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โครงการ
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
กรณีศึกษาผลกระทบจากขอตกลง
การคาเสรีไทย-สหภาพยุโรปตอการเขาถึงยา 1 

    อาเซียนและสหภาพยุโรปไดเจรจาความตกลงการคาเสรี
ระหวางกันตั้งแตป พ.ศ.2550 โดยความตกลงดังกลาว มีสาระ
สำคัญครอบคลุมการเปดตลาดสินคา การคาภาคบริการ และ
การลงทุน รวมทั้งความรวมมือในดานตางๆ โดยในปจจุบันการ
เจรจาจัดทำความตกลงการคาเสรีระหวางอาเซียนกับสหภาพ
ยุโรปอยูระหวางพักการเจรจา เนื่องจากความเห็นที่แตกตางกัน
ในเร่ืองระดับการเปดตลาด และระดับการพัฒนาท่ียังแตกตางกัน
มากทั้งภายในประเทศสมาชิกอาเซียน และระหวางกลุมอาเซียน
กับสหภาพยุโรป ดังนั้นสหภาพยุโรปจึงไดเปลี่ยนแนวทางการ
เจรจาเปนแบบทวิภาคีกับประเทศที่พรอมกอน 3 ประเทศ โดย
สนใจเจรจากับสิงคโปร เวียดนาม และไทย โดยสหภาพยุโรป 
แสดงความสนใจที่จะเจรจากับไทยมาอยางตอเนื่อง
    เมื่อพิจารณาจากรางเนื้อหาการเจรจาในกรอบความตกลง
การคาเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป พบวาประเด็นที่เกี่ยวของกับ
การเขาถึงยาคือ การขอขยายระยะเวลาสิทธิบัตร ซ่ึงเปนลักษณะ
ที่เกินกวาขอตกลงพหุภาคีภายใตองคการกาคาโลกวาดวยสิทธิ
ในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา (TRIPS Agreement) 
หรือเรียกวา TRIPS-plus ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับความตกลง
การคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกาท่ีสงผลกระทบโดยตรงตอการเขาถึง
ยาของประชาชน

    เพื่อใหไทยสามารถกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร แนวทาง
ในการเจรจาท่ีกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประเทศ และสอดคลอง
กับมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 สงผลใหภาครัฐจะตองดำเนินการดวยความรอบคอบ สงเสริม
การมีสวนรวมจากทุกภาคสวน และดำเนินการศึกษาผลกระทบ
ดานสุขภาพจากการจัดทำความตกลงการคาเสรีทวิภาคีระหวาง
ไทย-สหภาพยุโรป ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพ กรณีการกำหนดนโยบายสาธารณะและการดำเนิน
กิจกรรมดานการวางแผนพัฒนา ดังนั้น จึงมีความจำเปนในการ
เตรียมขอมูลโดยใชกระบวนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
แบบสมบูรณเพื่อนำไปสูการกำหนดทาทีการเจรจาตอไป  
    การทบทวนวรรณกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประมวล
ความคืบหนาเก่ียวกับการเจรจาความตกลงการคาเสรีไทย-สหภาพ
ยุโรปตอการเขาถึงยา โดยแบงเนื้อหาออกเปน 5 สวน ไดแก 
    ก. เสนทางการเจรจาเปดเสรีการคาจากสหภาพยุโรปที่
เกี่ยวของกับประเทศไทย
    ข. แปลความ รางความตกลงการคาเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป
ในหมวดทรัพยสินทางปญญา
    ค. สรุปผลการวิจัยที่เกี่ยวของ
    ง. ขอสรุปจากการรับฟงความคิดเห็น
    จ. สรุปและขอเสนอแนะ

1
รายชื ่อคณะผูวิจัย นุศราพร เกษสมบูรณ พิมพพรรณ พิธานพิทยารัตน พัทรียา โภคะกุล สิตานันท พูนผลทรัพย
สาวิตรี มงคลศิลป เยาวเรศ อุปมายันต จารุณี กฤษณพันธ อชิรญา เลิศพรตสมบัติ  
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    1. การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและสหภาพยุโรป 
ครั้งที่ 8 ณ ประเทศบรูไน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 
ทั้งสองฝายไดตกลงที่จะเปดการเจรจาความตกลงการคาเสรี
ระหวางอาเซียนและสหภาพยุโรป โดยเปนการเจรจาระหวางภูมิภาค
ตอภูมิภาค และไดจัดตั้งคณะกรรมการรวม (Joint Committee) 
เพ่ือทำหนาท่ีกำหนดรูปแบบการเจรจา กรอบการเจรจา และระยะ
เวลาการเจรจา
    2. รัฐบาลไทยไดอนุมัติกรอบการเจรจาเม่ือวันท่ี 10 มกราคม 
พ.ศ. 2551 ซึ่งวาดวยการเปดตลาดการคาสินคา การเปดตลาด
การคาบริการ การเปดเสรีการลงทุน ความรวมมือทางเศรษฐกิจ  
และเรื่องอื่นๆ ตามแตจะตกลงกัน เชน ทรัพยสินทางปญญา  
การจัดซ้ือจัดจางโดยรัฐ การแขงขัน การอำนวยความสะดวกทาง
การคา การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกรอบการเจรจาที่อาจเกี่ยวของ
กับประเด็นการเขาถึงยาคือ ทรัพยสินทางปญญา 
    3. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีการเตรียม
ทาที ตอขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป โดยสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แตงตั้งคณะทำงานขอตกลง
ระหวางประเทศ ตามคำสั่งที่ 30/2552 ลงวันที่ 26 มกราคม 
พ.ศ.2552 โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาและพิจารณาความ
เหมาะสมของการจัดทำขอตกลงหรือขอผูกพันในเวทีตางๆ ของ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)โดยมีองคประกอบ
คณะทำงานที่มาจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
    4. สำนักความรวมมือระหวางประเทศไดจัดประชุมคณะ
ทำงานขอตกลงระหวางประเทศ คร้ังท่ี 1/2552 วันท่ี 23 มีนาคม 
พ.ศ. 2552 และครั้งที่ 2/2552 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
เพื่อเตรียมทาทีของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
ในการจัดทำเขตการคาเสรีกับสหภาพยุโรป ในประเด็นการเปด

ก.เสนทางการเจรจา
เปดเสรีการคาจากสหภาพยุโรป
ที่เกี่ยวของกับประเทศไทย: 
จากอาเซียน-สหภาพยุโรป 
สู ไทย-สหภาพยุโรป 2  

สรุปลำดับการประชุมเพื่อเตรียมการเจรจา ไดดังนี้  

ตลาดสินคาและทรัพยสินทางปญญาดานยา โดยท่ีประชุมมีมติคือ 
ทาทีเบื้องตนไมควรใหรวมเรื่องยาในกรอบเจรจา หากตองเจรจา
เรื่องภาษีเห็นชอบการลดภาษียาเปนศูนย (ยกเวนพิกัด 3004.90) 
และเห็นชอบการคงภาษีพิกัด 3006.92 (ของเสียทางเภสัชกรรม) 
มีอัตราภาษีปกติ (MFN Rate) เทากับรอยละ 30 และไมควรให
มีการคาสินคาในพิกัดนี้ เพื่อความปลอดภัยของคนในประเทศ
    5. ประเด็นทรัพยสินทางปญญาเปนประเด็นปญหาตอระบบ
สาธารณสุขของประเทศไทยเนื่องจากขอเสนอของสหภาพยุโรป
ในดานทรัพยสินทางปญญาเรียกรองมากกวาความตกลง TRIPS 
(TRIPS Plus) คือ
   - การขอขยายระยะเวลาการผูกขาดขอมูลยา (Data exclusivity) 
   - การผูกขาดขอมูลยาโดยไมระบุจำนวนปในขอเสนอ
   - บริษัทยาสามารถขยายขอบงชี ้ในยาเกาได ซึ ่งหากพบ
     สรรพคุณในยาเกาเพ่ิมเติม ก็สามารถจดสิทธิบัตรและไดรับ
     การคุมครองเพิ่มเติมไปอีก
   - การเพ่ิมมาตรการบังคับใชและโทษอาญาในกรณีการกระทำ
     ผิดตามสิทธิบัตรดานยา
   - ไมสามารถนำมาตรการคุมครองท่ีสำคัญ เชน การบังคับใช
     สิทธิตามสิทธิบัตร (Compulsory Licensing) มาใชไดจน
     กวาอายุการผูกขาดขอมูลจะหมดลง
    6. การประชุมคณะกรรมการรวมจัดทำความตกลงการคา
เสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 7 ในวันที่ 4-6 มีนาคม พ.ศ. 
2552 ณ ประเทศมาเลเซีย ที่ประชุมมีมติรวมกันใหหยุดพักการ
เจรจา โดยสหภาพยุโรปตองการเจรจากับสมาชิกแตละประเทศ
ที่มีความพรอมกอน เพื่อนำไปสูความตกลงระดับภูมิภาค ดาน
อาเซียนยืนยันการเจรจาแบบภูมิภาคตามที่ระดับรัฐมนตรีได
ตกลงกันไว

บันทึกจาก สำนักความรวมมือระหวางประเทศ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2553.2
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    7. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการ
เพื่อรับฟงความคิดเห็นเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553 โดย
คณะกรรมการมีภารกิจหลักในการรวบรวมขอมูล ความเห็น
เกี่ยวกับความเปนไปได ผลดีผลเสียในการจัดทำความตกลง
การคาเสรีไทย-สหภาพยุโรปเพื่อใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา และ
ภารกิจของคณะกรรมการจะส้ินสุดเม่ือไดเสนอความเห็นดังกลาว
ตอคณะรัฐมนตรี ตอมาไดมีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการรับฟง
ความเห็น 4 คณะ ประกอบดวย คณะภาครัฐ ภาคเกษตร ภาค
เอกชน และภาคประชาสังคม โดยมีผูแทนสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) เปนคณะอนุกรรมการเพ่ือรับฟงความคิดเห็น
ภาครัฐ มีรองอธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศเปนประธาน
    8. กรมเจรจาการคาระหวางประเทศมีหนังสือลงวันที่ 11 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 แจงวาสหภาพยุโรป ไดเปลี่ยนรูปแบบ
การเจรจาระดับภูมิภาคเปนทวิภาคี และมีความสนใจที่จะเจรจา
กับประเทศไทย และไดแตงตั้งคณะทำงานเตรียมความพรอม
สำหรับการจัดทำเขตการคาเสรีกับสหภาพยุโรป ซึ่งมีผูแทนจาก
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปนคณะทำงาน
    9. กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ไดจัดประชุมระดมสมอง
กลุมยอยในประเด็นทรัพยสินทางปญญาและส่ิงแวดลอม ในกรณี
หากมีการเจรจาเขตการคาเสรีกับสหภาพยุโรปในวันท่ี 3 มีนาคม 
พ.ศ. 2553 ณ สำนักงานปลัดประทรวงพาณิชย ซึ่งมีผูแทนจาก
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เขารวมประชุมระดม
สมองและไดแจงในที่ประชุมวาเนื่องจากประเด็นสาธารณสุขมี
ความออนไหว มีผลกระทบตอการเขาถึงยาของประชาชน ดังน้ัน
การคุมครองทรัพยสินทางปญญาดานยาควรสอดคลองกับความ
ตกลง TRIPS เทานั้น ไมควรยอมรับ data exclusivity ไมขยาย
เวลาการคุมครองสิทธิบัตร และสามารถใชมาตรการบังคับใช
สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาได
    10. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดจัดประชุม
คณะทำงานขอตกลงระหวางประเทศ คร้ังท่ี 3-1/2553 เม่ือวันที่ 1 
เมษายน พ.ศ. 2553 เพ่ือจัดทำทาทีของสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ตอกรอบเจรจาไทย-สหภาพยุโรป ในประเด็น
 

ทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงสรุปวาไมตองการใหการคาเสรีมีลักษณะ
เปน TRIPs Plus เนื่องจากยาเปนสินคาคุณธรรม (merit goods) 
สินคาออนไหว มีผลตอความม่ันคงตอประเทศ และใหระบุไมรวม
สินคายาในกรอบเจรจาความตกลงการคาเสรีไทย-สหภาพยุโรป 
และขอตกลงที่กระทบตอการเขาถึงยาของประชาชนทั้งทางตรง
และทางออม และสิทธิบัตรยา
    11. การดำเนินการของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ เพ่ือ
เตรียมการเจรจาและจัดทำกรอบการเจรจาไทย-สหภาพยุโรป ดังน้ี 
     11.1 จัดจางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยศึกษา
แนวทางการจัดทำความตกลงการคาเสรีไทย-สหภาพยุโรป ซึ่ง
อยูระหวางการดำเนินการ
     11.2 หารือหนวยงานภาคเอกชน นักวิชาการ และภาคประชา-
สังคม รวม 9 ครั้ง เนนเรื่องการเกษตร การคาสินคาและการ
เขาถึงยาของประชาชน
     11.3 ประชุมระดมสมองกลุมยอยกับภาครัฐ เอกชน นัก-
วิชาการ และภาคประชาสังคม ในประเด็นออนไหว คือ (1) การ
เปดตลาดการคาบริการและการลงทุน (2) ทรัพยสินทางปญญา
และสิ่งแวดลอม (3) มาตรการปกปองและเยียวยาทางการคา 
การจัดซ้ือจัดจางโดยรัฐ และนโยบายการแขงขัน รวมท้ังจัดสัมมนา
รับฟงความเห็น หารือกับภาคสวนตางๆ และเผยแพรผลการเจรจา
เกี่ยวกับการจัดทำการคาเสรีระหวางอาเซียน-สหภาพยุโรป รวม
ประมาณ 50 ครั้ง
    12. สถานการณในการเตรียมการเจรจาปจจุบัน (ขอมูล ณ 
วันที่ 20 ธันวาคม 2553) คณะทำงานเตรียมความพรอมสำหรับ
การจัดทำความตกลงการคาเสรีไทย-สหภาพยุโรป ดำเนินการรับฟง
ความคิดเห็นจากทุกภาคสวน รายงานตอกระทรวงพาณิชย ขณะ
เดือนมีนาคม 2554 อยูระหวางการเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาความเปนไปไดในการเจรจาจัดทำความตกลงการคาเสรี 
ไทย-สหภาพยุโรป หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหเจรจา กรมเจรจา
การคาระหวางประเทศจะดำเนินการเสนอรางกรอบการเจรจาตอ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตอไป
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Article 1

Objectives
The objectives of this Chapter are to:
(a) facilitate the production and 
commercialization of innovative and creative 
productsbetween the Parties; and
(b) achieve an adequate and effective level 
of protection and enforcement of intellectual 
property rights
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สหภาพยุโรป-อาเซียน
มาตรา 1

วัตถุประสงค 
วัตถุประสงคของหมวดนี้ก็เพื่อที่จะ
(ก) สนับสนุนการผลิตและการทำการคาผลิตภัณฑ ซึ่ง
มีลักษณะสรางสรรคและเปนนวัตกรรมระหวางประเทศ
ภาคี และ
(ข) กอใหเกิดการคุมครองและการบังคับใชสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญาที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

มาตรา 2

ลักษณะและขอบเขตของขอผูกพัน
1. คูสัญญาจักตองรับรองใหมีการนำสนธิสัญญา
ระหวางประเทศวาดวยทรัพยสินทางปญญาที่ตน
เปนภาคี รวมไปถึงความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญาที่เกี่ยวกับการคาในองคการการคาโลก 
(ซึ่งตอไปในบทความนี้จะเรียกวาขอตกลงทริปส) 
ไปปฏิบัติอยางเพียงพอและมีประสิทธิผลบทบัญญัติ
ของหมวดนี้จักเปนการเสริมความสมบูรณและระบุชัด
ถึงสิทธิและพันธกรณีระหวางคูสัญญาตามขอตกลง
ทริปสและสนธิสัญญาระหวางประเทศอื่นในสาขา
ทรัพยสินทางปญญา

2. เพื่อประโยชนแหงความตกลงนี้ สิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญาหมายรวมถึงลิขสิทธิ์ ซึ่งรวมทั้งลิขสิทธิ์
ในโปรแกรมคอมพิวเตอรและในฐานขอมูล สิทธิ
ตามระบบกฎหมายเฉพาะสำหรับฐานขอมูลซึ่งไมใช
งานดั้งเดิม และสิทธิขางเคียง สิทธิที่เกี่ยวกับสิทธิบัตร 

Article 2

Nature and Scope of Obligations
1. The Parties shall ensure an adequate and 
effective implementation of the international 
treaties dealing with intellectual property to 
which they are parties including the WTO 
Agreement on Trade-related Aspects of 
Intellectual Property (hereinafter call TRIPS 
Agreement). The provisions of this chapter 
shall complement and further specify the 
rights and obligations between the Parties 
under the TRIPS Agreement and other 
international treaties in the field of intellectual 
property.

2. For the purpose of this Agreement, 
intellectual property rights embody copyright, 
including copyright in computer programs 
and in databases, sui generis rights for 
non original databases, and neighbouring rights,  

3
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rights related to patents, trademarks, 
trade names insofar as these are protected 
as exclusive property rights in the domestic 
law concerned, designs, layout-designs 
(topographies) of integrated circuits, geo-
graphical indications, including designations 
of origin, indications of source, plant varieties, 
protection of undisclosed information and 
the protection against unfair competition 
as referred to in Article 10bis of the Paris 
Convention for the Protection of Industrial 
Property (Stockholm Act 1967).

Article 3

Transfer of Technology
1. The Parties agree to exchange views 
and information on their domestic and 
international practices and policies affecting 
transfer of technology. This shall in particular 
include measures to facilitate information 
flows, business partnerships, licensing and 
subcontracting deals on a voluntary basis. 
Particular attention shall be paid to the 
conditions necessary to create an adequate 
enabling environment for technology transfer 
in the host countries, including issues 
such as the relevant legal framework and 
development of human capital.

