงานการสรา้งสรรคท์างปญัญาของบุคคล เช่น การทีแ่พทยพ์ืน้บา้นจะ

นําสมนุไพรหรอืพชืมาปรงุเป็นยา แพทยจ์ะตอ้งทราบถงึชนิดและคุณสมบตัขิองสมนุไพรนัน้ๆ 

รวมทัง้อาจจะตอ้งทราบถงึสถานทีท่ีจ่ะพบสมนุไพร  เวลาทีจ่ะเกบ็ ส่วนผสมต่างๆ เป็นตน้ ซึง่

ความรูเ้หล่าน้ี มคีวามสาํคญัในทางเภสชักรรมเป็นอยา่งมาก  และทรพัยากรชวีภาพหรอืภมูิ

ปญัญาทอ้งถิน่เหล่าน้ีเป็นสิง่ทีค่น้พบได ้ไมใ่ช่สิง่ประดษิฐ ์ 

 ซึง่ในทางจารตี กรรมวธิเีหล่าน้ียอ่มเป็นทรพัยส์นิอนัทรงคุณค่าทีส่บืทอดกนัมา โดย

ไมไ่ดม้คีวามสมัพนัธท์ีต่ ัง้อยูบ่นพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ หากแต่เป็นวฒันธรรมและวถิชีวีติของคน

ไทย  
                                                 
21 Bass, N.A. “NOTE: Implications of the TRIPs Agreement for Developing Countries: Pharmaceutical 

Patent Laws in Brazil and South Africa in the 21st Century” , 34 Geo.Wash. Int’L.Rev.191 (2002). 
22 Shelton, D., Legal Approaches to Obtaining Compensation for the Access to and Use of 

Traditional Knowledge of Indigenous Peoples, University of California, Berkeley, California, 1993, 

p.24. 
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 ระบบทรพัยส์นิทางปญัญาไดถู้กใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการฉกฉวยทรพัยากรชวีภาพ และ

ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ของประเทศกําลงัพฒันา ตามกฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศ

ญีปุ่น่ นกัวิ จยัหรอืบรษิทัสามารถนําเอาทรพัยากรชวีภาพหรอืภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ไปขอรบั

สทิธบิตัรไดโ้ดยงา่ย ไมว่่าจะเป็นการขอรบัสทิธบิตัรในสารเคมทีีส่กดัจากสิง่มชีวีติ หรอืทีท่าํให้

เป็นสารบรสิุทธิ ์การจดทะเบยีนสทิธบิตัรในตวัพชื สตัว ์หรอืจลุนิทรยีโ์ดยตรง เป็นตน้ 

 ความตกลงทรปิส์ ไดก้ําหนดมาตรฐานขัน้ตํ่าของการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา แต่

มไิดส้รา้งเงือ่นไขใหเ้จา้ของสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาตอ้งขออนุญาตจากชุมชนทอ้งถิน่หรอื

จากรฐั เพื่อการนําเอาวตัถุชวีภาพไปใชใ้นการวจิยั รวมทัง้มไิดก้ําหนดใหผู้ท้รงสทิธติอ้งแบ่งปนั

ผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการประดษิฐข์องตน ใหแ้ก่บุคคลทีเ่ป็นเจา้ของทรพัยากร 

 8. ผลกระทบ ต่อเสรีภาพทางวิชาการ  มหาวทิยาลยัมบีทบาทสาํคญัในการพฒันา

เทคโนโลย ีและใชป้ระโยชน์จากระบบทรพัยส์นิทางปญัญา  

 มหาวทิยาลยัของประเทศไทยในปจัจบุนั มลีกัษณะเป็นมหาวทิยาลยัแบบดัง้เดมิ 

(Conventional University) คอืเป็นมหาวทิยาลยัทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากรฐั บุคลากรของ

มหาวทิยาลยัมฐีานะเป็นขา้ราชการหรอืลกูจา้งของรฐั อาจารยม์เีสรภีาพทางวชิาการสงู ทัง้ใน

ดา้นการศกึษาวจิยั  และในดา้นการเผยแพรค่วามรูแ้ก่นกัศกึษาและสงัคม รวมทัง้ในการตัง้

คาํถามวพิากษ์วจิารณ์ และชีนํ้าสงัคมในประเดน็ต่างๆ 

 หากแต่ในอนาคต เมือ่เปลีย่นลกัษณะมหาวทิยาลยัแบบดัง้เดมิเป็นมหาวทิยาลยัแนว

ใหม ่ (Modern University) ทีม่ลีกัษณะเหมอืนองคธ์ุรกจิ ทีต่อ้งหารายไดเ้อง และพึง่พงิ

งบประมาณของรฐัใหน้้อยทีสุ่ด มหาวทิยาลยัของประเทศไทยในอนาคตกจ็ะมลีกัษณะเป็น

องคก์รแบบหุน้ส่วนหรอืแบบบรษิทั จะทาํหน้าทีฝึ่กอบรมแรงงานเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของตลาด รวมทัง้ใหค้าํปรกึษาแก่บรษิทัเอกชนในประเดน็ทีม่หาวทิยาลยัมคีวามเชีย่วชาญ 

ตลอดจนการทาํวจิยัเชงิประยกุต ์ (Applied Research) เพื่อสรา้งความเตบิโตทางเศรษฐกจิและ

ความมัน่คงแห่งรฐั ปจัจยัทีใ่ช้ ประเมนิความเป็นเลศิทางวชิาการของมหาวทิยาลยัแนวใหมก่ค็อื 

ความสาํเรจ็ในทางพาณชิยข์องงานวจิยั ชื่อเสยีงของอาจารยและความสาํเรจ็ของบณัฑติ ซึง่ใน

ระบบน้ี การสรา้งงานวจิยัจะมเีป้าหมายเพื่อการสรา้งเทคโนโลยเีพื่อขอรบัสทิธใินทรพัยส์นิทาง

ปญัญา และเพื่อนําไปแสวงหาประโยชน์เชงิพาณชิยเ์ป็นสาํคญั 

 เมือ่ธุรกจิเป็นตวัเขา้มากําหนดทศิทางงานวจิยัของมหาวทิยาลยั ผลกระทบทีจ่ะตามมาก็

คอื 

 -  ความรูท้ีไ่ดจ้ากการวจิยักจ็ะไมถู่กนําออกเผยแพรต่่อสาธารณชน หากแต่จะถูกเกบ็

รกัษาเป็นความลบั เพื่อหาลู่ทางเปลีย่นความรูน้ัน้ใหเ้ป็นกําไร หรอืหาโอกาสในการขอรบัสทิธใิน

ทรพัยส์นิทางปญัญา 

 -  หากจะตอ้งมกีารโอนถ่ายความรูม้หาวทิยาลยักจ็ะเลอืกโอนถ่ายให้ แก่บรษิทัเอกชนที่

ใหผ้ลตอบแทน มากกว่าทีจ่ะโอนถ่ายใหแ้ก่สงัคม 
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บทท่ี 5 

ผลกระทบกรณีการขยายอายกุารคุ้มครองสิทธิบตัรต่อประเทศไทย 

ประเทศไทยควรเข้าทาํความตกลง FTA โดยรบัข้อเสนอของประเทศสหรฐัอเมริกา 

เร่ืองการขยายอายกุารคุ้มครองสิทธิบตัร 

 

 ดงัทีไ่ดศ้กึษาจากการคุม้ครองสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาในเรือ่งสทิธบิตัร รวมถงึเรือ่ง

การขยายอายกุารคุม้ครองสทิธบิตัรของกฎหมายต่างประเทศ คอืประเทศสาธารณรฐัสงิคโปร ์

และสาธารณรฐัชลิ ีจะเหน็ไดว้่า 

 ประเทศสาธารณรฐัสิงคโปร์  หากพจิารณาในเรือ่งของระบบเศรษฐกจิของประเทศ

สาธารณรฐัสงิคโปร ์จะพบว่า เป็นประเทศทีม่ศีกัยภาพในหลายๆดา้น คอื 

 1. สาธารณรฐัสงิคโปรม์ภีมูปิระเทศทีเ่หมาะสมกบัการทาํการคา้ เน่ืองจากมเีสน้ทาง

ขนส่งทางเรอืและทางอากาศระหว่างประเทศ จนถอืไดว้่าเป็ นศูนยก์ลางการคมนาคมและการ

สื่อสารของเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้
23

 

 2. สาธารณรฐัสงิคโปรเ์ป็นประเทศคู่คา้อนัดบัที ่ 12 ของประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยมี

มลูค่าการคา้มากกว่า 30 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิาต่อปี และประเทศสหรฐัอเมรกิายงั

ส่งออกไปยงัประเทศสาธารณรฐัสงิคโปรเ์ป็นจาํนวนถงึ 18 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา
24

 

 3. สาธารณรฐัสงิคโปรเ์ป็นประเทศทีด่งึดดูเงนิทุนจากต่างประเทศในปรมิาณทีม่าก ไม่

ว่าจะเป็นเงนิทุนจากประเทศสหรฐัอเมรกิา ญีปุ่น่ และสหภาพยโุรป เน่ืองจากมสีาธารณูปโภคที่

มคีวามกา้วหน้าและสามารถรองรบัการขยายตวัของการลงทุนในหลายดา้นได้
25

 

 4.  สาธารณรฐัสงิคโปรม์สีนิคา้ส่งออกหลกัๆเป็นผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม ชิน้ส่วน

อเิลก็ทรอนิกส ์เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกาย และอุปกรณ์สื่อสาร ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสนิคา้ทีม่คีวาม

จาํเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมเป็นอยา่งมาก
26

 

 5. สาธารณรฐัสงิคโปรม์สีนามบนิทีร่องรบัผูโ้ด ยสารจากประเทศในทุกภมูภิาคของโลก

ดว้ยสายการบนิระหว่างประเทศ 65 สายการบนิ และยงัมโีครงการทีจ่ะขยายเสน้ทางเดนิทาง

เพื่อเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัอกีดว้ย
27

 

                                                 
23 ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ, ขอ้ตกลงการคา้สหรฐัอเมรกิา-สงิคโปร(์U.S.-Singapore Free Trade 

Agreement) , หน้า 9. 
24 ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ ,เรื่องเดมิ, หน้า 9.  
25 ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ ,เรื่องเดมิ, หน้า 9.  
26 ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ ,เรื่องเดมิ, หน้า 9.  
27 ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ ,เรื่องเดมิ, หน้า 9.  
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 6. สาธารณรฐัสงิคโปรใ์นปจัจบุนัมบีรษิทัของประเทศสหรฐัอเมรกิามากกว่า 1,300 

บรษิทัในอุตสาหกรรมหลกัๆทีส่าํคญั คอื เคมภีณัฑอ์เิลก็ทรอนิกส ์และมชีาวอเมรกินัทาํงานอยู่

ประมาณ 17,000 คน
28

 

 ดงันัน้ จากสภาพเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศสาธารณรฐัสงิคโปรด์งักล่าวมาขา้งตน้

อาจกล่าวไดว้่าประเทศสาธารณรฐัสงิคโปรล์กัษณะทีเ่อือ้อํานวยต่อการคา้และธุรกจิบรกิารเป็น

อยา่งมาก ซึง่การทีม่คีวามตกลง FTA น้ีกจ็ะนํามาซึง่ผลประโยชน์ต่อทัง้สองประเทศและเป็นการ

เพิม่ความสมัพนัธอ์นัดยีิง่ขึน้ระหว่างกนัในดา้นการคา้ระหว่างประเทศและการเมอืง 

 แต่ขณะเดยีวกนัถา้พจิารณาในอกีแงม่มุหน่ึง ซึง่เป็นในแงม่มุของประชาชน ชาวบา้น 

ลกูจา้งประจาํ ทีไ่มไ่ดท้าํการคา้การลงทุนนัน้ ความตกลง FTA ดงักล่าวอาจซึง่ผลกระทบต่อชวีติ

ความเป็นอยูอ่ยา่งแน่นอนเพราะขอ้ตกลงต่างๆมคีวามเกีย่วขอ้งกบัคุณภาพชวีติความเป็นอยู่

ของประชาชนเป็นอยา่งมาก ดงัทีไ่ดศ้กึษาในบทที ่3  

 ประเทศสาธารณรฐัชิลี  การทาํความตกลง FTA ระหว่างสาธารณรฐัชลิ-ี สหรฐัอเมรกิา

นัน้อาจนํามาซึง่ประโยชน์ทีส่าธารณรฐัชลิจีะไดร้บัซึง่เป็นผลมาจากจากการทาํความตกลงการคา้

เสรรีะหว่างสาธารณรฐัชลิ-ี สหรฐัอเมรกิา อาทเิช่น การเจรญิเตบิโตและความหลากหลายของ

การคา้ระดบัทวภิาค ีการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนภายนอก (external financing) ดว้ยตน้ทุนตํ่า และ

จากการไหลเขา้ของเงนิทุนจากต่างประเทศ นอกจากน้ี สาธารณรฐัชลิยีงัไดร้บัประโยชน์จากการ

ขยายตวัของการส่งออก จากการลดลงของอุปสรรคทางการคา้ทัง้ในรปูของการลดภาษศุีลกากร

และการจาํกดัโควตาการนําเขา้ เป็นตน้ 

 อยา่งไรกต็าม แมว้่าความตกลงการคา้เสรดีงักล่าวจะนํามาซึง่ผลประโยชน์แก่

สาธารณรฐัชิ ลมีากกต็าม แต่ สิง่ทีค่วรคาํนึงถงึกค็อืผลประโยชน์ดงักล่าวมคีวามเป็นไปไดม้าก

น้อยเพยีงใดทีป่ระเทศสาธารณรฐัชลิจีะไดร้บัในทางปฏบิตั ิดงัตวัอยา่ง เช่น  

 1. ประเทศสหรฐัอเมรกิาจะลดภาษกีารนําเขา้สนิคา้เกษตรใหแ้ก่ประเทศสาธารณรฐัชลิ ี

แต่ประเทศสหรฐัอเมรกิายงัคงยดึมัน่ที่ จะใหก้ารอุดหนุนการผลติสนิคา้เกษตรแก่เกษตรกรใน

ประเทศของตนอยู ่ซึง่ประเทศสาธารณรฐัชลิอีาจจะไมไ่ดร้บัประโยชน์มากเท่าทีค่าดหวงัไว ้

เพราะการอุดหนุนดงักล่าวก่อใหเ้กดิการบดิเบอืนเป็นผลใหป้ระเทศสหรฐัอเมรกิาไดเ้ปรยีบเมือ่

เปรยีบเทยีบระหว่างการลดภาษกีารนําเขา้สนิคา้เ กษตรใหแ้ก่ประเทศสาธารณรฐัชลิกีบัการผลติ

สนิคา้เกษตรทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาใหก้ารอุดหนุนแก่เกษตรกรของประเทศตน 

 อกีทัง้ประเทศสหรฐัอเมรกิายงัมนีโยบายทีจ่ะขยายความรว่มมอืตามความตกลงการคา้

เสรกีบัประเทศกําลงัพฒันาอื่นๆ ซึง่เป็นคู่แขง่การส่งออกสนิคา้เกษตรกบัประเทศสาธ ารณรฐัชลิี

อกีดว้ย 

                                                 
28 ประภาภรณ์ ซื่อเจรญิกจิ ,เรื่องเดมิ, หน้า 9.  
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 2. กรณกีารเปิดเสรดีา้นการลงทุน เน่ืองจากประเทศสหรฐัอเมรกิามคีวามไดเ้ปรยีบทัง้

ทางดา้นเงนิทุนและเทคโนโลย ีการเปิดการคา้เสรดีงักล่าวยอ่มทาํใหบ้รรษทัขา้มชาตขิอง

ประเทศสหรฐัอเมรกิาเขา้มาครอบครองตลาดในประเทศสาธารณรฐัชลิแีทนนกัลงทุนภายในชาติ

ของตนไดใ้นไมช่า้ 

 3. นอกจากน้ีประเทศสาธารณรฐัชลิยีงัไมม่มีาตรการคุม้ครองทรพัยากรธรรมชาต ิ

ตลอดจนมาตรการคุม้ครองแรงงานทีด่พีอ ยอ่มก่อใหเ้กดิผลกระทบทัง้ในดา้นสิง่แวดลอ้มและ

สงัคม อยา่งรนุแรงได ้ 

 ซึง่กรณศีกึษาความตกลง FTA ทัง้สองกรณดีงักล่าว สามารถนําไปวเิคราะหถ์งึ

ผลกระทบหากกรณปีระเทศไทยเขา้ทาํความตกลง FTA กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่ในทาง

วชิาการพบว่า ความตกลงการคา้เสรปีระเทศสหรฐัอเมรกิา- สาธารณรฐัสงิคโปร ์ (USSFTA)เป็น

แมแ่บบในการจดัทาํความตกลงการคา้เสรรีะหว่างประเทศไทย- สหรฐัอเมรกิา
29

 แต่เน่ืองจาก

สภาพเศรษฐกจิและสงัคมของประเ ทศไทยและประเทศสาธารณรฐัสงิคโปรม์คีวามแตกต่างกนั

อยา่งชดัเจน ประเทศไทยจงึตอ้งระมดัระวงัและทบทวนถงึผลกระทบทีอ่าจตามมาจากการเขา้ทาํ

ความตกลง FTA กบัประเทศสหรฐัอเมรกิาใหด้ก่ีอนมกีารตดัสนิใจ ควรคาํนึงถงึผลกระทบที่

อาจจะเกดิขึน้แก่ประชาชนชาวบา้นธรรมดาทีม่ไิดม้กีารลงทุ นทางการคา้ ซึง่จะไมไ่ดร้บั

ประโยชน์จากการลดอตัราภาษ ีหรอืการลดอุปสรรคทางการคา้แต่อยา่งใด ซํ้ากลบัตอ้งยอมรบั

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้เช่นเดยีวกบักรณขีองประเทศสาธารณรฐัชลิอีกีดว้ย 

 ในปจัจบุนัประเทศไทยเป็นสมาชกิองคก์ารการคา้โลก ซึง่มพีนัธกรณตีอ้งผกูพนัตาม

หลกัเกณฑเ์รื่ องการคา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัทรพัยส์นิทางปญัญาภายใตค้วามตกลงทรปิส ์ แม้

หลกัเกณฑข์องความตกลงทรปิสอ์าจไมส่ามารถสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ทุกประเทศไดท้ัง้หมด 

แต่หลกัเกณฑแ์ละแนวทางการดาํเนินการหรอืแมก้ระทัง่ขอ้บงัคบัต่างๆทีใ่ชบ้งัคบัแก่ประเทศ

ภาคใีนความตกลงทรปิสก์เ็ป็นไปอยา่งเท่าเทยีมกนั  

วตัถุประสงคข์องความตกลงทรปิส ์คอืตอ้งการลดการบดิเบอืนและขดัขวางการคา้

ระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสรมิใหส้ทิธใินทางทรพัยส์นิทางปญัญาไดม้กีารคุม้ครองอยา่งมี

ประสทิธภิาพเพยีงพอ ตลอดจนเพื่อใหเ้ป็นหลกัประกนัว่าจะมมีาตรการและกระบวนการบงัคบั

แก่สทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญา เพื่อไมใ่หเ้ป็นอุปสรรคทางการคา้โดยชอบดว้ยกฎหมาย
30

 ดงันัน้ 

การทีป่ระเทศไทยไดป้ฏบิตัติามพนัธกรณใีนฐานะทีเ่ป็นสมาชกิองคก์ารการคา้โลก โดยการ

นําเอาความตกลงทรปิสม์าบญัญตัริบัรองในกฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญาของประเทศไทย ยอ่ม

                                                 
29 FTA corner: 24 ตุลาคม 2548 สว่นวเิคราะหเ์ศรษฐกจิและวชิาการ 
30 อรพรรณ พนสัพฒันา, ประเดน็ใหม่เรื่อง สทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาภายใตค้วามตกลงเขตการคา้เสรขีอง

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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ถอืเป็นการทีป่ระเทศไดป้ฏบิตัติามความผกูพนัในความตกลงระหว่างประเทศนัน้อยา่งเหมาะสม

และเพยีงพอแลว้  

 กรณปีระเทศสหรฐัอเมรกิาตอ้งการใหป้ระเทศไทยเขา้ทาํความตกลง FTA ซึง่รวมถงึ

การขยายอายกุารคุม้ครองสทิธบิตัรนัน้ จงึยงัเป็นเรือ่งทีเ่หน็ไดย้ากว่าประชาชนชาวไทยจะไดร้บั

ประโยชน์ใดจากการเขา้ทาํค วามตกลง FTA ดงักล่าว ในทางกลบักนัเหน็ไดว้่าการทาํความตก

ลง FTA ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศสหรฐัอเมรกิาจะไดร้บัประโยชน์

แต่ฝา่ยเดยีวและจะส่งผลกระทบอยา่งรนุแรงและยาวนานต่อประเทศไทยและประชาชนชาวไทย  

ดงัทีไ่ดศ้กึษาในบทที ่4 
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บทท่ี 6 

บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 

บทสรปุ 

 ในปจัจบุนั ขณะทีเ่ศรษฐกจิระหว่างประเทศเป็นไปโดยเสรมีากยิง่ขึน้ ทรพัยส์นิทาง

ปญัญาเป็นประเดน็ทีม่คีวามสาํคญัเกีย่วพนักนักบัการคา้ระหว่างประเทศ จงึมกีารนํามาบญัญตัิ

ไวเ้ป็นกฎหมายต่างประเทศ แต่เน่ืองจากกฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญา เป็นกฎหมายทีม่คีวาม

สลบัซบัซอ้นและมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลาเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิและสงัคมใน

ปจัจบุนั แมว้่าแทบทุกประเทศในโลกปจัจบุนัต่างเป็นสมาชกิองคก์ารการคา้โลก ซึง่ตอ้งผกูพนั

ตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัทรพัยส์นิทางปญัญาภายใตค้วามตกลงทรปิสเ์ช่นเดยีวกนั แต่ การเจรจา

ระดบัพหุภาคอียา่งองคก์ารการคา้โลกยอ่มไมส่ามารถทีจ่ะสรา้งความพงึพอใจให้ แก่ทุกประเทศ

ไดท้ัง้หมด 

 ประเทศสหรฐัอเมรกิาซึง่เป็นประเทศมหาอํานาจ เหน็ความลม้เหลวของประเดน็การ

เจรจาในเรือ่งทรพัยส์นิทางปญัญาขององคก์ารการคา้โลก จงึทาํใหต้ระหนกัถงึความยากลาํบาก

ในอนั ทีจ่ะหาขอ้สรปุเป็นยตุไิด ้อกีทัง้ประเดน็ในการเจรจานัน้กไ็มไ่ดเ้ป็นไปเพื่อคุม้ครอง

ผลประโยชน์ในประเทศของตนเท่าใดนกั ประเทศสหรฐัอเมรกิาจงึตอ้งการใหเ้กดิการเจรจาทาง

การคา้ในระดบัทวภิาคขีึน้เพื่อคุม้ครองผลประโยชน์ของประเทศตนตามทีต่นเองตอ้งการ ซึง่

ประเดน็ทางดา้นท รพัยส์นิทางปญัญาถอืเป็นประเดน็สาํคญัทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาตอ้งการ

จดัทาํขึน้ 

 การจดัทาํความตกลงเขตการคา้เสรน้ีีเป็นวธิทีีด่แีละงา่ยทีสุ่ดทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาจะ

บงัคบัใหป้ระเทศกําลงัพฒันาออกกฎหมายภายในทีต่่างไปจากทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ตกลงทรปิส ์

เช่น เรือ่งการขยายอายกุ ารคุม้ครองสทิธบิตัร เป็นตน้ และการกําหนดใหป้ระเทศคู่คา้เขา้รว่ม

เป็นภาคอีนุสญัญาหรอืสนธสิญัญาดา้นทรพัยส์นิทางปญัญาทีม่ขีอบเขตและการคุม้ครองกวา้ง

และเขม้งวดกว่าความตกลงทรปิส ์ซึง่เรยีกว่า “ทรปิสผ์นวก” (TRIPs-Plus)  

