
หลักเกณฑมาตรการบังคับใชสิทธิตามสิทธิบัตร 
 
ตามที่บริษทัยาขามชาติไดออกขาวและรองเรียนตอกรมทรัพยสินทางปญญา วาการขอใช

สิทธิตามสทิธบัิตรยา 3 ตัว อันประกอบไปดวยยาเอฟาไวเรนซ (Effavirenz) โคลพิโดเกรล 
(Clopidogrel) และยาสูตรผสมระหวางโลพินาเวยีรแรโทนาเวียร (Lopinavir & Ritonavir) โดยอาง
วากระทรวงสารณสุขไมไดทําตามขั้นตอนที่กําหนดไวในกฎหมายสิทธบัิตร เพราะไมไดเจรจากับ
บริษัทผูทรงสทิธิใหถึงที่สุดกอน หากแตไดใชมาตรการดังกลาวไปโดยลําพงั โดยขณะนี้บริษทัยา
กําลังลอบบ้ีขอใหกรมทรพัยสินทางปญญาสงเรื่องใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาชี้ขาด โดย
อางวาการใชสิทธิตามสทิธบัิตรยาดังกลาวไมถูกตองตามกฎหมาย 

กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศใชมาตรการบังคับใชสิทธิ (compulsory licensing) โดย
อาศัยอํานาจตามมาตรา 51 แหง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 อันเปนการใชสิทธิโดยรัฐบาล 
(government use) ซึ่งแตกตางจากการใชสิทธิโดยเอกชนตามมาตรา 46 มาตรา 47 และมาตรา 
47 ทว ิ  มาตรา 51 เปนการใชสิทธิโดยรัฐเพื่อสาธารณประโยชนทีม่ิไดมีวัตถุประสงคเชิงพาณิชย 
(public non-commercial use) และสอดคลองกับความตกลงทริปสขององคการการคาโลก 
มาตรา 31 (b) 

ความตกลงทรปิสรับรองสิทธขิองประเทศสมาชิก ที่จะใชมาตรการบังคับใชสิทธิเพื่อ
ตอบสนองความตองการของสาธารณชน ซึ่งมาตรการลกัษณะนีถู้กกําหนดไวในกฎหมายสิทธิบัตร 
ของทุกประเทศ (กฎหมายไทยในมาตรา 51 และ 52 ของ พ.ร.บ. สิทธิบัตรฯ) โดยการใชเพื่อ
สาธารณประโยชนนี ้ จะตองเปนการใชโดยคําสั่งของรัฐเพื่อประโยชนสาธารณะ (โดยอาจมอบให
หนวยงานรัฐหรือเอกชนดําเนินการก็ได) ความตกลงทรปิสอนุญาตใหรัฐสมาชิกบงัคับใชสิทธิเชนนี ้ 
โดยไมจําเปนตองเจรจาหรือพยายามที่จะไดรับอนุญาตจากผูทรงสิทธิบัตรกอน เพียงแตจะตองให
คาตอบแทนแกผูทรงสทิธิบัตร (โปรดดู TRIPS Agreement, Article 31(b)) 

มาตรา 51 วรรคแรกของ พ.ร.บ. สิทธิบัตรฯ บัญญัติไวสอดคลองกับความตกลงทริปส โดย
อนุญาตใหกระทรวง ทบวง กรม ใชสิทธิตามสทิธิบัตรเพื่อสาธารณประโยชนอยางหนึ่งอยางใด 
โดยใหคาตอบแทนแกผูทรงสิทธิบัตร และจะตองแจงใหผูทรงสทิธทิราบเปนหนงัสอืโดยไมชักชา 
ไมมีที่ใดในมาตรา 51 ที่กาํหนดใหรฐัตองเจรจากับผูทรงสิทธิเสยีกอนที่จะทาํการบังคับใช
สิทธิ สวนตอนทายของมาตรา 51 วรรคสอง ทีก่ําหนดใหนาํมาตรา 50 มาใชบังคับโดย
อนุโลมนั้น กห็าไดมีนัยดังที่บริษัทยากลาวอางไม 

มาตรา 51 วรรคสองเปนบทบัญญัติเกี่ยวกบัการกําหนดคาตอบแทนกบัเงื่อนไขการใชสิทธิ 
มิใชบทที่ใหอํานาจรัฐบังคับใชสิทธิ ซึง่ไดบัญญัติเอาไวแลวในมาตรา 51 วรรคแรก 
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ในการกาํหนดคาตอบแทนและกําหนดเงื่อนไขการใชสิทธิ มาตรา 51 วรรคสองใหนํา
มาตรา 50 มาใชบังคับโดยอนุโลม ซึ่งทั้งผูขอใชสิทธแิละผูทรงสทิธบัิตรจะตองตกลงกนัในเรื่อง
คาตอบแทนและเงื่อนไขการใช หากตกลงกนัไมได มาตรา 50 วรรคสองและสามใหอธิบดีกรม
ทรัพยสินทางปญญาเปนผูกําหนด คูกรณีที่ไมพอใจคําวินจิฉัยของอธิบดี อาจอุทธรณคําสั่งตอ
คณะกรรมการสิทธิบัตรตอไปได 