2. The Parties shall ensure that the legitimate 
interests of the intellectual property right 
holders are protected.

สหภาพยุโรป-อาเซียน

เครื่องหมายการคา ชื่อทางการคาเทาที่ชื่อเหลานี้
ไดรับการคุมครองจากกฎหมายภายในประเทศที่
เกี่ยวของ ในฐานะที่มีสิทธิเด็ดขาดในทรัพยสิน 
การออกแบบ แบบผัง (ภูมิลักษณะ) ของวงจรรวม 
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรรวมไปถึงเครื่องหมายแหลง
กำเนิด สิ่งบงชี้แหลงที่มา พันธุพืช การคุมครอง
ขอสนเทศที่ไมเปดเผย และการคุมครองเพื่อปราบปราม
การแขงขันทางการคาที่ไมเปนธรรม ตามที่อางถึง
ในมาตรา 10 ทวิของอนุสัญญากรุงปารีสวาดวยการ
คุมครองทรัพยสินทางอุตสาหกรรม ฉบับกรุงสต็อคโฮม 
ค.ศ.1967 (StockholmAct1967)

มาตรา 3

การถายทอดเทคโนโลยี
1. คูสัญญาตกลงที่จะแลกเปลี่ยนความเห็นและขอมูล
วาดวยวิธีปฏิบัติและนโยบายในประเทศและระหวาง
ประเทศซึ่งมีผลกระทบตอการถายทอดเทคโนโลยี 
การนี้จักรวมไปถึงมาตรการตางๆ ซึ่งจะอำนวย
ความสะดวกใหเกิดการไหลของขอมูลขาวสาร ความ
เปนหุนสวนทางธุรกิจ การทำขอตกลงอนุญาตให
ใชสิทธิและการทำสัญญาชวงดวยความสมัครใจ 
ทั้งนี้จักมีการใหความสนใจเปนพิเศษแกเงื่อนไขจำเปน
ที่จะกอใหเกิดสภาพแวดลอมซึ่งเอื้ออำนวยตามสมควร
ใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีในประเทศเจาบาน รวม
ไปถึงประเด็นตางๆ เชน กรอบกฎหมายและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยที่สอดคลองกัน

2. คูสัญญารับประกันวาบรรดาผลประโยชนโดยชอบ
ดวยกฎหมายของผูทรงสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
จักไดรับการคุมครอง

8
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Article 9
Patents

Article 9.1 – International Agreement
The Parties shall comply with

a) Article 1 through 52 of the Patent Co-
  operation Treaty (Washington, 1970, last 
  modified in 2001);
b) Article 1 through 16 of the Patent Law 
  Treaty (Geneva, 2000);
c) Article 2 through 9 of the Budapest 
  Treaty on the International Recognition of 
  the Deposit of Micro-organisms for the 
  Purposes of Patent Procedure (1977, 
  amended in 1980).

Article 9.2 – Patents and Public Health

1. The Parties recognize the importance of 
the Doha Declaration on the TRIPS Agree-
ment and Public Health adopted on 14 
November 2001 by the Ministerial Conference 
of the World Trade Organization. In inter-
preting and implementing the rights and 
obligations under this Article the Parties shall 
ensure consistency with this Declaration.

2. The Parties shall contribute to imple-
mentation and respect the Decision of the 
WTO General Council of 30 August 2003 
on Paragraph 6 of the Doha Declaration 
on the TRIPS Agreement and Public Health, 
as well as the Protocol amending the TRIPS 
Agreement, done at Geneva on 6 December 
2005. Nothing in this Agreement shall be 
construed as to impair the capacity of the 
Parties to promote access to medicines.

9

สหภาพยุโรป-อาเซียน
มาตรา 9
สิทธิบัตร
มาตรา 9.1 - ขอตกลงระหวางประเทศ
คูสัญญาจักปฏิบัติตาม
(ก) มาตรา 1 ไปจนถึงมาตรา 52 ของสนธิสัญญา
วาดวยความรวมมือดานสิทธิบัตร (ที่สรุปตกลงกันที่
กรุงวอชิงตันเมื่อป 2513 มีการแกไขลาสุดเมื่อป 2544)
(ข) มาตรา 1 ไปจนถึงมาตรา 16 ของสนธิสัญญา
กฎหมายสิทธิบัตร(ที่สรุปตกลงกันที่กรุงเจนีวา
เมื่อป 2543)
(ค) มาตรา 2 ไปจนถึงมาตรา 9 ของสนธิสัญญา
บูดาเปสตวาดวยการยอมรับระหวางประเทศในการ
ฝากจุลชีพ สำหรับวิธีการขอรับสิทธิบัตร (ที่สรุปตกลง
กันไดในป 2520 มีการแกไขปรับปรุงในป 2523)

มาตรา 9.2 - สิทธิบัตรและการสาธารณสุข

1. คูสัญญายอมรับความสำคัญของปฏิญญาโดฮา    
วาดวยขอตกลงทริปสและการสาธารณสุข ซึ่งผานการ
รับรองของท่ีประชุมระดับรัฐมนตรีขององคการการคาโลก
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2544 ในการตีความและ
ปฏิบัติตามสิทธิและพันธกรณีตามมาตรานี้ คูสัญญา
จักรับรองใหมีความสอดคลองตองกันกับปฏิญญานี้

2. คูสัญญาจักเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติ และ
ใหความสำคัญแกมติของคณะมนตรีทั่วไปขององคการ
การคาโลกที่ผานออกมาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2546 
เกี่ยวกับวรรค 6 ของปฏิญญาโดฮาวาดวยขอตกลง
ทริปสและการสาธารณสุข รวมทั้งพิธีสารซึ่งแกไข
ปรับปรุงขอตกลงทริปสที่กรุงเจนีวาเมื่อวันที่ 6 
ธันวาคม 2548 ไมมีสวนใดในขอตกลงนี้จักไดรับการ
ตีความวาเปนการขัดขวางศักยภาพของคูสัญญาที่จะ
สงเสริมการเขาถึงยา
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Article 9.3 – Supplementary Protection 
Certificates

1. The Parties recognize that medicinal and
plant protection products protected by a 
patent on their respective territory may be 
subject to an administrative authorization 
procedure before being put on their market. 
They recognize that the period that elapses 
between the filing of the application for a 
patent and the first authorization to place 
the product on their respective markets, 
as defined for that purpose by the relevant 
legislation, may shorten the period of 
effective protection under the patent.

2. The Parties shall provide for extension 
of the duration of the rights conferred by 
the patent protection for a period that will 
be equal to the period referred to in para-
graph1 second sentence above, reduced 
by a period of five years.

3. Notwithstanding paragraph 2 and the 
extension for paediatric use for pharma-
ceutical products, the duration of the 
certificate may not exceed five years.

Article 10

Protection of Data Submitted 
to Obtain a Marketing Authorisation

1. The Parties will implement a compre-
hensive system to guarantee the 
confidentiality, undisclosed and non-reliance 
of data submitted for registration purpose 
of medicinal products.
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สหภาพยุโรป-อาเซียน

มาตรา 9.3 - ประกาศนียบัตรการคุมครองเพิ่มเติม

1. คูสัญญายอมรับวาผลิตภัณฑยาและพืชที่ไดรับการ
คุมครองสิทธิบัตรในเขตดินแดนของแตละฝาย อาจ
อยูภายใตบังคับแหงวิธีดำเนินการอนุญาตทางการ
ปกครอง กอนที่จะไดรับการนำออกวางตลาด 
คูสัญญายอมรับวาชวงเวลาที่ลวงไประหวางการยื่น
ขอรับสิทธิบัตรและการอนุญาตใหวางตลาดผลิตภัณฑ
เปนครั้งแรกในตลาดตามที่กฎหมายกำหนด จะทำให
อายุการคุมครองสิทธิบัตรที่มีผลบังคับใชสั้นลง

2. คูสัญญาจักจัดใหมีการขยายอายุของสิทธิซึ่งไดรับ
จากการคุมครองสิทธิบัตรเปนระยะเวลาที่เทากับระยะ
เวลาซึ่งอางถึงในวรรคหนึ่ง ประโยคที่สองขางตน แลว
ลบดวยระยะเวลาหาป

3. ถึงแมวาจะมีบทบัญญัติในวรรคสองและการขยาย
เวลาเพื่อการใชผลิตภัณฑกุมารเวชภัณฑ (Paediatric  
Use for Pharmaceutical  Products) อายุของ
ประกาศนียบัตรจะไมเกินหาป

มาตรา 10 
การคุมครองขอมูลที่สงใหพิจารณา
เพื่อขออนุญาตใหวางตลาดผลิตภัณฑ

1. คูสัญญาจะนำระบบที่บูรณาการ (comprehensive 
system) มาใชเพื่อรับประกันความลับขอมูลที่ไม
เปดเผยและยังไมผานการรับรองที่สงใหพิจารณาเพื่อ
ประโยชนของการขอจดทะเบียนผลิตภัณฑยา
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2. The Parties will enact and implement 
legislation ensuring that any information 
submitted to obtain marketing approval, i.e., 
registration, of pharmaceutical products 
will remain undisclosed to third parties and 
benefit from a period of […] years of 
protection against unfair commercial use 
starting from the date of grant of marketing 
approval in the Parties, i.e. that during this 
period of protection, no person or entity 
(public or private), other than the person or 
entity who submitted such undisclosed data, 
will without the explicit consent of the person 
or entity who submitted this data, rely directly 
or indirectly on such data in support of an 
application for medicinal product approval/
registration.

3. During this […]-year period, any subsequent 
application for marketing approval or 
registration would not be granted, unless the 
subsequent applicant submitted his/her own 
data (or data used with authorization of the 
right holder) meeting the same requirements 
as the first applicant. Products registered 
without submission of such data would be 
removed from the market until the 
requirements were met.

4. In addition, the […]-year period referred 
shall be extended to a maximum of […] years 
if, during the first […] years after obtaining 
the registration in the Parties, the registration 
holder obtains an authorization for one or 
more new therapeutic indications which are 
considered of significant clinical benefit in 
comparison with easting therapies.
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สหภาพยุโรป-อาเซียน
2. คูสัญญาจะตราและใชบังคับกฎหมายที่จะรับรอง
วาขอสนเทศใดๆ ที่สงใหพิจารณาเพื่อขอรับการ
อนุมัติใหวางตลาด นั่นคือการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑยา 
จะไดรับการปกปดไมเปดเผยตอบุคคลที่สาม และ
จะไดรับการคุมครองเปนระยะเวลา[…] ป เพื่อ
คุมครองจากการนำไปใชประโยชนทางพาณิชยที่
ไมเปนธรรม นับตั้งแตวันที่คูสัญญาไดรับอนุมัติให
วางตลาดได กลาวคือในชวงอายุการคุมครองนี้จะ
ไมมีบุคคลหรือหนวยงาน (รัฐหรือเอกชน)ใด นอกจาก
บุคคลหรือหนวยงาน(รัฐหรือเอกชน)ที่ไดเสนอขอมูล
ที่ไมเปดเผย ใชขอมูลดังกลาวโดยตรงหรือโดยออม
โดยปราศจากความยินยอมโดยชัดแจงของบุคคล
หรือหนวยงาน (รัฐหรือเอกชน)ที่ไดเสนอขอมูลที่ไม
เปดเผย เพื่อสนับสนุนการยื่นขออนุมัติ/จดทะเบียน
ผลิตภัณฑยา

3. ในระหวางชวง […] ปนี้ จะไมมีการรับการยื่น
ขอรับอนุญาตใหวางตลาดหรือขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ 
เวนแตผูยื่นขอรับการอนุมัติหรือจดทะเบียนในภายหลัง
จะสงขอมูลของตน (หรือขอมูลที่ใชโดยไดรับอนุญาต
จากผูทรงสิทธิแลว) ที่มีคุณสมบัติตรงตามขอกำหนด
เดียวกับที่ใชกับผูยื่นขอรับการอนุมัติหรือจดทะเบียน
คนแรกผลิตภัณฑ ซึ่งไดรับการจดทะเบียนโดยมิได
สงมอบขอมูลดังกลาวจะถูกเก็บออกจากตลาด
จนกวาจะทำตามขอกำหนดแลว

4. นอกจากนี้ระยะเวลา […] ป ที่อางถึง จักไดรับ
การขยายไดสูงสุดเปนเวลา[…] ปหากวาในระยะ
เวลา[…] ปแรกของการไดรับอนุญาตใหจดทะเบียน
ในประเทศคูสัญญา ผูจดทะเบียนไดรับอนุญาตให
จดทะเบียนขอบงใชใหมอันหนึ่งหรือมากกวานั้นที่
ผานการพิจารณาแลววามีคุณประโยชนดานการรักษา
อยางมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการรักษาที่มีอยูแลว
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Article 11
Plant Varieties

The Parties shall co-operate to promote 
and reinforce the protection of plant 
varieties based on the International 
Convention for the Protection of New
Varieties of Plants (UPOV) as revised 
on March 19, 1991, including the optional 
exception to the breeder’s right as referred 
to in Article 15(2) of the said Convention.

Sub-Section 3
Enforcement of Intellectual Property Rights

Article 13
General Obligations

1. Both Parties reaffirm their commitments 
under the TRIPS Agreement and in 
particular of its Part III, and shall provide 
for the following complementary measures, 
procedures and remedies necessary to 
ensure the enforcement of the intellectual 
property rights4. Those measures, 
procedures and remedies shall be fair and 
equitable, and shall not be unnecessarily 
complicated or costly, or entail unreasonable 
time-limits or unwarranted delays.

สหภาพยุโรป-อาเซียน
มาตรา 11
ความหลากหลายของพันธุพืช
คูสัญญาจักใหความรวมมือเพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การคุมครองพันธุพืชใหมโดยอิงอยูกับอนุสัญญา
ระหวางประเทศวาดวยการคุมครองพันธุพืชใหม 
(ยูปอฟ) ซึ่งไดรับการแกไขเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2534 
รวมทั้งใหมีทางเลือกในการกำหนดขอยกเวนสิทธิ
ของนักปรับปรุง พันธุตามที่ไดอางถึงในมาตรา15(2)
ของอนุสัญญาดังกลาว

หมวดยอย3
การบังคับใหเปนไปตามสิทธิในทรัพยสินทางปญญา

มาตรา 13
พันธกรณีทั่วไป
1. คูสัญญาทั้งสองฝายยืนยันพันธกรณีของตนตาม 
ขอตกลงทริปสโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่ 3 และ
จะกำหนดใหมีมาตรการ วิธีดำเนินการและมาตรการ
เยียวยาเพื่อเสริมความสมบูรณที่จะกลาวถึงดังตอไปนี้ 
อันจำเปนสำหรับการใหหลักประกันการบังคับให
เปนไปตามสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 1 มาตรการ
วิธีดำเนินการและมาตรการเยียวยาเหลานั้นจักให
ความเปนธรรมและเสมอภาค และจะไมมีความ
ซับซอนหรือมีตนทุนที่สูงโดยไมจำเปน หรือมีการ
กำหนดขอจำกัดดานเวลาที่ไมสมเหตุผล หรือความ
ลาชาโดยไมสมควร

 
For the purposes of Article 13 to 25 the notion of “intellectual property rights” should at least cover the following rights; 
copyright; rights related to copyright; sui generis right of a database maker; rights of the creator of the topographies 
of a semi conductor product; trademark rights; design rights; patent rights, including rights derived from supplementary 
protection certificates; geographical indications; utility model rights; plant variety rights; trade names in so far as these 
are protected as exclusive rights in the national law concerned.

4
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2. Those measures and remedies shall also 
be effective, proportionate and dissuasive 
and shall be applied in such a manner as 
to avoid the creation of barriers to legitimate 
trade and to provide for safeguards against 
their abuse.

Article 14
Entitled Applicants

1. The Parties shall recognize as persons 
entitled to seek application of the measures,
procedures and remedies referred to in this 
section and in Part III of the TRIPS Agreement:

  a) the holders of intellectual property 
     rights in accordance with the provisions 
     of the applicable law,
  b) all other persons authorized to use 
     those rights, in particular licensees, 
     in so far as permitted by and in 
     accordance with the provisions of the 
     applicable law,
  c) professional defence bodies which 
     are regularly recognized as having 
     a right to represent holders of intellectual 
     property rights, in so far as permitted 
     by and in accordance with the provisions
     of the applicable law.

2. The Parties may recognise as persons 
entitles to seek application of the measures, 
procedures ad remedies referred to in this 

สหภาพยุโรป-อาเซียน

2. มาตรการและมาตรการเยียวยาเหลานั้นจักมี
ประสิทธิภาพ ไดสัดสวนและมีลักษณะเปนการหามปราม 
และจักมีการนำไปใชในรูปแบบที่จะหลีกเลี่ยงมิใหเกิด
อุปสรรคตอการคาโดยชอบดวยกฎหมายและจัดใหมี
มาตรการคุมครองมิใหเกิดการกระทำโดยมิชอบ

มาตรา 14

ผูมีสิทธิรองขอ 

1. คูสัญญาจักยอมรับบุคคลผูมีสิทธิรองขอใหมีการ
ใชมาตรการ วิธีดำเนินการ และมาตรการเยียวยา 
ซึ่งกลาวในหมวดนี้ และสวนที่ 3 ของขอตกลงทริปส:
  
(ก) ผูทรงสิทธิในทรัพยสินทางปญญาตามบทบัญญัติ
     ของกฎหมายที่อาจนำมาปรับใชได
 
(ข) บุคคลอื่นๆ ทั้งปวงซึ่งไดรับอนุญาตใหใชสิทธิ
    เหลานี้โดยเฉพาะอยางยิ่งผูรับใบอนุญาตเทาที่
    บทบัญญัติของกฎหมายที่นำมาปรับใชอนุญาตให
    ทำไดหรือเปนไปตามกฎหมายท่ีอาจนำมาปรับใชได
(ค) องคกรวิชาชีพเกี่ยวกับการดำเนินคดี 
     (Professional Defense Bodies) ซึ่งตามปกติ
     เปนที่ยอมรับกันในฐานะที่มีสิทธิเปนตัวแทน
     ของผูทรงสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเทาที่บท
     บัญญัติของกฎหมายที่นำมาปรับใชอนุญาต
     ใหทำไดหรือเปนไปตามกฎหมายที่นำมาปรับใช

2. คูสัญญาอาจยอมรับบรรดาบุคคลที่มีสิทธิรองขอใหมี
การใชมาตรการ วิธีดำเนินการ และมาตรการเยียวยา 
โดยในหมวดนี้ และสวนที่สามของขอตกลงทริปส จะ
เรียกวาหนวยงานที่ทำหนาที่บริหารจัดการสิทธิรวมใน
ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property 
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section and in Part III of the TRIPS Agreement, 
intellectual property collective rights manage-
ment bodies which are regularly recognised 
as having a right to represent holders of 
intellectual property rights, in so far as 
permitted by and in accordance with the 
provisions of the applicable law.

Article 15
Evidence
The Parties shall take such measures as 
are necessary, in the case of an infringe-
ment of an intellectual property right 
committed on a commercial scale to 
enable the competent judicial authorities 
to order, where appropriate and following 
an application, the communication of 
banking, financial or commercial documents 
under the control of the opposing entity, 
subject to the protection of confidential 
information.