 หากประเทศสหรฐัอเมรกิาประสบความสาํเรจ็ในการเจร จาการคา้ระดบัทวภิาค ีประเทศ

สหรฐัอเมรกิากจ็ะมคีวามสะดวกในการเสนอประเดน็เหล่าน้ีในระดบัพหุภาคขีององคก์ารการคา้

โลกมากยิง่ขึน้ เพราะเมือ่ประเทศกําลงัพฒันาไดแ้กไ้ขกฎหมายภายในใหเ้ป็นไปตามความ

ตอ้งการของประเทศสหรฐัอเมรกิาแลว้ อํานาจต่อรองในเวทอีงคก์ารการคา้โลกกจ็ะน้ อยลงไปอกี 

ซึง่กห็มายความว่า ในอนาคตทัง้กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในของแต่ละ

ประเทศเกีย่วกบัเรือ่งทรพัยส์นิทางปญัญาจะเป็นไปเพื่อคุม้ครองผลประโยชน์ของประเทศที่

พฒันาแลว้ อยา่งประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นตน้ 

 โดยแนวความคดิและหลกัการการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาตั ้งแต่ในอดตีนัน้ ไมไ่ดม้ี

หลกัการเป็นไปเพื่อคุม้ครองผลประโยชน์ของผูท้รงสทิธแิต่เพยีงฝา่ยเดยีว หากแต่ตอ้งคาํนึงถงึ
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ประโยชน์และผลกระทบต่างๆของสาธารณชนดว้ย ดงันัน้ การเจรจาระหว่างประเทศเกีย่วกบั

การคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาจงึควรทีจ่ะมกีารเจรจา หรอืกระทาํการในการเ จรจาระดบัพหุ

ภาคแีละเปิดโอกาสใหแ้ต่ละประเทศ โดยเฉพาะประเทศกําลงัพฒันามทีางเลอืกในการออก

กฎหมายภายในตามสมควรและเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศตนเองในแต่

ละประเทศ 

 ประเทศไทย ซึง่เป็นประเทศกําลงัพฒันาจงึควรหลกีเลีย่งกรเจรจาประเดน็ดา้นทรพัยส์นิ

ทางปญัญาในคว ามตกลงการคา้เสรรีะดบัทวภิาค ีเพราะเน่ืองจากการเจรจาเช่นน้ีจะทาํให้

ประเทศไทยมอีํานาจในการเจรจาน้อยกว่า และเกดิความเสยีเปรยีบอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้

 โดยเฉพาะประเดน็การคุม้ครองสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาเรือ่งการขยายอายกุาร

คุม้ครองสทิธบิตัรทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิากําหน ดไว ้3 ประเดน็ อนัไดแ้ก่ 1.) ประเทศคู่คา้ตอ้ง

คุม้ครองการประดษิฐท์ีเ่ป็นสิง่มชีวีติ  2.) ตอ้งขยายอายกุารคุม้ครอง  3.) ตอ้งเขา้รว่มใน

สนธสิญัญาว่าดว้ยความรว่มมอืทางสทิธบิตัร ซึง่จะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อประเทศไทยใน

หลายๆดา้น ดงัน้ี 

 1. การคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญ าในการประดษิฐท์ีเ่ป็นสิง่มชีวีติ เป็นการคุม้ครอง

ทรพัยส์นิทางปญัญาในทุกสาขาเทคโนโลยโีดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ กรณเีช่นน้ียอ่มก่อใหเ้กดิการ

ผกูขาดทางเศรษฐกจิและก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสงัคมของประเทศกําลงัพฒันามากขึน้เป็น

ทวคีณู 

 2. กรณกีารขยายอายกุารคุม้ครองสทิธบิตัร ขอ้เรยีกรอ้งเช่นน้ีเป็นขอ้เรยีกรอ้งทีป่ระเทศ

สหรฐัอเมรกิาเป็นฝา่ยทีจ่ะไดร้บัประโยชน์แต่เพยีงฝา่ยเดยีว กล่าวคอื  ประเทศสหรฐัอเมรกิา

ตอ้งการใหบ้รรษทัขา้มชาตขิองตนผกูขาดตลาดไดเ้ป็นระยะเวลาทีน่านขึน้ เ ป็นตลาดของ

บรรษทัยาขา้มชาตเิอง ซึง่ประเทศกําลงัพฒันาจะไดร้บัผลกระทบและประสบปญัหาการเขา้ถงึยา

เน่ืองจากยามรีาคาแพง  

 3. กรณกีารเขา้รว่มสนธสิญัญาพซีที ีกเ็ป็นประโยชน์แก่บรรษทัขา้มชาตใินอนัทีจ่ะยืน่

ขอรบัสทิธบิตัรเพยีงครัง้เดยีว แต่จะไดร้บัความคุม้ครองในหลายประเทศ 

 4. ผลกระทบทางเศรษฐกจิ จากขอ้มลูองคก์ารอนามยัโลก ประมาณการว่าผูต้ดิเชือ้เอดส์

ทัว่โลกในปจัจบุนัมจีาํนวนกว่า 60 ลา้นคน และส่วนใหญ่ของผูต้ดิเชือ้กค็อืคนทีอ่าศยัอยูใ่น

ประเทศกําลงัพฒันา 
31

 ซึง่ในประเทศกําลงัพฒันาส่วนใหญ่มกัประสบกบัสภาวะปญัหาความ

ยากจนและปญัหาการว่างงาน หากมกีารตกลงขยายอายกุารคุม้ครองสทิธบิตัรตามความตกลงที่

                                                 
31 Bass, N.A. “NOTE: Implications of the TRIPs Agreement for Developing Countries: Pharmaceutical 

Patent Laws in Brazil and South Africa in the 21st Century” , 34 Geo.Wash. Int’L.Rev.191 (2002). 
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ประเทศสหรฐัอเมรกิาเสนอนัน้ ยอ่มมแีต่จะก่อใหเ้กดิปญัหาการเขา้ถงึยาเน่ืองจากยาทีม่รีาคา

แพง  

 5. ผลกระทบต่อสทิธทิางสงัคม แมท้รพัยส์นิทางปญัญาจะส่งเสรมิใหเ้กดิการพฒันา

เทคโนโลย ีแต่การพฒันาเทคโนโลยมีกัจะมเีป้าหมายทางธุรกจิเป็นสาํคญั งานวจิยัและพฒันาจะ

ใหค้วามสาํคญัต่อผลสาํ เรจ็ของธุรกจิมากกว่าตอบสนองความตอ้งการของสงัคม เช่น บรษิทัยา

จะมุง่เน้นในการสรา้งยาทีเ่ป็นทีต่อ้งการของตลาด มากกว่าทีจ่ะคดิคน้ยาทีเ่ป็นทีต่อ้งการของ

สงัคม
32

 ดงันัน้ทรพัยส์นิทางปญัญาจงึไมใ่ช่กลไกเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของสงัคม 

หากแต่เป็นเครือ่งมอืแสวงหาผลกําไรทางธุรกจิ 

 6. ผลกระทบต่อสทิธดิา้นสุขภาพ นบัตัง้แต่ประเทศไทยไดแ้กไ้ขกฎหมายสทิธบิตัรเพื่อ

คุม้ครองผลติภณัฑย์า ในปี พ.ศ. 2535 ปรากฏว่าไดม้กีารยืน่คาํขอรบัสทิธบิตัรผลติภณัฑย์าเป็น

จาํนวนมาก ซึง่เกอืบทัง้หมดเป็นการขอรบัสทิธบิตัรโดยบรษิทัยาต่างชาตแิทบทัง้สิน้ 

 เมือ่บรษิทัขา้มชาตเิหล่านัน้ไดร้บัสทิธบิตัรกจ็ะก่อใหเ้กดิการผกูขาดในผลติภณัฑย์า ทาํ

ใหย้ามรีาคาแพง ประชาชนกไ็มส่ามารถเขา้ถงึยารกัษาโรคได ้แมแ้ต่รฐับาลประเทศไทยกไ็ม่

สามารถจดัหายาใหป้ระชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถงึทุกโรค เช่น ยารกัษาโรคเอดส ์เป็นตน้ 

 7. ผลกระทบต่อชุมชนและ วฒันธรรม องคก์ารอนามยัโลกไดป้ระเมนิไวว้่า ในปจัจบุนั

ประชากรโลกกว่ารอ้ยละ 80 ยงัคงตอ้งพึง่พาการแพทยแ์บบดัง้เดมิ
33

 กรรมวธิรีกัษาโรคแบบ

ดัง้เดมิแมว้่าโดยส่วนใหญ่จะพึง่พาผลติผลโดยธรรมชาต ิแต่กรรมวธิกีไ็มใ่ช่สิง่ทีม่อียูต่าม

ธรรมชาต ิหากแต่เป็นผลงานการสรา้งสรรคท์า งปญัญาของบุคคล เช่น การทีแ่พทยพ์ืน้บา้นจะ

นําสมนุไพรหรอืพชืมาปรงุเป็นยา แพทยจ์ะตอ้งทราบถงึชนิดและคุณสมบตัขิองสมนุไพรนัน้ๆ 

รวมทัง้อาจจะตอ้งทราบถงึสถานทีท่ีจ่ะพบสมนุไพร เวลาทีจ่ะเกบ็ ส่วนผสมต่างๆ เป็นตน้ ซึง่

ความรูเ้หล่าน้ี มคีวามสาํคญัในทางเภสชักรรมเป็นอยา่งมาก 

 ซึง่ในทางจารตี กรรมวธิเีหล่าน้ียอ่มเป็นทรพัยส์นิอนัทรงคุณค่าทีส่บืทอดกนัมา โดย

ไมไ่ดม้คีวามสมัพนัธท์ีต่ ัง้อยูบ่นพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ หากแต่เป็นวฒันธรรมและวถิชีวีติของคน

ไทย 

 ระบบทรพัยส์นิทางปญัญาไดถู้กใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการฉกฉวยทรพัยากรชวีภาพ และ

ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ของประเทศกําลงัพฒันา ตามกฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศ

ญีปุ่น่ นกัวจิยัหรอืบรษิทัสามารถนําเอาทรพัยากรชวีภาพหรอืภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ไปขอรบั

                                                 
32 Chatley , A,A Healthy Business?: World Health and Pharmaceutical Industry, Zed Books Ltd, 

London and New Jersey(1990). 
33 Shelton, D., Legal Approaches to Obtaining Compensation for the Access to and Use of 

Traditional Knowledge of Indigenous Peoples, University of California, Berkeley, California, 1993, 

p.24 
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สทิธบิตัรไดโ้ดยงา่ย ไมว่่าจะเป็นการขอรบัสทิธบิตัรในสารเคมทีีส่กดัจากสิง่มชีวีติ หรอืทีท่าํให้

เป็นสารบรสิุทธิ ์การจดทะเบยีนสทิธบิตัรในตวัพชื สตัว ์หรอืจลุนิทรยีโ์ดยตรง เป็นตน้ 

 8. ผลกระทบต่อเสรภีาพทางวชิาการ   ในอนาคตปจัจยัทีใ่ชป้ระเมนิความเป็นเลศิทาง

วชิาการของมหาวทิยาลยัแนวใหมก่ค็อื ความสาํเรจ็ในทางพาณชิยข์องงานวจิยั ชื่อเสยีงของ

อาจารย ์และความสาํเรจ็ของบณัฑติ ซึง่ในระบบน้ี การสรา้งงานวจิยัจะมเีป้าหมายเพื่อการสรา้ง

เทคโนโลยเีพื่อขอรบัสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญา และเพื่อนําไปแสวงหาประโยชน์เชงิพาณชิย์

เป็นสาํคญั ผลกระทบทีจ่ะตามมากค็อื 

 -  ความรูท้ีไ่ดจ้ากการวจิยักจ็ะไมถู่กนําออกเผยแพรต่่อสาธารณชน หากแต่จะถูกเกบ็

รกัษาเป็นความลบั เพื่อหาลู่ทางเปลีย่นความรูน้ัน้ใหเ้ป็นกําไร หรอืหาโอกาสในการขอรบัสทิธใิน

ทรพัยส์นิทางปญัญา 

 -  หากจะตอ้งมกีารโอนถ่ายความรูม้หาวทิยาลยักจ็ะเลอืกโอนถ่ายใหก้บับรษิทัเอกชนที่

ใหผ้ลตอบแทน มากกว่าทีจ่ะโอนถ่ายใหแ้ก่สงัคม 

 ซึง่กล่าวโดยสรปุแลว้ การทาํเขตการคา้เสรรีะหว่างป ระเทศทีพ่ฒันาแลว้กบัประเทศ

กําลงัพฒันา ยอ่มก่อใหเ้กดิผลดแีก่บุคคลกลุ่มหน่ึง แต่จะก่อใหเ้กดิผลกระทบทัง้ในระยะสัน้และ

ระยะยาวใหแ้ก่บุคคลอกีกลุ่มหน่ึงซึง่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศทีก่ําลงัพฒันา 

 ประเดน็ดา้นทรพัยส์นิทางปญัญาเป็นประเดน็ทีม่คีวามสลบัซบัซอ้นและเกี่ ยวพนักบั

ผลประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนใหญ่ รฐับาลจะตอ้งมวีสิยัทศัน์อนักวา้งไกลเพื่อพจิารณาถงึ

ผลกระทบจากการทาํความตกลงเขตการคา้เสรอียา่งถีถ่ว้นและรอบดา้น โดยคาํนึงถงึ

ผลประโยชน์ของประเทศชาตเิป็นสาํคญั การตกลงทาํเขตการคา้เสรจีงึควรจะตอ้งมกีาร

ศกึษาวจิยัอยา่งจรงิจงัแ ละเป็นระบบ นอกจากนัน้กระบวนการในการจดัทาํและเจรจายงัตอ้ง

เป็นไปโดยโปรง่ใส โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดม้สี่วนรว่มในการแสดงความคดิเหน็และรบัรูถ้งึ

ความเป็นไป ตลอดจนรบัรูผ้ลของการเจรจาต่อรองอยา่งต่อเน่ืองและมากทีสุ่ดดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะ 

เน่ืองจากการทาํความตกลงเขตการคา้เสร ีไมใ่ช่เรือ่งการขึน้ลงของภาษ ีหรอืทางการคา้

เพยีงอยา่งเดยีว หากแต่มจีดุมุง่หมายที ่อํานาจอธปิไตยของรฐั (Sovereignty of State) ซึง่จะ

ไดร้บัผลกระทบรนุแรงตามมาจากการลงนามของรฐับาล และในอนาคตจะมขีอ้จาํกดัอยา่งมาก 

ในการบรหิารและนโยบายทีส่อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิแ ละสงัคม ดงันัน้ เพื่อตัง้รบักบั

ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้และเพื่อป้องกนัความผดิพลาด อนัจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายให้ แก่ทัง้

ผูป้ระกอบการและประชาชนชาวไทย รฐับาลทีต่อ้งเจรจาเพื่อเขา้ทาํความตกลงการคา้เสร ีควร

จะปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 
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 1. ประเทศไทยควรมี การศกึษาและวจิยัอยา่งจริ งจงัและเป็นระบบถงึผลกระทบทัง้ขอ้ด ี

และโดยเฉพาะขอ้เสยีทีป่ระเทศและประชาชนชาวไทยจะไดร้บัหากมกีารเขา้ทาํความตกลงเขต

การคา้เสร ี

 2. ประเทศไทยควรศกึษาถงึขอ้เสนอตามความตกลงทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาเสนอใหว้่า

มคีวามเป็นไปไดม้ากน้อยเพยีงใดในทางปฏบิตั ิเช่น 

 -  ศกึษาจากกรณศีกึษาโดยเปรยีบเทยีบกบัประเทศทีม่สีภาพทางเศรษฐกจิ และสงัคมที่

ใกลเ้คยีงกบัประเทศไทยและไดเ้ขา้ทาํความตกลง FTA กบัประเทศสหรฐัอเมรกิาแลว้  ว่า

ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดม้กีารปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีไ่ดย้ืน่ขอ้เสนอและตกลงในการแลกเปลีย่น

ขอ้สญัญาทีต่กลงไวก้บัประเทศต่างๆไวห้รอืไมม่ากน้อยเพยีงใด 

 -  หากมคีวามเป็นไปไดน้้อยหรอืไมม่คีวามเป็นไปได้ ในการทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาจะ

ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีป่ระเทศตนสญัญาไวแ้ก่ประเทศไทย  ประเทศไทยควรปรบัขอ้ตกลง

ดงักล่าวโดยการเจรจากบัป ระเทศ สหรฐัอเมรกิา  หรอืสรา้งสภาพบงัคบัและบทลงโทษลงใน

ขอ้ตกลงดงักล่าวดว้ย  

 3. กระบวนการเจรจา ตอ้งมคีวามโปรง่ใส โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดม้สี่วนรว่มใน

การแสดงความคดิเหน็ การทาํประชาพจิารณ์และรบัรูถ้งึความเป็นไป ตลอดจนรบัรูผ้ลของการ

เจรจาต่อรองอยา่งต่อเน่ือง 

 4. การเจรจามใิช่หน้าทีข่องฝา่ยบรหิารเพยีงฝา่ยเดยีว ตอ้งกระทาํผ่านกระบวน การของ

ฝา่ยนิตบิญัญตัดิว้ย  

 5. ในการเจรจาในทุกเรือ่งทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑย์าและสาธารณสุขตอ้งคาํนึงถงึผูป้ว่ย

และผูบ้รโิภคในการพึง่พาตนเองเป็นสาํคญั หากมผีลกระทบแมว้่าจะในระยะสัน้หรอืระยะยาว

จะตอ้งไมร่บัในขอ้เรยีกรอ้งเหล่า นัน้ โดยไมต่อ้งคาํนึงถงึผลประโยชน์ในขอ้เส นอทีป่ระเทศ

สหรฐัอเมรกิาเสนอใหแ้ต่อยา่งใด เพราะตามหลกัสทิธมินุษยชนและตามกฎหมายรฐัธรรมนูญ

แห่งประเทศไทย กล่าวไวว้่าประชาชนทุกคนมสีทิธขิ ัน้พืน้ฐานในการมชีวีติอยูแ่ละมสีุขภาพทีด่ ี

  

 

 

 

 

 

 

 



Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights :TRIPs 

 

Preamble to the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 

 

Members,  

    Desiring to reduce distortions and impediments to international trade, and taking into 

account the need to promote effective and adequate protection of intellectual property 

rights, and to ensure that measures and procedures to enforce intellectual property 

rights do not themselves become barriers to legitimate trade; 

    Recognizing, to this end, the need for new rules and disciplines concerning: 

    (a) the applicability of the basic principles of GATT 1994 and of relevant international 

intellectual property agreements or conventions;  

    (b) the provision of adequate standards and principles concerning the availability, 

scope and use of trade-related intellectual property rights;  

    (c) the provision of effective and appropriate means for the enforcement of trade-

related intellectual property rights, taking into account differences in national legal 

systems;  

    (d) the provision of effective and expeditious procedures for the multilateral 

prevention and settlement of disputes between governments; and  

    (e) transitional arrangements aiming at the fullest participation in the results of the 

negotiations;  

    Recognizing the need for a multilateral framework of principles, rules and disciplines 

dealing with international trade in counterfeit goods; 

    Recognizing that intellectual property rights are private rights;  



    Recognizing the underlying public policy objectives of national systems for the 

protection of intellectual property, including developmental and technological objectives; 

    Recognizing also the special needs of the least-developed country Members in 

respect of maximum flexibility in the domestic implementation of laws and regulations in 

order to enable them to create a sound and viable technological base; 

    Emphasizing the importance of reducing tensions by reaching strengthened 

commitments to resolve disputes on trade-related intellectual property issues through 

multilateral procedures; 

    Desiring to establish a mutually supportive relationship between the WTO and the 

World Intellectual Property Organization (referred to in this Agreement as “WIPO”) as 

well as other relevant international organizations; 

    Hereby agree as follows: 

Article 1 

Nature and Scope of Obligations  

1.    Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may, but 

shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required 

by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of 

this Agreement. Members shall be free to determine the appropriate method of 

implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and 

practice. 

2.    For the purposes of this Agreement, the term “intellectual property” refers to all 

categories of intellectual property that are the subject of Sections 1 through 7 of Part II.  

3.    Members shall accord the treatment provided for in this Agreement to the nationals 

of other Members. (1) In respect of the relevant intellectual property right, the nationals 

of other Members shall be understood as those natural or legal persons that would meet 

the criteria for eligibility for protection provided for in the Paris Convention (1967), the 

Berne Convention (1971), the Rome Convention and the Treaty on Intellectual Property 

http://www.wto.org/English/docs_e/legal_e/27-trips_03_e.htm#Footnote1#Footnote1


in Respect of Integrated Circuits, were all Members of the WTO members of those 

conventions. (2) Any Member availing itself of the possibilities provided in paragraph 3 

of Article 5 or paragraph 2 of Article 6 of the Rome Convention shall make a notification 

as foreseen in those provisions to the Council for Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights (the “Council for TRIPS”).  

  

Article 2  

Intellectual Property Conventions  

1.    In respect of Parts II, III and IV of this Agreement, Members shall comply with 

Articles 1 through 12, and Article 19, of the Paris Convention (1967). 

2.    Nothing in Parts I to IV of this Agreement shall derogate from existing obligations 

that Members may have to each other under the Paris Convention, the Berne 

Convention, the Rome Convention and the Treaty on Intellectual Property in Respect of 

Integrated Circuits. 

  

Article 3 

National Treatment  

1.    Each Member shall accord to the nationals of other Members treatment no less 

favourable than that it accords to its own nationals with regard to the protection (3) of 

intellectual property, subject to the exceptions already provided in, respectively, the 

Paris Convention (1967), the Berne Convention (1971), the Rome Convention or the 

Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits. In respect of 

performers, producers of phonograms and broadcasting organizations, this obligation 

only applies in respect of the rights provided under this Agreement. Any Member 

availing itself of the possibilities provided in Article 6 of the Berne Convention (1971) or 

paragraph 1(b) of Article 16 of the Rome Convention shall make a notification as 

foreseen in those provisions to the Council for TRIPS. 

http://www.wto.org/English/docs_e/legal_e/27-trips_03_e.htm#Footnote2#Footnote2
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2.    Members may avail themselves of the exceptions permitted under paragraph 1 in 

relation to judicial and administrative procedures, including the designation of an 

address for service or the appointment of an agent within the jurisdiction of a Member, 

only where such exceptions are necessary to secure compliance with laws and 

regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement and where 

such practices are not applied in a manner which would constitute a disguised 

restriction on trade. 

  

Article 4  

Most-Favoured-Nation Treatment  

    With regard to the protection of intellectual property, any advantage, favour, privilege 

or immunity granted by a Member to the nationals of any other country shall be 

accorded immediately and unconditionally to the nationals of all other Members. 

Exempted from this obligation are any advantage, favour, privilege or immunity accorded 

by a Member: 

    (a) deriving from international agreements on judicial assistance or law enforcement 

of a general nature and not particularly confined to the protection of intellectual property;  

    (b) granted in accordance with the provisions of the Berne Convention (1971) or the 

Rome Convention authorizing that the treatment accorded be a function not of national 

treatment but of the treatment accorded in another country;  

    (c) in respect of the rights of performers, producers of phonograms and broadcasting 

organizations not provided under this Agreement;  

    (d) deriving from international agreements related to the protection of intellectual 

property which entered into force prior to the entry into force of the WTO Agreement, 

provided that such agreements are notified to the Council for TRIPS and do not 

constitute an arbitrary or unjustifiable discrimination against nationals of other Members.  



  

Article 5  

Multilateral Agreements on Acquisition or Maintenance of Protection  

    The obligations under Articles 3 and 4 do not apply to procedures provided in 

multilateral agreements concluded under the auspices of WIPO relating to the 

acquisition or maintenance of intellectual property rights. 

  

Article 6  

Exhaustion  

    For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to the 

provisions of Articles 3 and 4 nothing in this Agreement shall be used to address the 

issue of the exhaustion of intellectual property rights. 

