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วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
เรื่อง
เรียน

การเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค (CPTPP)
ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน

พวกเราคือกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ ว็อทช์) ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคม
ทีไ่ ด้ติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องยาวนานมากกว่าหนึ่งทศวรรษ รวมถึงในแง่มุมที่จะส่งผล
กระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และระบบสุขภาพ และอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม
ตามทีน่ ายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานได้เรียกประชุมคณะกรรมการนโยบาย
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) เมื่อวันที่ 13 ก.พ.ที่ผ่านมาเห็นชอบให้เร่งนาผลดี-ผลเสียเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ
ให้ไทยยื่นหนังสือแสดงเจตจานงเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค (CPTPP) ภายในเดือนเมษายน
เพื่อเข้าร่วมการประชุมความตกลงฯ เดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้
หลังจากที่สหรัฐฯถอนตัวออกไปจากความตกลงเมื่อปี 2558 ภาคีความตกลงฯ ปัจจุบันเหลือ 11 ประเทศ
ซึ่งประเทศไทยมีเอฟทีเอแล้วกับ 9 ประเทศ มีเพียงแคนาดาและเม็กซิโกที่ถือได้ว่าเป็นตลาดใหม่ ผลประโยชน์ที่ไทยจะได้จึง
ค่อนข้างต่า คาดว่าจะทาให้จีดีพีเพิ่มขึ้น 0.12% หรือ 13,323 ล้านบาทเท่านั้น
รองนายกฯสมคิดจะแถลงย้าว่า ไม่มีปัญหาเรื่องสิทธิบัตรยา การเก็บเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร และผลจาก
การเปิดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อย่างไรก็ตาม จากการทางานวิชาการและรวบรวมข้อมูลการศึกษาของกลุ่มศึกษาฯ ผลกระทบ
ทางลบจากความตกลงนี้ยังมีอีกหลายประกาศ อาทิ
1. การบังคับให้ภาคีสมาชิกต้องเข้าเป็นสมาชิกความตกลง UPOV1991 จะส่งผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิตของชุมชน และเกษตรรายย่อย โดยเฉพาะการที่เกษตรกรจะเสี่ยงต่อการถูกดาเนินคดีอาญา
หากเก็บเมล็ดพันธุ์ในฤดูกาลถัดไป หรือแลกเปลี่ยนกันในชุมชน
2. แม้ประเด็นการขยายอายุสิทธิบัตรและการผูกขาดข้อมูลทางยาจะถูกพักไว้เมื่อสหรัฐถอนตัวจากความ
ตกลง แต่ยังมีข้อบทที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงยา อาทิ การจากัดสิทธิพิเศษขององค์การเภสัชกรรม, การบังคับให้ อย.ต้องทา
หน้าที่ตรวจสอบสิทธิบัตรซึ่งเป็นทรัพย์สินเอกชน ทั้งที่ อย.มีหน้าที่ดูแลคุณภาพ ประสิทธิภาพของยา และการคุ้มครอง
ผู้บริโภค อีกทั้งยังจากัดมาตรการบังคับใช้สิทธิ (Compulsory Licensing) ไม่ให้รัฐประกาศใช้แม้จะไม่แสวงหากาไรก็ตาม ซึ่ง
มาตรการนี้ประเทศไทยเคยใช้จนทาให้องค์การเภสัชกรรมสามารถผลิตยาต้านไวรัสในราคาที่ถูกมาก และยังเป็นยาสาคัญใน
การรักษา COVID-19
3. ความตกลงดังกล่าว ยังบังคับให้ภาคีสมาชิกต้องคุ้มครองการลงทุน ไม่เพียงแค่การลงทุนโดยตรง แต่
รวมถึง Portfolio และการลงทุนที่ไม่ได้รับการคุ้มครองการลงทุนที่มีลายลักษณ์อักษรก็ตาม และยังเปิดโอกาสให้นักลงทุน
ต่างชาติฟ้องร้องรัฐผ่านกลไกอนุญาโตตุลาการนอกประเทศได้ แม้ว่ารัฐจะกาหนดให้มีนโยบายสาธารณะเพื่อประชาชน แต่ขัด