Article 16
Measures for Preserving Evidence
The Parties shall ensure that, even before 
the commencement of proceedings on the 
merits of the case, the competent judicial 
authorities may, on application by an entity 
who has presented reasonably available
to support his claims that his intellectual 
property right has been infringed or is 
about to be infringed, order prompt and

สหภาพยุโรป-อาเซียน

Collective RightsManagement Bodies) ที่ตามปกติ
เปนที่ยอมรับกันในฐานะที่มีสิทธิเปนตัวแทนของ
ผูทรงสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเทาที่บทบัญญัติของ
กฎหมายที่นำมาปรับใชอนุญาตใหทำไดหรือเปนไป
ตามกฎหมายที่นำมาปรับใช

มาตรา15
หลักฐาน

คูสัญญาจักใชมาตรการตางๆ ที่จำเปนถาเหมาะสม
และเปนไปตามคำขอ ในกรณีที่มีการฝาฝนสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญาเพื่อการคาเพื่อชวยใหเจาพนักงาน
ตุลาการสามารถออกคำสั่งเรียกเอกสารการติดตอ
สื่อสารกับธนาคาร เอกสารการเงินและการคาซึ่งอยู
ในความควบคุมของคูกรณีอีกฝายหนึ่งภายใตบังคับ
แหงการคุมครองขอสนเทศที่เปนความลับ

มาตรา16
มาตรการเพื่อการรักษาหลักฐาน

คูสัญญาจักรับประกันวา แมกอนจะมีการเริ่มกระบวน
พิจารณารูปคดีหากมีการรองขอของหนวยงาน (รัฐ
หรือเอกชน) ผูมีหลักฐานพรอมตามสมควรนำมาเสนอ
เพื่อสนับสนุนการเรียกรองที่วาสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญาของเขาถูกละเมิดหรือกำลังจะถูกละเมิด 
เจาพนักงานตุลาการอาจออกคำสั่งใหใชมาตรการ
ชั่วคราวที่มีผลบังคับใชในทันที เพื่อรักษาหลักฐาน
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effective provisional measures to preserve 
relevant evidence in respect of the alleged 
infringement, subject to the protection of 
confidential information. Such measures 
may include the detailed description, 
with or without the taking of samples, or 
the physical seizure of the infringing goods, 
and, in appropriate cases, the materials 
and implements used in the production 
and/or distribution of these goods and the 
documents relating thereto. Those measures 
shall be taken, if necessary without the other 
party being heard, in particular where any 
delay is likely to cause irreparable harm to
the right holder or where there is a demon-
strable risk of evidence being destroyed.

Article 17
Right of Information

1. The Parties shall ensure that, in the context 
of proceedings concerning an infringement 
of an intellectual property right and in response 
to a justified and proportionate request of 
the claimant, the competent judicial authorities 
may order that information on the origin and 
distribution networks of the goods or services 
which infringe an intellectual property right 
be provided by the infringer and/or any 
other person who;

  a) was found in possession of the infring-
     ing goods on a commercial scale;

สหภาพยุโรป-อาเซียน

ที่เกี่ยวเนื่องกับการฝาฝน สิทธิที่กลาวหาวามีขึ้นภายใต
บังคับแหงการคุมครองขอสนเทศท่ีเปนความลับ มาตรการ
ตางๆ ดังกลาว อาจรวมไปถึงการใหรายละเอียดประกอบ
โดยจะเก็บหรือไมเก็บตัวอยางหลักฐานเอาไวก็ได 
หรือการยึดตัวสินคาที่ละเมิดสิทธิและในกรณีที่เหมาะสม 
ก็ใหยึดวัสดุและอุปกรณซึ่งใชในการผลิตและ/หรือ
กระจายสินคาเหลานี้และเอกสารที่เกี่ยวเนื่องกับ
สินคานั้นเอาไวดวยการใชมาตรการเหลานั้นจักเปนไป
โดยปราศจากการรับรูของบุคคลภายนอกหากจำเปน
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อความลาชาใดๆ อาจกอใหเกิด
อันตรายที่ไมอาจแกไข ไดตอผูทรงสิทธิบัตรหรือเมื่อ
มีภยันตรายที่แสดงชัดแจงถึงการทำลายหลักฐาน

มาตรา17
สิทธิในการรับรูขอสนเทศ

1. คูสัญญาจักรับประกันวา ในกระบวนพิจารณาคดี
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาและ
เพื่อตอบสนองคำรองอันชอบธรรมและสมควรของ
ผูเรียกรอง ตุลาการที่มีอำนาจอาจสั่งใหจัดหา
รายละเอียดเกี่ยวกับแหลงที่มาและเครือขายการ
จัดจำหนายสินคาและบริการซึ่งเปนการละเมิดสิทธิ
ในทรัพยสินทางปญญาโดยผูทำการละเมิดหรือบุคคล
อื่นใดซึ่งเปนผูที่;

  ก. ถูกจับไดวามีสินคาและบริการอันเปนการละเมิด
      สิทธิเพื่อการพาณิชย;
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 b) was found to be using the infringing 
     services on a commercial scale;
 c) was found to be providing on a 
    commercial scale services used in 
    infringing activities; or
 d) was indicated by the person referred 
    to in point (a), (b) or (c) as being involved 
    in the production, manufacture or 
    distribution of the goods or the provision 
    of the services.

2. The information refereed to in paragraph 1 
shall, as appropriate, comprise:

 a) the names and addresses of the 
    producers, manufactures, distributors, 
    suppliers and other previous holders of 
    the goods or services, as well as he 
    intended wholesalers and retailers;
 b) information on the quantities produced, 
    manufactured, delivered, received or 
    ordered, as well as the price obtained 
    for the goods or services in question. 

3. Paragraphs 1 and 2 shall apply without 
prejudice to other statutory provisions which;

 a) grant the right holder rights to receive 
    fuller information;
 b) govern the use in civil or criminal proceed-
    ings of the information communicated 
    pursuant to this Article;
 d) afford an opportunity for refusing to 
    proved information which would force the 

สหภาพยุโรป-อาเซียน

  ข. ถูกจับไดวาใชสินคาและบริการอันเปนการละเมิด
     สิทธิเพื่อการพาณิชย;
  ค. ถูกจับไดวาจัดใหบริการที่ใชในกิจกรรมการละเมิด
     สิทธิเพื่อการพาณิชย; หรือ
  ง. ถูกบุคคลในขอ ก. ข. หรือค. ชี้ตัววามีสวนใน
     การทำ การผลิต หรือการจัดจำหนายสินคา หรือ
     การจัดหาบริการให

2. รายละเอียดที่เอยถึงในวรรคแรก จักมีสวนประกอบ
ตามความเหมาะสมดังนี้:

  ก. ชื่อและที่อยูของผูทำ ผูผลิต ผูจัดจำหนาย ผูสง
     และผูครอบครองสินคาและบริการแตเดิม รวม
     ไปถึงผูมีเจตนาจะขายสงและขายปลีก;
  ข. รายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณที่ทำ ผลิต จัดสง 
     ไดรับหรือสั่งซื้อ รวมทั้งราคาที่ไดรับสำหรับสินคา
     และบริการที่กลาวถึงนี้

3. บทบัญญัติในวรรค 1 และ 2 จักนำไปใชโดยไมเปน
การตัดสิทธิบทบังคับแหงกฎหมายอื่นๆ ซึ่ง;

  ก. ใหสิทธิแกผูทรงสิทธิบัตรท่ีจะไดรับรายละเอียดเต็มท่ี;
  ข. ใชบังคับกับการใชรายละเอียดที่ติดตอกันตาม
     มาตรานี้ในการพิจารณาคดีแพงและอาญา;
  ง. เปดโอกาสใหปฏิเสธที่จะใหรายละเอียดที่
     จะบังคับให บุคคลซึ่งเอยถึงในวรรคแรกยอมรับ
     วาเปนผูมีสวนเสียเองหรือญาติสนิทของเขามีสวน
     ในการละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญา; หรือ
  จ. ใชบังคับกับการปกปดความลับของที่มาของ
     รายละเอียดหรือการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
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    person referred to in paragraph 1 to 
    admit to his own participation or that 
    of his close relatives in an infringement 
    of an intellectual property right; or
 e) govern the protection of confidentiality 
    of information sources or the processing 
    of personal data.

Article 18
Provisional and Precautionary Measures

1. The parties shall ensure that the judicial 
authorities may, at the request of the 
applicant issue an interlocutory injunction 
intended to prevent any imminent infringe-
ment of an intellectual property right, or 
to forbid, on a provisional basis and subject, 
where appropriate, to a recurring penalty 
payment where provided for by domestic 
law, the continuation of the alleged infringe-
ments of that right, or to make such 
continuation subject to the lodging of the 
guarantees intended to ensure the 
compensation of the right holder. An inter-
locutory injunction may also be issued, 
under the same conditions, against an 
intermediary whose services are being 
used by a third party to infringe an intellec-
tual property right.

2. An interlocutory injunction may also be 
issued to order the seizure or delivery up 

สหภาพยุโรป-อาเซียน

มาตรา 18
มาตรการชั่วคราวและการปองกันไวกอน

1. คูสัญญาจักรับประกันวาเจาพนักงานตุลาการ
อาจออกคำสั่งหามชั่วคราว(Interlocutory Injunction)
เมื่อมีคำรองของผูรองขอโดยมีเจตนาที่จะปองกัน
การละเมิดสิทธิใดๆที่ใกลจะเกิด หรือเพื่อหามเปนการ
ชั่วคราวและภายใตบังคับแหงการชำระคาปรับไมรูจบ 
ตามบทบัญญัติของกฎหมายภายในประเทศตามความ
เหมาะสมมิใหการละเมิดสิทธิที่กลาวหานั้นดำเนิน
ตอไปก็ได หรือเพื่อทำใหการดำเนินการตอไปดังกลาว
นั้นอยูภายใตขอบังคับแหงการวางหลักประกัน ที่มี
เจตนาจะรับรองการชดเชยใหแกผูทรงสิทธิบัตร
ดวยเงื่อนไขเดียวกันอาจมีการออกคำสั่งหามชั่วคราว
เพื่อยับยั้งคนกลางผูใหบริการซึ่งถูกบุคคลภายนอก
นำไปใชเพื่อละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาก็ได
2. อาจมีการออกคำสั่งหามชั่วคราวก็ไดเพื่อสั่งให
มีการยึดหรือการสงมอบสินคาที่ตองสงสัยวาเปน
การละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเพื่อปองกัน
มิใหสินคาดังกลาวเขาสูหรือมีการเคลื่อนไหวอยู
ภายในชองทางการพาณิชยได
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of the goods suspected of infringing an 
intellectual property right so as to prevent 
their entry into or movement within the 
channels of commerce.

3. In the case of an infringement committed 
on a commercial scale, the Parties shall 
ensure that, if the applicant demonstrates
circumstances likely to endanger the 
recovery of damages, the judicial authorities 
may order the precautionary seizure of the 
movable and immovable property of the 
alleged infringer, including the blocking of 
his/her bank accounts and other assets.  
To that end, the competent authorities 
may order the communication of bank, 
financial or commercial documents, or 
appropriate access to the relevant information.

Article 19
Corrective Measures

1. The Parties shall ensure that the competent 
judicial authorities may order, at the request 
of the applicant and without prejudice to 
any damages due to the right holder by 
reason of the infringement, and without 
compensation of any sort, the recall, 
definitive removal from the channels of 
commerce or destruction of goods that 
they have found to be infringing an intel-
lectual property right. If appropriate, the 
competent judicial authorities may also order
destruction of materials and implements 
principally used in the creation or manu-
facture of those goods. 

สหภาพยุโรป-อาเซียน

มาตรา 19
มาตรการแกไข

1. คูสัญญาจักรับประกันวาตุลาการที่มีอำนาจอาจ
ออกคำสั่งเมื่อมีคำรองของผูรองขอและโดยไมลบลาง
สิทธิที่จะเรียกคาเสียหายที่ผูทรงสิทธิบัตรควรไดรับ
เพราะเหตุแหงการละเมิดสิทธินั้นและโดยปราศจาก
คาชดเชยไมวาประเภทใดใหมีการเรียกคืนการขนยาย
ที่แนนอนออกจากชองทางการพาณิชยหรือการทำลาย
สินคา ซึ่งพิสูจนไดวาเปนการละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญาก็ไดหากเปนการสมควรเจาพนักงานตุลาการ
อาจออกคำสั่งใหทำลายวัสดุและอุปกรณสำคัญซึ่งใชใน
การสรางหรือผลิตสินคาเหลานั้นดวยก็ได

 

3. ในกรณีที่การละเมิดสิทธิเปนการกระทำผิดเพื่อการ
พาณิชยคูสัญญาจักรับประกันวาหากผูรองขอแสดงโดย
ชัดแจงใหเห็นพฤติการณที่นาจะเปนอันตรายตอการ
ไดรับการชดใชคาเสียหาย เจาพนักงานตุลาการอาจสั่ง
ใหยึดสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพยของผูถูกกลาวหา
วาละเมิดสิทธิเปนการชั่วคราว รวมทั้งการอายัดบัญชี
ธนาคารและสินทรัพยอื่นๆ ของเขา/เธอเพื่อใหเปนไป
ตามน้ัน เจาพนักงานตุลาการอาจออกคำส่ังเรียกเอกสาร
การติดตอกับธนาคารเอกสารการเงินและการคาหรือ
การเขาถึงรายละเอียดที่เกี่ยวของตามความเหมาะสม
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2. ตุลาการที่มีอำนาจจะออกคำสั่งให
ดำเนินการตามมาตรการเหลานั้นโดย
ผูละเมิดสิทธิเปนผูออกคาใชจาย เวนแตจะมีการยก
เหตุผลจำเพาะขึ้นมาอางเพื่อมิใหกระทำการดังกลาว

สหภาพยุโรป-อาเซียนEU-ASEAN TEXT

2. The judicial authorities shall order that 
those measures shall be carried out at the 
expense of the infringer, unless particular 
reasons are invoked for not doing so.

Article 22
Damages
1. The Parties shall ensure that when the 
judicial authorities set the damages:

  a) they shall take into account all 
     appropriate aspects, such as the 
     negative economic consequences, 
     including lost profits, which the injured 
     party has suffered, any unfair profits 
     made by the infringer and, in 
     appropriate cases, elements other than 
     economic factors, such as the moral 
     prejudice caused to the right holder
     by the infringement; or

  b) as an alternative to (a), they may, in 
     appropriate cases, set the damages 
     as a lump sum on the basis of elements 
     such as at least the amount of royalties 
     or fees which would have been due if 
     the infringer had requested authorization 
     to use the intellectual property right in 
     question.

มาตรา 22
ความเสียหาย

1. คูสัญญาจักรับประกันวาเมื่อ
เจาพนักงานตุลาการกำหนดคาเสียหายนั้น:

  ก. คูสัญญาจักพิจารณาแงมุมที่เหมาะสมทั้งปวง เชน 
     ผลลบทางเศรษฐกิจที่ตามมา รวมทั้งการสูญเสีย
     ผลกำไรซึ่งฝายผูเสียหายไดรับกำไรอันไมชอบธรรม
     ซึ่งผูละเมิดสิทธิไดรับและองคประกอบอื่นๆ 
     นอกเหนือจากปจจัยทางเศรษฐกิจในกรณีที่
     เหมาะสม เชน ความเสียหายทางธรรมสิทธิซึ่ง
     ผูทรงสิทธิบัตร ไดรับอันเนื่องมาจากการละเมิด
     สิทธินั้น; หรือ
  

  ข. เพื่อใหเปนทางเลือก (นอกจากขอ ก.) ในกรณีที่
     เหมาะสม คูสัญญาอาจกำหนดคาเสียหายเปน
     เงินกอนโดยอาศัยเกณฑขององคประกอบ เชน 
     คาสิทธิหรือคาธรรมเนียมจำนวนต่ำสุดที่จะตอง
     ชำระหากผูละเมิดสิทธิเรียกรองขอรับอนุญาต
     ใหใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาดังกลาวนั้น



20

EU-ASEAN TEXT

2. Where the infringer did not knowingly, or 
with reasonable grounds to know, engage in 
infringing activity, the Parties may lay down 
that the judicial authorities may order the 
recovery of profits or the payment of damages 
which may be pre-established.

Article 23
Legal Costs

The Parties shall ensure that reasonable and 
proportionate legal costs and other expenses 
incurred by the successful party shall as a 
general rule be borne by the unsuccessful 
party, unless equity does not allow this.

Article 28
Border Measures

1. The Parties shall, unless otherwise provided 
for in this section, adopt procedures5 to 
enable a right holder, who has valid grounds 
for suspecting that the importation, exportation, 
re-exportation, entry or exit of the customs 
territory, placement under a suspensive 
procedure or placement under a free zone 
or a free warehouse of goods infringing an 
intellectual property right”6 may take place, 

สหภาพยุโรป-อาเซียน

2. ในกรณีที่ผูละเมิดสิทธิมีสวนเกี่ยวของกับการกระทำ
อันเปนการละเมิดสิทธิโดยมิไดรูอยูแลวหรือมิไดมีเหตุ
อันควรที่จะรู คูสัญญาอาจกำหนดใหเจาพนักงาน
ตุลาการออกคำสั่งใหมีการเรียกคืนกำไรหรือการจาย
คาเสียหายที่อาจกำหนดไวลวงหนาก็ได

มาตรา 23
คาใชจายทางกฎหมาย

คูสัญญาจักรับประกันเปนหลักโดยทั่วไปวาฝายที่
ไมชนะคดีจะตองรับภาระคาใชจายเกี่ยวกับกฎหมาย
ตามสมควรและตามสัดสวน รวมทั้งคาใชจายอื่นๆ  
ที่เกิดขึ้นกับฝายที่ชนะคดีเวนแตความเที่ยงธรรม
จะไมเปดชองใหทำเชนนี้ได

มาตรา 28
มาตรการ ณ จุดผานแดน

1. คูสัญญาจักยอมรับบรรดาวิธีดำเนินการ5 ที่จะทำให
ผู ทรงสิทธิที ่มีเหตุอันควรใหสงสัยวาอาจเกิดการ
นำเขา การสงออก การนำเขามาแลวสงกลับออกไป 
การนำเขาหรือนำออกจากเขตพื้นที ่ของศุลกากร 
การใหผานวิธีดำเนินการพักไวกอนหรือการกำหนดให
ผานเขตปลอดอากรหรือคลังสินคาปลอดอากรของ
สินคาที่เปนการละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญา6 
สามารถยื่นคำรองเปนลายลักษณอักษรตอเจาพนักงาน

 

It is understood that there shall be no obligation to apply such procedures to imports of goods put on the market in 
another country by or with the consent of the right holder.

For the purposes of this provision, “goods infringing an intellectual property right” means:
(a) “counterfeit goods”, namely:
    (i) goods, including packaging, bearing without authorization a trademark identical to the trademark duly registered 
       in respect of the same type of goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from such a 
       trademark, and which thereby infringes the trademark holder’s rights;

FTA

5

6



FTA

21

EU-ASEAN TEXT

to lodge an application in writing with competent 
authorities, administrative or judicial, for the 
suspension by the customs authorities of 
the release into free circulation or the retain 
of such goods,

2. Any rights or duties established in Section 4 
of the TRIPS Agreement concerning the 
importer shall be also applicable to the 
exporter or to the holder of the goods.