  

Article 7  

Objectives  

    The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the 

promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of 

technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge 

and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights 

and obligations. 

  

Article 8  

Principles  

1.    Members may, in formulating or amending their laws and regulations, adopt 

measures necessary to protect public health and nutrition, and to promote the public 

interest in sectors of vital importance to their socio-economic and technological 



development, provided that such measures are consistent with the provisions of this 

Agreement.  

2.    Appropriate measures, provided that they are consistent with the provisions of this 

Agreement, may be needed to prevent the abuse of intellectual property rights by right 

holders or the resort to practices which unreasonably restrain trade or adversely affect 

the international transfer of technology.  

Article 27  

Patentable Subject Matter  

1. Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be available for any 

inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they 

are new, involve an inventive step and are capable of industrial application. (5) Subject 

to paragraph 4 of Article 65, paragraph 8 of Article 70 and paragraph 3 of this Article, 

patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the 

place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally 

produced. 

2. Members may exclude from patentability inventions, the prevention within their 

territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect ordre public or 

morality, including to protect human, animal or plant life or health or to avoid serious 

prejudice to the environment, provided that such exclusion is not made merely because 

the exploitation is prohibited by their law. 

3. Members may also exclude from patentability: 

    (a)    diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of humans or 

animals;  

    (b)    plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological 

processes for the production of plants or animals other than non-biological and 

microbiological processes. However, Members shall provide for the protection of plant 

varieties either by patents or by an effective sui generis system or by any combination 
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thereof. The provisions of this subparagraph shall be reviewed four years after the date 

of entry into force of the WTO Agreement.  

  

Article 28  

Rights Conferred  

1.    A patent shall confer on its owner the following exclusive rights: 

    (a) where the subject matter of a patent is a product, to prevent third parties not 

having the owner’s consent from the acts of: making, using, offering for sale, selling, or 

importing (6) for these purposes that product;  

    (b) where the subject matter of a patent is a process, to prevent third parties not 

having the owner’s consent from the act of using the process, and from the acts of: 

using, offering for sale, selling, or importing for these purposes at least the product 

obtained directly by that process.  

2. Patent owners shall also have the right to assign, or transfer by succession, the 

patent and to conclude licensing contracts. 

  

Article 29  

Conditions on Patent Applicants  

1.    Members shall require that an applicant for a patent shall disclose the invention in 

a manner sufficiently clear and complete for the invention to be carried out by a person 

skilled in the art and may require the applicant to indicate the best mode for carrying out 

the invention known to the inventor at the filing date or, where priority is claimed, at the 

priority date of the application. 

2. Members may require an applicant for a patent to provide information concerning the 

applicant’s corresponding foreign applications and grants. 
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Article 30  

Exceptions to Rights Conferred  

    Members may provide limited exceptions to the exclusive rights conferred by a 

patent, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with a normal 

exploitation of the patent and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of 

the patent owner, taking account of the legitimate interests of third parties. 

  

Article 31  

Other Use Without Authorization of the Right Holder  

    Where the law of a Member allows for other use (7) of the subject matter of a patent 

without the authorization of the right holder, including use by the government or third 

parties authorized by the government, the following provisions shall be respected: 

    (a) authorization of such use shall be considered on its individual merits;  

    (b) such use may only be permitted if, prior to such use, the proposed user has 

made efforts to obtain authorization from the right holder on reasonable commercial 

terms and conditions and that such efforts have not been successful within a reasonable 

period of time. This requirement may be waived by a Member in the case of a national 

emergency or other circumstances of extreme urgency or in cases of public non-

commercial use. In situations of national emergency or other circumstances of extreme 

urgency, the right holder shall, nevertheless, be notified as soon as reasonably 

practicable. In the case of public non-commercial use, where the government or 

contractor, without making a patent search, knows or has demonstrable grounds to 

know that a valid patent is or will be used by or for the government, the right holder 

shall be informed promptly;  

    (c) the scope and duration of such use shall be limited to the purpose for which it 

was authorized, and in the case of semi-conductor technology shall only be for public 
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non-commercial use or to remedy a practice determined after judicial or administrative 

process to be anti-competitive;  

    (d) such use shall be non-exclusive;  

    (e) such use shall be non-assignable, except with that part of the enterprise or 

goodwill which enjoys such use;  

    (f) any such use shall be authorized predominantly for the supply of the domestic 

market of the Member authorizing such use;  

    (g) authorization for such use shall be liable, subject to adequate protection of the 

legitimate interests of the persons so authorized, to be terminated if and when the 

circumstances which led to it cease to exist and are unlikely to recur. The competent 

authority shall have the authority to review, upon motivated request, the continued 

existence of these circumstances;  

    (h) the right holder shall be paid adequate remuneration in the circumstances of each 

case, taking into account the economic value of the authorization;  

    (i) the legal validity of any decision relating to the authorization of such use shall be 

subject to judicial review or other independent review by a distinct higher authority in 

that Member;  

    (j) any decision relating to the remuneration provided in respect of such use shall be 

subject to judicial review or other independent review by a distinct higher authority in 

that Member;  

    (k) Members are not obliged to apply the conditions set forth in subparagraphs (b) 

and (f) where such use is permitted to remedy a practice determined after judicial or 

administrative process to be anti-competitive. The need to correct anti-competitive 

practices may be taken into account in determining the amount of remuneration in such 

cases. Competent authorities shall have the authority to refuse termination of 

authorization if and when the conditions which led to such authorization are likely to 

recur;  



    (l) where such use is authorized to permit the exploitation of a patent (“the second 

patent”) which cannot be exploited without infringing another patent (“the first patent”), 

the following additional conditions shall apply:  

        (i) the invention claimed in the second patent shall involve an important technical 

advance of considerable economic significance in relation to the invention claimed in the 

first patent;  

        (ii) the owner of the first patent shall be entitled to a cross-licence on reasonable 

terms to use the invention claimed in the second patent; and  

        (iii) the use authorized in respect of the first patent shall be non-assignable except 

with the assignment of the second patent.  

  

Article 32  

Revocation/Forfeiture  

    An opportunity for judicial review of any decision to revoke or forfeit a patent shall be 

available. 

  

Article 33  

Term of Protection  

    The term of protection available shall not end before the expiration of a period of 

twenty years counted from the filing date (8) 

  

Article 34  

Process Patents: Burden of Proof  

1. For the purposes of civil proceedings in respect of the infringement of the rights of 

the owner referred to in paragraph 1(b) of Article 28, if the subject matter of a patent is 

a process for obtaining a product, the judicial authorities shall have the authority to 
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order the defendant to prove that the process to obtain an identical product is different 

from the patented process. Therefore, Members shall provide, in at least one of the 

following circumstances, that any identical product when produced without the consent 

of the patent owner shall, in the absence of proof to the contrary, be deemed to have 

been obtained by the patented process: 

    (a) if the product obtained by the patented process is new;  

    (b) if there is a substantial likelihood that the identical product was made by the 

process and the owner of the patent has been unable through reasonable efforts to 

determine the process actually used.  

2. Any Member shall be free to provide that the burden of proof indicated in paragraph 1 

shall be on the alleged infringer only if the condition referred to in subparagraph (a) is 

fulfilled or only if the condition referred to in subparagraph (b) is fulfilled. 

3. In the adduction of proof to the contrary, the legitimate interests of defendants in 

protecting their manufacturing and business secrets shall be taken into account.  

 

 

Paris Convention for the Protection of Industrial Property 

Article 2 

National Treatment for Nationals of Countries of the Union 

 (1) Nationals of any country of the Union shall, as regards the protection of industrial 

property, enjoy in all the other countries of the Union the advantages that their 

respective laws now grant, or may hereafter grant, to nationals; all without prejudice to 

the rights specially provided for by this Convention. Consequently, they shall have the 

same protection as the latter, and the same legal remedy against any infringement of 

their rights, provided that the conditions and formalities imposed upon nationals are 

complied with. 



Article 4 

A to I. Patents, Utility Models, Industrial Designs, 

Marks, Inventors’ Certificates: Right of Priority 

G. Patents: Division of the Application 

A. 

(1) Any person who has duly filed an application for a patent, or for the registration of a 

utility model, or of an industrial design, or of a trademark, in one of the countries of the 

Union, or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing in the other 

countries, a right of priority during the periods hereinafter fixed. 

(2) Any filing that is equivalent to a regular national filing under the domestic legislation 

of any country of the Union or under bilateral or multilateral treaties concluded between 

countries of the Union shall be recognized as giving rise to the right of priority. 

(3) By a regular national filing is meant any filing that is adequate to establish the date 

on which the application was filed in the country concerned, whatever may be the 

subsequent fate of the application. 

B. 

Consequently, any subsequent filing in any of the other countries of the Union before 

the expiration of the periods referred to above shall not be invalidated by reason of any 

acts accomplished in the interval, in particular, another filing, the publication or 

exploitation of the invention, the putting on sale of copies of the design, or the use of 

the mark, and such acts cannot give rise to any third–party right or any right of personal 

possession. Rights acquired by third parties before the date of the first application that 

serves as the basis for the right of priority are reserved in accordance with the domestic 

legislation of each country of the Union 

C. 

(1) The periods of priority referred to above shall be twelve months for patents and 

utility models, and six months for industrial designs and trademarks. 



(2) These periods shall start from the date of filing of the first application; the day of 

filing shall not be included in the period. 

(3) If the last day of the period is an official holiday, or a day when the Office is not 

open for the filing of applications in the country where protection is claimed, the period 

shall be extended until the first following working day. 

(4) A subsequent application concerning the same subject as a previous first application 

within the meaning of paragraph (2), above, filed in the same country of the Union shall 

be considered as the first application, of which the filing date shall be the starting point 

of the period of priority, if, at the time of filing the subsequent application, the said 

previous application has been withdrawn, abandoned, or refused, without having been 

laid open to public inspection and without leaving any rights outstanding, and if it has 

not yet served as a basis for claiming a right of priority. The previous application may 

not thereafter serve as a basis for claiming a right of priority. 

D. 

(1) Any person desiring to take advantage of the priority of a previous filing shall be 

required to make a declaration indicating the date of such filing and the country in which 

it was made. Each country shall determine the latest date on which such declaration 

must be made. 

(2) These particulars shall be mentioned in the publications issued by the competent 

authority, and in particular in the patents and the specifications relating thereto. 

(3) The countries of the Union may require any person making a declaration of priority 

to produce a copy of the application (description, drawings, etc.) previously filed. The 

copy, certified as correct by the authority which received such application, shall not 

require any authentication, and may in any case be filed, without fee, at any time within 

three months of the filing of the subsequent application. They may require it to be 

accompanied by a certificate from the same authority showing the date of filing, and by 

a translation. 



(4) No other formalities may be required for the declaration of priority at the time of filing 

the application. Each country of the Union shall determine the consequences of failure 

to comply with the formalities prescribed by this Article, but such consequences shall in 

no case go beyond the loss of the right of priority. 

(5) Subsequently, further proof may be required. 

Any person who avails himself of the priority of a previous application shall be required 

to specify the number of that application; this number shall be published as provided for 

by paragraph (2), above. 

E. 

(1) Where an industrial design is filed in a country by virtue of a right of priority based 

on the filing of a utility model, the period of priority shall be the same as that fixed for 

industrial designs. 

(2) Furthermore, it is permissible to file a utility model in a country by virtue of a right of 

priority based on the filing of a patent application, and vice versa. 

F. 

No country of the Union may refuse a priority or a patent application on the ground that 

the applicant claims multiple priorities, even if they originate in different countries, or on 

the ground that an application claiming one or more priorities contains one or more 

elements that were not included in the application or applications whose priority is 

claimed, provided that, in both cases, there is unity of invention within the meaning of 

the law of the country. 

With respect to the elements not included in the application or applications whose 

priority is claimed, the filing of the subsequent application shall give rise to a right of 

priority under ordinary conditions. 

G. 



(1) If the examination reveals that an application for a patent contains more than one 

invention, the applicant may divide the application into a certain number of divisional 

applications and preserve as the date of each the date of the initial application and the 

benefit of the right of priority, if any. 

(2) The applicant may also, on his own initiative, divide a patent application and 

preserve as the date of each divisional application the date of the initial application and 

the benefit of the right of priority, if any. Each country of the Union shall have the right 

to determine the conditions under which such division shall be authorized. 

H. 

Priority may not be refused on the ground that certain elements of the invention for 

which priority is claimed do not appear among the claims formulated in the application in 

the country of origin, provided that the application documents as a whole specifically 

disclose such elements. 

I. 

(1) Applications for inventors’ certificates filed in a country in which applicants have the 

right to apply at their own option either for a patent or for an inventor’s certificate shall 

give rise to the right of priority provided for by this Article, under the same conditions 

and with the same effects as applications for patents. 

(2) In a country in which applicants have the right to apply at their own option either for 

a patent or for an inventor’s certificate, an applicant for an inventor’s certificate shall, in 

accordance with the provisions of this Article relating to patent applications, enjoy a right 

of priority based on an application for a patent, a utility model, or an inventor’s 

certificate. 

  

Article 4bis 

Patents: Independence of Patents Obtained for the Same Invention in Different 

Countries 



 (1) Patents applied for in the various countries of the Union by nationals of countries of 

the Union shall be independent of patents obtained for the same invention in other 

countries, whether members of the Union or not. 

(2) The foregoing provision is to be understood in an unrestricted sense, in particular, in 

the sense that patents applied for during the period of priority are independent, both as 

regards the grounds for nullity and forfeiture, and as regards their normal duration. 

(3) The provision shall apply to all patents existing at the time when it comes into effect. 

(4) Similarly, it shall apply, in the case of the accession of new countries, to patents in 

existence on either side at the time of accession. 

(5) Patents obtained with the benefit of priority shall, in the various countries of the 

Union, have a duration equal to that which they would have, had they been applied for 

or granted without the benefit of priority. 

  

Article 4ter 

Patents: Mention of the Inventor in the Patent 

The inventor shall have the right to be mentioned as such in the patent. 

  

Article 4quater 

Patents: Patentability in Case of Restrictions of Sale by Law 

The grant of a patent shall not be refused and a patent shall not be invalidated on the 

ground that the sale of the patented product or of a product obtained by means of a 

patented process is subject to restrictions or limitations resulting from the domestic law. 

  



Article 5 

A. Patents: Importation of Articles; Failure to Work or Insufficient Working; 

Compulsory Licenses 

B. Industrial Designs: Failure to Work; Importation of Articles 

C. Marks: Failure to Use; Different Forms; Use by Co–proprietors 

D. Patents, Utility Models, Marks, Industrial Designs: Marking 

A. 

(1) Importation by the patentee into the country where the patent has been granted of 

articles manufactured in any of the countries of the Union shall not entail forfeiture of 

the patent. 

(2) Each country of the Union shall have the right to take legislative measures providing 

for the grant of compulsory licenses to prevent the abuses which might result from the 

exercise of the exclusive rights conferred by the patent, for example, failure to work. 

(3) Forfeiture of the patent shall not be provided for except in cases where the grant of 

compulsory licenses would not have been sufficient to prevent the said abuses. No 

proceedings for the forfeiture or revocation of a patent may be instituted before the 

expiration of two years from the grant of the first compulsory license. 

(4) A compulsory license may not be applied for on the ground of failure to work or 

insufficient working before the expiration of a period of four years from the date of filing 

of the patent application or three years from the date of the grant of the patent, 

whichever period expires last; it shall be refused if the patentee justifies his inaction by 

legitimate reasons. Such a compulsory license shall be non–exclusive and shall not be 

transferable, even in the form of the grant of a sub–license, except with that part of the 

enterprise or goodwill which exploits such license. 

(5) The foregoing provisions shall be applicable, mutatis mutandis, to utility models. 

 

 



 

B. 

The protection of industrial designs shall not, under any circumstance, be subject to any 

forfeiture, either by reason of failure to work or by reason of the importation of articles 

corresponding to those which are protected. 

C. 

(1) If, in any country, use of the registered mark is compulsory, the registration may be 

cancelled only after a reasonable period, and then only if the person concerned does 

not justify his inaction. 

(2) Use of a trademark by the proprietor in a form differing in elements which do not 

alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered in one of 

the countries of the Union shall not entail invalidation of the registration and shall not 

diminish the protection granted to the mark. 

(3) Concurrent use of the same mark on identical or similar goods by industrial or 

commercial establishments considered as co–proprietors of the mark according to the 

provisions of the domestic law of the country where protection is claimed shall not 

prevent registration or diminish in any way the protection granted to the said mark in 

any country of the Union, provided that such use does not result in misleading the 

public and is not contrary to the public interest. 

D. 

No indication or mention of the patent, of the utility model, of the registration of the 

trademark, or of the deposit of the industrial design, shall be required upon the goods 

as a condition of recognition of the right to protection. 

  

 



 

Article 5bis 

All Industrial Property Rights: Period of Grace for the Payment of Fees for the 

Maintenance of Rights; 

Patents: Restoration 

 (1) A period of grace of not less than six months shall be allowed for the payment of 

the fees prescribed for the maintenance of industrial property rights, subject, if the 

domestic legislation so provides, to the payment of a surcharge. 

(2) The countries of the Union shall have the right to provide for the restoration of 

patents which have lapsed by reason of non–payment of fees. 

  

Article 5ter 

Patents: Patented Devices Forming Part of Vessels, Aircraft, or Land Vehicles 

In any country of the Union the following shall not be considered as infringements of the 

rights of a patentee: 

(i) the use on board vessels of other countries of the Union of devices forming the 

subject of his patent in the body of the vessel, in the machinery, tackle, gear and other 

accessories, when such vessels temporarily or accidentally enter the waters of the said 

country, provided that such devices are used there exclusively for the needs of the 

vessel; 

(ii) the use of devices forming the subject of the patent in the construction or operation 

of aircraft or land vehicles of other countries of the Union, or of accessories of such 

aircraft or land vehicles, when those aircraft or land vehicles temporarily or accidentally 

enter the said country. 

  



 

Article 5quater 

Patents: Importation of Products Manufactured by a Process Patented in the 

Importing Country 

When a product is imported into a country of the Union where there exists a patent 

protecting a process of manufacture of the said product, the patentee shall have all the 

rights, with regard to the imported product, that are accorded to him by the legislation of 

the country of importation, on the basis of the process patent, with respect to products 

manufactured in that country. 

  

Article 5quinquies 

Industrial Designs 

Industrial designs shall be protected in all the countries of the Union. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

พระราชบญัญติัสิทธิบตัร 

พ.ศ. 2522 

   

 

ภมูพิลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่11 มนีาคม พ.ศ. 2522 

เป็นปีที ่34 ในรชักาลปจัจบุนั 

 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช  มพีระบรมราชโองการโปรด

เกลา้ ฯ ใหป้ระกาศว่า 

โดยทีเ่ป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยสทิธบิตัรเพื่อคุม้ครองการประดษิฐแ์ละการ

ออกแบบผลติภณัฑ ์

จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้  ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัขิึน้ไวโ้ดยคาํแนะนําและยนิยอม

ของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิทาํหน้าทีร่ฐัสภา ดงัต่อไปน้ี 

 

 มาตรา 1  พระราชบญัญตัน้ีิเรยีกว่า "พระราชบญัญตัสิทิธบิตัร พ.ศ. 2522" 

 

 มาตรา 2   พระราชบญัญตัน้ีิใหใ้ชบ้งัคบัเมือ่พน้กําหนดหน่ึงรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนั

ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมวด 1 

บททัว่ไป 

   

 

มาตรา 3
  

 ในพระราชบญัญตัน้ีิ 

 "สทิธบิตัร " หมายความว่า  หนงัสอืสาํคญัทีอ่อกใหเ้พื่อคุม้ครองการประดษิฐห์รอืการ

ออกแบบผลติภณัฑ ์ตามทีก่ําหนดในหมวด 2 และหมวด 3 แห่งพระราชบญัญตัน้ีิ 

 "อนุสทิธบิตัร " หมายความว่า  หนงัสอืสาํคญั ทีอ่อกใหเ้พื่อคุม้ครองการประดษิฐต์ามที่

กําหนดในหมวด 3 ทว ิแห่งพระราชบญัญตัน้ีิ 



 "การประดษิฐ"์ หมายความว่า  การคดิคน้หรอืคดิทาํขึน้  อนัเป็นผลใหไ้ดม้าซึง่ผลติภณัฑ์

หรอืกรรมวธิใีดขึน้ใหม ่หรอืการกระทาํใด ๆ ทีท่าํใหด้ขี ึน้ซึง่ผลติภณัฑห์รอืกรรมวธิ ี

 "กรรมวธิี " หมายคว ามว่า  วธิกีาร  กระบวนการ  หรอืกรรมวธิใีนการผลติหรอืการเกบ็

รกัษาใหค้งสภาพหรอืใหม้คีุณภาพดขีึน้หรอืการปรบัสภาพใหด้ขีึน้ซึง่ผลติภณัฑแ์ละรวมถงึการ

ใชก้รรมวธินีัน้ ๆ ดว้ย 

 "แบบผลติภณัฑ์ "  หมายความว่า  รปูรา่งของผลติภณัฑ์  หรอืองคป์ระกอบของ

ลวดลาย  หรอืสขีองผลติภณัฑ์  อันมลีกัษณะพเิศษสาํหรบัผลติภณัฑซ์ึง่สามารถใชเ้ป็นแบบ

สาํหรบัผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมรวมทัง้หตัถกรรมได ้

 "ผูท้รงสทิธบิตัร" หมายความรวมถงึผูร้บัโอนสทิธบิตัร 

 "ผูท้รงอนุสทิธบิตัร" หมายความรวมถงึผูร้บัโอนอนุสทิธบิตัร  

 "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการสทิธบิตัร 

 "พนกั งานเจา้หน้าที่ "  หมายความว่า  ผูซ้ึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้ใหป้ฏบิตักิารตาม

พระราชบญัญตัน้ีิ 

"อธบิดี" หมายความว่า  อธบิดกีรมทรพัยส์นิทางปญัญา  และใหห้มายความรวมถงึผูซ้ึง่

อธบิดกีรมทรพัยส์นิทางปญัญามอบหมายดว้ย 

 "รฐัมนตร"ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

 

 มาตรา 4  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณชิยร์กัษาการตามพระราชบญัญตัน้ีิและใหม้ี

อํานาจแต่งตัง้พนกังานเจา้หน้าที่   ออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไมเ่กนิอตัราตามบญัชี

ทา้ยพระราชบญัญตัน้ีิ  ลดหรอืยกเวน้ค่าธรรมเนียม  และกําหนดกจิการอื่นเพื่อปฏบิตักิารตาม

พระราชบญัญตัน้ีิ 

 กฎกระทรวงนัน้ เมือ่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

หมวด 2 

สิทธิบตัรการประดิษฐ์ 

   

ส่วนท่ี 1 

การขอรบัสิทธิบตัร 

   

 

 มาตรา  5  ภายใตบ้งัคบัมาตรา  9 การประดษิฐท์ีข่อรบัสทิธบิตัรไดต้อ้งประกอบดว้ย

ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 



 (1) เป็นการประดษิฐข์ึน้ใหม ่

 (2) เป็นการประดษิฐท์ีม่ขี ัน้การประดษิฐส์งูขึน้ และ 

 (3) เป็นการประดษิฐท์ีส่ามารถประยกุตใ์นทางอุตสาหกรรม 

 

 มาตรา 6  การประดษิฐข์ึน้ใหม ่ไดแ้ก่การประดษิฐท์ีไ่มเ่ป็นงานทีป่รากฏอยูแ่ลว้ 

 งานทีป่รากฏอยูแ่ลว้ ใหห้มายความถงึการประดษิฐ ์ดงัต่อไปน้ีดว้ย 

 (1) การประดษิฐท์ีม่หีรอืใชแ้พรห่ลายอยูแ่ลว้ในราชอาณาจกัรก่อนวนัขอรบัสทิธบิตัร 

 (2) การประดษิฐท์ีไ่ดม้กีารเปิดเผย  สาระสาํคญัหรอืรายละเอยีดในเอกสารหรอืสิง่พมิพ์

ทีไ่ดเ้ผยแพรอ่ยูแ่ลว้       ไมว่่าในหรอืนอกราชอาณาจกัรก่อนวนัขอรบัสทิธบิตัร  และไมว่่าการ