ผลประโยชน์ของนักลงทุนต่างชาติ ทั้งนี้ การคุ้มครองการลงทุนในลักษณะดังกล่าวจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประชาชนในทุก
มิติ
4. นอกจากนี้ สินค้าอ่อนไหวที่ประเทศไทยเคยคุ้มครองไว้ใน FTA อื่นๆ กับ 9 ชาติที่มีการกาหนดโควต้า
ภาษี และระยะเวลาปรับตัว 99% ของสินค้าเหล่านั้นจะถูกบังคับให้เปิดตลาดเร็วขึ้นทันที ซึ่งนี่จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกร
และผู้ประกอบการไทย
จึงขอให้พรรคร่วมฝ่ายค้านพิจารณาตรวจสอบนโยบายเรือ่ งนี้อย่างละเอียดรอบคอบผ่านการตั้งกระทู้ การ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ รวมทั้งกลไกอืน่ ๆของรัฐสภา ทั้งนี้ กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน
เครือข่ายภาคประชาสังคม และภาควิชาการ พร้อมที่จะสนับสนุนข้อมูลการศึกษาต่างๆ เพื่อให้การเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศเกิดความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนมากที่สุด และไม่ปล่อยให้ผลได้กระจุกผลเสียกระจายดังที่เคยเป็นมา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล
รองประธานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch)
ในฐานะตัวแทนภาคประชาสังคมและภาควิชาการที่ทางานติดตามเรื่องการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ประสานงาน กรรณิการ์ 089-5003217
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วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
เรื่อง
เรียน

การเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค (CPTPP)
ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผูแ้ ทนราษฎร

พวกเราคือกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ ว็อทช์) ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคม
ที่ได้ตดิ ตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องยาวนานมากกว่าหนึ่งทศวรรษ รวมถึงในแง่มุมที่จะส่งผล
กระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และระบบสุขภาพ และอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม
ตามทีน่ ายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานได้เรียกประชุมคณะกรรมการนโยบาย
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) เมื่อวันที่ 13 ก.พ.ที่ผ่านมาเห็นชอบให้เร่งนําผลดี-ผลเสียเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ
ให้ไทยยื่นหนังสือแสดงเจตจํานงเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค (CPTPP) ภายในเดือนเมษายน
เพื่อเข้าร่วมการประชุมความตกลงฯ เดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้
หลังจากที่สหรัฐฯถอนตัวออกไปจากความตกลงเมื่อปี 2558 ภาคีความตกลงฯ ปัจจุบันเหลือ 11 ประเทศ
ซึ่งประเทศไทยมีเอฟทีเอแล้วกับ 9 ประเทศ มีเพียงแคนาดาและเม็กซิโกที่ถือได้ว่าเป็นตลาดใหม่ ผลประโยชน์ที่ไทยจะได้จึง
ค่อนข้างต่ํา คาดว่าจะทําให้จดี ีพีเพิ่มขึ้น 0.12% หรือ 13,323 ล้านบาทเท่านั้น
รองนายกฯสมคิดจะแถลงย้ําว่า ไม่มีปัญหาเรื่องสิทธิบตั รยา การเก็บเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร และผลจาก
การเปิดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อย่างไรก็ตาม จากการทํางานวิชาการและรวบรวมข้อมูลการศึกษาของกลุ่มศึกษาฯ ผลกระทบ
ทางลบจากความตกลงนี้ยังมีอีกหลายประกาศ อาทิ
1. การบังคับให้ภาคีสมาชิกต้องเข้าเป็นสมาชิกความตกลง UPOV1991 จะส่งผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิตของชุมชน และเกษตรรายย่อย โดยเฉพาะการที่เกษตรกรจะเสีย่ งต่อการถูกดําเนินคดีอาญา
หากเก็บเมล็ดพันธุ์ในฤดูกาลถัดไป หรือแลกเปลี่ยนกันในชุมชน
2. แม้ประเด็นการขยายอายุสิทธิบตั รและการผูกขาดข้อมูลทางยาจะถูกพักไว้เมื่อสหรัฐถอนตัวจากความ
ตกลง แต่ยังมีข้อบทที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงยา อาทิ การจํากัดสิทธิพิเศษขององค์การเภสัชกรรม, การบังคับให้ อย.ต้องทํา
หน้าที่ตรวจสอบสิทธิบัตรซึ่งเป็นทรัพย์สินเอกชน ทั้งที่ อย.มีหน้าที่ดแู ลคุณภาพ ประสิทธิภาพของยา และการคุ้มครอง
ผู้บริโภค อีกทั้งยังจํากัดมาตรการบังคับใช้สิทธิ (Compulsory Licensing) ไม่ให้รัฐประกาศใช้แม้จะไม่แสวงหากําไรก็ตาม ซึ่ง
มาตรการนี้ประเทศไทยเคยใช้จนทําให้องค์การเภสัชกรรมสามารถผลิตยาต้านไวรัสในราคาที่ถูกมาก และยังเป็นยาสําคัญใน
การรักษา COVID-19
3. ความตกลงดังกล่าว ยังบังคับให้ภาคีสมาชิกต้องคุ้มครองการลงทุน ไม่เพียงแค่การลงทุนโดยตรง แต่
รวมถึง Portfolio และการลงทุนที่ไม่ได้รับการคุ้มครองการลงทุนทีม่ ีลายลักษณ์อักษรก็ตาม และยังเปิดโอกาสให้นักลงทุน
ต่างชาติฟ้องร้องรัฐผ่านกลไกอนุญาโตตุลาการนอกประเทศได้ แม้วา่ รัฐจะกําหนดให้มนี โยบายสาธารณะเพื่อประชาชน แต่ขัด
ผลประโยชน์ของนักลงทุนต่างชาติ ทั้งนี้ การคุ้มครองการลงทุนในลักษณะดังกล่าวจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประชาชนในทุก
มิติ