Article 29
Codes of Conduct and Forensic Co-operation

1. Parties shall encourage:
  (a) the development by trade or professional 
     associations or organizations of codes 
     of conduct aimed at contributing towards 
     the enforcement of intellectual property 
     rights, particularly by recommending 
     the use on optical discs of a code 
     enabling the identification of the origin 
     of their manufacture;
  (b) the submission to the competent
     authorities of the Parties of draft codes 
     of conduct and of any evaluations of 
     the application of these codes of conduct
 

สหภาพยุโรป-อาเซียน

ทั้งฝายปกครองและตุลาการ เพื่อใหเจาหนาที่ศุลกากร
สั่งพักการปลอยสินคาดังกลาวออกสูการจัดจำหนาย
โดยเสรีหรือการเก็บเอาไว เวนแตจะบัญญัติไวเปน
อยางอื่นในสวนนี้

2. บรรดาสิทธิหรือหนาที่ใดๆ ซึ่งกำหนดไวในสวนที่ 4 
ของขอตกลงทริปสวาดวยผูนำเขา จักนำมาใชกับ
ผูสงออกหรือผูครอบครองสินคาดวย

มาตรา 29
จรรยาบรรณและความรวมมือดานนิติวิทยาศาสตร

1. คูสัญญาจักสงเสริมให:
  (ก) สมาคมหรือองคกรดานการคาและวิชาชีพ
     มีการพัฒนาจรรยาบรรณโดยมีเปาหมายที่จะ
     เกื้อหนุนการบังคับใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 
     โดยเฉพาะอยางยิ่งดวยการเสนอแนะใหใชรหัส
     ที่จะชวยใหสามารถระบุที่มาของการผลิต
     จานแสง (Optical Discs) ได
  (ข) การเสนอรางจรรยาบรรณและการประเมินผล
     คำรอง ขอใหจัดทำจรรยาบรรณเหลานี้ตอ
     เจาพนักงานของคูสัญญา

    (ii) any trademark symbol (logo, label, sticker, brochure, instructions for use or guarantee document), even if presented 
       separately, on the same conditions as the goods referred to in point (i);
    (ii i) packaging materials bearing the trademarks of counterfeit goods, presented separately, on the same conditions 
        as the goods referred to in point (i);
(b) “pirated goods”, namely goods which are or contain copies made without the consent of the holder, or of a person 
    duly authorized by the holder in the country of production, of a copyright or related right or design right, regardless 
    of whether it is registered in national law;
(c) goods which, according to the law of the Party in which the application for customs action is made, infringe:
    (i) a patent;
    (ii) a plant variety right;
    (ii i) a design;
    (iv) a geographical indication
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2. Parties shall co-operate in order to identify 
forensically illegal optical discs which are 
produced by plants located in the ASEAN. 
The competent authorities shall collect and 
store samples for each production line in 
a database to which trade or professional 
associations or organizations shall have 
access, under the conditions defined by 
domestic law, to compare samples found 
on the market. In exchange, these 
associations or organizations may use, 
at the request of the competent authority, 
their international sample database to help 
that competent authority determine the 
source of the illegal product that it has 
reason to believe was produced outside 
the ASEAN.

Article 30
Co-operation

1. The Parties agree to co-operate with a 
view to supporting implementation of the 
commitments and obligations undertaken 
under this Chapter.

2. Subject to the provisions of Article [X, 
horizontal art. on assistance/co-operation 
issues] of this Agreement, areas of co-
operation include, but are not limited to, 
the following activities:

  (a) exchange of  information on the legal 
     framework concerning intellectual
     property rights and relevant rules of 
     protection and enforcement; exchange 
     of experiences on legislative progress; 
     

สหภาพยุโรป-อาเซียน

2. คูสัญญาจักรวมมือกันเพื่อใชหลักนิติวิทยาศาสตร
ระบุรูปพรรณของแผนนำแสงผิดกฎหมายที่โรงงานใน
ประเทศอาเซียนผลิตขึ้นมา เจาพนักงานจักตองรวบรวม
และเก็บตัวอยางของแตละสายการผลิตเอาไวในฐาน
ขอมูล ซึ่งสมาคมหรือองคกรดานการคาและวิชาชีพ
จักสามารถเขาถึงไดตามเงื่อนไขที่กฎหมายภายใน
ประเทศระบุไว เพื่อเปรียบเทียบกับตัวอยางที่พบใน
ตลาด เพื่อเปนการตอบแทน เมื่อเจาพนักงานรองขอ
สมาคมและองคกรเหลานี้ อาจใชฐานขอมูลตัวอยาง
ระหวางประเทศของตนเพื่อชวยเจาพนักงานนั้น ให
ชี้ขาดแหลงที่มาของสินคาผิดกฎหมายซึ่งมีเหตุควร
ใหเชื่อวาผลิตขึ้นภายนอกกลุมประเทศอาเซียนก็ได

มาตรา 30
ความรวมมือ

1. คูสัญญาตกลงที่จะรวมมือกันโดยประสงคที่จะ
สงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตามพันธกรณีและขอผูกมัด
ตางๆ ในบทนี้

2. ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของมาตรา [X, มาตรา      
ทั่วไปวาดวยประเด็นความชวยเหลือ/ความรวมมือ] 
ของขอตกลงนี้ หัวขอของความรวมมือรวมไปถึง 
แตมิไดจำกัดอยูเฉพาะกิจกรรมดังตอไปนี้:

  (ก) การแลกเปลี่ยนขอสนเทศวาดวยกรอบคิดดาน
     กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
     และกฎระเบียบของการคุมครองและบังคับใชที่
     สอดคลองกัน การแลกเปลี่ยนประสบการณ
     ดานความกาวหนาของการออกกฎหมาย

 

FTA
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  (b) exchange of experiences on enforce-
     ment of intellectual property rights;
  (c) exchange of experiences on central 
     and sub-central enforcement by 
     customs, police, administrative and 
     judiciary bodies; co-ordination to 
     prevent exports of counterfeit goods, 
     including with other countries;
  (d) capacity-building; exchange and 
     training of personnel;
  (e) promotion and dissemination of information 
     on intellectual property rights in, inter 
     alia, business circles and civil society; 
     public awareness of consumers and 
     right holders;
  (f) enhancement of institutional co-operation, 
    for example between intellectual property 
    offices.

3. [Possible inclusion of a Dialogue mechanism
to be launched at the request of one of 
the Parties].
 

สหภาพยุโรป-อาเซียน

 
(ข) การแลกเปลี่ยนประสบการณดานการบังคับใช
     สิทธิในทรัพยสินทางปญญา
 (ค) การแลกเปลี่ยนประสบการณดานการบังคับใช
     สิทธิโดยหนวยงานศุลกากร ตำรวจ ฝายปกครอง
     และศาลทั้งในระดับสวนกลางและสวนยอยลงไป
     ตลอดจนการประสานงาน เพื่อปองกันการสง
     สินคาปลอมแปลงออกไปขาย รวมไปถึงกับ
     ประเทศอื่นๆ ดวย
  (ง) การเสริมสรางศักยภาพการแลกเปลี่ยนและ
     ฝกอบรมบุคลากร
  (จ) การสงเสริมและเผยแพรขอสนเทศเรื่องสิทธิใน
     ทรัพยสินทางปญญาในแวดวงธุรกิจและประชา-
     สังคม เปนตน สงเสริมจิตสำนึกของผูบริโภค
     และผูทรงสิทธิบัตร
  (ฉ) การเพิ่มพูนความรวมมือในระดับสถาบัน เชน
     ระหวางสำนักงานทรัพยสินทางปญญาตางๆ

3. [อาจมีการนำเอากลไกการเจรจา (Dialogue 
Mechanism) มาบรรจุเอาไวดวยก็ไดหากคูสัญญา
รองขอ]
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สรุปประเด็น
ที่เกี่ยวของกับ

การเขาถึงยา
การออกประกาศนียบัตรการคุมครองเพิ่มเติม

    การออกประกาศนียบัตร การ คุมครอง เพิ่ม เติม   (มาตรา 9.3 Supplementary protection cer-
tificates) ระบุใหภาครัฐออกประกาศนียบัตรการคุมครองเพิ่มเติมใหแกผูทรงสิทธิ จากสาเหตุความ
ลาชาของระยะเวลาในการยื่นขอรับสิทธิบัตรยาและระหวางการรออนุญาตใหวางตลาดซึ่งทำใหเวลา
ในการผูกขาดตลาดยาของผูทรงสิทธิสั้นลง จึงจำเปนตองชดเชยความลาชาดังกลาวใหแกผูทรงสิทธิ

    ในรางความตกลงการคาเสรีระหวางกลุมประเทศอาเซียน-สหภาพยุโรปขางตน ซึ่งคาดวา
สหภาพยุโรปจะใชเปนกรอบเจรจากับประเทศไทย รางฯ ดังกลาวไดระบุขอเรียกรองตางๆ 
ในเร่ืองทรัพยสินทางปญญาท่ีเขมงวดเกินกวาขอตกลงทริปส (หรือทริปสผนวก) ไวอยางมาก 
และขอเรียกรองดังกลาวเปนอุปสรรคกีดกันไมใหประชาชนเขาถึงยาจำเปนไดอยางทั่วถึง
ในราคาที่เปนธรรม ภายใตขอตกลงการเสรีของสหภาพยุโรป-อาเซียน สหภาพยุโรปตองการ
ที่จะใหมีการผูกขาดทางการคายาเพิ่มขึ้นและการขยายอายุสิทธิบัตรยามากกวา 20 ป ตามที่
กำหนดไวในขอตกลงทริปส โดยกำหนดขอเรียกรองตางๆ ไวดังนี้ 

จากการประมาณการพบวามาตรการดังกลาวทำใหเกิดการขยายอายุสิทธิบัตรออกไปตั้งแต 0-19 ป ยกเวนในกรณีที่เปนยาเด็ก 
เจาของสิทธิบัตรจะไดรับการคุมครองเพิ่มอีก 5 ปเทานั้น ทั้งนี้ไมนับรวมการขยายระยะเวลาจากสิทธิบัตรเกี่ยวเนื่องซึ่งอาจทำให
เกิดการขยายอายุสิทธิบัตรแบบไมสิ้นสุด โดยสามารถอธิบายสถานการณจำลองไดดังนี้
    เมื่อผูทรงสิทธิยื่นขอรับสิทธิบัตรในปที่ 0 และใชระยะเวลา X ปจึงขอขึ้นทะเบียนตำรับยา (โดยปกติระยะเวลาในการทดลอง
เชิงคลินิกประมาณ 5-10 ป ดังนั้น X จึงอยูระหวาง 5-19 ป) และมีระยะเวลา Y ป ในขั้นตอนการอนุมัติทะเบียนตำรับ (ใชเวลา
โดยประมาณ 0-5 ป) และ ลบดวย 5 ป ซึ่งเปนไปตามมาตรา 9.3 (2) ดังนั้น จะคำนวณเวลาในการขยายอายุการผูกขาดตลาด 
อันเนื่องมาจากมาตรการตามมาตรา 9.3 ไดดังนี้

แผนผังแสดงระยะเวลาการผูกขาดตลาดยาภายใตการวิเคราะหมาตรา 9.3

กรณีที่ 1 ถา X = 5 ป, Y=0 ป, ลบ 5 ป จึงตองชดเชยระยะเวลาใหแกผูทรงสิทธิ = (5+0)-5 = 0 ป ไมเกิดการขยายอายุการผูกขาดตลาดยา

กรณีที่ 2 ถา X = 5 ป, Y=5 ป, ลบ 5 ป จึงตองชดเชยระยะเวลาใหแกผูทรงสิทธิ = (5+5)-5 = 5 ป จึงเกิดการขยายอายุผูกขาดตลาดยาออกไป 5 ป

กรณีที่ 3 ถา X = 19 ป, Y=0 ป, ลบ 5 ป จึงตองชดเชยระยะเวลาใหแกผูทรงสิทธิ = (19+0)-5 = 14 ป จึงเกิดการขยายอายุผูกขาดตลาดยาออกไป 14 ป

กรณีที่ 4 ถา X = 19 ป, Y=5 ป, ลบ 5 ป จึงตองชดเชยระยะเวลาใหแกผูทรงสิทธิ = (19+5)-5 = 19 ป จึงเกิดการขยายอายุผูกขาดตลาดยาออกไป 19 ป

    มาตรา 9.3 นี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับกฎหมาย 2 ฉบับ ไดแก 
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตรยา) และ 
พระราชบัญญัติยา (ขั้นตอนการขออนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยา) 
การขอรับสิทธิบัตรนั้นผูทรงสิทธิตองยื่นขอรับสิทธิบัตรกับกรม
ทรัพยสินทางปญญา หากคำขอรับสิทธิบัตรนั้นไดรับการอนุมัติ
จะคุมครองสิ่งประดิษฐนั้นเปนระยะเวลา 20 ปนับจากวันที่ยื่น 
ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรของไทย สวนขั้นตอนการ
ขออนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยานั้น จะตองยื่นตอสำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา เพ่ือใหพิจารณาความปลอดภัยและประ-
สิทธิผลของผลิตภัณฑยากอนจึงจะไดรับอนุญาตใหจำหนายใน
ทองตลาดได ซึ ่งเปนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติยา 

จะเห็นไดวาการดำเนินการทั้ง 2 ขั้นตอนนี้เกี่ยวของกับกฎหมาย 
2 ฉบับที่ไมมีผลเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นการชดเชยระยะเวลาที่ลาชา
ระหวาง 2 ข้ันตอนดังกลาวจึงไมเปนเหตุเปนผลกัน การท่ีสหภาพ
ยุโรปจะลงโทษปรับใหประเทศคูคาชดเชยเวลาที่นานเกินกวา 
5 ป ของเวลาระหวางการยื่นขอรับสิทธิบัตรและเวลาที่ยาออก
ตลาด โดยไมคำนึงวาเวลาที่นานเกินนี้เกิดขึ้นจากสาเหตุใด ถือ
เปนความไมสมเหตุผล และเปนการบังคับใหสำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยาตองทำหนาที่ใหมีการผูกขาดตลาดยา
ดวยการออกประกาศนียบัตร การ คุมครอง เพิ่ม เติมและยังสงผล
ตอการขัดขวางไมใหมีการใชมาตรการใชสิทธิตามสิทธิบัตรยา 
(Compulsory Licensing)

X=5-19 Y=0-5

ปที ่ 0 ยื ่นขอรับสิทธิบัตร

ยาใหมในประเทศคู สัญญา การขอขึ ้นทะเบียนยา อนุมัติทะเบียน

การขยายการผูกขาดตลาดยา

จากความลาชาในกระบวนการ

ขึ ้นทะเบียนยา

ปที ่ 20 หมดระยะเวลา

การคุ มครองสิทธิบัตรยาใหม
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    การคุมครองขอมูลที่สงใหพิจารณา
    เพื่อขออนุญาตใหวางตลาดผลิตภัณฑ

    (มาตรา 9.1) ไดแก สนธิสัญญาวาดวยความรวมมือดานสิทธิบัตร 
(Patent Cooperation Treaty, PCT) สนธิสัญญาวาดวยกฎหมาย
สิทธิบัตร (Patent Law Treaty, PLT) ขอบังคับน้ีถือเปน “ทริปสผนวก” 
อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งประเทศคูคาของสหภาพยุโรปจะตองปฏิบัติ
ตามสนธิสัญญาระหวางประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรหลายฉบับ 
แมจะไมไดลงนามในสนธิสัญญาเหลานั้นก็ตาม นัยยะสำคัญของ
สนธิสัญญาเหลานี้มุงหมายใหประเทศตางๆ มีระบบรับจดและ
จัดการสิทธิบัตรที่เปนมาตรฐานเดียวกัน สงเสริมใหจดสิทธิบัตร
ไดสะดวกรวดเร็วขึ้น และไดรับการคุมครองอยางกวางในหลาย
ประเทศโดยจดสิทธิบัตรเพียงในประเทศเดียว ซึ่งอาจกอปญหา
การรับจดสิทธิบัตรท่ีไมสมควรไดรับความคุมครองและเปนปญหา
ที่ไมสิ้นสุด (Evergreening Patent) เนื่องจากแตละประเทศมี
มาตรฐานของตนเองในการรับจดและจัดการสิทธิบัตร เพราะ
กฎหมายสิทธิบัตรเปนกฎหมายภายในของแตละประเทศ

    การบังคับใหปฏิบัติตามขอกำหนดใน
    สนธิสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิบัตร 

    มาตรา 28 Border Measures ของขอตกลงทางการคาระหวาง
สหภาพยุโรปและอาเซียน เสนอมาตรการเพิ่มเติมที่เปนอุปสรรค
ตอการคาและการขนสงยาขามประเทศ โดยเจาหนาที่ศุลกากร
จะไดรับมอบอำนาจใหสามารถตรวจจับและยึดยาที่ตองสงสัยวา
จะละเมิดทรัพยสินทางปญญา มาตรการบังคับใชกฎหมาย ณ 
ชายแดนที่มีการขนถายสินคานี้ อาจสงผลใหยาชื่อสามัญที่ถูก
กฎหมายตองถูกยึดกักกันไวท่ีคลังสินคากรมศุลกากร แทนท่ีจะสง
ไปถึงปลายทางเพ่ือชวยประชาชน ดังกรณีตัวอยางในป พ.ศ.2552 
รัฐบาลเนเธอรแลนดยึดยากวา 18 รายการ รวมถึงยารักษาโรค
เรื้อรังอยางยาตานไวรัสและยารักษาโรคหัวใจ ซึ่งอยูระหวางการ
ขนสงจากผูผลิตยาชื่อสามัญในอินเดียไปยังประเทศกำลังพัฒนา
ตางๆ เชน บราซิลและไนจีเรีย ยาเหลานี้ไมมีการจดสิทธิบัตรใน
ประเทศปลายทาง แตรัฐบาลเนเธอรแลนดอางกฎหมายภายใน
ของสหภาพยุโรปมายึดจับยาดังกลาววาตองสงสัยวาจะละเมิด
เครื่องหมายทางการคาและกลาวหาเปนยาปลอม
    ขอหวงกังวลสำคัญคือมาตรการดังกลาวอาจมีผลกระทบตอ
ขอตกลงการคาเสรีในดานอ่ืน โดยเฉพาะการระงับการขนสงสินคา
โดยไมมีเหตุอันควร และการใหอำนาจแกผูทรงสิทธิท่ีมีเหตุอันควร
ใหสงสัยวาเปนสินคาละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญา โดยมิได
มีมาตรการใหผูทรงสิทธิซึ่งเปนผูรอง แสดงสาระสำคัญของเหตุ
อันควรสงสัย หรือวางหลักประกันในความเสียหายนั้นตอศาล
ทรัพยสินทางปญญาเพื่อประกันวาผูทรงสิทธินั้นมีความเสียหาย
จริง ซึ่งเทียบเคียงกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