เฉพาะแตเรือ่งคาตอบแทนและเงื่อนไขการใชสิทธิเทานั้น ที่กฎหมายใหนาํมาตรา 
50 มาใชบังคับโดยอนุโลม คําวา “โดยอนุโลม” นั้นหมายความวา การใชบังคับจะตองไม
ขัดตอเจตนารมณของมาตรา 51 ดวย ซึง่เจตนารมณของมาตราดังกลาวก็ปรากฎชัดเจนอยู
แลวในความตอนทายของมาตรา 51 วรรคแรก ที่บัญญัติวา “ทั้งนี้โดยไมอยูภายใตบังคับเงื่อนไข
ในมาตรา 46 มาตรา 47 และมาตรา 47 ทวิ” ซึ่งมาตรา 46 มาตรา 47 และมาตรา 47 ทวนิั้น เปน
เร่ืองเกี่ยวกับการบังคับใชสิทธิโดยเอกชน ซึ่งทัง้สามบทมาตรากําหนดเงื่อนไขการใชสิทธิไว
เหมือนกนัอยูประการหนึ่ง คือ “ผูขอใชสิทธิจะตองแสดงวาผูขอไดพยายามขออนญุาตใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรจากผูทรงสิทธิ โดยไดเสนอเงือ่นไขและคาตอบแทนที่เพยีงพอตามพฤติการณแหงกรณี
แลว แตไมสามารถตกลงกนัไดภายในเวลาอันสมควร” 
 การที่มาตรา 51 วรรคแรกตอนทาย บัญญัติมิใหนาํเงือ่นไขในมาตรา 46 มาตรา 47 และ
มาตรา 47 ทวิ มาใช ยอมหมายความถงึเงื่อนไขทั้งหมดในบทมาตราเหลานัน้ รวมทั้งเงื่อนไขทีใ่ห
พยายามขออนุญาตจากผูทรงสิทธกิอนดวย ซึง่เมื่ออานประกอบกับขอความในมาตรา 51 ที่
กําหนดใหผูขอใชสิทธ ิ “แจงใหผูทรงสทิธบัิตรทราบเปนหนงัสือโดยไมชักชา” แลว ก็จะเขาใจไดวา 
มาตรา 51 กําหนดหลักเกณฑการบงัคับใชสิทธิไวแตกตางกับมาตรา 46 มาตรา 47 และมาตรา 47 
ทวิ โดยหนวยงานรัฐผูขอใชสิทธิไมจาํเปนตองเจรจาหรือพยายามที่จะไดรับอนุญาตจากผูทรง
สิทธิบัตรกอน เพียงแตตองแจงใหผูทรงสิทธทิราบโดยไมชักชา ซึง่บทบัญญัติในกฎหมายไทยที่
กลาวมานี้ สอดคลองกับพนัธกรณีในความตกลงทริปสทุกประการ 
 เหตุที่ความตกลงทริปสยกเวนใหรัฐไมตองเจรจากับผูทรงสิทธิบัตรกอน ก็เพราะการ
กําหนดใหผูขอใชสิทธิเขาสูกระบวนการเจรจาขอใชสิทธิโดยสมัครใจเสียกอน จะมีผลกระทบตอ
ความสาํเร็จของการบงัคับใชสิทธิเปนอยางมาก หากการเจรจาใชเวลานาน ยอมทําใหความ
ตองการของรฐับาลที่จะใชสิทธิเพื่อสาธารณประโยชน ไมไดรับการตอบสนองในเวลาอันสมควร 
ทั้งนี้เพราะการเจรจาขอใชสิทธิโดยสมัครใจนั้น อาจครอบคลุมรายละเอียดการอนญุาตใหใชสิทธิ
มากมายหลายประการ ไมวาจะเปนในเรือ่งคาตอบแทนการใชสิทธ ิ ระยะเวลาการใชสิทธ ิ การใช
เทคโนโลยีอ่ืนที่เกีย่วของ เชนโนวฮาว การถายทอดเทคโนโลยยีอนกลบั (grant-back) การพวงขาย
ผลิตภัณฑหรือเทคโนโลยีอ่ืน (tying) จํานวนสินคาที่จะทําการผลิต ขอหามสงออกสินคา ฯลฯ ซึ่ง
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ทั้งหมดนีย้อมเปนการยากทีรั่ฐบาลจะสามารถเจรจากับผูทรงสิทธิบัตรไดอยางประสบความสาํเร็จ 
ในชวงเวลาอนัจํากัด 
 เมื่อผูทรงสทิธสิามารถใชสิทธิบัตรเปนเครื่องมือหาประโยชนและผลกาํไร ก็ยอมคาดหมาย
ไดวาผูทรงสทิธิจะไมสมัครใจและไมยินยอมใหรัฐบาลใชสิทธิของตน เพราะนั่นหมายถงึการ
พังทลายของอาํนาจผูกขาดตลาดที่ผูทรงสิทธิบัตรมีอยู จากประสบการณการใชมาตรการบังคับใช
สิทธิของตางประเทศ ผูทรงสิทธิบัตรมักจะใชกลวิธเีจรจาถวงเวลาออกไป เชน ดวยการตั้งขอเสนอ
และเงื่อนไขซึ่งผูขอใชสิทธิไมอาจยอมรับได จนการบงัคับใชสิทธิไมอาจกระทาํไดในทีสุ่ด  และนี่ก็
คือความมุงหมายของความตกลงทริปส ที่ยกเวนวาการใชสิทธบัิตรเพื่อสาธารณประโยชนโดยรัฐ 
ไมอยูในเงื่อนไขที่จะตองมกีารเจรจา หรือพยายามที่จะไดรับอนุญาตจากผูทรงสทิธิบัตรกอน 
เพียงแตรัฐที่ใชสิทธิมหีนาทีท่ี่จะตองแจงใหผูทรงสทิธิบัตรทราบโดยไมชักชา เกี่ยวกับการตัดสินใจ
บังคับใชสิทธ ิและตองจายคาตอบแทนใหแกผูทรงสทิธิเทานั้น 