เปิดเผยนัน้จะกระทาํโดยเอกสาร สิง่พมิพ ์การนําออกแสดง หรอืการเปิดเผยต่อสาธารณชนดว้ย

ประการใด ๆ 

 (3) การประดษิฐท์ีไ่ดร้บัสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัรแลว้ไมว่่าในหรอืนอกราชอาณาจกัร

ก่อนวนัขอรบัสทิธบิตัร 

 (4) การประดษิฐท์ีม่ผีูข้อรบัสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัรไวแ้ลว้นอกราชอาณาจกัรเป็นเ วลา

เกนิกว่าสบิแปดเดอืนก่อนวนัขอรบัสทิธบิตัรแต่ยงัมไิดม้กีารออกสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัรให ้

 (5) การประดษิฐท์ีม่ผีูข้อรบัสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัรไวแ้ลว้ไมว่่าในหรอืนอก

ราชอาณาจกัรและไดป้ระกาศโฆษณาแลว้ก่อนวนัขอรบัสทิธบิตัรในราชอาณาจกัร 

 การเปิดเผยสาระสาํคญัหรอืรายละเอยีดทีเ่กดิขึน้หรอืเป็นผลมาจากการกระทาํอนัมชิอบ

ดว้ยกฎหมาย  หรอืการเปิดเผยสาระสาํคญัหรอืรายละเอยีดโดยผูป้ระดษิฐ์  รวมทัง้การแสดงผล

งานของผูป้ระดษิฐใ์นงานแสดงสนิคา้ระหว่างประเทศ  หรอืในงานแสดงต่อสาธารณชนของทาง

ราชการ  และการเปิดเผยสาระสาํคญัหรอืรายละเอยีดดงัก ล่าวไดก้ระทาํภายในสบิสองเดอืน

ก่อนทีจ่ะมกีารขอรบัสทิธบิตัรมใิหถ้อืว่าเป็นการเปิดเผยสาระสาํคญัหรอืรายละเอยีดตาม (2) 

 

 มาตรา 7  การประดษิฐท์ีม่ขี ัน้การประดษิฐส์งูขึน้  ไดแ้ก่การประดษิฐท์ีไ่มเ่ป็นทีป่ระจกัษ์

โดยงา่ยแก่บุคคลทีม่คีวามชาํนาญในระดบัสามญัสาํหรบังานประเภทนัน้ 

 

 มาตรา  8  การประดษิฐท์ีส่ามารถประยกุตใ์นทางอุตสาหกรรมไดแ้ก่การประดษิฐท์ี่

สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในการผลติทางอุตสาหกรรม  รวมทัง้หตัถกรรม  เกษตรกรรม  และ

พาณชิยกรรม 

 

 มาตรา 9  การประดษิฐด์งัต่อไปน้ีไมไ่ดร้บัความคุม้ครองตามพระราชบญัญตั ิ

 (1) จลุชพีและส่วนประก อบส่วนใดส่วนหน่ึงของจลุชพีทีม่อียูต่ามธรรมชาติ  สตัว ์ 

พชื หรอืสารสกดัจากสตัวห์รอืพชื 



 (2) กฎเกณฑแ์ละทฤษฎทีางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์

 (3) ระบบขอ้มลูสาํหรบัการทาํงานของเครือ่งคอมพวิเตอร ์

 (4) วธิกีารวนิิจฉยั บาํบดั  หรอืรกัษาโรคมนุษย ์หรอืสตัว ์

 (5) การประดษิฐท์ีข่ดัต่อความสงบเรยีบรอ้ย  หรอืศลีธรรมอนัด ี อนามยัหรอืสวสัดภิาพ

ของประชาชน 

 

 มาตรา 10    ผูป้ระดษิฐเ์ป็นผูม้สีทิธขิอรบัสทิธบิตัร  และมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการระบุชื่อว่า

เป็นผูป้ระดษิฐใ์นสทิธบิตัร 

 สทิธขิอรบัสทิธบิตัรยอ่มโอนและรบัมรดกกนัได ้

 การโอนสทิธขิอรบัสทิธบิตัรตอ้งทาํเป็นหนงัสอืลงลายมอืชื่อผูโ้อน และผูร้บัโอน 

 

 มาตรา  11  สทิธขิอรบัสทิธบิตัรสาํหรบัการประดษิฐซ์ึง่ลกูจา้งไดป้ระดษิฐข์ึน้โดยการ

ทาํงานตามสญัญาจา้งหรอืโดยสญัญาจา้งทีม่วีตัถุประสงคใ์หท้าํการประดษิฐย์อ่มตกไดแ้ก่

นายจา้ง เวน้แต่สญัญาจา้งจะระบุไวเ้ป็นอยา่งอื่น 

 ความในวรรคหน่ึง ใหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณทีีล่กูจา้งทีท่าํการประดษิฐส์ิง่หน่ึงสิง่ใดดว้ยการใช้

วธิกีารสถติิ  หรอืรายงานซึง่ลกูจา้งสามารถใชห้รอืล่วงรูไ้ดเ้พราะการเป็นลกูจา้งตามสญัญาจา้ง

นัน้ แมว้่าสญัญาจา้งจะมไิดเ้กีย่วขอ้งกบัการประดษิฐ ์

 

 มาตรา 12  เพื่อส่งเสรมิใหม้กีารประดษิฐแ์ละเพื่อความเป็นธรรมแก่ลกูจา้งในกรณทีีก่าร

ประดษิฐข์องลกูจา้งตามมาตรา  11 วรรคหน่ึง  ถา้นายจา้งไดร้บัประโยชน์จากการประดษิฐห์รื

อนําสิง่ประดษิฐน์ัน้ไปใชใ้หล้กูจา้งมสีทิธไิดร้บับาํเหน็จพเิศษจากนายจา้งนอกเหนือจากค่าจา้ง

ตามปกตไิด ้

 ใหล้กูจา้งทีท่าํการ ประดษิฐต์ามมาตรา  11 วรรคสอง  มสีทิธไิดร้บับาํเหน็จพเิศษจาก

นายจา้ง 

 สทิธทิีจ่ะไดร้บับาํเหน็จพเิศษจะถูกตดัโดยสญัญาจา้งหาไดไ้ม ่

 การขอรบัสทิธติามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ใหย้ืน่ต่ออธบิดตีามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่

กําหนดในกฎกระทรวง  และใหอ้ธบิดมีอีํานาจกําหนดบาํเหน็จพเิศษให้ แก่ลกูจา้งตามที่

เหน็สมควร  โดยคาํนึงถงึค่าจา้ง  ความสาํคญัในการประดษิฐ์  ประโยชน์ทีน่ายจา้งไดร้บัหรอืจะ

ไดร้บัจากการประดษิฐด์งักล่าว และเงือ่นไขอื่นตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 

 

 มาตรา  13  เพื่อประโยชน์ในการส่งเสรมิการประดษิฐข์องขา้ราชการ  หรอืพนกังาน

องคก์ารของรฐัหรอืรัฐวสิาหกจิ ใหถ้อืว่าขา้ราชการ  หรอืพนกังานองคก์ารของรฐัหรอืรฐัวสิาหกจิ

มสีทิธเิช่นเดยีวกบัลกูจา้งตามความในมาตรา  12 เวน้แต่ระเบยีบของทางราชการ  หรอืองคก์าร



ของรฐัหรอืรฐัวสิาหกจินัน้ จะกําหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น 

 

 มาตรา 14   บุคคลซึง่จะขอรบัสทิธบิตัรไดต้อ้งมคีุณสมบตัอิยา่งใดอยา่งหน่ึง  ดงัต่อไปน้ี 

 (1) มสีญัชาตไิทย หรอืเป็นนิตบุิคคลทีม่สีาํนกังานแห่งใหญ่ตัง้อยูใ่นประเทศไทย 

 (2) มสีญัชาตไิทยของประเทศทีเ่ป็นภาคแีห่งอนุสญัญา  หรอืความตกลงระหว่างประเทศ

เกีย่วกบัการคุม้ครองสทิธบิตัรซึง่ประเทศไทยเป็นภาคอียูด่ว้ย 

 (3) มสีญัชาตขิองประเทศทีย่นิยอมใหบุ้คคลสญัชาตไิทยหรอืนิตบุิคคลทีม่สีาํนกังานแห่ง

ใหญ่ตัง้อยูใ่นประเทศไทยขอรบัสทิธบิตัรในประเทศนัน้ได ้

 (4) มภีมูลิาํเนา  หรอือยูใ่นระหว่างการประกอบอุตสาหกรรมหรอืพาณชิยกรรมอยา่ง

แทจ้รงิ และจรงิจงัในประเทศไทยหรอืประเทศทีเ่ป็นภาคแีห่งอนุสญัญาหรื อความตกลงระหว่าง

ประเทศเกีย่วกบัการคุม้ครองสทิธบิตัรซึง่ประเทศไทยเป็นภาคอียูด่ว้ย 

 

 มาตรา  15  ถา้มบุีคคลหลายคนทาํการประดษิฐร์ว่มกนั  บุคคลเหล่านัน้มสีทิธขิอรบั

สทิธบิตัรรว่มกนั 

 ในกรณผีูป้ระดษิฐร์ว่มคนใดไมย่อมรว่มขอรบัสทิธบิตัรหรอืตดิต่อไมไ่ด้  หรอืไมม่สีทิธิ

ขอรบัสทิธบิตัร ผูป้ระดษิฐค์นอื่นจะขอรบัสทิธบิตัรสาํหรบัการประดษิฐท์ีไ่ดท้าํรว่มกนันัน้ในนาม

ของตนเองกไ็ด ้

 ผูป้ระดษิฐร์ว่มซึง่ไมไ่ดร้ว่มขอรบัสทิธบิตัรจะขอเขา้เป็นผูร้ว่มขอรบัสทิธบิตัรเมือ่ใดกไ็ด้

ก่อนมกีารออกสทิธบิตัร  เมือ่ไดร้บัคาํขอแลว้ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีแ่จง้ กําหนดวนัสอบสวนไปยงั

ผูข้อรบัสทิธบิตัรและผูร้ว่มขอรบัสทิธบิตัรในการน้ีใหส้่งสาํเนาคาํขอไปยงัผูข้อรบัสทิธบิตัรและผู้

รว่มขอรบัสทิธบิตัรคนอื่นดว้ย 

  ในการสอบสวนตามวรรคสาม  พนกังานเจา้หน้าทีจ่ะเรยีกผูข้อรบัสทิธบิตัรและผูร้ว่ม

ขอรบัสทิธบิตัร  มาใหถ้อ้ยคาํชีแ้จงหรอืใหส้่ งเอกสารหรอืสิง่ใดเพิม่เตมิกไ็ด้  เมือ่พนกังาน

เจา้หน้าทีไ่ดด้าํเนินการสอบสวนและอธบิดไีดว้นิิจฉยัแลว้  ใหแ้จง้คาํวนิิจฉยัไปยงัผูข้อรบั

สทิธบิตัรและผูร้ว่มขอรบัสทิธบิตัร 

 

 มาตรา  16  ในกรณบุีคคลหลายคนต่างทาํการประดษิฐอ์ยา่งเดยีวกนัโดยไมไ่ด้

รว่มกนั  ใหบุ้คคลซึง่ไดย้ื่ นคาํขอรบัสทิธบิตัรไวก่้อนเป็นผูม้สีทิธริบัสทิธบิตัร  ถา้ยืน่คาํขอรบั

สทิธบิตัรในวนัเดยีวกนั  ใหท้าํความตกลงกนัว่าจะใหบุ้คคลใดมสีทิธแิต่ผูเ้ดยีวหรอืใหม้สีทิธิ

รว่มกนัถา้ตกลงกนัไมไ่ดภ้ายในเวลาทีอ่ธบิดกีําหนดใหคู้่กรณนํีาคดไีปสู่ศาลภายในกําหนดเกา้

สบิวนันบัแต่วนัสิน้ระ ยะเวลาทีอ่ธบิดกีําหนด  ถา้ไมนํ่าคดไีปสู่ศาลภายในกําหนดดงักล่าว  ใหถ้อื

ว่าบุคคลเหล่านัน้ละทิง้คาํขอรบัสทิธบิตัร 

 



 มาตรา  17   การขอรบัสทิธบิตัรใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ําหนดโดย

กฎกระทรวง 

 คาํขอรบัสทิธบิตัรใหม้รีายการดงัต่อไปน้ี 

 (1) ชื่อทีแ่สดงถงึการประดษิฐ ์

 (2) ลกัษณะและความมุง่หมายของการประดษิฐ ์

 (3) รายละเอยีดการประดษิฐท์ีม่ขีอ้ความสมบรูณ์ รดักุม และชดัแจง้อนัจะทาํใหผู้ม้คีวาม

ชาํนาญในระดบัสามญัในศลิปะหรอืวทิยาการทีเ่กีย่วขอ้งสามารถทาํและปฏบิตักิารตามการ

ประดษิฐน์ัน้ได ้และตอ้งระบุวธิกีารในการประดษิฐท์ีด่ทีีสุ่ดทีผู่ป้ระดษิฐจ์ะพงึทราบได ้

 (4) ขอ้ถอืสทิธโิดยชดัแจง้ 

 (5) รายการอื่นตามทีก่ําหนดโดยกฎกระทรวง 

 ในกรณทีีป่ระเทศไทยเขา้เป็นภาคแีห่งความตกลงหรอืความรว่มมอืระหว่างประเทศ

เกีย่วกบัสทิธบิตัร  หากคาํขอรบัสทิธบิตัรเป็นไปตามทีก่ําหนดในความตกลงหรอืความรว่มมอื

ระหว่างประเทศดงักล่าว ใหถ้อืว่าคาํขอดงักล่าวเป็นคาํขอรบัสทิธบิตัรตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

 

 มาตรา 18  คาํขอรบัสทิธบิตัรแต่ละฉบบัใหข้อไดเ้ฉพาะการประดษิฐอ์ยา่งเดยีวคาํขอรบั

สทิธบิตัรเพื่อการประดษิฐห์ลายอยา่งในคาํขอฉบบัเดยีวกนัจะกระทาํไดต่้อเมือ่การประดษิฐ์

หลายอยา่งนัน้มคีวามเกีย่วพนัอนัอาจถอืไดว้่าเป็นการประดษิฐอ์ยา่งเดยีวกนั 

 

 มาตรา 19   บุคคลใดแสดงการประดษิฐห์รอืสิง่ประดษิฐใ์นงานแสดงต่อสาธารณชน  ซึง่

หน่วยงานของรฐัเป็นผูจ้ดัหรอือนุญาตใหม้ขีึน้ในราชอาณาจกัร  ถา้ไดย้ืน่คาํขอรบัสทิธบิตัร

สาํหรบัการประดษิฐน์ัน้ภายในสบิสองเดอืนนบัแต่วนัเปิดงานแสดงต่อสาธารณชน ใหถ้อืว่าไดย้ืน่

คาํขอนัน้ในวนัเปิดงานแสดงนัน้ 

 

มาตรา  19 ทวิ บุคคลตามมาตรา  14 ทีไ่ดย้ืน่คาํขอรบัสทิธบิตัรสาํหรบัการประดษิฐไ์ว้

นอกราชอาณาจกัร ถา้ยืน่ขอรบัสทิธบิตัรสาํหรบัการประดษิฐน์ัน้ในราชอาณาจกัรภายในสบิสอง

เดอืนนบัแต่วนัทีไ่ดย้ืน่คาํขอรบัสิ ทธบิตัรนอกราชอาณาจกัรเป็นครัง้แรก  บุคคลนัน้จะขอใหร้ะบุ

ว่าวนัทีไ่ดย้ืน่คาํขอรบัสทิธบิตัรนอกราชอาณาจกัรเป็นครัง้แรกเป็นวนัทีไ่ดย้ืน่คาํขอใน

ราชอาณาจกัรกไ็ด ้

 

 มาตรา 20  ผูข้อรบัสทิธบิตัรอาจขอแกไ้ขเพิม่เตมิคาํขอรบัสทิธบิตัรไดต้ามหลกัเกณฑ์

และวธิกีารทีก่ําหนดโดยกฎก ระทรวง  แต่การแกไ้ขเพิม่เตมินัน้ตอ้งไมเ่ป็นการเพิม่เตมิ

สาระสาํคญัของการประดษิฐ ์



 

 มาตรา  21   หา้มมใิหเ้จา้พนกังานซึง่มหีน้าทีเ่กีย่วกบัการขอรบัสทิธบิตัรเปิดเผย

รายละเอยีดการประดษิฐ ์หรอืยอมใหบุ้คคลใดตรวจหรอืคดัสาํเนารายละเอยีดการประดษิฐไ์มว่่า

โดยวธิใีด ๆ ก่อนมกีารประกาศโฆษณาตามมาตรา  28 เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมเป็นหนงัสอื

จากผูข้อรบัสทิธบิตัร 

 

 มาตรา 22   หา้มมใิหบุ้คคลใดซึง่รูอ้ยูว่่าการประดษิฐน์ัน้ไดม้ผีูย้ ืน่คาํขอรบัสทิธบิตัรไว้

แลว้เปิดเผยรายละเอยีดการประดษิฐไ์มว่่าโดยวธิใีด  ๆ หรอืกระทาํโดยประการอื่นทีอ่าจจะ

ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูข้อรบัสทิธบิตัรก่อนมกีารประกาศโฆษณาตามมาตรา  28 เวน้แต่จะ

ไดร้บัความยนิยอมเป็นหนงัสอืจากผูข้อรบัสทิธบิตัร 

 มาตรา 23  ในกรณอีธบิดเีหน็ว่าการประดษิฐต์ามคาํขอรบัสทิธบิตัรใดเป็นการประดษิฐ์

ทีต่อ้งรกัษาไวเ้ป็นความลบัเพื่อประโยชน์แก่ความมัน่คง แห่งราชอาณาจกัร  อธบิดมีอีํานาจสัง่ให้

ปกปิดสาระสาํคญัและรายละเอยีดการประดษิฐน์ัน้ไวเ้ป็นความลบัจนกว่าจะสัง่เป็นอยา่งอื่น 

 หา้มมใิหบุ้คคลใดรวมทัง้ผูข้อรบัสทิธบิตัรเปิดเผยสาระสาํคญัหรอืรายละเอยีดการ

ประดษิฐโ์ดยรูอ้ยูว่่าอธบิดไีดส้ัง่ใหป้กปิดไวเ้ป็นความลบัตามวรรคห น่ึง เวน้แต่จะมอีํานาจทาํได้

โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 

ส่วนท่ี 2 

การออกสิทธิบตัร 

   

 

 มาตรา 24  ในการออกสทิธบิตัรเพื่อคุม้ครองการประดษิฐใ์หพ้นกังานเจา้หน้าทีท่าํการ

ตรวจสอบดงัน้ี 

 (1) ตรวจสอบคาํขอรบัสทิธบิตัรใหถู้กตอ้งตามมาตรา 17 

 (2) ตรวจสอบการประดษิฐว์่าเป็นการประดษิฐต์ามมาตรา 5 

 ทัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ําหนดโดยกฎกระทรวง 

 

 มาตรา  25  เพื่อประโยชน์ในการพจิารณาออกสทิธบิตัร  อธบิดอีาจขอใหส้่วน

ราชการ   หน่วยงานของรฐั  หรอืองคก์ารของรฐั  หรอืสาํนกังานหรอืองคก์ารสทิธบิตัรของรฐั

ต่างประเทศ   หรอืระหว่างประ เทศตรวจสอบการประดษิฐต์ามมาตรา 5 มาตรา 6  มาตรา  7

มาตรา 8 และมาตรา  9 หรอืรายละเอยีดการประดษิฐต์ามมาตรา  17 (3) ตามคาํขอรบัสทิธบิตัร

ได้ และอธบิดอีาจใหถ้อืว่าการปฏบิตังิานในการตรวจสอบนัน้เป็นการปฏบิตังิานของพนกังาน



เจา้หน้าทีไ่ด ้

 

 มาตรา  26  ในการตรวจสอบคาํขอรบัสิ ทธบิตัร  ถา้พนกังานเจา้หน้าทีเ่หน็ว่าคาํขอรบั

สทิธบิตัรใดมกีารประดษิฐห์ลายอยา่งทีไ่มม่คีวามเกีย่วพนักนัจนอาจถอืไดว้่าเป็นการประดษิฐ์

อยา่งเดยีวกนั ใหแ้จง้ใหผู้ข้อรบัสทิธบิตัรแยกคาํขอสาํหรบัการประดษิฐแ์ต่ละอยา่ง 

 ถา้ผูข้อรบัสทิธบิตัรไดย้ืน่คาํขอรบัสทิธบิตัรสาํหรบัก ารประดษิฐอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใดทีไ่ด้

แยกตามวรรคหน่ึงภายในหน่ึงรอ้ยยีส่บิวนันบัแต่วนัไดร้บัแจง้จากพนกังานเจา้หน้าที่  ใหถ้อืว่าได้

ยืน่คาํขอนัน้ในวนัยืน่คาํขอรบัสทิธบิตัรครัง้แรก 

 การแยกคาํขอใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ําหนดโดยกฎกระทรวง 

 ในกรณทีีผู่ข้อรบัสทิธิ บตัรไมเ่หน็ดว้ยกบัคาํสัง่ของพนกังานเจา้หน้าทีผู่ข้อรบัสทิธบิตัร

จะตอ้งยืน่อุทธรณ์คาํสัง่ต่ออธบิดภีายในระยะเวลาหน่ึงรอ้ยยีส่บิวนั  เมือ่อธบิดไีดว้นิิจฉยัและมี

คาํสัง่แลว้ ใหค้าํสัง่ของอธบิดเีป็นทีสุ่ด 

 

 มาตรา  27  ในการตรวจสอบคาํขอรบัสทิธบิตัร  พนกังานเจา้หน้าทีจ่ะเรี ยกผูข้อรบั

สทิธบิตัรมาใหถ้อ้ยคาํ ชีแ้จง หรอืใหส้่งเอกสาร หรอืสิง่ใดเพิม่เตมิกไ็ด ้

              ในกรณทีีผู่ข้อรบัสทิธบิตัรไดย้ืน่คาํขอรบัสทิธบิตัรไวแ้ลว้นอกราชอาณาจกัรใหผู้้

ขอรบัสทิธบิตัรส่งผลการตรวจสอบการประดษิฐห์รอืรายละเอยีดการประดษิฐท์ีข่อรบัสทิธบิตัรนั ้น

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ําหนดโดยกฎกระทรวง 

              ในกรณทีีจ่ะตอ้งส่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ใหผู้ข้อรบัสทิธบิตัรส่งเอกสาร

นัน้พรอ้มดว้ยคาํแปลเป็นภาษาไทย 

              ถา้ผูข้อรบัสทิธบิตัรไมป่ฏบิตัติามคาํสัง่ของพนกังานเจา้หน้าทีต่ามวรรค

หน่ึง  หรอืไมส่่ งเอกสารตามวรรคสองภายในกําหนดเวลาเกา้สบิวนั  ใหถ้อืว่าละทิง้คาํขอรบั

สทิธบิตัร เวน้แต่ในกรณทีีม่เีหตุจาํเป็นอธบิดอีาจขยายกําหนดเวลาดงักล่าวใหต้ามทีเ่หน็สมควร 

 

            มาตรา 28   เมือ่พนกังานเจา้หน้าทีเ่สนอรายงานการตรวจสอบคาํขอรบัสทิธบิตัรต่อ

อธบิดแีลว้ 

              (1) ถา้อธบิดพีจิารณาเหน็ว่าคาํขอรบัสทิธบิตัรไมถู่กตอ้งตามมาตรา  17 หรอื

การประดษิฐน์ัน้ไมไ่ดร้บัความคุม้ครองตามมาตรา 9 ใหอ้ธบิดสีัง่ยกคาํขอรบัสทิธบิตัรนัน้  และให้