    (มาตรา 10 (1-3) Protection of Data Submitted to Ob-
tain a Marketing Authorisation) ทำใหบริษัทยามีสิทธิขยาย
อำนาจผูกขาดขอมูลยาในการขึ้นทะเบียนตำรับยา ไมวายานั้น
จะจดสิทธิบัตรไวในไทยหรือไมก็ตาม บริษัทยาขามชาติจะสามารถ
ควบคุมขอมูลการทดลองทางคลินิก (Clinical Trial Data) ไดซึ่ง
เปนขอมูลที่แสดงวายาตนแบบนั้นปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
โดยท่ัวไปบริษัทผลิตยาช่ือสามัญจะใชตัวยาสำคัญ (Active Ingre-
dient) ตัวเดียวกับยาตนแบบมาผลิตเปนยาไดก็ตอเมื่อสิทธิบัตร
ของยาตนแบบหมดอายุหรือไมไดจดสิทธิบัตรไว จากน้ันบริษัทยา
ชื่อสามัญจะตองศึกษาชีวสมมูลของยา (Bioequivalent Study) 
เพื่อพิสูจนวายามีคุณภาพเทาเทียมกับยาตนแบบโดยที่ไมตอง
ทดลองทางคลินิกซ้ำ เนื่องจากกระบวนการนี้มีคาใชจายสูงและ
ใชเวลานาน นอกจากน้ีการทดลองทางคลินิกซ้ำ จัดวาทำผิดจริย-
ธรรมการวิจัยในมนุษย เน่ืองจากทราบแลววายาน้ันมีประสิทธิผล
ในมนุษย จึงไมจำเปนตองเอาชีวิตมนุษยมาเสี่ยงทดลองอีกครั้ง
    การผูกขาดขอมูลยาถือเปนการผูกขาดตลาดอีกทางหน่ึงของ
บริษัทยาขามชาติ ซ่ึงกำหนดกติกาสำหรับการข้ึนทะเบียนตำรับยา
ชื่อสามัญใหม เพื่อกีดกันไมใหบริษัทยาชื่อสามัญขอขึ้นทะเบียน
ตำรับยาช่ือสามัญใหมเพ่ือผลิตและจำหนายหลังจากท่ียาใหมของ
บริษัทยาขามชาติเขาสูตลาดในไทยตามเวลาผูกขาดขอมูลยา 
ดังน้ัน หากระยะเวลาผูกขาดยังไมหมดลง ยาช่ือสามัญก็ผลิตออก
จำหนายไมได ทั้งที่เปนยาปลอดภัยและมีประสิทธิผลไมตางกัน
จึงเปนอุปสรรคตอการเขาถึงยาชื่อสามัญที่ราคาถูกกวาและให
ผลการรักษาได การผูกขาดขอมูลยานี้ยังปองกันไมใหประเทศ
ตางๆ นำมาตรการยืดหยุนตามขอตกลงทริปสมาใช เชน รัฐบาล
ไทยไมสามารถใชมาตรการบังคับใชสิทธิตามสิทธิบัตรยาไดจนกวา
อายุการผูกขาดขอมูลจะหมดลง เพราะผูผลิตยาชื่อสามัญจะไม
สามารถขอขึ้นทะเบียนตำรับยาไดในชวงการผูกขาดขอมูลยา

การใชมาตรการ ณ จุดผานแดน 

      นอกจาก 5 ประเด็นขางตนซึ่งระบุไวในหมวดที่วาดวยทรัพยสินทางปญญาในรางความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-สหภาพ
ยุโรป หมวดอื่นที่อาจเกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญาคือ หมวดการลงทุน ซึ่งปรากฏอยูในรางความตกลงเขตการคาเสรีที่ไทยทำกับ
ประเทศคูภาคีท่ีผานมา ตัวอยาง การกำหนดนิยามท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินทางปญญา ในหมวดการลงทุนภายใตขอตกลงตางๆ เปนดังน้ี 

    ในมาตรา 10(4) ระบุวา หากพบวายาเดิมท่ีมีอยูในทองตลาด
ถูกคนพบภายหลังวามีขอบงใชหรือประโยชนในการรักษาใหม 
ตัวอยางเชน ยาชนิดหนึ่งสามารถใชรักษาโรคชนิดหนึ่งแลวตอมา
คนพบวาสามารถใชรักษาโรคอีกชนิดหนึ่งไดดวย ก็สามารถ
ขยายระยะเวลาการผูกขาดตลาดออกไปไดอีกระยะเวลาหนึ่ง
ตามที่กำหนด ซึ่งมาตรการเชนนี้จะเปดโอกาสใหยาเดิมที่อยูใน
ทองตลาดสามารถผูกขาดตลาดยาไดนานขึ้นและเปนอุปสรรค
ตอการเขาสูตลาดยาของยาชื่อสามัญที่มีตัวยาสำคัญดังกลาว

การขยายอายุสิทธิบัตรเพ่ิมเติมเน่ืองจาก
ขอบงใชใหม (New Indication)
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(iii) intellectual property rights which 

are recognised pursuant to the laws 

and regulations of each Party and 

goodwill;

1. ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด
(สาม) สิทธิในทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงเปน
ท่ียอมรับตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ
ของประเทศภาคีแตละฝาย และคาความ
นิยม

2. ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-จีน
(iii) intellectual property rights, includ-

ing rights with respect to copyrights, 

patents and utility models, industrial 

designs, trademarks and service 

marks, geographical indications, layout 

designs of integrated circuits, trade 

names, trade secrets, technical 

processes, know-how and goodwill;

(สาม) สิทธิในทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงรวม
ถึงสิทธิที่เกี่ยวของกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 
เคร่ืองหมายการคา และเคร่ืองหมายบริการ
ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร แบบผังภูมิของวงจร
รวมชื่อทางการคา ความลับทางการคา 
กระบวนการทางเทคนิค ความรูความชำนาญ 
และคาความนิยม

3. ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-ญี่ปุน
(ii) the following assets owned by a 

direct investment enterprise or its 

direct investor, arising out of transac-

tions between the direct investor and 

the direct investment enterprise:

(BB) intellectual property rights as 

recognized by the laws and regula-

tions of the Party in whose Area the 

investment is made;

(สอง) สินทรัพยตอไปน้ีซ่ึงเปนเจาของโดย
วิสาหกิจการลงทุนทางตรงหรือผูลงทุนทาง
ตรง ซึ่งเกิดจากธุรกรรมระหวางผูลงทุน
ทางตรงและวิสาหกิจการลงทุนทางตรง

(บีบี) สิทธิในทรัพยสินทางปญญาตามที่
ไดรับการยอมรับโดยกฎหมายและขอบังคับ
ของภาคีซึ ่งการลงทุนไดกระทำในพื้นที่
ของภาคีนั้น

ตัวอยางการกำหนดนิยามที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา 
ในหมวดการลงทุนภายใตขอตกลงตางๆ 

    จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวานิยามของ “การลงทุน” ในขอตกลงการคาเสรีระหวางประเทศหมายความรวมถึง “สิทธิ ใน
ทรัพยสินทางปญญา” ซึ ่งอาจเปนอุปสรรคผลตอรัฐบาลไทยในการใชขอยืดหยุ นของทริปส7 รวมถึงการดำเนินนโยบายใดๆ ที ่
เกี ่ยวเนื ่องกับยาที ่ติดสิทธิบัตร เชน มาตรการควบคุมราคายา การตอรองราคายา เปนตน ดังขอสังเกตของ UNCTAD ที่ระบุวา 

 “The impact of having IP [intellectual property] included in the definition of investment 
 is that it could potentially subject IP to the general guarantees afforded to investors 
 under the BIT [Bilateral Investment Treaty]…[and] could provide a legal basis to foreign 
 investors for a cause of action against the host country for failing to protect their IP.”

8 
 

ดังนั ้น จึงควรระบุอยางชัดเจนเรื ่อง นิยามของการลงทุนในขอตกลงเขตการคาเสรีวา การลงทุนไมรวมถึงทรัพยสินทางปญญา

Article 91

Article 1

Article 2

An indication of the likelihood that such claims will be made is evidenced by statements made by Merck at the time when a 
compulsory license was issued by Brazil in May 2007 to make or import a generic version of the patented anti-retroviral, Efavirenz. 
Merck the patentee issued a statement focusing on foreign investment and characterizing the Brazilian government’s move as an 
expropriation of its intellectual property. See: http://www.drugs.com/news/merck-amp-co-inc-statementbrazilian-government-s
-decision-issue-compulsory-license-stocrin-6088.html 

See: http://www.unctad.org/en/docs/webiteiia20071_en.pdf 

7

8
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การถายทอดเทคโนโลยีที ่เปนจริงผานระบบสิทธิบัตร โดยการกำหนด
มาตรการที ่ชัดเจนของการถายทอดเทคโนโลยี ในบทความรวมมือ

    เมื่อพิจารณาความรวมมือของประเทศกำลังพัฒนา เชน อินเดีย บราซิล และไทย กับบริษัทยาขามชาติ พบวาที่ผานมา

มักเปนไปในลักษณะการนำเขาผลิตภัณฑกอนการบรรจุเพื ่อนำมาผลิตเปนผลิตภัณฑสุดทาย (Finished product) ภายใน

ประเทศ โดยอาจมีการถายทอดเทคโนโลยีเฉพาะในบางกระบวนการ และมีขอจำกัดในการถายทอดเทคโนโลยี เชน บริษัท 

Panacea Biotec ประเทศอินเดีย ไดนำเขา Bulk Product ของวัคซีน DTP และ Hib จากบริษัท Novartis มากำหนดสูตรใหม 

และผลิตเปนวัคซีนรวม DTP-Hib ซึ่งเปนการถายทอดที่ผานกระบวนการควบคุมการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ

โดย Novartis ทั้งยังจำกัดปริมาณการผลิตของบริษัทภายในประเทศดวย ซึ่งเปนการชวยเหลือในเทคโนโลยีเฉพาะดานเทานั้น 

ไมใชการถายทอดเทคโนโลยีทั ้งกระบวนการ ทำใหผู รับการถายทอดไมไดรับประโยชนจากการถายทอดเทคโนโลยีที ่แทจริง

    เพื่อใหประเทศกำลังพัฒนาไดรับประโยชนจากระบบทรัพยสินทางปญญาอยางแทจริง จึงตองมีมาตรการในการสนับสนุน

ใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีทั ้งกระบวนการ เพื ่อใหผู ร ับการถายทอดเทคโนโลยีมีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนารวมถึง

การผลิตเภสัชภัณฑเพื ่อตอบสนองความตองการภายในประเทศเมื ่อผลิตภัณฑนั ้นหมดอายุสิทธิบัตรแลว

ขอเรียกรองของไทยตอสหภาพยุโรป 

Article 15, Convention On Biological Diversity

    เมื ่ออนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งรับรองสิทธิอธิปไตยของรัฐเหนือทรัพยากรชีวภาพ1 มีผลบังคับใช 

เปนเหตุใหประเทศที่มีทรัพยากรชีวภาพซึ่งสวนใหญเปนประเทศกำลังพัฒนา มีฐานะเปนเจาของทรัพยากรชีวภาพในดินแดน

ของตนในทันที นอกจากประเด็นความเปนเจาของทรัพยากรชีวภาพแลว ยังเชื่อมโยงถึงประเด็นการแบงปนผลประโยชนจาก

การใชทรัพยากรชีวภาพอีกดวย โดยอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพไดกำหนดมาตรการหลักในประเด็นการใช

ประโยชนในทรัพยากรชีวภาพไวโดยสรุป คือ การใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพจะตองมีการใหความยินยอมลวงหนา 

(Prior Informed Consent, PIC) จากประเทศเจาของทรัพยากรกอน และจะตองมีการแบงปนผลประโยชนภายใตหลักความ

ตกลงรวมกัน (Mutually Agreed Terms, MAT)2

    ประเทศไทยมีกฎหมายกำหนดหลักการการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยาการชีวภาพและที่เกี ่ยวเนื่องแลวหลาย

ฉบับ กลาวคือ ในกรณีพันธุ พืชไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติคุ มครองพันธุ พืชพ.ศ. 25423 ในกรณีภูมิปญญาการแพทย

แผนไทยไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 25424 และลาสุดคือระเบียบ

คณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการเขาถึงทรัพยากร

ชีวภาพและการไดประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 ซึ ่งใชบังคับกับทรัพยากรชีวภาพทุกชนิดทั ้งการใช

การแบงปนผลประโยชนที ่เกี ่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ
จากการใชวัตถุดิบของประเทศไทยในการผลิตยาใหมหรือกรณีอื ่นที ่เกี ่ยวของกับ
การแบงปนผลประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพและการเขาถึงยา

หมวด 4 และหมวด 5 พระราชบัญญัต ิค ุ ้มครองพันธ ุ ์พ ืช พ.ศ.2542

Article 15, Convention On Biological Diversity

หมวด 2 พระราชบัญญัต ิค ุ ้มครองและส ่งเสร ิมภ ูม ิป ัญญาแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
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โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการคาและการใชโดยไมมีวัตถุประสงคเพื่อการคา โดยระบุวาหนวยงานที่มีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ

ไวแลวใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด ฉะนั้น การเขาถึงทรัพยากรพืชจึงอยูภายใตกฎหมายคุมครองพันธุ พืช ซึ่งระเบียบนี้

ไดกำหนดรายละเอียดการขออนุญาต การเขาถึง การแบงปนผลประโยชนรวมถึงการจัดการสิทธิหรือทรัพยสินทางปญญาดวย

    ดังนั้น ความสัมพันธของการคุมครองทรัพยากรชีวภาพ (Biological Resources) ภูมิปญญาทองถิ่น (Traditional Know-

ledge) และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (Folklore) กับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ควรเปนหลักการที่ประเทศ

คูสัญญาทราบและยอมรับในสิทธิอธิปไตยของชาติเหนือทรัพยากรชีวภาพ (Biological Resources) ภูมิปญญาทองถิ่น (Tradi-

tional Knowledge) และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (Folklore) ที ่มีแหลงที ่มาจากดินแดนในเขตอธิปไตยของชาติ 

ตองดำเนินการเพื่อใหมีมาตรการทางกฎหมายและการบริหารจัดการเพื่อใหมีการคุมครองอยางโปรงใสเปนธรรม ดำเนินการ

เพื่อใหมีการเขาถึง การใชประโยชนและการแบงปนผลประโยชนตามเงื ่อนไขที่เห็นชอบรวมกัน รวมถึงการติดตาม ดูแลและ

ควบคุมการเขาถึง การตรวจสอบการใชประโยชนในทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปญญาทองถิ ่นและการแสดงออกทางวัฒนธรรม

ดั้งเดิมในทุกภาคสวน โดยใหหมายรวมถึงแตไมเปนการจำกัดในดานการขออนุญาตทางการตลาด ในดานการคาที่เขตแดน 

ในดานการพาณิชย รวมถึงในดานภาษีสรรพากรและศุลกากร เพื ่อใหมีการแบงปนผลประโยชนที ่เปนจริงและถูกตองตาม

สัญญาแบงปนผลประโยชน

28



29

1.1. การขยายระยะเวลาการคุมครองสิทธิบัตร 
    สำหรับเภสัช ผลิตภัณฑและเคมีภัณฑท่ีตองมีการขออนุญาต
กอนการวางตลาด (Patent Extension)

ผลกระทบ : 
    การขยายระยะเวลาการคุมครองจะทำใหผูทรงสิทธิบัตรมีอำนาจ
ผูกขาดในผลิตภัณฑท่ีมีความตองการในตลาดภายในของประเทศ
ตอไปอีกชวงระยะเวลาหนึ่ง อันเปนการไมสงเสริมการแขงขัน
ในตลาดของผูประกอบการรายอื่น นอกจากนี้ หากปรากฏการ
เจรจาในประเด็นดังกลาวที่ขาดหลักเกณฑในการคำนวณการ
ขยายระยะเวลาอยางชัดแจง จะทำใหผู ประกอบการที่ขอรับ
สิทธิบัตรสามารถเลือกระยะเวลาในการยื่นคำขออนุญาตวาง
จำหนายผลิตภัณฑไดตามอำเภอใจ โดยไมมีผลกระทบตอระยะ
เวลาในการไดมาซึ่งสิทธิบัตร

ทาที : 
    ไมรับขอเสนอหรือรับขอเสนอโดยตองมีการเจรจาหลักเกณฑ
ในการขยายระยะเวลาคุมครองใหมใหชัดเจนสั้นลงหรือมีเงื่อนไข
เพิ่มเติมมากขึ้น

การปรับตัว :  
- พัฒนาอุตสาหกรรมยาภายในประเทศใหเขมแข็งยิ่งขึ้น บังคับ
  ใชกฎหมายเพื่อปองกันการผูกขาดอยางจริงจัง
- สรางความรู ความเขาใจ ความตระหนัก และประสานงาน
  ผูท่ีเก่ียวของในการสนับสนุน สงเสริมใหเกิดการพัฒนา ใหความ
  สำคัญกับการผลิตสินคาที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรมากขึ้น รวมทั้ง
  สงเสริมใหผูบริโภคใหความสำคัญกับสินคาที่มีสิทธิบัตรของ
  คนไทย
- จัดตั้งหนวยงานที่คอยติดตามการเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย 
  (Policy Watch) ทรัพยสินทางปญญาของประเทศคูเจรจาที่
  สำคัญๆ เชน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป โดยเฉพาะ
  อยางยิ่งในประเด็นที่ประเทศเหลานั้นสนใจ เชน สิทธิบัตรยา
 

1. ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการเจรจา
  ความตกลงเขตการคาเสรีสหภาพยุโรป ขอเสนอแนะทาทีการเจรจาและการปรับตัวของไทย 9

  สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร หรือ การบังคับใชสิทธิในทรัพยสินทาง
  ปญญา เพื่อเปลี่ยนทาทีในการเจรจาของประเทศไทยจากการ
  เจรจาเชิงรับเปนเชิงรุกจากการ “รูเขา รูเรา” มากยิ่งขึ้น

1.2 การผูกขาดขอมูลยา (Data Exclusivity)

ผลกระทบเชิงบวก:
1. เปนมาตรการคุมครองการลงทุน ปองกันไมใหมีการใชประโยชน
  จากขอมูลผูอื่นอยางไมเปนธรรม
2. สรางความมั่นใจแกบริษัทยาตนตำรับใหมีการนำเทคโนโลยี
  และสินคาเขามาในประเทศไทย (ขาย+ผลิต+วิจัย) อยางไรก็ตาม 
  ทีมวิจัยมีขอสังเกตวา ดวยมูลคาตลาดยาไทยเพียงรอยละ 0.1 
  ของยอดขายทั่วโลก จึงไมนาเปนแรงจูงใจมากพอที่จะดึงดูด
  การลงทุนไดจริง

ผลกระทบเชิงลบ:
1. ยาที่ไมมีการจดสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหมดอายุการคุมครอง
  จะไดรับสิทธิผูกขาดอีกเปนเวลา 5-10 ป ทำใหยาสามัญไม
  สามารถผลิตออกมาแขงขันได ซึ่งคาดวาจะมีผลใหราคายา
  เพิ่มมากขึ้น 
2. เพ่ิมตนทุนในการวางตลาดของยาสามัญ ทำใหยาสามัญราคา
  ถูกจะเขาสูตลาดไดชาลง อาจกอใหเกิดปญหาการเขาถึงยา 
  และทำใหรัฐสูญเสียโอกาสที ่จะลดตนทุนการบริการดาน
  สาธารณสุข
3. ทำใหไทยไมสามารถใชมาตรการผอนผันตางๆ ภายใตความ
  ตกลง TRIPS และปฏิญญาโดฮาวาดวยความตกลงทริปสและ
  สาธารณสุขเพื่อแกไขปญหาการเขาถึงยาได อาทิ มาตรการ
  บังคับใชสิทธิ (เพราะแมจะสามารถบังคับใชสิทธิได แตยัง
  จำเปนตองขออนุญาตวางตลาดยากับสำนักงานคณะกรรมการ
  อาหารและยา (อย.) ซึ่งหากตองทำการทดสอบยาใหมเพื่อให
  ไดมาซ่ึงขอมูลประสิทธิภาพและความปลอดภัย จะตองใชเวลา
  และเงินทุนจำนวนมาก)