4. นอกจากนี้ สินค้าอ่อนไหวที่ประเทศไทยเคยคุ้มครองไว้ใน FTA อื่นๆ กับ 9 ชาติที่มีการกําหนดโควต้า
ภาษี และระยะเวลาปรับตัว 99% ของสินค้าเหล่านั้นจะถูกบังคับให้เปิดตลาดเร็วขึ้นทันที ซึ่งนี่จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกร
และผูป้ ระกอบการไทย
จึงขอให้คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจพิจารณาตรวจสอบนโยบายเรื่องนี้อย่างละเอียดรอบคอบ
ทั้งนี้ กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน เครือข่ายภาคประชาสังคม และภาควิชาการ พร้อมที่จะสนับสนุนข้อมูล
การศึกษาต่างๆ เพื่อให้การเจรจาการค้าระหว่างประเทศเกิดความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนมากที่สดุ และไม่ปล่อยให้ผลได้
กระจุกผลเสียกระจายดังที่เคยเป็นมา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล
รองประธานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch)
ในฐานะตัวแทนภาคประชาสังคมและภาควิชาการที่ทํางานติดตามเรื่องการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ประสานงาน กรรณิการ์ 089-5003217

รายงานผลการประเมินผลกระทบ และสิ่งที่ตองดําเนินการ หากไทยเขารวมเปนสมาชิก CPTPP
โดย กระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
๑. ความคืบหนาการดําเนินงาน
ภายหลังการแตงตั้งคณะทํางานศึกษาวิเคราะหผลกระทบฯ กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการดังนี้
- วิเคราะหผลกระทบในเบื้องตน โดยใชวิธีวิเคราะหระบบ และดําเนินการอยางเปนระบบในเบื้องตน
- จัดประชุมหารือคณะทํางานฯ และหารือกลุมยอยดานการคาบริการขามแดนที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ
ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการมอบหมายใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบบริการสุขภาพกลับไปหารือ และ
กําหนดประเด็นที่ตองการกําหนดเปนขอสงวนสําหรับภาคผนวก ๑ และ ๒ ของบทวาดวยการลงทุน และ
การคาบริการขามแดน
๒. การวิเคราะห – ดําเนินการเปน ๒ มิติ ดังนี้
๒.๑ การวิเคราะหอยางเปนระบบโดยตลอดหวงโซคุณคาของผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ ซึ่งพบวา ความตก
ลงฯมีผลกระทบตอสุขภาพใน ๘ ประเด็นหลักไดแก
(๑) ภูมิปญญาทองถิ่น การแพทยแผนไทย และสมุนไพร
(๒) ยา วัคซีน และชีววัตถุ
(๓) เครื่องมือแพทย
(๔) เครื่องสําอาง
(๕) อาหาร
(๖) ยาสูบ
(๗) เครื่องดื่มแอลกอฮอล และ
(๘) บริการสุขภาพ
๒.๒ การวิ เ คราะห ร ายบท และมาตรา เพื่อเปน ขอมูล ตลอดหว งโซคุณคา และเพื่อเปน ไปตามแนวทางที่
คณะทํางานเพื่อเตรียมการพิจารณาเขารวมความตกลงฯ กําหนดไว
๓. การดําเนินงานขั้นตอไปใหแลวเสร็จภายในสิ้นป พ.ศ. ๒๕๖๑
วิเคราะหความตกลงทุกบทตามขอ ๒.๒ อยางครบถวน โดยเฉพาะที่สําคัญไดแก การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (องคการเภสัชกรรม) การลงทุน และบริการขามแดนที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ และวิเคราะหประเด็นที่ยัง
ไมครบถวน โดยเฉพาะในหัวขอ สิ่งที่ไทยตองดําเนินการ
๔. กระทรวงสาธารณสุขขอสงวนสิทธิ์ในการแกไข ตัดออก เพิ่มเติม และปรับปรุงขอความ ขอมูลที่เขียนไวในราง
การประเมินผลกระทบฉบับนี้
สําหรับผลการวิเคราะหที่ไดดําเนินการแลว มีดังนี้
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ตารางสรุปผลการประเมินผลกระทบ และสิ่งที่ตองดําเนินการ หากเขารวมเปนสมาชิกความตกลง CPTPP (ดานสาธารณสุข)
เปนการวิเคราะหโดยเบื้องตน ยังไมแลวเสร็จ
ขอบท
ประเมินผลกระทบ
สิ่งที่ไทยตองดําเนินการ
ขอบทที่ ๑ มาตรา ๑.๒.๑ (บี)
ประโยชน
ประเด็นที่ตองตัดสินใจระดับนโยบาย
ความสัมพันธกับความตกลงอื่น ๆ ซึ่งกําหนดวา กรณีที่
มี ค วามไม ส อดคล อ งระหว า งความตกลงอื่ น ๆ และ
ความตกลง CPTPP สมาชิกจะใชกระบวนการหารือ
จนกวาจะมีขอสรุปที่พึงพอใจดวยกันทั้งสองฝาย และ
สามารถใชกลไกระงับขอพิพาทได

ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ

กฎหมายและประเด็นที่จําเปนตองปรับปรุง

- ความตกลงระหวางประเทศคืออะไรบาง ในกรณีที่ สธ มีความตกลง
ระหว า งประเทศ เช น Framework Convention on Tobacco แนวทางรองรับผลกระทบ
Control (FCTC), International Health Regulation (IHR), ASEAN
จะตองดําเนินการอยางไร

แนวทางและทาทีการเจรจา

ขอบทที่ ๒ มาตรา ๒.๔,
๒.๑๑, ภาคผนวก ๒-เอ, บี
การเปดใหนําเขาเครื่องมือแพทยปรับแตงใหม