พนกังานเจา้หน้าทีม่หีนงัสอืแจง้คาํสัง่โดยทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตอบรบัไปยงัผูข้อรบัสทิธบิตัร

หรอืโดยวธิกีารอื่นทีอ่ธบิดกีําหนดภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีอ่ธบิดมีคีาํสัง่ 

             (2) ถา้อธบิดพีจิารณาเหน็ว่าคาํขอรบัสทิธบิตัรถูกตอ้งตามมาตรา  17 และการ

ประดษิฐน์ัน้ไดร้บัความคุม้ครองตามมาตรา  9 ใหอ้ธบิดมีคีาํสัง่ใหป้ระกาศโฆษณาคาํขอรบั

สทิธบิตัรนัน้  ทัง้น้ี ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ําหนดโดยกฎกระทรวง  และก่อนการประกาศ



โฆษณา ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีแ่จง้ผูข้อรบัสทิธบิตัรโดยวธิกีารทีอ่ธบิดกีําหนดหรอืโดยมหีนงัสอื

แจง้โดยทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตอบรบัเพื่อใหผู้ข้อรบัสทิธบิตัรชาํระค่าธรรมเนียมการประกาศ

โฆษณาหากผูข้อรบัสทิธบิตัรไมช่าํร ะค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาภายในหกสบิวนันบัแต่

วนัทีไ่ดร้บัแจง้หรอืไดร้บัหนงัสอืแจง้โดยทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตอบรบัดงักล่าว  ใหพ้นกังาน

เจา้หน้าทีม่หีนงัสอืแจง้ผูข้อรบัสทิธบิตัรโดยทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตอบรบัอกีครัง้หน่ึง  และ

หากผูข้อรบัสทิธบิตัรยงัไมช่าํระค่าธรรมเ นียมการประกาศโฆษณาภายในหกสบิวนันบัแต่วนัที่

ไดร้บัหนงัสอืแจง้ดงักล่าวอกี ใหถ้อืว่าผูข้อรบัสทิธบิตัรละทิง้คาํขอรบัสทิธบิตัร 

 

          มาตรา  29  เมือ่ไดป้ระกาศโฆษณาตามมาตรา  28 แลว้  ผูข้อรบัสทิธบิตัรตอ้งยืน่คาํ

ขอใหพ้นกังานเจา้หน้าทีต่รวจสอบการประดษิฐว์่าเป็นการประดษิฐต์ามมาตรา  5 ภายในหา้ปีนบั

แต่วนัประกาศโฆษณา  ในกรณทีีม่กีารคดัคา้นและมกีารอุทธรณ์คาํสัง่ของอธบิดตีามมาตรา  33 

และมาตรา 34 ใหย้ืน่คาํขอภายในหน่ึงปี นบัแต่วนัทีค่าํวนิิจฉยัชีข้าดถงึทีสุ่ดแลว้แต่ระยะเวลาใด

จะสิน้สุดลงทหีลงั   ถา้ผูข้อรบัสทิธบิตัรไมย่ืน่คาํขอภา ยในเวลาทีก่ําหนดไว้  ใหถ้อืว่าละทิง้คาํ

ขอรบัสทิธบิตัร 

   ในกรณทีีอ่ธบิดขีอใหส้่วนราชการ  หน่วยงานของรฐั  หรอืองคก์ารของรฐั  หรอืสาํนกังาน

หรอืองคก์ารสทิธบิตัรของรฐัต่างประเทศหรอืระหว่างประเทศ  ตรวจสอบการประดษิฐต์าม

มาตรา  25  ถา้มคี่าใชจ้า่ยในการตรวจสอบการประดษิฐน์ั ้ น ใหผู้ข้อรบัสทิธบิตัรชาํระค่าใชจ้า่ย

นัน้ต่อพนกังานเจา้หน้าทีภ่ายในหกสบิวนันบัแต่วนัทีพ่นกังานเจา้หน้าทีแ่จง้ใหท้ราบ  ถา้ผูข้อรบั

สทิธบิตัรไมช่าํระภายในระยะเวลาทีก่ําหนดไวใ้หถ้อืว่าละทิง้คาํขอรบัสทิธบิตัร 

 

   มาตรา 30  เมือ่ไดป้ระกาศโฆษณาตามมาตรา  28 แลว้ ถา้ปรากฏว่าคาํขอรบัสทิธบิตัร

ไมช่อบดว้ยมาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา  10 มาตรา  11 หรอืมาตรา  14 ใหอ้ธบิดสีัง่ยกคาํขอรบั

สทิธบิตัรและใหพ้นกังานเจา้หน้าทีแ่จง้คาํสัง่ไปยงัผูข้อรบัสทิธบิตัรรวมทัง้ผูค้ดัคา้น  ในกรณทีีม่ ี

การคดัคา้นตามมาตรา  31 และใหป้ระกาศโฆษณาคาํสัง่นัน้ตามหลกัเกณฑแ์ล ะวธิกีารทีก่ําหนด

โดยกฎกระทรวง 

 

          มาตรา 31   เมือ่ไดป้ระกาศโฆษณาตามมาตรา  28 แลว้ บุคคลใดเหน็ว่าตนมสีทิธริบั

สทิธบิตัรดกีว่าผูข้อรบัสทิธบิตัรหรอืเหน็ว่าคาํขอรบัสทิธบิตัรใดไมช่อบดว้ย

มาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 หรอืมาตรา 14 จะยืน่คาํคดัคา้นต่อพนกังาน เจา้หน้าที่

กไ็ด ้แต่ตอ้งยืน่ภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 

              เมือ่พนกังานเจา้หน้าทีไ่ดร้บัคาํคดัคา้นตามวรรคหน่ึง  ใหส้่งสาํเนาคาํคดัคา้นไป

ยงัผูข้อรบัสทิธบิตัร ใหผู้ข้อรบัสทิธบิตัรยืน่คาํโตแ้ยง้ภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัทีผู่ข้อรบัสทิธิบตัร

ไดร้บัสาํเนาคาํคดัคา้น ถา้ผูข้อรบัสทิธบิตัรไมย่ืน่คาํโตแ้ยง้ ใหถ้อืว่าละทิง้คาํขอรบัสทิธบิตัร 



            คาํคดัคา้นและคาํโตแ้ยง้ใหย้ืน่พรอ้มทัง้แสดงหลกัฐาน 

 

           มาตรา  32  ในการพจิารณาคาํคดัคา้นและคาํโตแ้ยง้  ผูค้ดัคา้นหรอืผูโ้ตแ้ยง้จะนํา

พยานหลกัฐานมาแสดงหรอืแถลงเพิม่เตมิกไ็ด ้ทัง้น้ี ตามระเบยีบทีอ่ธบิดกีําหนด 

              เมือ่อธบิดไีดว้นิิจฉยัและมคีาํสัง่ตามมาตรา  33 หรอืมาตรา  34 แลว้ ใหแ้จง้คาํ

วนิิจฉยัและคาํสัง่ไปยงัผูค้ดัคา้นและผูโ้ตแ้ยง้พรอ้มดว้ยเหตุผล 

 

            มาตรา 33  เมือ่ผูข้อรบัสทิธบิตัรยืน่คาํขอใหพ้นกังานเจา้หน้าทีต่รวจสอบการประดษิฐ์

ตามมาตรา  29 และพนกังานเจา้หน้าทีไ่ดท้าํการตรวจสอบตามมาตรา  24 แลว้  ใหพ้นกังาน

เจา้หน้าทีท่าํรายงานการตรวจสอบเสนออธบิด ี

              เมือ่อธบิดพีจิารณารายงานการตรวจสอบของพนกังานเจา้หน้าทีต่ามวรรคหน่ึง

แลว้เหน็ว่าไมม่เีหตุขั ดขอ้งในการออกสทิธบิตัร  และเป็นกรณทีีไ่มม่กีารคดัคา้นตาม

มาตรา 31 หรอืในกรณทีีม่กีารคดัคา้นตามมาตรา 31 แต่อธบิดไีดว้นิิจฉยัว่าผูข้อรบัสทิธบิตัรเป็น

ผูม้สีทิธ ิใหอ้ธบิดสีัง่ใหร้บัจดทะเบยีนการประดษิฐแ์ละออกสทิธบิตัรใหแ้ก่ผูข้อรบัสทิธบิตัรและให้

พนกังานเจา้หน้าที่ แจง้ใหผู้ข้อรบัสทิธบิตัรชาํระค่าธรรมเนียมการออกสทิธบิตัรภายในหกสบิวนั

นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ 

               เมือ่ผูข้อรบัสทิธบิตัรไดช้าํระค่าธรรมเนียมตามวรรคสองแลว้  ใหจ้ดทะเบยีนการ

ประดษิฐแ์ละออกสทิธบิตัรใหแ้ก่ผูข้อรบัสทิธบิตัรภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้ ั บชาํระ

ค่าธรรมเนียมแต่ตอ้งไมก่่อนสิน้ระยะเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา  72 ถา้ผูข้อรบัสทิธบิตัรไมช่าํระ

ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ใหถ้อืว่าละทิง้คาํขอรบัสทิธบิตัร 

               สทิธบิตัรใหเ้ป็นไปตามแบบทีก่ําหนดโดยกฎกระทรวง 

 

             มาตรา 34  ในกรณทีีม่ผีูค้ ัดคา้นตามมาตรา  31 และอธบิดไีดว้นิิจฉยัว่าผูค้ดัคา้นเป็น

ผูม้สีทิธริบัสทิธบิตัร ใหอ้ธบิดสีัง่ยกคาํขอรบัสทิธบิตัร 

               ในกรณทีีผู่ข้อรบัสทิธบิตัรมไิดอุ้ทธรณ์คาํสัง่ของอธบิดหีรอืไดอุ้ทธรณ์คาํสัง่ของ

อธบิดี และคณะกรรมการหรอืศาลไดม้คีาํสัง่หรอืคาํพพิากษาถงึที่ สุดแลว้  ถา้ผูค้ดัคา้นไดย้ืน่คาํ

ขอรบัสทิธบิตัรสาํหรบัการประดษิฐน์ัน้ภายในหน่ึงรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัมคีาํสัง่ของอธบิดหีรอื

นบัแต่วนัทีค่ณะกรรมการหรอืศาลมคีาํสัง่หรอืคาํพพิากษาถงึทีสุ่ด  แลว้แต่กรณี  ใหถ้อืว่าผู้

คดัคา้นไดย้ืน่คาํขอนัน้ในวนัเดยีวกบัวนัทีผู่ข้อรบัสทิธบิตัรยืน่คาํขอรบัสทิธบิตัร  และใหถ้อืว่าการ

ประกาศโฆษณาคาํขอรบัสทิธบิตัรของผูถู้กคดัคา้นตามมาตรา  28 เป็นประกาศโฆษณาคาํขอรบั

สทิธบิตัรของผูค้ดัคา้นดว้ย  ในกรณเีช่นน้ี  ผูใ้ดจะยืน่คาํคดัคา้นคาํขอรบัสทิธบิตัรของผูค้ดัคา้น

เพราะเหตุตนมสีทิธดิกีว่านัน้ไมไ่ด ้

              ในการออกสทิธบิตัรใหแ้ก่ผูค้ดัคา้นนัน้  ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีท่าํการตรวจสอบ



คาํขอรบัสทิธบิตัรและตรวจสอบการประดษิฐข์องผูค้ดัคา้นตามมาตรา  24 และใหนํ้ามาตรา  29 

มาใชบ้งัคบัแก่ผูค้ดัคา้นดว้ย 

 

ส่วนท่ี 3 

สิทธิของผูท้รงสิทธิบตัร 

   

 

          มาตรา  35   สทิธบิตัรการประ ดษิฐใ์หม้อีายยุีส่บิปีนบัแต่วนัขอรบัสทิธบิตัรใน

ราชอาณาจกัร  ในกรณทีีม่กีารดาํเนินคดทีางศาลตามมาตรา  16 มาตรา 74 หรอืมาตรา  77 ฉ มิ

ใหน้บัระยะเวลาในระหว่างการดาํเนินคดดีงักล่าวเป็นอายขุองสทิธบิตัรนัน้ 

                     

มาตรา  35 ทวิ การกระทาํทีข่ดัต่อมาตรา  36 ก่อนวนัออกสทิธบิตัรมใิหถ้อืว่าเป็นการ

ละเมดิสทิธขิองผูท้รง-สทิธบิตัร เวน้แต่จะเป็นการกระทาํต่อการประดษิฐ์ ทีข่อรบัสทิธบิตัรและได้

มกีารประกาศโฆษณาคาํขอดงักล่าวตามมาตรา  28 แลว้ โดยบุคคลผูก้ระทาํรูว้่าการประดษิฐน์ัน้

ไดม้กีารยืน่ขอรบัสทิธบิตัรไวแ้ลว้หรอืไดร้บัคาํบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าการประดษิฐน์ัน้

ไดม้กีารยืน่ขอรบัสทิธบิตัรไวแ้ลว้  ในกรณเีช่นน้ี  ผูข้อรบัสทิธบิตัรมสีทิธไิดร้บัค่าเสยีหายจาก

บุคคลผูฝ้า่ฝืนสทิธนิัน้  การเรยีกค่าเสยีหายดงักล่าวใหย้ืน่ฟ้องต่อศาลหลงัจากทีไ่ดม้กีารออก

สทิธบิตัรใหแ้ก่ผูข้อรบัสทิธบิตัรแลว้ 

 

            มาตรา 36   ผูท้รงสทิธบิตัรเท่านัน้มสีทิธดิงัต่อไปน้ี 

             (1) ในกรณสีทิธบิตัรผลติภณัฑ ์สทิธใินการผลติ ใช ้ขาย มไีวเ้พื่อขาย เสนอขาย

หรอืนําเขา้มาในราชอาณาจกัรซึง่ผลติภณัฑต์ามสทิธบิตัร 

               (2) ในกรณสีทิธบิตัรกรรมวธิี  สทิธใินการ ใชก้รรมวธิตีามสทิธบิตัร  ผลติ  ใช้  

ขาย มไีวเ้พื่อขาย  เสนอขายหรอืนําเขา้มาในราชอาณาจกัรซึง่ผลติภณัฑท์ีผ่ลติโดยใชก้รรมวธิี

ตามสทิธบิตัร 

              ความในวรรคหน่ึงไมใ่ชบ้งัคบัแก่ 

               (1) การกระทาํใด  ๆ เพื่อประโยชน์ในการศกึษา  คน้ควา้ ทดลอง หรอืวจิยั ทัง้น้ี 

ตอ้งไมข่ดัต่อการใชป้ระโยชน์ตามปกตขิองผูท้รงสทิธบิตัร และไมท่าํใหเ้สื่อมเสยีต่อประโยชน์อนั

ชอบธรรมของผูท้รงสทิธบิตัรเกนิสมควร 

              (2) การผลติผลติภณัฑห์รอืใชก้รรมวธิดีงัทีผู่ท้รงสทิธบิตัรไดจ้ดทะเบยีนไว้  ซึง่

ผูผ้ลติผลติภณัฑห์รอืผูใ้ชก้รรมวธิดี ั งกล่าวไดป้ระกอบกจิการหรอืมเีครือ่งมอืเครือ่งใชเ้พื่อ

ประกอบกจิการดงักล่าวโดยสุจรติก่อนวนัยืน่ขอรบัสทิธบิตัรในราชอาณาจกัร  โดยผูผ้ลติหรอืผูใ้ช้



กรรมวธิไีมรู่ห้รอืไมม่เีหตุอนัควรรูถ้อืการจดทะเบยีนนัน้  ทัง้น้ี  โดยไมอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่ง

มาตรา 19 ทว ิ

              (3) การเตรยีมยาเฉพาะรายตามใบสัง่แพทย์  โดยผูป้ระกอบวชิาชพีเวช

กรรม หรอืผูป้ระกอบโรคศลิปะ รวมทัง้การกระทาํต่อผลติภณัฑย์าดงักล่าว 

        (4) การกระทาํใด  ๆ เกีย่วกบัการขอขึน้ทะเบยีนยา  โดยผูข้อมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะ

ผลติ จาํหน่ายหรอืนําเขา้ซึง่ผลติภณัฑย์าตามสทิธบิตัรหลงัจากสทิธบิตัรดงักล่าวสิน้อายลุง 

  (5) การใชอุ้ปกรณ์ซึง่เป็นการประดษิฐท์ีไ่ดร้บัสทิธบิตัรทีเ่กีย่วกบัตวัเรอื  เครือ่งจกัร หรอื

อุปกรณ์อื่นของเรอืของประเทศทีเ่ป็นภาคแีห่งอนุสญัญาหรอืความตกลงระหว่างประเทศเกีย่วกบั

การคุม้ครองสทิธบิตัรซึง่ประเทศไทยเป็นภาคอียู่ ดว้ย  ในกรณทีีเ่รอืดงักล่าวไดเ้ขา้มาใน

ราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวหรอืโดยอุบตัเิหตุ และจาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ดงักล่าวกบัเรอืนัน้ 

   (6) การใชอุ้ปกรณ์ซึง่เป็นการประดษิฐท์ีไ่ดร้บัสทิธบิตัรทีเ่กีย่วกบัการสรา้งการ

ทาํงาน  หรอือุปกรณ์อื่นของอากาศยาน  หรอืยานพาหนะของประเ ทศทีเ่ป็นภาคแีห่งอนุสญัญา

หรอืความตกลงระหว่างประเทศเกีย่วกบัการคุม้ครองสทิธบิตัรซึง่ประเทศไทยเป็นภาคอียู่

ดว้ย ในกรณทีีอ่ากาศยานหรอืยานพาหนะดงักล่าวไดเ้ขา้มาในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราว

หรอืโดยอุบตัเิหตุ 

     (7) การใช้  ขาย มไีวเ้พื่อขาย  เสนอขาย  หรอืนําเขา้มาใ นราชอาณาจกัร  ซึง่ผลติภณัฑ์

ตามสทิธบิตัร  หากผูท้รงสทิธบิตัรไดอ้นุญาต  หรอืยนิยอมใหผ้ลติ  หรอืขายผลติภณัฑด์งักล่าว

แลว้ 

                     

มาตรา 36 ทวิ สทิธขิองผูท้รงสทิธบิตัรตามมาตรา 36 ในการประดษิฐท์ีไ่ดร้บัสทิธบิตัรมี

ขอบเขตดงัระบุในขอ้ถอืสทิธิ  ในการวนิิจฉยั ขอบเขตของการประดษิฐต์ามขอ้ถอืสทิธ ิ ให้

พจิารณาลกัษณะของการประดษิฐท์ีร่ะบุในรายละเอยีดการประดษิฐแ์ละรปูเขยีนประกอบดว้ย 

          ขอบเขตของการประดษิฐท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครองยอ่มคลุมถงึลกัษณะของการประดษิฐท์ี่

แมจ้ะมไิดร้ะบุในขอ้ถอืสทิธโิดยเฉพาะเจาะจง  แต่เป็นสิ่งทีม่คีุณสมบตัปิระโยชน์ใชส้อย  และทาํ

ใหเ้กดิผลทาํนองเดยีวกบัลกัษณะของการประดษิฐท์ีร่ะบุไวใ้นขอ้ถอืสทิธติามความเหน็ของ

บุคคลทีม่คีวามชาํนาญในระดบัสามญัในศลิปะหรอืวทิยาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประดษิฐน์ัน้ 

 

           มาตรา 37  ผูท้รงสทิธบิตัรมสีทิธใิชค้าํว่า  "สทิธบิตัรไทย" หรอือกัษร สบท. หรอือกัษร

ต่างประเทศทีม่คีวาม -หมายเช่นเดยีวกนั  ใหป้รากฏทีผ่ลติภณัฑ์  ภาชนะบรรจหุรอืหบีห่อของ

ผลติภณัฑ ์หรอืในการโฆษณาการประดษิฐต์ามสทิธบิตัร 

             การใชค้าํหรอือกัษรตามวรรคหน่ึงตอ้งระบุหมายเลขสทิธบิตัรไวด้ว้ย 

 

          มาตรา  38  ผูท้รงสทิธบิตัรจะอนุญาตใหบุ้คคลใดใชส้ทิธติามสทิธบิตัรของตนตาม



มาตรา 36 และมาตรา 37 หรอืจะโอนสทิธบิตัรใหแ้ก่บุคคลอื่นกไ็ด ้

 

           มาตรา 39   การอนุญาตใหใ้ชส้ทิธติามมาตรา 38 นัน้ 

               (1) ผูท้รงสทิธบิตัรจะกําหนดเงือ่นไข  ขอ้จาํกดัสทิธิ หรอืค่าตอบแทนในลกัษณะ

ทีเ่ป็นการจาํกดัการแขง่ขนัโดยไมช่อบธรรมไมไ่ด ้

               เงือ่นไข  ขอ้จาํกดัสทิธิ  หรอืค่าตอบแทนในลกัษณะทีเ่ป็นการจาํกดัการแขง่ขนั

โดยไมช่อบธรรมตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 

               (2) ผูท้รงสทิธบิตัรจะกําหนดใหผู้ร้บัอนุญาตให้ ใชส้ทิธติามสทิธบิตัรชาํระ

ค่าตอบแทนสาํหรบัการใชก้ารประดษิฐต์ามสทิธบิตัรหลงัจากสทิธบิตัรหมดอายตุาม

มาตรา 35 ไมไ่ด ้

               การกําหนดเงือ่นไข  ขอ้จาํกดัสทิธิ  หรอืค่าตอบแทนทีข่ดัต่อบทบญัญตัแิห่ง

มาตราน้ีเป็นโมฆะ 

 

             มาตรา  40  ภายใตบ้งัคบัมาตรา  42 ในกรณทีีม่ผีูท้รงสทิธบิตัรรว่มกนั  ถา้มไิดต้กลง

กนัไวเ้ป็นอยา่งอื่น  ผูท้รงสทิธบิตัรรว่มแต่ละคนมสีทิธใิชส้ทิธติามมาตรา  36 และมาตรา 37 โดย

ไมต่อ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูท้รงสทิธบิตัรรว่มคนอื่น  แต่การอนุญาตใหใ้ชส้ทิธติามสทิธบิตัร

หรอืการโอนสทิธบิตัรตามมาตรา 38 ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูท้รงสทิธบิตัรรว่มทุกคน 

 

          มาตรา  41  การอนุญาตใหใ้ชส้ทิธติามสทิธบิตัรและการโอนสทิธบิตัรตาม

มาตรา 38 ตอ้งทาํเป็นหนงัสอืและจดทะเบยีนต่อพนกังานเจา้หน้าทีต่ามหลกัเกณฑ์  วธิกีาร และ

เงือ่นไขทีก่ําหนดโดยกฎกระทรวง 

              ในกรณทีีอ่ธบิ ดเีหน็ว่าขอ้ความใดในสญัญาอนุญาตใหใ้ชส้ทิธติามสทิธบิตัรขดั

ต่อบทบญัญตัแิห่งมาตรา  39 ใหอ้ธบิดเีสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพจิารณา  ถา้คณะกรรมการ

วนิิจฉยัว่าสญัญานัน้ขดัต่อบทบญัญตัแิห่งมาตรา 39 ใหอ้ธบิดสีัง่ไมร่บัจดทะเบยีนสญัญานัน้  เวน้

แต่คู่สญัญาจะมเีจตนาใหส้่วนทีส่ม บรูณ์แห่งสญัญานัน้แยกจากส่วนทีไ่มส่มบรูณ์ได้  ในกรณนีัน้

อธบิดจีะสัง่รบัจดทะเบยีนสญัญาบางส่วนกไ็ด ้

 

            มาตรา  42  การขอจดทะเบยีนการรบัโอนสทิธบิตัรโดยทางมรดกใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ําหนดโดยกฎกระทรวง 

 

ส่วนท่ี 4 

การชาํระค่าธรรมเนียมรายปี 



   

 

            มาตรา  43  ผูท้รงสทิธบิตัรตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมรายปีตามทีก่ําหนดใน