ค.สรุปผลการวิจัยที่เกี่ยวของ   

   สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ไดดำเนินการศึกษาผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการเจรจาความตกลงเขต
การคาเสรีสหภาพยุโรป  ในสวนที่เกี่ยวของกับสิทธิบัตร และการคุมครองขอมูลยา โดยสามารถสรุปไดดังนี้

พิชญ นิตยเสมอ, อรพรรณ พนัสพัฒนา, นันทน อินทนนท, เพียงเพ็ญ บุตรกตัญู, กวิน นิติมนตรี, สกุลรัตน มนตรีวัต และคณะ.(2552) 
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อเตรียมการรองรับการเจรจาจัดทำความตกลงในสวนทรัพยสินทางปญญาของเขตการคาเสรี อาเซียน – สหภาพยุโรป. 
กรมทรัพยสินทางปญญา. กรุงเทพฯ. 
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4. อุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศจะไดรับผลกระทบโดยตรง 
  ซ่ึงมีผลตอการเติบโตของอุตสาหกรรมโดยรวม เน่ืองจากบริษัท
  ผลิตยาของไทย และสมาชิกอาเซียนสวนใหญเนนการผลิตยา
  สามัญ เพราะไมมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะผลิตยาใหมตนแบบได

ทาที : ไมรับประเด็นการผูกขาดสิทธิแตเพียงผูเดียวของขอมูลยา 
(Data Exclusivity) และการใหสิทธิแตเพียงผูเดียวในการวางแผน
ในการวางจำหนายในทองตลาด (Market Exclusivity) เนื่องจาก 
การใหการคุมครองขอมูลของยาตนแบบในรูปแบบของ Data 
Protection เพียงพอแลวและเปนไปตามความตกลง TRIPS 
อยางไรก็ดี หากประเทศไทยหรืออาเซียนจะยินยอมให Data
Exclusivity แกสหภาพยุโรปจะตองกำหนดขอยกเวนของ Data 
Exclusivity ใหชัดเจนเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ประเด็นพิจารณา
1. ระยะเวลาที่ให Data  Exclusivity ควรนอยที่สุดเทาที่จะเปน
  ไปได เชน ไมเกิน 5 ป หรือใหสิ้นสุดเมื่อสิทธิบัตรหมดอายุ
  แลวแตระยะเวลาใดจะสิ้นสุดกอน
2. วันที่เริ่มการคุมครองเริ่มนับจากวันที่ยื่นขอจดทะเบียนยา
3. ใหความคุมครองเฉพาะยาใหมที ่เปนสารเคมีใหม (New 
  Chemical Entities) เทานั้นไมรวมถึงอนุพันธ (Derivatives) 
  รูปแบบเกลือตางๆ Polymorph ตลอดจนถึงสูตรผสมใหม และ
  โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชใหม
4. ถาหากจำเปนตองใหความคุมครองนอกเหนือจากสารเคมีใหม
  ตองใหระยะเวลาของ Data Exclusivity กับยาใหมท่ีแตกตางกัน 
  เชน ยาใหมในรูปสารเคมีใหม (New Chemical Entities) 
  ใหเวลามากท่ีสุด ยาใหมอ่ืนๆ ไดแก ยาท่ีมีขอบงใชใหม (New 
  Indication) ตำรับที่เปนสูตรผสมใหม (New Combination)
  ยาที่มีรูปแบบใหมของการใหยา (New Delivery System) ให
  เวลานอยที่สุดหรือไมใหเลย
5. กำหนดอายุของการใหใช Data Exclusivity กลาวคือ ยาใหม
  ที่ขึ้นทะเบียนไวและไดรับ Data Exclusivity แตถาไมมีการ
  จำหนายในเวลา 2 ป สิทธิ Data Exclusivity น้ันหมดอายุและ
  จะถูกยกเลิกไป 
6. กำหนดขอยกเวนของ Data Exclusivity ในกรณีตอไปนี้
  • การใชมาตรการบังคับใชสิทธิตามสิทธิบัตรยา (Compulsory
Licensing) และการนำเขาซอน (Parallel Importation)
  • กรณีฉุกเฉิน เรงดวน หรือแกไขปญหาสาธารณสุขของประเทศ 
(Emergency, Public Health Problem) 

การปรับตัว : 
    หากประเทศไทยหรืออาเซียนจะยินยอมให Data Exclusivity 
แกสหภาพยุโรป ประเทศไทยควรดำเนินการดังนี้
1) เตรียมความพรอมเรื่องกฎหมาย
    • บัญญัติกฎหมายใหความคุมครองแกขอมูลยาในลักษณะ
ของสิทธิแตเพียงผูเดียว (Data Exclusivity) นอกจากการคุมครอง
ขอมูลยา (Data Protection) ซ่ึงอาจทำโดยแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 15 
ของพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ.2545 หรืออาจจะ
ทำโดยการแกไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติยา หรือ กฎระเบียบ
เกี่ยวกับการขออนุมัติยาในการจำหนายออกสูทองตลาดก็ได
    • การใหความคุมครองสิทธิแตเพียงผูเดียวในการวางจำหนาย
ยาในทองตลาด (Market Exclusivity) นั้นหากจะขยายใหความ
คุมครองควรบัญญัติวา ตองอยูภายใตกฎหมายวาดวยการปองกัน
การผูกขาดและการแขงขันที่ไมเปนธรรมดวย
2) เตรียมความพรอมดานอื่นๆ 
    • ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมยา ปจจัยช้ีวัดความ
พรอมที่เปนไปได คือ จำนวนเภสัชกร จำวนยาใหมที่ไดรับการ
พัฒนาออกสูตลาด โดยควรกำหนดแนวทางสนับสนุนที่สหภาพ
ยุโรปตองชวยเหลือเพื่อใหประเทศในกลุมอาเซียนมีความพรอม
     • การเจรจาเพื่อลดอุปสรรคทางการคาที่ไมเทาเทียมกัน
ในอุตสาหกรรม เชน การขอจดทะเบียนยาเพ่ือจำหนายในสหภาพ
ยุโรป ในบางกรณีตองเสียคาใชจายสูงถึงหนึ่งลานบาท (การขอ
จดทะเบียนในประเทศไทยเสียคาใชจายประมาณ 3,000 บาท 
เทานั้น) โดยไมไดรับรองวาจะไดรับการอนุมัติการจำหนายยา
ดังกลาวในสหภาพยุโรปหรือไม
    • การเตรียมทำแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมยาของ
ประเทศไทย
    • การพัฒนาผลิตภัณฑยาสมุนไพรไทยตามแนวทางสากล
เพื ่อการสงออกโดยตองผานการประเมิน 3 ดานซึ ่งองคการ
อนามัยโลกไดกำหนดไวคือ 1) การประเมินคุณภาพ ซ่ึงจะประเมิน
ตามหลักของการผลิตยาท่ีดี (GMP);  2) การประเมินความปลอดภัย  
3) การประเมินประสิทธิภาพ โดยยาสมุนไพรตองมีหลักฐานการ
พิสูจนทั้งในสัตวทดลองและในคนไข ถึงประสิทธิภาพของยาวา
มีสรรพคุณตามที่อางอิง; 4) การใหความรูและเผยแพรขาวสาร
แกบุคลากรท่ีเก่ียวของ เชน ผูผลิตยาสามัญ เภสัชกร นักกฎหมาย 
และประชาชนทั่วไป เพื่อใหมีความตื่นตัวเตรียมความพรอมและ
เขาใจในระบบการคุมครองทรัพยสินทางปญญาในอุตสาหกรรมยา
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ผลการศึกษา 

1. การคา-การสงออกและการนำเขาเพิ่มขึ้น (ภาพรวม) แตผล
  ไดของไทยคอนขางกระจุกตัว

    • ระยะสั้น (1-3) ปแรกของการทำความตกลงการคาเสรี
อาเซียน-สหภาพยุโรป ผลดีที่ไดยังไมเดนชัดนัก คือ มูลคาการ
สงออกของไทยจะเพ่ิมข้ึน 910 ลานเหรียญสหรัฐ ในขณะท่ีมูลคา
การนำเขาจะเพิ่มขึ้น 1000 ลานเหรียญสหรัฐ  

    • ระยะยาว 5-10 ป หลังจากการทำความตกลงการคาเสรี
อาเซียน-สหภาพยุโรป จะเห็นผลดีอยางชัดเจน คือ มูลคาการ
สงออกของไทยจะเพิ่มขึ้น 2,860 ลานเหรียญสหรัฐ

    • สินคาสงออกของไทยที่จะไดรับผลกระทบในแงบวกมาก
ที่สุด คือ ขาว เนื้อสัตว เสื้อผา รองเทา สิ่งทอ อาหารแปรรูป

2. ราคาและตนทุน-แมวาราคาสินคานำเขาลดลง แตราคาและ

  ตนทุนอื่นๆ สูงขึ้น ความตกลงการคาเสรีที่ลดภาษีเปนรอยละ
  ศูนยสงผลตอราคาสินคานำเขามายังประเทศไทยลดลง แต
  ความตกลงการคาเสรี จะทำใหเกิดภาวะราคาสินคาที่สูงขึ้น
  ในเวลาตอมา (ภาวะเงินเฟอ)

3. สวัสดิการสังคม-ผลไดทางสวัสดิการสังคมของไทยชัดเจน

  มากที่สุด ผลไดทางสวัสดิการสังคมของไทยที่ไดจากความ
  ตกลงการคาเสรีเม่ือเทียบกับผลไดทางสวัสดิการสังคมอาเซียน
  มีสัดสวนสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอาเซียนอื่นๆ

2. ผลกระทบและผลประโยชนทางเศรษฐกิจตอประเทศไทย
   จากการจัดทำความตกลงการคาเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป 10

บทสรุป

• การเพิ่มขึ ้นของสวัสดิการทางเศรษฐกิจของไทยและ GDP 
  ในระยะยาว

• การสงออกไปสหภาพยุโรปเพ่ิมข้ึนรวมถึงการสงออกในภาพรวม
• ราคานำเขาลดลงเปนประโยชนแกผูบริโภค และภาคธุรกิจไทย
  ที่ซื้อวัตถุดิบนำเขา
• คาจางสูงขึ้น สงผลดีทั้งแรงงานที่มีและไมมีทักษะ

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
• การใชระยะเวลาทยอยลดภาษีบางสวน และยกเวนลดภาษี
  สำหรับสินคาออนไหว โดยคาดวาการสงออกสินคาไทยกลุม
  ดังกลาวจะสูงขึ้น จะทำใหผลไดจากการสงออกสินคาของไทย
  ลดลง ดังน้ัน คณะเจรจาไทยควรเจรจาเพ่ือหลีกเล่ียงระยะเวลา
  ในการทยอยการลดภาษีอยางเรงรัดในรายการสินคาสำคัญ 
• ความเบี่ยงเบนทางการคาสำหรับกลุมประเทศอาเซียนคาดวา
  จะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมไทยในบางอุตสาหกรรมเทาน้ัน 
  ดังนั้น การเจรจาตอรองภายในระหวางกลุมอาเซียนจึงมีความ
  สำคัญนอยกวาการเจรจากับสหภาพยุโรป

    เพื่อศึกษาผลกระทบตอประเทศไทยจากการจัดทำความตกลงการคาเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป โดยใชแบบจำลองและฐานขอมูล 
GTAP (Global Trade Analysis Project) โดยการจำลอง 2 สถานการณ โดยแบบจำลองที่ 1 เปนสถานการณจำลองผลกระทบ
ระยะกลาง 1-3 ป แบบจำลองที่ 2 จำลองผลกระทบระยะยาว 5-10 ป  
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ง.ขอสรุปจากการรับฟงความคิดเห็นภาคสวน
และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
เพื่อรับฟงความคิดเห็นของทุกภาคสวน
ในเรื่องการจัดทำความตกลงการคาเสรีไทย-สหภาพยุโรป 11

ความเปนมา
    • เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553 กระทรวงพาณิชยไดจัดตั้ง “คณะกรรมการเพื่อรับฟงความคิดเห็น
ของทุกภาคสวนในเรื่องการจัดทำความตกลงการคาเสรีไทย-สหภาพยุโรป” โดยมีที่ปรึกษาการพาณิชย 
เปนประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการ ประกอบดวยผูแทนภาคประชาสังคม นักวิชาการ และภาค
ธุรกิจ เพ่ือรวบรวมขอมูล ขอคิดเห็นท้ังดานประโยชน และขอกังวล รวมถึงมาตรการรองรับ เพ่ือนำมาประกอบ
การพิจารณาความเปนไปได รวมถึงผลดี และผลเสียในการจัดทำความตกลงการคาเสรีไทย-สหภาพยุโรป

    • เพ่ือใหดำเนินการรับฟงความคิดเห็นไดครอบคลุมทุกภาคสวน คณะกรรมการจึงจัดต้ัง “คณะอนุกรรมการ
เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากภาคสวนตางๆ ในเรื่องการจัดทำความตกลงการคาเสรีไทย-สหภาพยุโรป” 
จำนวน 4 คณะ ไดแก  
  1) ภาคเกษตร ผศ.ดร.อัทธ พิศาลวานิช ผูอำนวยการศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัย
     หอการคาไทยเปนประธาน
  2) ภาคประชาสังคม นางสาวกรรณิการ กิจติเวชกุล ผูแทนกลุมศึกษาเขตการคาเสรีภาคประชาชน : 
     FTA Watch และผูแทนเครือขายการเขาถึงการรักษาองคการหมอไรพรมแดนเปนประธาน 
  3) ภาคเอกชน นายอัครพล ลีลาจินดามัย ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปนประธาน
  4) ภาครัฐ นางอัญชนา วิทยาธรรมธัช รองอธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ เปนประธาน

คัดลอกจากรายงานของคณะกรรมการเพื่อรับฟงความคิดเห็นของทุกภาคสวน ในเรื่องการจัดทำความตกลงการคาเสรีไทย-สหภาพยุโรป. 
กระทรวงพาณิชย. กันยายน 2553.11
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    • การรับฟงความคิดเห็นดำเนินการมาตั้งแตเดือนเมษายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ในรูปแบบของกลุม
เฉพาะ (focus group) ภาคเกษตร ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ และภาครัฐ ทั้งในสวนกลาง และภูมิภาค 
รวม 21 ครั้ง มีผูเขารวมกวา 1,000 คน โดยเนนการรับฟงใน 3 หัวขอหลัก คือ (1) ประโยชนและผลกระทบ
หากมีการจัดทำความตกลงการคาเสรีไทย-สหภาพยุโรป (2) ขอหวงกังวล และ (3) ขอเสนอแนะตอภาครัฐ
รวมทั้งมาตรการรองรับ และปรับตัวที่ตองการใหดำเนินการ 

    • การรับฟงความคิดเห็นจากกลุมเกษตรกร รวม 5 ครั้ง ในจังหวัดกรุงเทพฯ เชียงใหม ขอนแกน ชลบุรี 
และสงขลา ระหวางวันที่ 6 พฤษภาคม - 1 กรกฎาคม 2553 โดยมุงเนนรับฟงความคิดเห็นของกลุมเกษตรกร
รายยอย เรื่องผลดีผลเสีย ขอกังวล แนวทางการปรับตัว และความชวยเหลือจากภาครัฐที่ตองการในการปรับตัว 
หากมีการจัดทำความตกลงการคาเสรีกับสหภาพยุโรป มีเกษตรกรเขารวมรวม 440 คน

    • การรับฟงความคิดเห็นจากภาคประชาสังคม รวม 5 ครั้ง โดยจัดในสวนกลาง 2 ครั้ง และในจังหวัด
เชียงใหม ขอนแกน และสงขลา อยางละ 1 ครั้ง ระหวางวันที่ 13 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม พ.ศ.2553 โดย
รับฟงความคิดเห็น 4 ประเด็นหลัก ไดแก (1) สุขภาพ: ยา สุรา การลงทุน บริการสาธารณสุข การจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ; (2) ส่ิงแวดลอมและทรัพยากร; (3) ทรัพยสินทางปญญา; และ (4) บริการและการลงทุน แรงงาน 
และบริการสาธารณะ มีผูเขารวมใหความเห็นรวม 445 คน

    • การรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการภาคเอกชน กลุมสินคาและบริการรวม 9 ครั้ง ระหวางเดือน
เมษายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2553 โดยรับฟงจาก 19 กลุมอุตสาหกรรม ไดแก อาหาร (แชเย็น แชแข็ง และสำเร็จรูป) 
แฟชั่น (อัญมณีและเครื่องประดับ สิ่งทอและเครื่องนุงหม รองเทาและเครื่องหนัง) ยานยนตและชิ้นสวน เหล็ก
และผลิตภัณฑ เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เคร่ืองจักรกล ยา เคร่ืองสำอาง เคมีภัณฑ พลาสติก ปโตรเคมี 
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล กลุมบริการโทรคมนาคม การเงิน การธนาคารโลจิสติกส การทองเที่ยว โสตทัศน 
และธุรกิจบันเทิง มีผูเขารวมจากภาคภาคธุรกิจ รวม 161 กลุมสมาคม

    • การรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานภาครัฐ ระหวางวันที่ 11 -12 และ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 
ประเด็นการเปดตลาดสินคา (เกษตรและอุตสาหกรรม) การคาบริการและการลงทุน และทรัพยสินทางปญญา 
สิ่งแวดลอม การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ นโยบายการแขงขัน และมาตรการปกปองทางการคา มีผูเขารวมจาก
หนวยงานภาครัฐ รวม 288 คน จาก 80 หนวยงาน 

สรุปการดำเนินการของคณะกรรมการเพื ่อรับฟงความคิดเห็นของทุกภาคสวน
ในเรื่องการจัดทำความตกลงการคาเสรี ไทย-สหภาพยุโรป และคณะอนุกรรมการ
ภาคเกษตร ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาครัฐ



สรุปผลการรับฟง
ความคิดเห็น
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ภาพรวม

    • การไมเจรจากับสหภาพยุโรป อาจทำใหไทยเสียเปรียบ
คูแขงทางการคาในตลาดสหภาพยุโรป แตการเจรจากับสหภาพ
ยุโรปตองระมัดระวัง เพราะไทยมีอำนาจการตอรองนอยกวา และ
สหภาพยุโรปมีกฎเกณฑทางการคาและการลงทุน บางเร่ืองท่ีอาจมี
ความแตกตางกันในแตละประเทศสมาชิก (multi-layer) ซึ่งจะ
เปนอุปสรรคตอการเขาสูตลาดของสินคา บริการ และการลงทุน
ของไทย 

    • การเปดเสรีดานบริการสามารถกอใหเกิดประโยชนดาน
การพัฒนาเทคโนโลยี และเปนประโยชนตอผูบริโภค แตศักยภาพ
ดานการแขงขันของภาคบริการไทยยังไมพรอม จึงควรเปดเสรี
อยางคอยเปนคอยไป 