มาตรา 31 (h) ของความตกลงทริปส กาํหนดวา ผูทรงสทิธิจะไดรับคาตอบแทนทีเ่พยีงพอ
ตามสภาพการณของแตละกรณี โดยใหคํานงึถงึมูลคาทางเศรษฐกิจของการอนุญาตใหใชสิทธ ิ

มาตรา 51 วรรคสองของกฎหมายไทย บัญญัติไวสอดคลองกับความตกลงทริปส โดยใหมี
การตกลงกันระหวางคูกรณีเกี่ยวกับอัตราคาตอบแทน ซึ่งหากไมสามารถตกลงกนัได ก็ใหอธบิดี
กรมทรัพยสินทางปญญาเปนผูชี้ขาด 

การใหคาตอบแทนแกผูทรงสิทธิเปนหวัใจสําคัญของมาตรการบังคับใชสิทธิ อันแสดงวา 
กฎหมายมิไดใหอํานาจรัฐทีจ่ะริบคืนสิทธบัิตรโดยไมเปนธรรม ซึง่กอนหนาที่จะมีความตกลงทริปส 
รัฐไมมีพันธกรณีในเรื่องนี ้ความตกลงทริปสกําหนดใหมีการใหคาตอบแทนแกผูทรงสิทธบัิตรในทกุ
กรณี ไมวาจะเปนการใชสิทธโิดยเอกชนหรอืโดยรัฐ 

ในเรื่องอัตราคาตอบแทน ความตกลงทริปสเพียงแตใหมีคาตอบแทนที่เพยีงพอ 
(adequate remuneration) โดยใหพจิารณาจากสถานการณในแตละกรณี โดยใหคํานึงถงึมูลคา
ทางเศรษฐกิจของการอนุญาตใหใชสิทธินัน้ เชน หากผูขอใชสิทธิผลิตสินคาออกจาํหนาย และได
กําไรเปนจาํนวนมาก คาตอบแทนการใชสิทธิก็ควรมีอัตราสูง แตในกรณีทีก่ารใชสิทธิมิไดเปนไป
เพื่อหากาํไร ดังเชนกรณีที่องคการเภสัชกรรมผลิตยาเพื่อแกปญหาสาธารณสุขของประเทศ 
คาตอบแทนกค็วรมีอัตราที่ตํ่า 

ในขอเท็จจริง กระทรวงสาธารณสุขไดเสนอคาตอบแทนใหแกผูทรงสทิธิบัตรยาทัง้ 3 ตัว 
เปนจํานวนรอยละ 0.5 ของมูลคาการจาํหนายยาชื่อสามัญโดยองคการเภสัชกรรม ซึ่งหากบริษทัผู
ทรงสิทธิเห็นวาคาตอบแทนดังกลาวต่ําเกนิไป ก็อาจดําเนินการตามมาตรา 51 วรรคสอง ประกอบ
มาตรา 50  โดยขอใหอธบิดีกรมทรัพยสินทางปญญากําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสม และอาจ
อุทธรณคําสั่งของอธิบดีตอไปได 
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โดยสรุป ขอกลาวอางของบริษัทยาผูทรงสทิธิบัตรที่ถกูบงัคับใชสิทธนิัน้ไมนาจะถกูตอง ไม
วาจะพิจารณาตามตัวบทกฎหมาย หรือจากเจตนารมณของ พ.ร.บ. สิทธิบัตรฯ และความตก
ลงทริปส เพราะเปนการนําประเด็นเรื่อง “อํานาจ” การบังคับใชสิทธิโดยรัฐ มาตคีวามปนเปกบั
ประเด็น “การกําหนดเงื่อนไขการใชสิทธ”ิ และ “การกําหนดคาตอบแทน” ดังที่ไดกลาวมาขางตน 
 
รศ.ดร. จักรกฤษณ ควรพจน 
คณะนิติศาสตร มหาวทิยาลยั Wollongong 
ออสเตรเลีย 
14 กุมภาพนัธ 2550 
 