กฎกระทรวง  เริม่แต่ปีทีห่า้ของอายสุทิธบิตัร  และตอ้งชาํระภายในหกสบิวนันบัแต่วนัเริม่ตน้

ระยะเวลาของปีทีห่า้นัน้และของทุก ๆ ปี ต่อไป 

              ถา้สทิธบิตัรออกภายหลงัวนัเริม่ตน้ระยะเวลา ของปีทีห่า้แห่งอายขุอง

สทิธบิตัร  การชาํระค่าธรรมเนียมรายปีสาํหรบัปีทีห่า้ถงึปีทีอ่อกสทิธบิตัร  ใหช้าํระภายในหกสบิ

วนันบัแต่วนัออกสทิธบิตัร 

               ถา้ผูท้รงสทิธบิตัรไมช่าํระค่าธรรมเนียมรายปีภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง

หรอืวรรคสองตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมเพิม่รอ้ย ละสามสบิของเงนิค่าธรรมเนียมรายปี  โดยตอ้ง

ชาํระค่าธรรมเนียมรายปีพรอ้มทัง้ค่าธรรมเนียมเพิม่ภายในหน่ึงรอ้ยยีส่บิวนันบัแต่วนัสิน้

กําหนดเวลาชาํระค่าธรรมเนียมรายปีตามวรรคหน่ึงหรอืวรรคสอง 

               เมือ่ครบกําหนดเวลาตามวรรคสามแลว้  ถา้ผูท้รงสทิธบิตัรยงัไมช่าํระ

ค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมเพิม่  ใหอ้ธบิดทีาํรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อสัง่เพกิถอน

สทิธบิตัรนัน้ 

               ในกรณทีีผู่ท้รงสทิธบิตัรรอ้งขอต่อคณะกรรมการภายในกําหนดหกสบิวนันบัแต่

วนัทราบคาํสัง่เพกิถอนสทิธบิตัรว่ามเีหตุจาํเป็นไมอ่าจชาํระค่าธรรมเนียมรายปีและ

ค่าธรรมเนียมเพิม่ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสามได้  คณะกรรมการอาจขยายกําหนดเวลา

หรอืเพกิถอนคาํสัง่เพกิถอนสทิธบิตัรนัน้ตามทีเ่หน็สมควรกไ็ด ้

 

            มาตรา 44   ผูท้รงสทิธบิตัรจะขอชาํระค่าธรรมเนียมรายปีล่วงหน้า  โดยชาํระทัง้หมด

ในคราวเดยีวแทนการชาํระค่าธรรมเนียมเป็นรายปีกไ็ด ้

               ในกรณทีีผู่ท้รงสทิธบิตัรไดช้าํระค่าธรรมเนียมรายปีล่วงหน้าไปแลว้  แต่ไดม้ี

การแกไ้ขอตัราค่าธรรมเนียมรายปี  หรอืผูท้รงสทิธบิตัรขอคนืสทิธบิตัร  หรอืมกีารเพกิถอน

สทิธบิตัรนัน้  ผูท้รงสทิธบิตัรไมต่อ้งชาํระค่าธรรมเนียมรายปีเพิม่เตมิ  หรอืไมม่สีทิธไิด้ รบัคนื

ค่าธรรมเนียมรายปีทีไ่ดจ้า่ยล่วงหน้าไปแลว้นัน้ 

 

ส่วนท่ี 5 

การใช้สิทธิตามสิทธิบตัร 

   

 

             มาตรา 45  ผูท้รงสทิธบิตัรจะขอใหบ้นัทกึคาํยนิยอมใหบุ้คคลอื่นใชส้ทิธติามสทิธบิตัร



ของตนลงในทะเบยีนสทิธบิตัรตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ําหนดในกฎกระทรวงกไ็ด ้

               เมือ่ไดบ้นัทกึคาํยนิยอมลงในทะเบยีนสทิธบิตัรแลว้และมผีูม้าขอใชส้ทิธบิตัรนัน้

ใหอ้ธบิดอีนุญาตใหบุ้คคลซึง่ขอใชส้ทิธติามสทิธบิตัรนัน้ใชส้ทิธติามสทิธบิตัรไดต้ามเงือ่นไข

ขอ้จาํกดัสทิธิ และค่าตอบแทนในการใชส้ทิธติามสทิธบิตัร  ทีผู่ท้รงสทิธบิตัรและผูข้อใชส้ิ ทธติาม

สทิธบิตัรตกลงกนั  หากทัง้สองฝา่ยตกลงกนัไมไ่ดภ้ายในระยะเวลาทีอ่ธบิดกีําหนด  ใหอ้ธบิดี

กําหนดเงือ่นไข ขอ้จาํกดัสทิธ ิและค่าตอบแทนตามทีอ่ธบิดพีจิารณาเหน็สมควร 

               คาํวนิิจฉยัของอธบิดตีามวรรคสอง  คู่กรณอีาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน

สามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้คาํวนิิจฉยันัน้ คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการใหเ้ป็นทีสุ่ด 

               การขอใชส้ทิธแิละการอนุญาตตามวรรคสอง  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์  และ

วธิกีารทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 

               เมือ่ไดม้กีารบนัทกึคาํยนิยอมตามวรรคหน่ึง  ใหล้ดค่าธรรมเนียมรายปีสาํหรบั

สทิธบิตัรนัน้ลงตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง แต่ตอ้งไมน้่อยกว่ากึง่หน่ึงของค่าธรรมเนียมรายปี 

 

          มาตรา  46   เมือ่พน้กําหนดสามปีนบัแต่วนัออกสทิธบิตัรหรอืสีปี่นบัแต่วนัยืน่ขอรบั

สทิธบิตัรแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสิน้สุดลงทหีลงั  บุคคลอื่นจะยืน่คาํขอใชส้ทิธติามสทิธบิตัรนัน้ ต่อ

อธบิดกีไ็ด ้ถา้ปรากฏว่าในขณะทีย่ ืน่คาํขอมพีฤตกิารณ์แสดงว่าผูท้รงสทิธบิตัรไมใ่ชส้ทิธโิดยชอบ

ดงัต่อไปน้ี 

          (1) ไมม่กีารผลติผลติภณัฑห์รอืไมม่กีารใชก้รรมวธิตีามสทิธบิตัรภายในราชอาณาจกัร

โดยไมม่เีหตุผลอนัสมควร หรอื 

              (2) ไมม่กีารขายผลติภณัฑ์ ตามสทิธบิตัรหรอืผลติภณัฑท์ีใ่ชก้รรมวธิตีาม

สทิธบิตัร  หรอืมกีารขายผลติภณัฑด์งักล่าวในราคาสงูเกนิควรหรอืไมพ่อสนองความตอ้งการ

ของประชาชนภายในราชอาณาจกัรโดยไมม่เีหตุผลอนัสมควร 

 ทัง้น้ี  ไมว่่าจะเป็นกรณตีาม (1)  หรอื  (2)  ผูข้อใชส้ทิธจิะตอ้งแสดงว่าผูข้อไดพ้ยาย าม

ขออนุญาตใชส้ทิธติามสทิธบิตัรจากผูท้รงสทิธบิตัรโดยไดเ้สนอเงือ่นไขและค่าตอบแทนที่

เพยีงพอตามพฤตกิารณ์แห่งกรณแีลว้  แต่ไมส่ามารถตกลงกนัไดภ้ายในระยะเวลาอนัสมควร 

 การขอใชส้ทิธติามสทิธบิตัรใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ วธิกีารและเงือ่นไขทีก่ําหนดโดย

กฎกระทรวง 

 

 มาตรา 47   ถา้การใชส้ทิธติามขอ้ถอืสทิธใินสทิธบิตัรใดอาจมผีลเป็นการละเมดิขอ้ถอื

สทิธใินสทิธบิตัรอื่น ผูท้รงสทิธบิตัรซึง่ประสงคจ์ะใชส้ทิธดิงักล่าวจะยืน่คาํขอใชส้ทิธติามสทิธบิตัร

อื่นต่ออธบิดกีไ็ด ้ภายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

          (1) การประดษิฐข์องผูข้อใชส้ทิธเิป็ นการประดษิฐท์ีม่คีวามกา้วหน้าอยา่งสาํคญัทาง

เทคโนโลยซีึง่เป็นผลดทีางดา้นเศรษฐกจิ เมือ่เทยีบกบัการประดษิฐข์องสทิธบิตัรทีข่อใช ้



               (2) ผูท้รงสทิธบิตัรมสีทิธทิีจ่ะใชส้ทิธติามสทิธบิตัรของผูข้อใชส้ทิธภิายใต้

เงือ่นไขทีเ่หมาะสมในการขอใชส้ทิธนิัน้ 

              (3) ผูข้อใชส้ทิธไิมอ่าจโอนการใชส้ทิธดิงักล่าวใหแ้ก่บุคคลอื่น  เวน้แต่จะเป็นการ

โอนไปพรอ้มกบัสทิธบิตัรของตน 

               ทัง้น้ี ผูข้อใชส้ทิธจิะตอ้งแสดงว่าไดพ้ยายามขออนุญาตใชส้ทิธติามสทิธบิตัรจาก

ผูท้รงสทิธบิตัรนัน้โดยไดเ้สนอเงือ่นไขและค่าตอบแทนทีเ่ พยีงพอตามพฤตกิารณ์แห่งกรณแีลว้  

แต่ไมส่ามารถตกลงกนัไดภ้ายในระยะเวลาอนัสมควร 

             การขอใชส้ทิธติามสทิธบิตัรใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์  วธิกีาร  และเงือ่นไขที่

กําหนดโดยกฎกระทรวง 

 

มาตรา  47 ทวิ  ถา้การใชส้ทิธติามขอ้ถอืสทิธใินสทิธบิตัรทีไ่ดร้บัอนุญาตใหใ้ชต้าม

มาตรา 46 อาจมผีลเป็นการละเมดิขอ้ถอืสทิธใินสทิธบิตัรของบุคคลอื่นอกี  ผูข้อใชส้ทิธติาม

มาตรา 46 จะยืน่คาํขอใชส้ทิธติามสทิธบิตัรอื่นนัน้ต่ออธบิดกีไ็ด ้ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

               (1) การประดษิฐข์องผูข้อใชส้ทิธเิป็นการประดษิฐท์ีม่คีวามกา้วหน้าอยา่งสาํคั ญ

ทางเทคโนโลยซีึง่เป็นผลดทีางดา้นเศรษฐกจิ เมือ่เทยีบกบัการประดษิฐข์องสทิธบิตัรทีข่อใช ้

               (2) ผูข้อใชส้ทิธไิมอ่าจโอนการใชส้ทิธดิงักล่าวใหแ้ก่บุคคลอื่น 

               ทัง้น้ี ผูข้อใชส้ทิธจิะตอ้งแสดงว่าไดพ้ยายามขออนุญาตใชส้ทิธติามสทิธบิตัรจาก

ผูท้รงสทิธบิตัรนัน้โดยไดเ้สนอเงือ่นไขและค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอตามพฤตกิารณ์แห่งกรณแีลว้  

แต่ไมส่ามารถตกลงกนัไดภ้ายในระยะเวลาอนัสมควร 

              การขอใชส้ทิธติามสทิธบิตัรใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์  วธิกีารและเงือ่นไขที่

กําหนดโดยกฎกระทรวง 

                     

มาตรา  48   ผูท้รงสทิธบิตัรมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนในการขอใชส้ทิธติาม

มาตรา 46  มาตรา 47 และมาตรา 47 ทว ิ

               สาํหรบัผูไ้ดร้บัอนุญาตแต่เพยีงผูเ้ดยีวใหใ้ชส้ทิธขิองผูท้รงสทิธบิตัรตาม

มาตรา  38 มีสทิธไิดร้บัค่าตอบแทนในการขอใชส้ทิธติามมาตรา  46 มาตรา  47 หรอื

มาตรา 47 ทว ิได ้ในกรณน้ีีผูท้รงสทิธบิตัรไมม่สีทิธไิดร้บัค่าตอบแทน 

                     

มาตรา 49  ในการยืน่คาํขอใชส้ทิธติามมาตรา  46 มาตรา 47 หรอืมาตรา 47 ทว ิผูข้อ

ใชส้ทิธติอ้งเสนอค่าตอบแทน  เงือ่นไข ในการใชส้ทิธติามสทิธบิตัรและขอ้จาํกดัสทิธขิองผูท้รง

สทิธบิตัรและผูไ้ดร้บัอนุญาตใหใ้ชส้ทิธขิองผูท้รงสทิธบิตัรตามมาตรา  48 วรรคสอง พรอ้มกบัคาํ

ขอใชส้ทิธิ  สาํหรบักรณกีารขอใชส้ทิธติามมาตรา  47 ผูข้อใชส้ทิธติอ้งยนิยอมอนุญาตใหผู้ท้รง

สทิธบิตัรทีต่นขอใชส้ทิธเิป็นผูม้สีทิธใิชส้ทิธติามสทิธบิตัรของตนเป็นการตอบแทนดว้ย 



               เมือ่ไดร้บัคาํขอใชส้ทิธติามมาตรา  46 มาตรา  47 หรอืมาตรา  47 ทวิ แลว้ให้

พนกังานเจา้หน้าทีแ่จง้กําหนดวนัสอบสวนคาํขอไปยงัผูข้อใชส้ทิธิ  ผูท้รงสทิธบิตัรและผูไ้ดร้บั

อนุญาตใหใ้ชส้ทิธขิองผูท้รงสทิธบิตัรตามมาตรา 48 วรรคสอง ในการน้ี ใหส้่งสาํเนาคาํขอไปยงัผู้

ทรงสทิธบิตัรและผูไ้ดร้บัอนุญาตใหใ้ชส้ทิธขิองผูท้รงสทิธบิตัรตามมาตรา 48 วรรคสองดว้ย 

               ในการสอบสวนตามวรรคสอง  พนกังานเจา้หน้าทีจ่ะเรยีกผูข้อใชส้ทิธผิูท้รง

สทิธบิตัรหรอืผูไ้ดร้บัอนุญาตใหใ้ชส้ทิธขิองผูท้รงสทิธบิตัรตามมาตรา  48 วรรคสอง มาใหถ้อ้ยคาํ

ชีแ้จง  ใหส้่งเอกสารหรอืสิง่ใดเพิม่เตมิกไ็ด้  เมือ่พนกังานเจา้หน้าทีไ่ดด้าํเนินการสอบสวนและ

อธบิดไีดว้นิิจฉยัแลว้  ใหแ้จง้คาํวนิิจฉยัไปยงัผูข้อใชส้ทิธผิูท้รงสทิธบิตัรและผูไ้ดร้บัอนุญาตใหใ้ช้

สทิธขิองผูท้รงสทิธบิตัรตามมาตรา 48 วรรคสอง 

             คาํวนิิจฉยัของอธบิดตีามวรรคสาม  คู่กรณอีาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้

ภายในหกสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้คาํวนิิจฉยันัน้ 

 

มาตรา  50   เมือ่อธบิดวีนิิจฉยัว่าผูข้อใชส้ทิธติามมาตรา  46 มาตรา  47 หรอื

มาตรา  47 ทวิ  เป็นผูส้มควรไดร้บัอนุญาตใหใ้ชส้ทิ ธติามสทิธบิตัรได้  ใหอ้ธบิดกีําหนด

ค่าตอบแทน  เงือ่นไขในการใชส้ทิธติามสทิธบิตัร  และขอ้จาํกดัสทิธขิองผูท้รงสทิธบิตัรและผู้

ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชส้ทิธขิองผูท้รงสทิธบิตัรตามมาตรา  48 วรรคสอง ตามทีผู่ท้รงสทิธบิตัรและผู้

ไดร้บัอนุญาตไดต้กลงกนั  และในกรณทีีท่ ัง้สองฝา่ยตกลงกั นไมไ่ดภ้ายในระยะเวลาทีอ่ธบิดี

กําหนด  ใหอ้ธบิดกีําหนดค่าตอบแทน  เงือ่นไขในการใชส้ทิธติามสทิธบิตัร  และขอ้จาํกดัสทิธิ

ดงักล่าวตามทีอ่ธบิดพีจิารณาเหน็สมควร ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

              (1) ขอบเขตและระยะเวลาทีอ่นุญาตตอ้งไมเ่กนิกว่าพฤตกิารณ์อนัจาํเป็น 

              (2) ผูท้รงสทิธบิตัรมสีทิธทิีจ่ะอนุญาตใหผู้ร้บัอนุญาตรายอื่นใชส้ทิธติามสทิธบิตัร

ของตนดว้ยกไ็ด ้

              (3) ผูร้บัอนุญาตไมม่สีทิธโิอนใบอนุญาตใหแ้ก่บุคคลอื่น  เวน้แต่จะโอนกจิการ

หรอืชื่อเสยีงในทางการคา้ โดยเฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วกบัการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธนิัน้ดว้ย 

              (4) การอนุญาตจะตอ้งมุง่สนองความตอ้งการของประชาชนภายใน

ราชอาณาจกัรเป็นสาํคญั 

            (5) ค่าตอบแทนทีก่ําหนดจะตอ้งเพยีงพอต่อพฤตกิารณ์แห่งกรณ ี

               เมือ่อธบิดไีดก้ําหนดค่าตอบแทน  เงือ่นไขในการใชส้ทิธติามสทิธบิตัรและ

ขอ้จาํกดั สทิธดิงักล่าวแลว้ใหอ้ธบิดสีัง่ใหอ้อกใบอนุญาตใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัอนุญาตใหใ้ชส้ทิธติาม

สทิธบิตัรนัน้ 

               คาํสัง่ของอธบิดตีามวรรคหน่ึง  คู่กรณอีาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการไดภ้ายใน

หกสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้คาํวนิิจฉยันัน้ 

               การออกใบอนุญาตใหใ้ชส้ิ ทธติามสทิธบิตัรตามวรรคสอง  ใหเ้ป็นไปตาม



หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ําหนดโดยกฎกระทรวง 

                     

มาตรา 50 ทวิ ใบอนุญาตใหใ้ชส้ทิธทิีอ่อกใหด้ว้ยเหตุตามมาตรา  46 อาจยกเลกิไดห้าก

ปรากฏว่าเหตุแห่งการอนุญาตไดห้มดสิน้ไปและไมอ่าจเกดิขึน้ไดอ้กี  และการยกเลกิดงักล่าว จะ

ไมก่ระทบกระเทอืนสทิธหิรอืผลประโยชน์ทีผู่ไ้ดร้บัอนุญาตใหใ้ชส้ทิธไิดร้บัตามใบอนุญาตใหใ้ช้

สทิธนิัน้ 

               การขอใหย้กเลกิใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่

กําหนดโดยกฎกระทรวง  และใหนํ้าบทบญัญตัมิาตรา  49 วรรคสองและวรรคสาม  และ

มาตรา 50 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

           มาตรา  51 เพื่อประโยชน์ในการประกอบกจิการอนัเป็นสาธารณูปโภคหรอืการอนั

จาํเป็นในการป้องกนัประเทศ  หรอืการสงวนรกัษาหรอืการไดม้าซึง่ทรพัยากรธรรมชาตหิรอื

สิง่แวดลอ้ม  หรอืป้องกนัหรอืบรรเทาการขาดแคลนอาหาร  ยาหรอืสิง่อุปโภคบรโิภคอยา่งอื่ น

อยา่งรนุแรง  หรอืเพื่อประโยชน์สาธารณะอยา่งอื่น กระทรวง ทบวง กรม อาจใชส้ทิธติาม

สทิธบิตัรอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามมาตรา  36 โดยกระทาํการดงักล่าวเองหรอืใหบุ้คคลอื่นกระทาํ

แทน ในการใชส้ทิธดิงักล่าว กระทรวง ทบวง กรม จะตอ้งเสยีค่าตอบแทนแก่ผูท้รงสทิธบิตัรหรอื

ผูไ้ดร้บัอนุญ าตใหใ้ชส้ทิธขิองผูท้รงสทิธบิตัรตามมาตรา  48 วรรคสอง  และจะตอ้งแจง้ใหผู้ท้รง

สทิธบิตัรทราบเป็นหนงัสอืโดยไมช่กัชา้  ทัง้น้ี  โดยไมอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัเงือ่นไขใน

มาตรา 46 มาตรา 47 และมาตรา 47 ทว ิ 

             ในการน้ีใหย้ืน่คาํขอเสนอค่าตอบแทนและเงือ่นไขในการใชส้ทิธติามสทิธบิตัรต่อ

อธบิดี  การกําหนดค่าตอบแทนใหเ้ป็นไปตามความตกลงระหว่างกระทรวง  ทบวง  กรม  ซึง่

ประสงคใ์ชส้ทิธติามสทิธบิตัรกบัผูท้รงสทิธบิตัรหรอืผูไ้ดร้บัอนุญาตใหใ้ชส้ทิธขิองผูท้รง

สทิธบิตัร และใหนํ้ามาตรา 50 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

             มาตรา  52   ในภาวะสงครามหรื อในภาวะฉุกเฉิน  นายกรฐัมนตรโีดยอนุมตัิ

คณะรฐัมนตรมีอีํานาจออกคาํสัง่ใชส้ทิธติามสทิธบิตัรใด  ๆ กไ็ดเ้พื่อการอนัจาํเป็นในการป้องกนั

ประเทศและรกัษาความมัน่คงแห่งชาติ  โดยเสยีค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมแก่ผูท้รงสทิธบิตัร  และ

ตอ้งแจง้ใหผู้ท้รงสทิธบิตัรทราบเป็นหนงัสอืโดยไมช่กัชา้ 

              ผูท้รงสทิธบิตัรมสีทิธอุิทธรณ์คาํสัง่ดงักล่าวหรอืจาํนวนค่าตอบแทนต่อศาล

ภายในหกสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้คาํสัง่นัน้ 

 

ส่วนท่ี 6 



การคืนสิทธิบตัร การเลิกข้อถือสิทธิ และการเพิกถอนสิทธิบตัร 

   

 

มาตรา 53  ผูท้รงสทิธบิตัรจะขอคนืสทิธบิตัรหรอืเลกิขอ้ถอืสทิธบิางขอ้กไ็ด้  โดยทาํตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ําหนดโดยกฎกระทรวง 

               การขอคนืสทิธบิตัรหรอืเลกิขอ้ถอืสทิธบิางขอ้ตามวรรคหน่ึง  ถา้มผีูท้รงสทิธบิตัร

รว่ม ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูท้รงสทิธบิตัรรว่มทุกคน  หรอืถา้มกีารอนุญาตใหบุ้คคลใดใช้

สทิธติามสทิธบิตัรตามมาตรา 38 มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 47 หรอืมาตรา 47 ทว ิตอ้งไดร้บั

ความยนิยอมจากบุคคลนัน้ดว้ย 

 

            มาตรา  54  สทิธบิตัรใดไดอ้อกไปโดยไมช่อบดว้ยมาตรา  5 มาตรา  9 มาตรา  10  

มาตรา 11 หรอืมาตรา 14 ใหถ้อืว่าสทิธบิตัรนัน้ไมส่มบรูณ์ 

              ความไมส่มบรูณ์ตามวรรคหน่ึง บุคคลใดจะกล่าวอา้งขึน้กไ็ด้  หรอืบุคคลผูม้สี่วน

ไดเ้สยี หรอืพนกังานอยัการจะฟ้องต่อศาลขอใหเ้พกิถอนสทิธบิตัรนัน้กไ็ด ้

 

             มาตรา 55   อธบิดอีาจขอใหค้ณะกรรมการสัง่เพกิถอนสทิธบิตัรไดใ้นกรณดีงัต่อไปน้ี 

               (1) ในกรณทีีม่กีารออ กใบอนุญาตใหใ้ชส้ทิธติามสทิธบิตัรใด  ตามมาตรา  50  

แลว้ ปรากฏว่าเมือ่พน้กําหนดระยะเวลาสองปีนบัแต่วนัทีอ่อกใบอนุญาตดงักล่าว  ผูท้รงสทิธบิตัร  