    • หากมีการเจรจาตองมีการรองรับอยางรอบดาน ไทยควร
เตรียมความพรอมภายในประเทศ ทั้งดานกฎหมาย กฎระเบียบ 
โครงสราง กลไก และมาตรการรองรับ เพื่อใหการเจรจาเปน
ประโยชนมากที่สุด โดยเฉพาะจะตองเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบ
อยางท่ัวถึง และเปนธรรม มาตรการรองรับ ปรับตัว และเยียวยา
ของภาครัฐควรจะเขาถึงงาย และไดผลจริงในทางปฏิบัติ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

    • สินคาเกษตรและเกษตรแปรรูป: ไกแปรรูป อาหารทะเล
แชเย็นแชแข็งและแปรรูป ขาว แปงมันสำปะหลัง และน้ำตาล 

    • สินคาแฟชั่น: อัญมณี และเครื่องประดับ สิ่งทอ เสื้อผา
และเครื่องนุงหม เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

    • สาขาบริการท่ีจะไดรับประโยชน ไดแก การทองเท่ียวและ
ธุรกิจที่เกี่ยวของ: ที่พักโรงแรม รานอาหารและสปา การบริการ
สุขภาพ สาขาบันเทิงและโสตทัศน และสาขาการรับ-สงสินคา
ระหวางประเทศ

    • สาขาบริการที่เปดเสรีแลวจะเปนประโยชนตอการพัฒนา
ประเทศและผูบริโภค แตอาจมีผลกระทบตอผูประกอบการภายใน
โดยเฉพาะรายยอย ไดแก บริการโทรคมนาคม และบริการการศึกษา 

    • กลุมที่สนับสนุนการเจรจาแตขอเวลาปรับตัว และขอรับ
มาตรการชวยเหลือจากรัฐ สำหรับสินคาบางรายการในกลุมสินคา
ยานยนต เหล็กและผลิตภัณฑ พลาสติกและปโตรเคมี เคมีภัณฑ 
เครื่องหนัง และผลิตภัณฑ

    • จะชวยยกระดับมาตรฐานสินคาภายในประเทศ ซ่ึงจะเปน
ประโยชนตอผูบริโภค ประชาชน และการสงออกสินคาของไทย

    • ความรวมมือเพื่อการถายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนา
มาตรฐานสินคา รวมท้ังดานทรัพยสินทางปญญา มาตรฐานแรงงาน 
และสิ่งแวดลอม การลงทุน และการรวมทุนในสาขาธุรกิจบันเทิง 
การจัดตั้งหองปฏิบัติการดานมาตรฐาน การขนสงพัสดุภัณฑทาง
อากาศ และการลงทุน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เทคโนโลยีสะอาด 
และลดกาซเรือนกระจก

ขอหวงกังวล 

    • กลุมท่ีไมพรอมแขงขัน/มีความออนไหวสูง ไดแก ยารักษา
โรค ช้ินสวนยานยนต เย่ือและกระดาษ ไมบางและวัสดุแผนไมอัด 
เคร่ืองสำอาง นม เน้ือวัว เน้ือหมู เคร่ืองในสัตว บุหร่ี สาขาบริการ
โทรคมนาคม การเงิน  การธนาคาร ไปรษณีย การขนสงสินคา
ทางทะเล มัคคุเทศก และคลังสินคา 

    • การเปดเสรีสินคาและบริการที่ยังมีความเห็นตาง ไดแก 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล (ภาคประชาสังคมเห็นวาไมควรเปดเสรี 
เพราะมีผลกระทบทางสังคม แตผูประกอบการบางสวนเห็นวา
อาจชวยปองกันการนำเขาแบบผิดกฎหมาย) บริการโลจิสติกส 
การเปดเสรีจะชวยใหมีการถายทอดเทคโนโลยีจากสหภาพยุโรป 
อยางไรก็ตาม จะตองระมัดระวังผลกระทบตอผูประกอบการไทย
ท่ีสวนใหญเปนผูประกอบการรายยอย ซ่ึงธุรกิจมีการแขงขันสูงมาก

    • โครงสราง/กลไก ภายในประเทศทำใหเกษตรกรถูกเอารัด-
เอาเปรียบ และไมสามารถแขงขันได 

    • การลงทุนและการเขาถึงฐานทรัพยากรที่เปนผลจากการ
เปดเสรีจะสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม วิถีชุมชนและฐานทรัพยากร
ของประเทศ

    • ไมสนับสนุนการเปดเสรีการลงทุนที่เกี่ยวกับทรัพยากร
ธรรมชาติ (ที่ดิน น้ำ ปาไม เหมืองแร และพันธุพืช) รวมทั้งที่
เก่ียวกับภาคการเกษตร (การทำนา ธุรกิจพืชและเมล็ดพันธุ) และ
ที่เกี่ยวกับบริการสาธารณสุข และรานยา

    • สหภาพยุโรปมีมาตรฐานสินคา และกฎระเบียบท่ีหลากหลาย 
เขมงวด และซับซอน ซึ่งเปนอุปสรรคสำคัญในการเขาสูตลาด
ของสินคาเกษตร และอุตสาหกรรมของไทย    
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    • ในเรื่องทรัพยสินทางปญญาตองไมมีขอผูกพันเกินกวา
ที่ตกลงแลวในองคการการคาโลก และในเรื่องการเกษตรและ
จุลชีพประเทศไทยตองไมเขาเปนภาคีภายใตสนธิสัญญา UPOV 
1991 ซึ่งเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ และ
สนธิสัญญาบูดาเปสตที่คุมครองการจดสิทธิบัตรจุลชีพ ซึ่งจะสง
ผลกระทบใหเกิดการผูกขาดการเกษตรอยางครบวงจร และกระทบ
ตอความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิตของชุมชน และเกษตรกร
รายยอย สวนในเร่ืองของยาและเวชภัณฑ จะตองไมมีการผูกขาด
ขอมูลทางยา การขยายการคุมครองสิทธิบัตรยาและจะตองไม
เปนอุปสรรคตอการใชมาตรการใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยา และ
การเขาถึงยาจำเปนของประชาชน

ขอเสนอแนะ/มาตรการรองรับจากการรับฟง

• การเตรียมความพรอม 
    1. ควรศึกษาและทบทวนผลกระทบของการเปดเสรีทางการคา
ในกรอบตางๆ ที่ผานมาของไทยวามีปญหาอุปสรรค ผลดี และ
ผลเสียอยางไร เพื่อเปนบทเรียนสำหรับการจัดทำความตกลง
การคาเสรี ฉบับตอไปในอนาคต โดยใหองคกรกลางเปนผูบริหาร
การศึกษาวิจัย พรอมท้ังเปดโอกาสใหภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ 
และประชาชนท่ัวไป มีสวนรวมศึกษาวิจัยดวย (ภาคประชาสังคม
มีขอเสนอวา ควรจะพิจารณาหยุดการเจรจาจัดทำความตกลง
การคาเสรีเพิ่มเติมอยางนอย 5 ป เพื่อเตรียมความพรอมและ
ศึกษาวิจัยขอมูลใหรอบดาน ตลอดจนฟนฟูชดเชย/เยียวยาความ
เสียหายแกผูไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาท่ีผานมา)
    2. ภาครัฐควรปรับกลไกภายในประเทศ และสรางขีดความ
สามารถใหเกษตรกรแขงขันได และพรอมสำหรับการเปดเสรี 
เชน ดานการตลาด (ชองทางการตลาดและชองทางการกระจาย
สินคาเกษตร) ดานการพัฒนาคุณภาพผลผลิตใหไดคุณภาพเปน
ท่ีตองการของตลาด และใหความรูเร่ืองการเปดเสรีทางการคาแก
เกษตรกรอยางตอเน่ือง เพ่ือใหปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงได         

• มาตรการที่มิใชภาษี  
    1. มีหองทดสอบสารเคมีที่ไดมาตรฐาน และเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล (Good Laboratory Practice)
    2. ยอมรับผลการตรวจรับรองและทดสอบซ่ึงกันและกัน (MRA)
    3. เสริมสรางความรูความสามารถของบุคลากรเฉพาะดาน 
รวมถึงในระดับเกษตรกร 
    4. พัฒนาดานการวิจัยและพัฒนา 
    5. ควรเจรจาผลักดันใหมีกลไกความรวมมืออยางเปนรูปธรรม 
ในเรื่องการใหความชวยเหลือทางวิชาการแกผูประกอบการไทย
การแลกเปล่ียนความรู และเทคโนโลยี ตลอดจนระบบการเตือนภัย

ลวงหนา และกลไกการหารือในประเด็นเทคนิค กอนที่สหภาพ
ยุโรปจะกำหนดมาตรการที่มิใชภาษีใหมๆ
   6. จัดตั้งกลไกหารือภาครัฐระหวางหนวยงานดานมาตรฐาน
และสุขอนามัย 

• การลงทุน 
    ไมใหนำขอพิพาทท่ีเก่ียวกับการลงทุนสาธารณะเขาสูกระบวน-
การอนุญาโตตุลาการ และระมัดระวังไมควรใหมีขอบทการลงทุน 
และขอบทอื่นที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะดานการคุมครองการลงทุน
ท่ีจะจำกัดอำนาจรัฐในการออกระเบียบและกฎหมาย ท่ีจะกระทบ
ตอสิทธิของนักลงทุนและการลงทุน และที่จะนำไปสูการฟองรอง
รัฐโดยเอกชน 

• ทรัพยสินทางปญญา 
    1. กรอบการเจรจาตองระบุใหระดับการคุมครองไมเกินไป
กวาท่ีผูกพันไวในความตกลงขององคการการคาโลก และไมลดทอน
การใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยาของประเทศ 
    2. ใหมีที่ปรึกษาดานทรัพยสินทางปญญาในการเจรจา และ
ใหนักวิชาการภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเขารวมสังเกต-
การณการเจรจา 
    3. ควรใหสหภาพยุโรปถายทอดเทคโนโลยี และความรวมมือ 
เพื่อพัฒนาระบบทรัพยสินทางปญญาไทย โดยเฉพาะความรู
เรื่องสิทธิบัตร
    4. ควรจัดทำฐานขอมูลทรัพยสินทางปญญาดานภูมิปญญา
ทองถิ่น และวัฒนธรรมอยางเรงดวน 

• แรงงานและสิ่งแวดลอม
    1. ไทยควรมีอิสระในการเขารวมเปนภาคีความตกลง และ/
หรืออนุสัญญาระหวางประเทศดานแรงงาน และสิ่งแวดลอม 
    2. ดานการลงทุนของสหภาพยุโรปในประเทศไทย เสนอใหใช
มาตรฐานแรงงาน ส่ิงแวดลอม และการคุมครองผูบริโภคเชนเดียว
กับที่สหภาพยุโรปบังคับใชในประเทศตนเอง 
    3. พัฒนาผูประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs ใหมีขีดความ
สามารถในประเด็นดังกลาวใหทัดเทียมกับสหภาพยุโรป

• การมีสวนรวม  
    เสนอใหจัดต้ังกลไกท่ีมีอิสระจากกลไกท่ีทำหนาท่ีในการเจรจา 
เพื่อติดตาม ตรวจสอบการเจรจา และผลกระทบที่อาจเกิดจาก
ขอตกลงการคาเสรีที่กำลังดำเนินการเจรจา และที่มีผลบังคับใช
แลว และทำหนาท่ีในการส่ือสารผลจากการศึกษาติดตาม ตรวจ-
สอบใหประชาชนไดรับรูอยางทั่วถึง รวมทั้งใหสรางหลักประกัน
การมีสวนรวมของภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ และประชาชน
ทั่วไป ในกระบวนการเจรจา (กอน ระหวาง และหลังการเจรจา) 
โดยใหมีกฎหมายมารองรับ
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  คณะกรรมการเห็นวาไทยสามารถเจรจาจัดทำความตกลงการคาเสรีกับสหภาพยุโรปได แตขอกังวลคือรัฐบาลควรจะตองปรับปรุง 
  หรือเปลี่ยนแปลงกลไกภายในประเทศตลอดจนการดำเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และเอกชนใหมีบูรณาการกอน 
  เชน กลไกการเจรจา การเตรียมความพรอมมาตรการเยียวยา กฎระเบียบ มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของ และการศึกษาวิจัย 
  โดยไมรอใหการเจรจาเริ่ม หรือเสร็จสิ้น หรือมีผลบังคับใชเพื่อเตรียมความพรอม ขจัดขอกังวล และปญหาความขัดแยงที่อาจ
  เกิดขึ้นตามที่ทุกภาคสวนไดใหขอคิดเห็น และขอกังวล ดังนี้ 

• การเตรียมความพรอมของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของชวงกอน ระหวาง และหลังการเจรจาจัดทำความตกลงการคาเสรี 
  รัฐบาลจะตองเตรียมงบประมาณ และมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบ ดังนี้

2. การศึกษาวิจัย 
  - มีองคกรกลางบริหารการทำการศึกษาวิจัยผลกระทบจาก
    การเปดเสรี
  - มีหนวยงานรับผิดชอบท่ีเก่ียวของทำการศึกษาวิจัยในภาพรวม
    อยางตอเนื่อง เพื่อเตรียมความพรอมตอกระแสโลกาภิวัตน 
    และกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ

3. การปรับปรุงกลไกภายในประเทศ
  - จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่เปนรูปธรรม เพื่อ
    เยียวยาผูที่อาจไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีการคา
  - ปรับปรุงกลไกภายในประเทศใหเกษตรกรไดรับผลประโยชน
    จากการเปดเสรีดวย   
 - มอบหมายหรือจัดต้ังหนวยงานภาครัฐ เพ่ือดูแลและรับผิดชอบ
   นโยบายทางสังคม (Common Policy) เชน นโยบายการ
   คุมครองผูบริโภค นโยบายการแขงขันทางการคา 

1. การใหความรู การเพิ่มความสามารถในการแขงขัน และการ
  มีสวนรวมของทุกหนวยงานที่มีอำนาจหนาที่รับผิดชอบอยาง
  มีบูรณาการ
  - สงเสริมและเสริมสรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการเปด
   การคาเสรี การพัฒนาความสามารถในการแขงขัน และการ
   เตรียมความพรอมใหแกผูประกอบการ ประชาชน และเกษตรกร
   อยางตอเนื่องและทั่วถึง ทั้งในสวนกลาง และภูมิภาค 
  - เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันสำหรับสินคา/สาขา
   บริการที่ยังไมพรอมในการเปดเสรี เชน ดานการตลาด การ
   พัฒนาคุณภาพการผลิต และสินคา
  - ควรจัดทำโครงการเสริมสรางศักยภาพผูบริโภคไทย ใหรู 
   เทาทันและฉลาดเลือกบริโภค
  - ควรเผยแพรและประชาสัมพันธความคืบหนาการเจรจา และ
   ผลการเจรจาอยางทั่วถึงและตอเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธให
   ผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบขอมูล เตรียมความพรอม และ
   หารือ (dialogue)  
  - ควรสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่โปรงใส

• การเยียวยาผลกระทบ 
    1. ตั้งงบประมาณและมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบจัดตั้งกองทุนเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีการคา โดยอาจรวม
กองทุน และโครงการของกระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงอุตสาหกรรม เปนกองทุนเดียวโดยกำหนด
เง่ือนไขและหลักเกณฑการใชกองทุน ท่ีตอบสนองความตองการของผูท่ีอาจหรือไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาอยางแทจริง
    2. มีมาตรการเยียวยา/รองรับดานอื่น นอกเหนือจากดานการเงินใหแกผูที่ไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีการคา 
    3. หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรกำหนดมาตรการเยียวยา โดยคำนึงถึงความเปนธรรมระหวางผูที่ไดรับผลประโยชน และ
ผูที่ไดรับผลกระทบ เชน ศึกษาความเปนไปไดในการเก็บภาษีจากผูที่ไดรับประโยชนจากการเปดเสรีการคา เพื่อมาจัดตั้งกองทุน
เยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีการคา

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตอการจัดทำความตกลงการคาเสรีไทย-สหภาพยุโรป
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    1. สินคาที่มีผลกระทบทางสังคมสูง เชน ยา สุรา และบุหรี่ 
ภาคประชาสังคมยืนยันวาตองไมนำเขาสูการเจรจาเปดเสรี ใน
ขณะที่ภาคธุรกิจเห็นวา ตองเจรจาในเรื่องนี้อยางรอบคอบเพราะ
เปนสินคาท่ีมีประเด็นทางสังคม และเน่ืองจากผูประกอบการของ
ไทยมีทั้งกลุมที่ไดรับประโยชน และเสียผลประโยชนจากการ
เปดเสรีทางการคา12  

    2. ระดับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาตองไมเกินไปกวา
ที่ผูกพันไวในความตกลงขององคการการคาโลก 

    3. ไมสนับสนุนเปดเสรีการลงทุนท่ีเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
(ที่ดิน น้ำ ปาไม เหมืองแร และพันธุพืช) รวมทั้งที่เกี่ยวกับภาค
การเกษตร (การทำนา ธุรกิจพืช และเมล็ดพันธุ) และที่เกี่ยวกับ
บริการสาธารณสุข และไมสมควรใหมีการใชกระบวนการอนุญา-
โตตุลาการในการระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับเอกชนในสวนที่
เกี่ยวของกับนโยบายสาธารณะดานสิ่งแวดลอมและสังคม

    4. การเปดเสรีบริการ และการลงทุนท่ีสามารถสงผลตอความ
ม่ันคงของประเทศ อาทิ บริการสาขาโทรคมนาคมและการส่ือสาร 
การเจรจาสินคาเกษตรตองคำนึงถึงความหลากหลายทางการผลิต 
และบริโภคภายในประเทศ และสวัสดิการของเกษตรกรรายยอย
เปนสำคัญ โดยตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอความมั่นคงทาง
อาหารในประเทศไทย   

    5. มาตรการกีดกันและอุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษี ทั้งที่
เปนกฏเกณฑกลาง และที่แตกตางกันของแตละประเทศสมาชิก
ที่เปนอุปสรรคตอการสงออก และการเปดตลาด เชน มาตรฐาน
สินคา มาตรฐานสุขอนามัย และกฏระเบียบดานการบริการ และ
การลงทุน 
    6. กฎวาดวยถิ่นกำเนิดสินคาควรสอดคลองกับโครงสราง
การผลิตสินคาของไทยใหมากที่สุด 

    7. ขอใหมีความรวมมือ และชวยเหลือในดานตางๆ เชน 
วิชาการ เศรษฐกิจ แรงงาน และสิ่งแวดลอม ตลอดจนการเสริม
สรางขีดความสามารถของผูประกอบการ โดยเฉพาะผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม และเกษตรกร 

  คณะกรรมการเสนอใหรัฐบาลพิจารณาดำเนินการเจรจาจัดทำความตกลงการคาเสรีกับสหภาพยุโรปดวยความระมัดระวังและ
  รอบคอบอยางยิ่ง โดยคำนึงถึงประเด็นที่เปนความกังวล และขอเสนอแนะจากการรับฟงความคิดเห็นของทุกภาคสวนที่คณะ-
  กรรมการฯ ไดประมวลไว ดังตอไปนี้  

ทั้งนี้ กรรมการมีความเห็น ดังนี้ นายพรศิลป พัชรินทรตนะกุล เห็นวาตองการใหเจรจาสินคาเหลานี้ (ยา สุรา และบุหรี่) 
ขณะที่ รศ.ดร.ลาวัลย ถนัดศิลปกุล ศ.สุริชัย หวันแกว นายวิฑูรย เลี่ยนจำรูญ นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม นายจักรชัย โฉมทองดี 
นางสาวเยาวลักษณ เธียรเชาวร และนางสาวกรรณิการ กิจติเวชกุล ยืนยันตามหลักการของผลการรับฟงความคิดเห็น คือ
ตองไมนำสินคาดังกลาว (ยา สุรา และบุหรี่) เขาสูการเจรจา 

12
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จ.สรุปและขอเสนอแนะ

    ขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรมขางตน คณะทำงานมีขอเสนอเพื่อเตรียมการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 2 สวน ไดแก
1. สรุปรางขอตกลงการคาเสรีระหวางอาเซียน-สหภาพยุโรป หมวดทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของกับการเขาถึงยา (ตารางที่ 1)  
2. สรุปประเด็นหวงกังวลและขอเสนอแนะจากการรับฟงความคิดเห็นของทุกภาคสวนในเรื่องการเขาถึงยา (ตารางที่ 2) 

 
    อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเฉพาะเรื่องการเขาถึงยา สรุป
ไดวาประชาชนมีขอหวงกังวลเรื ่องยาซึ ่งเปนกลุมสินคาที ่ไม
พรอมแขงขัน มีความออนไหวสูง เปนสินคาที่มีผลกระทบทาง
สังคมสูง และระดับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาตองไม
เกินไปกวาที่ผูกพันไวในความตกลงขององคการการคาโลก ใน
ดานการศึกษาวิจัย มีขอเสนอใหมีองคกรกลางบริหารการทำการ
ศึกษาวิจัยผลกระทบจากการเปดเสรี และมีหนวยงานรับผิดชอบ
ท่ีเก่ียวของทำการศึกษาวิจัยในภาพรวมอยางตอเน่ือง เพ่ือเตรียม
ความพรอมตอกระแสโลกาภิวัฒน และกำหนดทิศทางการพัฒนา
ประเทศ (ดังตารางที่ 2)
     
 

    เนื่องจากการดำเนินการของคณะกรรมการเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นของทุกภาคสวนในเรื่องการจัดทำความตกลงการคาเสรี 
ไทย-สหภาพยุโรป และคณะอนุกรรมการภาคเกษตร ภาคประชา-
สังคม ภาคเอกชน และภาครัฐ ที่ผานมาไดจัดการรับฟงความ
คิดเห็นต้ังแตเดือนเมษายน-กรกฎาคม พ.ศ.2553 ในรูปแบบของ
กลุมเฉพาะ (Focus Group) ภาคเกษตร ภาคประชาสังคม ภาค
ธุรกิจ และภาครัฐ ทั้งในสวนกลางและภูมิภาค รวม 21 ครั้ง 
โดยเนนการรับฟงใน 3 หัวขอหลัก คือ (1) ประโยชนและผล
กระทบ หากมีการจัดทำความตกลงการคาเสรีไทย-สหภาพยุโรป 
(2) ขอหวงกังวล และ (3) ขอเสนอแนะตอภาครัฐ รวมท้ังมาตร-
การรองรับ และปรับตัวที่ตองการใหดำเนินการ

กลาวโดยสรุป 

    สหภาพยุโรปไดเคยเจรจาการคาเสรีกับอาเซียน ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการพักการเจรจา และแนวโนมของการเจรจาการคา
เสรีของสหภาพยุโรปนั้นมีแนวโนมที่จะเจรจาการคาเสรีกับประเทศตางๆ แบบทวิภาคี ขณะนี้ทางสหภาพยุโรปแสดงเจตจำนงที่จะ
เจรจาความตกลงการคาเสรีกับประเทศไทย โดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศไดแสดงความสนใจจะเขารวมการเจรจาดังกลาว 
    อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากรางเนื้อหาการเจรจาในกรอบความตกลงการคาเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป พบวาประเด็นที่
เกี่ยวของกับดานสาธารณสุข คือ เรื่องของสิทธิบัตรยา เชน การขอขยายระยะเวลาสิทธิบัตร การออกประกาศนียบัตรคุมครอง
เพิ่มเติม การผูกขาดขอมูลยาเปนตน ซึ่งเปนลักษณะที่เกินกวาขอตกลง TRIPS ภายใตขอตกลงการคาโลก หรือเรียกวา TRIPS-plus 
ที่จะสงผลกระทบโดยตรงตอการเขาถึงยาของประชาชน 
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บริษัทยาขามชาติสามารถขยายการผูกขาดตลาดไดเมื่อเกิดความลาชาใดๆ 
ขึ้นในระหวางการขอรับสิทธิบัตรและระหวางรอการอนุญาตใหวางตลาด 
โดยรัฐจะตองออกใบรับรองใหบริษัทยา ทำให 
1) ยืดการผูกขาดไดเพิ่มขึ้นอีก 15 ป; 
2) ยาสูตรสำหรับเด็ก เจาของสิทธิบัตรยาจะไดรับการคุมครองเพิ่มขึ้นอีก 5 ป; 
3) รัฐบาลไทยไมสามารถใชมาตรการบังคับใชสิทธิตามสิทธิบัตรยาได้

• มาตรา 9.3 การออกประกาศนียบัตร
  การคุมครองเพิ่มเติม (Supplementary
  Protection Certificates)

• มาตรา 10 (1-3) การคุมครองขอมูลที่
สงใหพิจารณาเพื่อขออนุญาตใหวางตลาด
ผลิตภัณฑ (Protection of Data 
Submitted to Obtain a Marketing 
Authorisation)

การผูกขาดขอมูลยา ถือวาเปนการผูกขาดตลาดอีกทางหนึ่งของ
บริษัทยาขามชาติ ที่กำหนดกติกาใหมของการขึ้นทะเบียนตำรับยา
ชื่อสามัญใหม สงผลให 1) เกิดการกีดกันไมใหบริษัทยาชื่อสามัญ
ขอขึ้นทะเบียนตำรับยาชื่อสามัญใหมเพื่อผลิตและจำหนายหลังจาก
ที่ยาใหมของบริษัทยาขามชาติเขาสูตลาดในไทยตามเวลาผูกขาด
ขอมูลยา; 2) รัฐบาลไทยไมสามารถใชมาตรการบังคับใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรยาได 

จะเปดโอกาสใหยาเดิมที่อยูในทองตลาดอยูแลวสามารถนำมาจด
สิทธิบัตรใหมไดอีก หากคนพบภายหลังวาสามารถนำปรับใชใน
วิธีการใหมหรือรูปแบบใหมได  จึงเปนการขยายอายุสิทธิบัตรยา
ตัวนั้นออกไป ทั้งที่ปจจุบัน พระราชบัญญัติสิทธิบัตรของไทยไมรับ
จดทะเบียนสิทธิบัตรในกรณีสิ่งบงชี้ใหม้

• มาตรา 10 (4) การรับจดสิทธิบัตร
ใหกับสิ่งบงชี้ใหม (new indication)  

มาตราที่เกี่ยวของ การแปลความหมาย

ตารางที่ 1 สรุปรางขอตกลงการคาเสรีระหวางอาเซียน-สหภาพยุโรป หมวดทรัพยสินทางปญญา

• มาตรา 9.1 การบังคับใหปฏิบัติตามขอกำหนด
ในสนธิสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิบัตร 
ไดแก สนธิสัญญาวาดวยความรวมมือดาน
สิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty, PCT) 
สนธิสัญญาวาดวยกฎหมายสิทธิบัตร (Patent 
Law Treaty, PLT)   

ถือวาเปน “ทริปสผนวก” รูปแบบหนึ่ง ซึ่งประเทศไทยจะตองปฏิบัติ
ตามสนธิสัญญาระหวางประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรหลายฉบับ แมวา
จะไมไดลงนามในสนธิสัญญาเหลานั้นก็ตาม

• มาตรา 28 การใชมาตรการ 
ณ จุดผานแดน (Border Measures)

เจาหนาที่ศุลกากรจะไดรับมอบอำนาจใหสามารถตรวจจับและยึดยา
ที่เพียงตองสงสัยวาจะละเมิดทรัพยสินทางปญญาได  ซึ่งอาจสงผล
ใหยาชื่อสามัญที่ถูกกฎหมายตองถูกยึดกักกันไวและเสียเวลาอยูที ่
คลังสินคาของกรมศุลกากร แทนที่จะขนสงไปถึงปลายทางเพื่อชวย
ชีวิตประชาชน  

ที่เกี่ยวของกับการเขาถึงยา
ตารางที่ 1
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• ยาเปนกลุมที่ไมพรอมแขงขัน หรือมีความออนไหวสูง 
• ภาคประชาสังคมยืนยันวา ตองไมนำเขาสูการเจรจา 
• ภาคธุรกิจเห็นวา ตองเจรจาในเรื่องนี้อยางรอบคอบเพราะ
  เปนสินคาที่มีประเด็นทางสังคม และเนื่องจากผูประกอบการ
  ของไทยมีทั้งกลุมที่ไดรับประโยชน และเสียผลประโยชน

• ขอหวงกังวลเรื่องการเปดตลาดสินคา 
(ความเห็นไมเปนฉันทามติ)

• ขอหวงกังวลเรื่องทรัพยสินทางปญญา • ไมมีขอผูกพันเกินกวาที่ตกลงแลวในองคการการคาโลก 
  นั่นคือ ความตกลงทริปส 
• ไมมีการผูกขาดขอมูลทางยา 
•  ไมมีการขยายระยะเวลาการคุมครองสิทธิบัตรยา
• ไมเปนอุปสรรคตอการใชมาตรการใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยา 
  และการเขาถึงยาจำเปนของประชาชน

• ไทยไมเคยนำบทเรียนการเจรจามาทบทวนวาเกิดผลกระทบ
  ในแงบวก แงลบอยางไร จึงไมเกิดการสังเคราะหบทเรียนมาใช
  ในการพิจารณาการเจรจาการคาเสรีในอนาคต
• ไมเห็นดวยกับการศึกษาที่เนนการเพิ่มของ GDP 

• ขอหวงกังวลเรื่องอื่นที่เกี่ยวของ

ขอหวงกังวล ความคิดเห็น…

ตารางที่ 2 สรุปประเด็นหวงกังวลและขอเสนอแนะจากการรับฟงความคิดเห็นของทุกภาคสวนในเร่ืองการเขาถึงยา

• ขอเสนอแนะมาตรการรองรับ • หยุดพักการเจรจาไวกอนอยางนอย 5 ป เพื่อเตรียมความพรอม 
  และศึกษาวิจัยขอมูลใหรอบดานรวมทั้งชดเชย เยียวยาความ
  เสียหายแกผูไดรับผลกระทบจากการทำขอตกลงการคาเสรีที่ผานมา
• มีหนวยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวของทำการศึกษาวิจัยในภาพรวม
  อยางตอเนื่อง เพื่อเตรียมความพรอมตอกระแสโลกาภิวัฒน 
  และกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ
• เก็บภาษีจากผูไดประโยชนจากการคาเสรีและตั้งกองทุนเยียวยา
  ผูที ่ไดรับผลกระทบ
• ควรวัดความสุขมวลรวมประชาชาติกับการทำขอตกลงการคาเสรี 
  และศึกษาผลกระทบเปนรายสินคา บริการ
• ใหมีที่ปรึกษาดานทรัพยสินทางปญญาในการเจรจา และใหนักวิชาการ
  ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเขารวมสังเกตการณการเจรจา 
• ควรใหสหภาพยุโรปถายทอดเทคโนโลยี และความรวมมือ เพื่อ
  พัฒนาระบบทรัพยสินทางปญญาไทย โดยเฉพาะความรูเรื่องสิทธิบัตร
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• ขอเสนอแนะถึงผลกระทบจากการออก
  ประกาศนียบัตรการคุมครองเพิ่มเติม

• ขอเสนอแนะถึงผลกระทบจากการ คุมครอง
   ขอมูล ที่ สง ให พิจารณา เพื่อ ขอ อนุญาต ให 
  วาง ตลาด ผลิตภัณฑ

การ คุมครอง ขอมูล ที่ สง ให พิจารณา เพื่อ ขอ อนุญาต ให วาง ตลาด
 ผลิตภัณฑเปนมาตรการกีดกันทางการคาของบริษัทยาขามชาติตอ
การผลิตและจำหนายผลิตภัณฑยาชื่อสามัญใหมที่ชัดเจนมาก ดังนั้น
ประเทศไทยไมควรรับประเด็นนี้

สรุปประเด็นหวงกังวลและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายจากการประชุมเรื่อง 
(ราง) ผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรีไทย-สหภาพยุโรปตอการเขาถึงยา

ตารางที่ 3

ขอหวงกังวล ความคิดเห็น…

• การที่ผูทรงสิทธิกำหนดใหประเทศคูคาออกประกาศนียบัตรการ
คุมครองเพิ่มเติม ซึ่งหมายถึงการคุมครองของกฎหมาย 2 ฉบับ ไดแก 
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร และพระราชบัญญัติยา เนื่องจากพระราช-
บัญญัติสิทธิบัตรใหความคุมครองแกผูทรงสิทธิอยูแลว การนำพระราช-
บัญญัติยามาเกี่ยวของเพื่อขยายการผูกขาดตลาดจากความลาชาของ
การขออนุญาตวางตลาดผลิตภัณฑ จึงเปนเรื่องที่ไมถูกตอง
• การออกประกาศนียบัตรการคุมครองเพิ่มเติมโดยภาครัฐ อาจมีผล
กระทบใน 2 ดาน ไดแก 1) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ เนื่องจากประกาศ-
นียบัตรการคุมครองเพิ่มเติมจะใหผูทรงสิทธิสามารถผูกขาดตลาดได
โดยที่ผลิตภัณฑยาชื่อสามัญจะไมสามารถวางตลาดได ซึ่งจะมีผลให
ประเทศคูคาตองซื้อยาในราคาแพงและอุตสาหกรรมยาในประเทศจะ
เสียโอกาสในการผลิตผลิตภัณฑยาชื่อสามัญ 2) ผลกระทบดานการ
บริหารจัดการ ถาหากเกิดปญหาสาธารณสุข และเกิดการขาดแคลน
ยาที่ไดรับประกาศนียบัตรการคุมครองเพิ่มเติมดังกลาว ประเทศคูคา
จะไมสามารถผลิตผลิตภัณฑยาชื่อสามัญได 
• เนื่องจากผลิตภัณฑยาหนึ่งตัวสามารถมีสิทธิบัตรไดหลายฉบับ เชน 
สิทธิบัตรกระบวนผลิตยา สิทธิบัตรการใช ดังนั้นถาหากผลิตภัณฑ
ยานั้นไดมีการดัดแปลงบางอยางและนำไปขึ้นสิทธิบัตรเปนสิทธิบัตร
เกี่ยวเนื่อง จะมีผลขยายอายุสิทธิบัตรแบบไมมีที่สิ้นสุด ดังนั้นจึงควร
มีการระบุในขอตกลงใหชัดเจนวาไมนับรวมกรณีสิทธิบัตรเกี่ยวเนื่อง

• ขอเสนอแนะถึงผลกระทบจากการบังคับ
  ใหปฏิบัติตามขอกำหนดในสนธิสัญญาตางๆ 
  ที่เกี่ยวกับสิทธิบัตร

ไมควรผูกพันในประเด็นการบังคับใหปฏิบัติตามขอกำหนดใน
สนธิสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรเนื่องจากแตละประเทศมี
มาตรฐานการตรวจสอบคำรองขอสิทธิบัตรตางๆ กัน
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• ขอเสนอแนะถึงผลกระทบจากประเด็น
  การใชมาตรการ ณ จุดผานแดนและ
  การบังคับใหเปนไปตามสิทธิใน
  ทรัพยสินทางปญญา

• ขอเสนอแนะตอการลงทุน ควรมีการระบุนิยามของการลงทุนในขอตกลงการคาเสรีใหชัดเจน
วาการลงทุนไมรวมถึงทรัพยสินทางปญญา

สรุปประเด็นหวงกังวลและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายจากการประชุมเรื่อง 
(ราง) ผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรีไทย-สหภาพยุโรปตอการเขาถึงยา

ตารางที่ 3 (ตอ)

ขอหวงกังวล ความคิดเห็น…

เปนประเด็นผลกระทบที่มีความสำคัญมากและทำใหการเจรจา
ความตกลงการคาระหวางสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ เชน 
ประเทศอินเดียไมประสบผลสำเร็จ ดังนั้นควรมีการศึกษาผล
กระทบทางดานนี้อยางรอบคอบ 

• ขอเสนอแนะตอการถายทอดเทคโนโลยี ควรมีการดำเนินการในเชิงรุกแกผูทรงสิทธิเพื่อใหเกิดการถายทอด
เทคโนโลยีแกประเทศคูคา ซึ่งเปนหลักการสำคัญของระบบทรัพยสิน
ทางปญญา

• ขอเสนอแนะตอประเด็นผลกระทบอื่นๆ มาตรา 2 ลักษณะและขอบเขตของขอผูกพัน ไมควรรับหลักการ
ของ “sui generis rights for non original databases” เนื่องจาก
งานลิขสิทธิ์เปนงานที่สรางสรรค หากรับหลักการนี้จะทำใหผูที่มี
ฐานะหรืออิทธิพลสามารถรวบรวมขอมูลงานสรางสรรคของผูอื ่น
ที่เปนของสาธารณะนำมารวบรวมและจดลิขสิทธิ์ขึ ้นไดทั้งที่ไมใช
ผลงานของตน

• ขอเสนอแนะและมาตรการรองรับ • การเจรจาความตกลงการคาเสรีนั้นควรมีการพิจารณาผลกระทบ
ใหรอบดาน เชน ผลกระทบตอการเขาถึงผลิตภัณฑยาชื่อสามัญ 
การเขาถึงยาใหม และการวิจัยทางดานยา
• ไมควรหยุดพักการเจรจาเนื่องจากทั่วโลกมีการดำเนินการดาน
การคาและการเจรจาตลอดเวลา เนื่องจากเราจะไมรับทราบขอมูล
การเจรจาและอาจตองรับขอมูลที่มีการตกลงรวมกันจากการเจรจา
การคาของประเทศอื่นๆ 

แหล่งท ี ่มา : ข ้อม ูลสรุปการประช ุมผู ้ เช ี ่ยวชาญด้านกฎหมายเพื ่อให ้ข ้อค ิดเห ็นต ่อ (ร ่าง) ผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสร ี
ไทย-สหภาพยุ โรป ต่อการเข ้าถ ึงยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 12 มิถ ุนายน พ.ศ. 2555 
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