ผูร้บัอนุญาตจากผูท้รงสทิธบิตัร หรอืผูไ้ดร้บัอนุญาตใหใ้ชส้ทิธติามสทิธบิตัร  มไิดด้าํเนินการผลติ

ผลติภณัฑห์รอืไมม่กีารใชก้รรมวธิตีามสทิธบิตัรนัน้ในราชอาณาจกัรโดยไมม่เีหตุผลอนัควร  หรอื

ในขณะนัน้ไมม่ผีูใ้ดขายหรอืนําเขา้มาในราชอาณาจกัรเพื่อขายซึง่ผลติภณัฑต์ามสทิธบิตัรหรอื

ผลติภณัฑท์ีผ่ลติโดยใชก้รรมวธิตีามสทิธบิตัรนัน้  หรอืมกีารขายผลติภณัฑด์งักล่าวในราคาสงู

เกนิควร และอธบิดเีหน็ว่ามเีหตุอนัควรทีจ่ะเพกิถอนสทิธบิตัรดงักล่าว 

             (2) ผูท้รงสทิธบิตัรไดอ้นุญาตใหบุ้คคลอื่นใชส้ทิธติามสทิธบิตัรโดยฝา่ฝืน

มาตรา 41 

               ก่อนการขอใหค้ณะกรรมการสัง่เพกิถอนสทิธบิตัร  ใหอ้ธบิดมีคีาํสัง่ใหท้าํการ

สอบสวนขอ้เทจ็จรงิ  และแจง้คาํสัง่ใหผู้ท้รงสทิ ธบิตัรหรอืผูไ้ดร้บัอนุญาตใหใ้ชส้ทิธติามสทิธบิตัร

ทราบเพื่อยืน่คาํแถลงแสดงเหตุผลของตน  การยืน่คาํแถลงดงักล่าวตอ้งยืน่ภายในหกสบิวนันบั

แต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้คาํสัง่อธบิดจีะเรยีกใหบุ้คคลใดมาใหถ้อ้ยคาํชีแ้จง  หรอืใหส้่งเอกสารหรอืสิง่ใด

เพิม่เตมิกไ็ด ้

              เมือ่อธิบดไีดท้าํการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิแลว้เหน็ว่ามเีหตุผลสมควรใหเ้พกิถอน

สทิธบิตัร ใหอ้ธบิดทีาํรายงานการสอบสวนเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อสัง่เพกิถอนสทิธบิตัร 



 

 

หมวด 3 

สิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

   

 

          มาตรา  56  การออกแบบผลติภณัฑท์ีจ่ะขอรบัสทิธบิตัรตามพระราชบญัญตัิ น้ีไดต้อ้ง

เป็นการออกแบบผลติภณัฑใ์หมเ่พื่ออุตสาหกรรมรวมทัง้หตัถกรรม 

                

มาตรา  57  การออกแบบผลติภณัฑด์งัต่อไปน้ี  ไมถ่อืว่าเป็นการออกแบบผลติภณัฑ์

ใหม ่

               (1) แบบผลติภณัฑท์ีม่หีรอืใชแ้พรห่ลายอยูแ่ลว้ในราชอาณาจกัรก่อนวนัขอรบั

สทิธบิตัร 

               (2) แบบผลติภณัฑท์ีไ่ดม้กีารเปิดเผยภาพ  สาระสาํคญั  หรอืรายละเอยีดใน

เอกสารหรอืสิง่พมิพท์ีไ่ดเ้ผยแพรอ่ยูแ่ลว้ไมว่่าในหรอืนอกราชอาณาจกัรก่อนวนัขอรบัสทิธบิตัร 

               (3) แบบผลติภณัฑท์ีเ่คยมปีระกาศโฆษณาตามมาตรา  65 ประกอบดว้ย

มาตรา 28 มาแลว้ก่อนวนัขอรบัสทิธบิตัร 

               (4) แบบผลติภณัฑท์ีค่ลา้ยกบัแบบผลติภณัฑด์งักล่าวใน  (1) (2) หรอื  (3) จน

เหน็ไดว้่าเป็นการเลยีนแบบ 

 

          มาตรา 58  การออกแบบผลติภณัฑด์งัต่อไปน้ี ขอรบัสทิธบิตัรไมไ่ด ้

             (1) แบบผลติภณัฑท์ีข่ดัต่อความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 

               (2) แบบผลติภณัฑท์ีก่ําหนดโดยพระราชกฤษฎกีา 

 

           มาตรา  59  การขอรบัสทิธบิตัร  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ําหนดโดย

กฎกระทรวง 

               คาํขอรบัสทิธบิตัรใหม้รีายการดงัต่อไปน้ี 

               (1) ภาพแสดงแบบผลติภณัฑ ์

               (2) ขอ้ความระบุผลติภณัฑท์ีจ่ะใชก้บัแบบผลติภณัฑท์ีข่อรบัสทิธบิตัรบุคคลนัน้

จะขอใหร้ะบุว่าวนัทีไ่ดย้ืน่คาํขอรบัสทิธบิตัรนอกราชอาณาจกัรเป็นครัง้แรกเป็นวนัทีไ่ดย้ืน่คาํขอ

ในราชอาณาจกัรกไ็ด ้

 



          มาตรา  60 ทวิ บุคคลตามมาตรา 14 ทีไ่ดย้ื่ นคาํขอรบัสทิธบิตัรสาํหรบัการออกแบบ

ผลติภณัฑไ์วน้อกราชอาณาจกัร ถา้ยืน่คาํขอรบัสทิธบิตัรสาํหรบัการออกแบบผลติภณัฑน์ัน้ใน

ราชอาณาจกัรภายในหกเดอืนนบัแต่วนัทีไ่ดย้ืน่คาํขอรบัสทิธบิตัรนอกราชอาณาจกัรเป็นครัง้แรก 

บุคคลนัน้จะขอใหร้ะบุว่าวนัทีไ่ดย้ืน่คาํขอรบัสทิธบิตัรนอกราชอ าณาจกัรเป็นครัง้แรกเป็นวนัทีไ่ด้

ยืน่คาํขอในราชอาณาจกัรกไ็ด ้

          มาตรา  61  เมือ่ไดป้ระกาศโฆษณาตามมาตรา  65 ประกอบดว้ยมาตรา  28 แลว้แต่

ก่อนทีอ่ธบิดสีัง่ใหร้บัจดทะเบยีนการออกแบบผลติภณัฑ์  และออกสทิธบิตัร  ถา้ปรากฏว่าคาํ

ขอรบัสทิธบิตัรไมช่อบดว้ยมาตรา  56 มาตรา  58 หรอืมาตรา  65 ประกอบดว้ย

มาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 14 ใหอ้ธบิดสีัง่ยกคาํขอรบัสทิธบิตัร และใหพ้นกังานเจา้หน้าที่

แจง้คาํสัง่ไปยงัผูข้อรบัสทิธบิตัรและผูค้ดัคา้นตามมาตรา  65 ประกอบดว้ยมาตรา  31 พรอ้มทัง้

ปิดสาํเนาคาํสัง่ไว ้ณ สถานทีร่บัคาํขอรบัสทิธบิตัรดว้ย 

       ใน กรณอีธบิดมีคีาํสัง่ยกคาํขอรบัสทิธบิตัรตามวรรคหน่ึง  และมผีูค้ดัคา้นตาม

มาตรา  65 ประกอบดว้ยมาตรา  31 ใหอ้ธบิดพีจิารณาคาํคดัคา้นของผูค้ดัคา้นต่อไป  ตาม

มาตรา 65 ประกอบดว้ยมาตรา 32 

 

         มาตรา 62   สทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑใ์หม้อีายสุบิปีนบัแต่วนัขอรบัสทิธบิตัรใ น

ราชอาณาจกัร  ในกรณทีีม่กีารดาํเนินคดทีางศาลตามมาตรา  65 ประกอบดว้ยมาตรา  16 หรอื

มาตรา 74 มใิหน้บัระยะเวลาในระหว่างการดาํเนินคดดีงักล่าวเป็นอายขุองสทิธบิตัรนัน้ 

              

มาตรา  62 ทวิ การกระทาํทีข่ดัต่อมาตรา  63 ก่อนวนัออกสทิธบิตัรมใิหถ้อืว่าเป็นการ

ละเมดิสทิธิ ของผูท้รงสทิธบิตัร  เวน้แต่จะเป็นการกระทาํต่อการออกแบบผลติภณัฑท์ีข่อรบั

สทิธบิตัรและไดม้กีารประกาศโฆษณาคาํขอดงักล่าวตามมาตรา 65 ประกอบดว้ยมาตรา  28 แลว้  

โดยบุคคลผูก้ระทาํรูว้่าการออกแบบผลติภณัฑน์ัน้ไดม้กีารยืน่ขอรบัสทิธบิตัรไวแ้ลว้หรอืไดร้บัคาํ

บอกกล่าวเป็นลายลั กษณ์อกัษรว่าการออกแบบผลติภณัฑน์ัน้ไดม้กีารยืน่ขอรบัสทิธบิตัรไวแ้ลว้  

ในกรณเีช่นน้ี   ผูข้อรบัสทิธบิตัรมสีทิธไิดร้บัค่าเสยีหายจากบุคคลผูฝ้า่ฝืนสทิธนิัน้  การเรยีก

ค่าเสยีหายดงักล่าวใหย้ืน่ฟ้องต่อศาลหลงัจากทีไ่ดม้กีารออกสทิธบิตัรใหแ้ก่ผูข้อรบัสทิธบิตัรแลว้ 

                   

มาตรา  63   ผูท้รงสทิธบิตัรเท่านัน้มสีทิธใิชแ้บบผลติภณัฑก์บัผลติภณัฑต์าม

สทิธบิตัร หรอืขาย หรอืมไีวเ้พื่อขาย หรอืเสนอขาย หรอืนําเขา้มาในราชอาณาจกัรซึง่ผลติภณัฑ์

ทีใ่ชแ้บบผลติภณัฑด์งักล่าว เวน้แต่การใชแ้บบผลติภณัฑเ์พื่อประโยชน์ในการศกึษาหรอืวจิยั 

 

           มาตรา  64  สทิธบิตัรใดไดอ้อกไปโดยไมช่อบดว้ยมาตรา  56 มาตรา  58 หรอื



มาตรา 65 ประกอบดว้ยมาตรา 10 มาตรา 11  และมาตรา 14 ใหถ้อืว่าสทิธบิตัรนัน้ไมส่มบรูณ์ 

               ความไมส่มบรูณ์ตามวรรคหน่ึง บุคคลใดจะกล่าวอา้งขึน้กไ็ด้  หรอืบุคคลผูม้สี่วน

ไดเ้สยีหรอืพนกังานอยัการจะฟ้องต่อศาลขอใหเ้พกิถอนสทิธบิตัรนัน้กไ็ด ้

 

            มาตรา 65  ใหนํ้าบทบญัญตั ิมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 

มาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 19 มาตรา  20 มาตรา  21 มาตรา  

22 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 37 

มาตรา  38 มาตรา  39 มาตรา  40 มาตรา  41 มาตรา  42  มาตรา  43 มาตรา  44 และ

มาตรา 53 ในหมวด 2  ว่าดว้ยสทิธบิตัรการประดษิฐม์าใชบ้งัคบัในหมวด  3 ว่าดว้ยสทิธบิตัรการ

ออกแบบผลติภณัฑโ์ดยอนุโลม 

 

หมวด 3 

อนุสิทธิบตัร 

   

 

         มาตรา 65 ทวิ การประดษิฐท์ีข่อรบัอนุสทิธบิตัรไดต้อ้งประกอบดว้ยลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

               (1) เป็นการประดษิฐข์ึน้ใหม ่

               (2) เป็นประดษิฐท์ีส่ามารถประยกุตใ์นทางอุตสาหกรรม 

                     

มาตรา 65 ตรี บุคคลใดจะขอรบัทัง้อนุสทิธบิตัรและสทิธบิตัรสาํหรบัการประดษิฐอ์ยา่ง

เดยีวกนัไมไ่ด ้

                     

มาตรา  65 จตัวา  ผูข้อรบัอนุสทิธบิตัรหรอืผูข้อรบัสทิธบิตัรมสีทิธขิอเปลีย่นแปลง

ประเภทของสทิธทิีจ่ะขอรบัจากอนุสทิธบิตัรเป็นสทิธบิตัร  หรอืจากสทิธบิตัรเป็นอนุสทิธบิตัรได้

ก่อนการจดทะเบยีนการประดษิฐแ์ละออกอนุสทิธบิตัร  หรอืก่อนการประก าศโฆษณาคาํขอรบั

สทิธบิตัรตามมาตรา  28 แลว้แต่กรณี  และผูข้อมสีทิธใิหถ้อืว่าเอาวนัยืน่คาํขอเดมิเป็นวนัยืน่คาํ

ขอ  ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 

                     

มาตรา  65 เบญจ  ในการจดทะเบยีนการประดษิฐแ์ละออกอนุสทิธบิตัรใหพ้นกังาน

เจา้หน้าทีต่ รวจสอบคาํขอรบัอนุสทิธบิตัรใหถู้กตอ้งตามมาตรา  65 ทศ  ประกอบดว้ย

มาตรา 17 และตรวจสอบว่าการประดษิฐน์ัน้ไดร้บัการคุม้ครองตามมาตรา  65 ทศ ประกอบดว้ย

มาตรา 9 หรอืไม ่และทาํรายงานการตรวจสอบเสนอต่ออธบิด ี



               (1) ถา้อธบิดพีจิารณาเหน็ว่า คาํขอรบัอนุสทิธบิตัรไมถู่ กตอ้งตามมาตรา  65 ทศ  

ประกอบดว้ยมาตรา  17 หรอืการประดษิฐน์ัน้ไมไ่ดร้บัความคุม้ครองตาม

มาตรา  65 ทศ ประกอบดว้ยมาตรา  9 ใหอ้ธบิดสีัง่ยกคาํขอรบัอนุสทิธบิตัรนัน้และใหพ้นกังาน

เจา้หน้าทีม่หีนงัสอืแจง้คาํสัง่โดยทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตอบรบัไปยงัผูข้อรบัอนุสทิธบิตัรหรอื

โดยวธิกีารอื่นทีอ่ธบิดกีําหนดภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีอ่ธบิดมีคีาํสัง่ 

              (2) ถา้อธบิดพีจิารณาเหน็ว่า  คาํขอรบัอนุสทิธบิตัรถูกตอ้งตามมาตรา  65 ทศ  

ประกอบดว้ยมาตรา  17 และการประดษิฐน์ัน้ไดร้บัความคุม้ครองตาม

มาตรา  65 ทศ ประกอบดว้ยมาตรา  9 ใหอ้ธบิดมีคีาํสัง่ใ หจ้ดทะเบยีนการประดษิฐแ์ละออกอนุ

สทิธบิตัรและก่อนการจดทะเบยีนการประดษิฐแ์ละออกอนุสทิธบิตัร  ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีแ่จง้ผู้

ขอรบัอนุสทิธบิตัรเพื่อใหผู้ข้อรบัอนุสทิธบิตัรชาํระค่าธรรมเนียมการออกอนุสทิธบิตัรและ

ค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณา  ตามวธิกีารและระยะเวลาทีก่ําหนดใ น

มาตรา 65 ทศ ประกอบดว้ยมาตรา 28 (2) 

              อนุสทิธบิตัรใหเ้ป็นไปตามแบบทีก่ําหนดโดยกฎกระทรวง 

                     

มาตรา 65 ฉ ภายในหน่ึงปีนบัจากวนัประกาศโฆษณาการจดทะเบยีนการประดษิฐแ์ละ

ออกอนุสทิธบิตัร  บุคคลผูม้สี่วนไดเ้สยีอาจขอใหต้รวจสอบว่าการประดษิฐท์ี่ ไดร้บัอนุสทิธบิตัรมี

ลกัษณะตามทีก่ําหนดในมาตรา 65 ทว ิหรอืไมก่ไ็ด ้

               เมือ่ไดร้บัคาํขอใหต้รวจสอบการประดษิฐต์ามวรรคหน่ึง  ใหพ้นกังานเจา้หน้าที่

ตรวจสอบการประดษิฐ ์และทาํรายงานการตรวจสอบเสนอต่ออธบิด ี

              เมือ่อธบิดพีจิารณารายงานการตรวจสอบของ พนกังานเจา้หน้าทีต่ามวรรคสอง

แลว้  เหน็ว่าการประดษิฐน์ัน้มลีกัษณะตามทีก่ําหนดในมาตรา  65 ทวิ ใหอ้ธบิดแีจง้ใหผู้ข้อให้

ตรวจสอบและผูท้รงอนุสทิธบิตัรทราบภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีอ่ธบิดมีคีาํวนิิจฉยั 

              ในกรณทีีอ่ธบิดเีหน็ว่าการประดษิฐน์ัน้ไมล่กัษณะตามที่ กําหนดใน

มาตรา  65 ทวิ ใหอ้ธบิดมีคีาํสัง่ใหส้อบสวนขอ้เทจ็จรงิ  และแจง้คาํสัง่ใหผู้ท้รงอนุสทิธบิตัร

ทราบ เพื่อยืน่คาํแถลงแสดงเหตุผลของตนภายในหกสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้คาํสัง่  และอธบิดี

จะเรยีกใหบุ้คคลใดมาใหถ้อ้ยคาํ  ชีแ้จงหรอืใหส้่งเอกสารหรอืสิง่ใดเพิม่เตมิกไ็ด้  และเมือ่ได้

สอบสวนขอ้เทจ็จรงิเสรจ็แลว้  ถา้อธบิดพีจิารณาเหน็ว่าการประดษิฐน์ัน้ไมม่ลีกัษณะตามที่

กําหนดในมาตรา  65 ทวิ ใหอ้ธบิดทีาํรายงานการสอบสวนเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อสัง่เพกิ

ถอนอนุสทิธบิตัรนัน้ และแจง้ใหผู้ข้อใหต้รวจสอบและผูท้รงอนุสทิธบิตัรทราบภายในสบิหา้วนันบั

แต่วนัทีค่ณะกรรมการมคีาํสัง่ 

                     

มาตรา 65 สตัต อนุสทิธบิตัรใหม้อีายหุกปีนบัแต่วนัขอรบัอนุสทิธบิตัรในราชอาณาจกัร

ในกรณทีีม่กีารดาํเนินคดทีางศาลตามมาตรา  65 ทศ ประกอบดว้ยมาตรา  16 มาตรา 74  หรอื



มาตรา 77 ฉ มใิหน้บัระยะเวลาในระหว่างการดาํเนินคดดีงักล่าวเป็นอายขุองอนุสทิธบิตัรนัน้ 

             ผูท้รงอนุสทิธบิตัรอาจขอต่ออายอุนุสทิธบิตัรไดส้องคราวมกีําหนดคราวละสองปี  

โดยใหย้ืน่คาํขอต่ออายตุ่อพนกังานเจา้หน้าทีภ่ายในเกา้สบิวนัก่อนวนัสิน้อายเุมือ่ไดย้ืน่คาํขอต่อ

อายภุายในกําหนดเวลาดงักล่าวแลว้  ใหถ้อืว่าอนุสทิธบิั ตรนัน้ยงัคงจดทะเบยีนอยูจ่นกว่า

พนกังานเจา้หน้าทีจ่ะมคีาํสัง่เป็นอยา่งอื่น 

             การขอต่ออายอุนุสทิธบิตัร ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีอ่ธบิดปีระกาศ

กําหนด 

                     

มาตรา  65 อฏัฐ  ผูท้รงอนุสทิธบิตัรมสีทิธใิชค้าํว่า  "อนุสทิธบิตัรไทย "  หรอื

อกัษร อสบท. หรอือกัษรต่างประเทศทีม่คีวามหมายเช่นเดยีวกนัใหป้รากฏทีผ่ลติภณัฑภ์าชนะ

บรรจ ุหรอืหบีห่อของผลติภณัฑ ์หรอืในการโฆษณาการประดษิฐต์ามอนุสทิธบิตัร 

              การใชค้าํหรอือกัษรตามวรรคหน่ึงตอ้งระบุหมายเลขอนุสทิธบิตัรไวด้ว้ย 

                     

มาตรา  65 นว  อนุสทิธบิตัรใดไดอ้อกไปโดยไมช่อบดว้ยมาตรา  65 ทวิ   

มาตรา  65 ทศ  ประกอบดว้ยมาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา  11 หรอืมาตรา  14 ใหถ้อืว่าอนุ

สทิธบิตัรนัน้ไมส่มบรูณ์ 

              ความไมส่มบรูณ์ตามวรรคหน่ึงบุคคลใดจะกล่าวอา้งขึน้กไ็ด้  หรอืบุคคลผูม้สี่วน

ไดเ้สยี หรอืพนกังานอยัการจะฟ้องต่อศาลขอใหเ้พกิถอนอนุสทิธบิตัรนัน้กไ็ด ้

                    

 มาตรา 65 ทศ  ใหนํ้าบทบญัญตัมิาตรา 6 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 

มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา14มาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 

19 ทว ิมาตรา 20 มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 25มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 

มาตรา 35 ทว ิมาตรา 36 มาตรา 36 ทว ิมาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 

42มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 47 ทว ิมาตรา 48 มาตรา 49 

มาตรา 50 มาตรา 50 ทว ิมาตรา 51มาตรา 52 มาตรา 53 และมาตรา 55  ในหมวด  2  ว่าดว้ย

สทิธบิตัรการประดษิฐ ์ มาใชบ้งัคบัในหมวด 3 ทว ิ ว่าดว้ยอนุสทิธบิตัรโดยอนุโลม 

 

หมวด 4 

คณะกรรมการสิทธิบตัร 

   

 

          มาตรา  66    ใหม้คีณะกรรมการคณะหน่ึงเรยีกว่า  "คณะกรรมการสทิธบิตัร " 



ประกอบดว้ยปลดักระทรวงพาณชิยเ์ป็นประธานกรรมการ  และกรรมก ารผูท้รงคุณวุฒใินสาขา

วทิยาศาสตร ์วศิวกรรมศาสตรอุ์ตสาหกรรม  การออกแบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตรศาสตร ์ 

เภสชัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  และนิตศิาสตรอ์กีไมเ่กนิสบิสองคนซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้   โดยใน

จาํนวนน้ีใหแ้ต่งตัง้จากผูท้รงคุณวุฒภิาคเอชนไมน้่อยกว่าหกคน 

               คณะกรรมการจะแต่งตัง้บุคคลใดเป็นเลขานุการและผูช่้วยเลขานุการกไ็ด ้

 

           มาตรา 67  กรรมการซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้มวีาระอยูใ่นตําแหน่งคราวละสองปี 

                ในกรณทีีก่รรมการพน้จากตําแหน่งหรอืในกรณทีีค่ณะรฐัมนตรแีต่งตัง้

กรรมการเพิม่ขึน้  ในระหว่างที่ กรรมการซึง่แต่งตัง้ไวแ้ลว้ยงัมวีาระอยูใ่นตําแหน่ง  ใหผู้ไ้ดร้บั

แต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งแทนหรอืเป็นกรรมการเพิม่ขึน้อยูใ่นตําแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยูข่อง

กรรมการซึง่ไดแ้ต่งตัง้ไวแ้ลว้ 

              กรรมการซึง่พน้จากตําแหน่งอาจไดร้บัการแต่งตัง้อกีได ้

 

             มาตรา 68  กรรมการซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้พน้จากตําแหน่งก่อนวาระเมือ่ 

            (1) ตาย 

               (2) ลาออก 

              (3) คณะรฐัมนตรใีหอ้อก 

               (4) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

               (5) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ หรอื 

              (6) ไดร้บัโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้าํคุก  เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบั

ความผดิทีไ่ดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

 

            มาตรา  69  การประชุมของคณะกรรมการตอ้งมกีรรมการมาประชุมไมน้่อยกว่ากึง่

หน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจงึเป็นองคป์ระชุม  ถา้ประธานกรรมการไมม่าประชุมหรอืไม่

สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการทีม่าประชุมเลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชุม 

              การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก 

              กรรมการคนหน่ึงใหม้เีสยีงหน่ึงในการลงคะแนน  ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใ ห้

ประธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้ไดอ้กีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 

 

             มาตรา 70   คณะกรรมการมอีํานาจหน้าทีด่งัน้ี 

              (1) ใหค้าํแนะนําหรอืคาํปรกึษาแก่รฐัมนตรใีนการออกกฎกระทรวงตาม

พระราชบญัญตัน้ีิ 

              (2) วนิิจฉยัอุทธรณ์คาํสัง่หรอืคาํ วนิิจฉยัของอธบิดเีกีย่วกบัสทิธบิตัร  และอนุ



สทิธบิตัรตามมาตรา 41 มาตรา 45 มาตรา 49 มาตรา  50 มาตรา  55 มาตรา  65 ฉ หรอื

มาตรา 65 ทศ ประกอบดว้ยมาตรา 45 มาตรา 49 มาตรา 50 หรอืมาตรา 72   

              (3) ปฏบิตักิารอื่นตามทีก่ําหนดไวใ้นพระราชบญัญตัน้ีิ 

              (4) พจิารณาเรือ่งอื่น  ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัรตามทีร่ฐัมนตรี

มอบหมาย 

 

           มาตรา  71  คณะกรรมการมอีํานาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ  เพื่อพจิารณาเสนอ

ความเหน็ต่อคณะกรรมการ  และใหนํ้าความในมาตรา  69 มาใชบ้งัคบัแก่การประชุมของ

คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 

            มาตรา  72  ในกรณทีีม่คีาํสัง่หรอืคาํวนิิจฉยัของอธบิดตีามมาตรา  12 มาตรา  15   

มาตรา  28 มาตรา  30 มาตรา 33 มาตรา  34 มาตรา  49 มาตรา  50 หรอืมาตรา  61 หรอื

มาตรา  65ประกอบดว้ยมาตรา  12 มาตรา  15 มาตรา  28 มาตรา  33 หรอื มาตรา  34 หรอื

มาตรา  65 เบญจหรอืมาตรา  65 ฉ หรอืมาตรา  65 ทศ  ประกอบดว้ยมาตรา  12 มาตรา  15 

มาตรา 49 หรอืมาตรา 50  ผูม้สี่วนไดเ้สยีตามมาตราดงักล่าวมสีทิธอุิทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

ภายในหกสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้คาํสัง่หรอืคาํวนิิจฉยัของอธบิดี  ถา้ไมอุ่ทธรณ์ภายใน

ระยะเวลาดงักล่าว ใหถ้อืว่าคาํสัง่หรอืคาํวนิิจฉยัของอธบิดเีป็นทีสุ่ด 

การอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึง ใหย้ืน่ต่อพนกังานเจา้หน้าที ่ถา้มคีู่กรณใีหพ้นกังานเจา้หน้าที่

ส่งสาํเนาอุทธรณ์ไปยงัคู่กรณดีว้ย 

                     

มาตรา  73  ในการพจิารณาอุทธรณ์คาํสัง่  หรอืคาํวนิิจฉยัของอธบิดหีรอืพจิารณา

รายงานการสอบสวนของอธบิดี ตามมาตรา  55 หรอืมาตรา  65 ฉ หรอืรายงานของอธบิดตีาม

มาตรา  43 หรอืมาตรา  65 ทศ  ประกอบดว้ยมาตรา  43 เพื่อสัง่เพกิถอนสทิธบิตัรหรอือนุ

สทิธบิตัร  คณะกรรมการจะใหผู้ค้ดัคา้น  หรอืผูโ้ตแ้ยง้  หรอืผูท้รงสทิธบิตัร  หรอืผูท้รงอนุ

สทิธบิตัร  หรอืผูข้อใหต้รวจสอบอนุสทิธบิตัร  หรอืผูไ้ดร้บัอนุญาตใหใ้ชส้ทิธบิตัรหรอืตามอนุ

สทิธบิตัร  แลว้แต่กรณ ี นําพยานหลกัฐานมาแสดงหรอืแถลงเพิม่เตมิกไ็ด้  ทัง้น้ี ตามระเบยีบที่

คณะกรรมการกําหนด 

 

            มาตรา  74 เมือ่คณะกรรมการไดว้นิิจฉยัหรอืมคีาํสัง่ตามมาตรา  41 มาตรา  43  

มาตรา 49 มาตรา 50 มาตรา 55 หรอืมาตรา  65 ฉ หรอืมาตรา 65 ทศ ประกอบดว้ยมาตรา  41 

มาตรา 43 มาตรา 49 มาตรา 50 หรอืมาตรา 55 หรอืมาตรา 72 แลว้ใหแ้จง้คาํวนิิจฉยัหรอืคาํสัง่

พรอ้มดว้ยเหตุผลไปยงัผูอุ้ทธรณ์และคู่กรณี  หรอืผูท้รงสทิธบิตัร  หรอืผูท้รงอนุสทิธบิตัร  หรอืผู้

ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชส้ทิธติามสทิธบิตัรหรอืตามอนุสทิธบิตัร แลว้แต่กรณ ีคู่กรณฝีา่ยใดไมเ่หน็ดว้ย



กบัคาํวนิิจฉยัหรอืคาํสัง่นัน้มสีทิธอุิทธรณ์ต่อศาลไดภ้ายในหกสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้คาํ

วนิิจฉยัหรอืคาํสัง่ถา้ไมด่าํเนินคดภีายในระยะเวลาดงักล่าว  ใหถ้อืว่าคาํวนิิจฉยัหรอืคาํสัง่ของ

คณะกรรมการเป็นทีสุ่ด 

 

 

หมวด 5 

เบด็เตลด็ 

   

 

         มาตรา 75   หา้มมใิหบุ้คคลใดซึง่ไมม่สีทิธติามพระราชบญัญตัน้ีิ  ใชค้าํว่า  "สทิธบิตัร

ไทย" "อนุสทิธบิตัรไทย " หรอือกัษร  สบท. หรอื อสบท . หรอือกัษรต่างประเทศทีม่คีวามหมาย

เช่นเดยีวกนั  หรอืคาํอื่นใดทีม่คีวามหมายเช่นเดยีวกนัใหป้รากฏทีผ่ลติภั ณฑภ์าชนะบรรจหุรอื

หบีห่อของผลติภณัฑ ์หรอืในการโฆษณา การประดษิฐ ์หรอืการออกแบบผลติภณัฑใ์ด ๆ 

                     

มาตรา  76
   

 หา้มมใิหบุ้คคลใด  ใชค้าํว่า  "รอรบัสทิธบิตัร " หรอื  "รอรบัอนุ

สทิธบิตัร" หรอืคาํอื่นใดทีม่คีวามหมายเช่นเดยีวกนั  ใหป้รากฏทีผ่ลติภณัฑ์  ภาชนะบรรจหุรอืหบี

ห่อของผลติภณัฑ์  หรอืในการโฆษณา  การประดษิฐ์  หรอืการออกแบบผลติภณัฑใ์ด  ๆ เวน้แต่

เป็นผูข้อรบัสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัรและยงัอยูใ่นระหว่างการพจิารณาคาํขอนัน้ 

                     

มาตรา  77   ในกรณทีีผู่ท้รงสทิธบิตัรหรอืผูท้รงอนุสทิธบิตัรในกรรมวธิกีารผลิ ต

ผลติภณัฑฟ้์องผูฝ้า่ฝืนสทิธติามสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัรของตนเป็นคดแีพ่ง หากผูท้รงสทิธบิตัร

หรอืผูท้รงอนุสทิธบิตัรพสิจูน์ไดว้่าผลติภณัฑท์ีจ่าํเลยผลติมลีกัษณะเช่นเดยีวกนัหรอืคลา้ยกนักบั

ผลติภณัฑท์ีผ่ลติโดยใชก้รรมวธิขีองผูท้รงสทิธบิตัร  หรอืผูท้รงอนุสทิธบิตัร  ใหส้นันิษฐานไวก่้อน

ว่าจาํเลยไดใ้ชก้รรมวธิขีองผูท้รงสทิธบิตัรหรอืผูท้รงอนุสทิธบิตัร  เวน้แต่จาํเลยจะพสิจูน์ใหเ้หน็

เป็นอยา่งอื่น 

                     

มาตรา 77 ทวิ ในกรณทีีม่หีลกัฐานโดยชดัแจง้ว่ามผีูก้ระทาํการหรอืกําลงัจะกระทาํการ

อยา่งใดอยา่งหน่ึงอนัเป็นการฝา่ฝืนสทิ ธขิองผูท้รงสทิธบิตัรหรอืผูท้รงอนุสทิธบิตัรตาม

มาตรา 36 หรอืมาตรา 63 หรอืมาตรา 65 ทศ ประกอบดว้ยมาตรา  36 ผูท้รงสทิธบิตัรหรอืผูท้รง

อนุสทิธบิตัรอาจขอใหศ้าลมคีาํสัง่ใหบุ้คคลดงักล่าวระงบัหรอืละเวน้การกระทาํดงักล่าวนัน้

ได้  การทีศ่าลมคีาํสัง่ดงักล่าวไมต่ดัสทิธผิูท้รงสิ ทธบิตัรหรอืผูท้รงอนุสทิธบิตัรทีจ่ะเรยีก

ค่าเสยีหายตามมาตรา 77 ตร ี



                     

มาตรา 77 ตรี ในกรณทีีม่กีารฝา่ฝืนสทิธขิองผูท้รงสทิธบิตัรหรอืผูท้รงอนุสทิธบิตัรตาม

มาตรา  36 หรอืมาตรา  63 หรอืมาตรา  65 ทศ  ประกอบดว้ยมาตรา  36 ศาลมอีํานาจสัง่ให้

ผูฝ้า่ฝืนชดใช้ ค่าเสยีหายแก่ผูท้รงสทิธบิตัร  หรอืผูท้รงอนุสทิธบิตัรตามจาํนวนทีศ่าล

เหน็สมควร  โดยคาํนึงถงึความรา้ยแรงของความเสยีหายรวมทัง้การสญูเสยีประโยชน์และ

ค่าใชจ้า่ยอนัจาํเป็นในการบงัคบัตามสทิธขิองผูท้รงสทิธบิตัรหรอืผูท้รงอนุสทิธบิตัรดว้ย 

                     

มาตรา  77 จตัวา บรรดาสนิคา้ทีอ่ยูใ่นครอบครองของผูก้ระทาํการอนัเป็นการฝา่ฝืน

สทิธขิองผูท้รงสทิธบิตัรหรอืผูท้รงอนุสทิธบิตัรตามมาตรา  36 หรอืมาตรา  63 หรอืมาตรา  65  

ทศ ประกอบดว้ยมาตรา 36 ใหร้บิเสยีทัง้สิน้ ในกรณทีีศ่าลเหน็สมควรอาจมคีาํสัง่ใหท้าํลายสนิคา้

ดงักล่าวหรอืดาํเนินการอยา่งอื่นเพื่อป้องกนัมใิหม้กีารนําเอาสนิคา้ดงักล่าวออกจาํหน่ายอกีกไ็ด ้

                     

มาตรา 77 เบญจ บุคคลใดขอรบัหรอืรว่มขอรบัทัง้สทิธบิตัรและอนุสทิธบิตัรสาํหรบัการ

ประดษิฐอ์ยา่งเดยีวกนัโดยไมช่อบดว้ยมาตรา  65 ตรี ใหถ้อืว่าบุคคลนัน้ขอรบัอนุสทิธบิตัร

สาํหรบัการประดษิฐน์ัน้ 

                     

มาตรา 77 ฉ
 
ในกรณบุีคคลหมาลคนต่างทาํการประดษิฐอ์ยา่งเดยีวกนัโดยไมไ่ดร้ว่มกนั

และมบุีคคลฝา่ยหน่ึงไดย้ืน่คาํขอรบัสทิธบิตัร แต่บุคคลอกีฝา่ยหน่ึงไดย้ืน่คาํขอรบัอนุสทิธบิตัร 

               (1) ใหบุ้คคลซึง่ไดย้ืน่คาํขอรบัสทิธหิรอืคาํขอรบั อนุสทิธบิตัรไวก่้อนเป็นผูม้สีทิธิ

รบัสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัรสาํหรบัการประดษิฐน์ัน้ 

               (2) ถา้มกีารยืน่คาํขอรบัสทิธบิตัรในวนัเดยีวกนักบัการยืน่คาํขอรบัอนุสทิธบิตัร  

ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีแ่จง้ใหผู้ข้อรบัสทิธบิตัรและผูข้อรบัอนุสทิธบิตัรทราบเพื่อใหท้าํ ความตกลง

กนัว่าจะใหบุ้คคลใดมสีทิธแิต่ผูเ้ดยีวหรอืใหม้สีทิธริว่มกนั  และจะใหค้าํขอรบัสทิธบิตัรหรอืคาํ

ขอรบัอนุสทิธบิตัรเป็นคาํขอสาํหรบัการประดษิฐน์ัน้  ถา้ตกลงกนัไมไ่ดภ้ายในเวลาทีอ่ธบิดี

กําหนด  ใหคู้่กรณนํีาคดไีปสู่ศาลภายในกําหนดเกา้สบิวนันบัแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาทีอ่ธิ บดี

กําหนด  ถา้ไมนํ่าคดไีปสู่ศาลภายในระยะเวลาดงักล่าวใหถ้อืว่าบุคคลเหล่านัน้ละทิง้คาํขอรบั

สทิธบิตัรและละทิง้คาํขอรบัอนุสทิธบิตัร 

                     

มาตรา  77 สตัต  ภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัประกาศโฆษณาตามมาตรา  28 หรอืวนั

ประกาศโฆษณาการจดทะเบยีนการประดษิฐแ์ละออกอนุสิ ทธบิตัรสาํหรบัการประดษิฐใ์ดผูข้อรบั

อนุสทิธบิตัร  ผูท้รงอนุสทิธบิตัร  ผูข้อรบัสทิธบิตัร  หรอืผูท้รงอนุสทิธบิตัรผูใ้ดเหน็ว่าการจด

ทะเบยีนการประดษิฐ ์และออกสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัรสาํหรบัการประดษิฐน์ัน้อาจไมช่อบดว้ย



มาตรา 65 ตร ีเพราะการประดษิฐน์ัน้เป็นการประดษิฐ์ อยา่งเดยีวกนักบัของตนและตนไดย้ืน่คาํ

ขอรบัอนุสทิธบิตัรหรอืยืน่คาํขอรบัสทิธบิตัรไวใ้นวนัเดยีวกนักบัการยนืคาํขอรบัสทิธบิตัรหรอืการ

ยืน่คาํขอรบัอนุสทิธบิตัรดงักล่าวผูน้ัน้มสีทิธขิอใหต้รวจสอบว่าการประดษิฐน์ัน้ไดย้ืน่ขอรบั

สทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัรโดยไมช่อบดว้ยมาตรา 65 ตร ีหรอืไม ่

              เมือ่ไดร้บัคาํขอใหต้รวจสอบตามวรรคหน่ึง  ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีต่รวจสอบและ

ทาํรายงานการตรวจสอบเสนออธบิด ี

          เมือ่อธบิดพีจิารณารายงานการตรวจสอบของพนกังานเจา้หน้าทีต่ามวรรคสองแลว้เหน็

ว่าการจดทะเบยีนการประดษิฐแ์ละออกสทิธบิตัรหรอือ นุสทิธบิตัรสาํหรบัการประดษิฐน์ัน้จะไม่

ชอบดว้ยมาตรา  65 ตรี เพราะการประดษิฐน์ัน้เป็นการประดษิฐอ์ยา่งเดยีวกนั  และวนัยืน่คาํ

ขอรบัสทิธบิตัรหรอืวนัยืน่คาํขอรบัอนุสทิธบิตัรเป็นวนัเดยีวกนักบัวนัยืน่คาํขอรบัอนุสทิธบิตัรหรอื

วนัยืน่คาํขอรบัสทิธบิตัรของผูข้อใหต้รวจสอบ  ใหอ้ธบิดแีจง้ใหผู้ข้อรบัสทิธบิตัร  หรอืผูท้รงอนุ

สทิธบิตัรและผูข้อใหต้รวจสอบทราบเพื่อใหท้าํความตกลงกนัว่าจะใหบุ้คคลใดมสีทิธแิต่ผูเ้ดยีว

หรอืใหม้สีทิธริว่มกนั ถา้ตกลงกนัไมไ่ดภ้ายในเวลาทีอ่ธบิดกีําหนด ใหถ้อืว่าบุคคลเหล่านัน้มสีทิธิ

รว่มกนัในการประดษิฐน์ัน้ 

                     

มาตรา  77 อฏัฐ  สทิธบิตัรและอนุสทิธบิตัรใดไดอ้อกไปโดยไมช่อบดว้ย

มาตรา 65 ตร ีใหถ้อืว่าสทิธบิตัรและอนุสทิธบิตัรนัน้ไมส่มบรูณ์ 

             ความไมส่มบรูณ์ตามวรรคหน่ึง บุคคลใดจะกล่าวอา้งขึน้กไ็ด ้

               ในกรณกีารจดทะเบยีนการประดษิฐแ์ละออกสทิธบิั ตรและอนุสทิธบิตัร  โดยไม่

ชอบดว้ยมาตรา  65 ตร ีและไดย้ืน่คาํขอรบัสทิธบิตัรและอนุสทิธบิตัรสาํหรบัการประดษิฐน์ัน้ใน

วนัเดยีวกนัผูท้รงสทิธบิตัรและผูท้รงอนุสทิธบิตัร  หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นหรอืพนกังานอยัการอาจ

ขอใหอ้ธบิดเีรยีกใหผู้ท้รงสทิธบิตัรและผูท้รงอนุสทิธบิตัร นัน้ทาํความตกลงกนัว่าจะใหบุ้คคลใดมี

สทิธแิต่ผูเ้ดยีวหรอืใหม้สีทิธริว่มกนั  และตอ้งทาํความตกลงกนัว่าจะเลอืกใหก้ารประดษิฐน์ัน้เป็น

การประดษิฐท์ีไ่ดร้บัสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัรอยา่งใดอยา่งหน่ึงแต่เพยีงอยา่งเดยีว  ถา้ตกลงกนั

ไมไ่ดภ้ายในเวลาทีอ่ธบิดกีําหนด ใหถ้อืว่าผูท้รงสทิธบิตัรและผูท้รงอนุสทิธบิตัรมสีทิธริว่มกนัและ

ใหถ้อืว่าการประดษิฐน์ัน้เป็นการประดษิฐท์ีไ่ดร้บัอนุสทิธบิตัร 

 

           มาตรา 78   สทิธบิตัร อนุสทิธบิตัร หรอืใบอนุญาตใหใ้ชส้ทิธขิองผูใ้ดสญูหายหรอืชาํรดุ

ในสาระสาํคญั ใหเ้จา้ของขอรบัใบแทนสทิธบิตัร ใบแทนอนุสทิธบิตัร หรอืใบแทนใบอนุญาตใหใ้ช้

สทิธนิัน้ไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ําหนดโดยกฎกระทรวง 

 

            มาตรา  79  บรรดาคาํขอ  คาํคดัคา้น  คาํโตแ้ยง้  และคาํอุทธรณ์ตามพระราชบญัญตัน้ีิ

ใหใ้ชแ้บบพมิพแ์ละมสีาํเนาตามทีอ่ธบิดกีําหนด 



 

             มาตรา 80   บรรดาคาํขอรบัสทิธบิัตร คาํขอรบัอนุสทิธบิตัร  การประกาศโฆษณาคาํ

ขอรบัสทิธบิตัร คาํขอใหต้รวจสอบการประดษิฐ ์คาํคดัคา้น การขอรบัสทิธบิตัร  คาํขอจดทะเบยีน

สญัญาอนุญาตใหใ้ชส้ทิธติามสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัร คาํขอจดทะเบยีนรบัโอนสทิธบิตัรหรอือนุ

สทิธบิตัร คาํขอเปลีย่นแปลงสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัร คาํขอต่ออายอุนุสทิธบิตัร  คาํขอบนัทกึคาํ

ยนิยอมใหบุ้คคลอื่นใชส้ทิธติามสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัร  คาํขอใชส้ทิธติามสทิธบิตัรหรอือนุ

สทิธบิตัร  ใบอนุญาตใหใ้ชส้ทิธติามสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัร  คาํอุทธรณ์คาํสัง่  หรอืคาํวนิิจฉยั

ของอธบิดี ใบแทนสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัร  ใบแทนใบอนุญาตใหใ้ชส้ทิธิ  คาํขออื่น ๆ  การคดั

สาํเนาเอกสารและการรบัรองสาํเนาเอกสาร ใหเ้สยีค่าธรรมเนียมตามทีก่ําหนดโดยกฎกระทรวง 

 

หมวด 6 

ความผิดและกาํหนดโทษ 

   

 

              มาตรา  81   เจา้พนกังานผูใ้ดฝา่ฝืนมาตรา  21 หรอืมาตรา  23 วรรคสอง  หรอื

มาตรา 65 ประกอบดว้ยมาตรา  21 หรอืมาตรา  65 ทศ ประกอบดว้ยมาตรา  21 หรอืมาตรา  23  

วรรคสอง ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิสองปี หรอืปรบัไมเ่กนิสองแสนบาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

 

              มาตรา 82   บุคคลใดฝา่ฝืนมาตรา 22 หรอืมาตรา 65 ประกอบดว้ยมาตรา  22  หรอื

มาตรา  65 ทศ ประกอบดว้ยมาตรา  22 ตอ้งระว างโทษจาํคุกไมเ่กนิหกเดอืน  หรอืปรบัไมเ่กนิ

สองหมืน่บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

 

               มาตรา 83   บุคคลใดฝา่ฝืนมาตรา  23 วรรคสอง หรอืมาตรา 65 ทศ ประกอบดว้ย

มาตรา 23 วรรคสอง ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิหน่ึงปี  หรอืปรบัไมเ่กนิหา้หมืน่บาท  หรอืทัง้จาํ

ทัง้ปรบั 

 

              มาตรา  84  บุคคลใดฝา่ฝืนมาตรา  75 หรอืมาตรา  76 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิ

หน่ึงปีหรอืปรบัไมเ่กนิสองแสนบาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

 

               มาตรา 85  บุคคลใดกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามมาตรา  36 หรอืมาตรา 63 โดย

ไมไ่ดร้บัอนุญาตจากผูท้รงสทิธบิตัร  ตอ้งระวางโท ษจาํคุกไมเ่กนิสองปี  หรอืปรบัไมเ่กนิสีแ่สน

บาท  หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 



 

               มาตรา  86   บุคคลใดกระทาํอยา่งอยา่งหน่ึงตามมาตรา  65 ทศ ประกอบดว้ย

มาตรา 36 โดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากผูท้รงอนุสทิธบิตัร  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิหน่ึงปี   หรอื

ปรบัไมเ่กนิสองแสนบาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

 

               มาตรา 87   บุคคลใดยืน่ขอรบัสทิธบิตัรการประดษิฐห์รอืการออกแบบผลติภณัฑ์

หรอือนุสทิธบิตัร  โดยการแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็แก่พนกังานเจา้หน้าทีเ่พื่อใหไ้ดไ้ปซึง่

สทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัร ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิหกเดอืน  หรอืปรบัไมเ่กนิห้าพนับาท หรอื

ทัง้จาํทัง้ปรบั 

 

มาตรา  88  ในกรณทีีผู่ก้ระทาํความผดิซึง่ตอ้งรบัโทษตามพระราชบญัญตัน้ีิเป็นนิติ

บุคคล ผูด้าํเนินกจิการหรอืผูแ้ทนของนิตบุิคคลนัน้  ตอ้งรบัโทษตามทีก่ฎหมายกําหนดสาํหรบั

ความผดินัน้ ๆ ดว้ย เวน้แต่จะพสิจูน์ไดว้่าการกระทาํของนิตบุิคคลนัน้ไดก้ระทาํโดยตนมไิดรู้เ้หน็

หรอืยนิยอมดว้ย 

 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ           

ส.โหตระกติย ์      

รองนายกรฐัมนตร ี
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