ประโยชน
ภาษีศุลกากรที่ลดลง และมีเครื่องมือแพทยหลากหลายมากขึ้น
(๑) ลดภาษีนําเขา (จาก รอยละ ๕-๒๕ เหลือ ๐) แตไมเปนเครื่อง
ยืนยันวาราคาเครื่องมือแพทยจะลดลง เพราะบริษัทมีกลยุทธดาน
ราคาอื่น ๆนอกจากภาษี และกลไกการควบคุมของประเทศยังไมมีประ
สิทธิเทาที่ควร
(๒) ในป ๒๕๕๗ มูลคาการสงออก ๙๓,๔๔๗ ลานบาท
ขอหวงกังวล/ผลกระทบ
มีเครื่องมือแพทย (new and remanufactured) จากตางประเทศ
ออกวางตลาดในประเทศไทยไดเร็วขึ้นและมากขึ้นจากระบบที่พัฒนา
เพิ่มขึ้นและ
(๑) จะมีขยะอิเล็คทรอนิกสมากขึน้ อยางรวดเร็ว ในกรณีที่ไมไดกําหนด
นิยามที่ชัดเจนและครอบคลุมเพียงพอ
(๒) รัฐไมสามารถใหสิทธิพิเศษในการจัดซื้อเครื่องมือแพทยที่เปน
นวัตกรรมไทย

ขอยกเว น ความตกลงระหว า งประเทศที่ ดํ า เนิ น การโดยมุ ง เน น การ
สาธารณสุ ข ลุ ข ภาพ (เช น Framework Convention on Tobacco
Control, International Health Regulation, ASEAN Medical Device
Directive เปนตน)

ประเด็นที่ตองตัดสินใจระดับนโยบาย

- ดูประโยชนภาพรวมระหวาง remanufactured goods อื่น ๆ และ
เครื่องมือแพทย และสินคาใชแลว
- ยกเวนการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ และการนําเขา-สงออกกับสินคาใชแลว
(used goods)

กฎหมายและประเด็นที่จําเปนตองปรับปรุง

๑. พรบ.ควบคุมเครื่องมือแพทย
๒. พรบ.คุมครองผูบริโภค
๓. ประกาศกําหนดหลักเกณฑการนําเขาเครื่องมือแพทย

แนวทางรองรับผลกระทบ

๑) แกไขกฎหมายเพื่อใหนําเขาเครื่องมือแพทย remanufactured ได
(๒) ลงทุนในการพัฒนาระบบและหองปฏิบัติการตรวจสอบ เพื่อทดสอบ
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพเครื่องมือแพทย
(๓) ลงทุนในระบบกําจัดขยะใหเพียงพอตอเครื่องมือแพทยสิ้นสภาพ
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(๓) มีสินคาใชแลวเขาประเทศโดยไมตองเสียภาษีนําเขา-สงออก
(๔) คาใชจายในการปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียน และการควบคุม
กํากับใหเปนไปตาม TPP (เชน เพิ่มบุคลากร และพัฒนาระบบขึ้น
ทะเบียนอิเล็คทรอนิกส และพัฒนาฐานขอมูล การอุทธรณ) ขั้นต่ํา
ประมาณปละ ๑๕๐ ลานบาท
(๕) คาใชจายในการกําจัดขยะอิเล็คทรอนิกส xx บาทตอป (ป ๒๕๕๕
ประเทศไทยมีขยะอิเล็กทรอนิกส ๓.๖ แสนตัน)
(๖) คาใชจายในการพัฒนาระบบตรวจสอบ

ขอบทที่ ๒ มาตรา ๒.๒๗ ขอกําหนดดาน Modern
biotechnology ซึ่งรวมการดัดแปรพันธุกรรม (GMO)
ในสินคาเกษตรและประมง แตไมรวมยาและผลิตภัณฑ
ยา และรวมถึงการคาสินคาที่ไดมาจากเทคโนโลยีนี้

ประโยชน

๑. เมื่อประเทศมีปญหาเรื่องความมั่งคงทางอาหาร
๒. เพิ่มความโปรงใสในกระบวนการขออนุญาตนําเขาของประเทศ
๓. สงเสริมการใชเทคโนโลยีใหมๆ ในการผลิตหรือนําเขาสินคาเกษตร
และอาหาร

ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ

๑ สุขภาพของบุคคล: ผลกระทบตอพันธุกรรม ซึ่งยังไมมีผลการศึกษา
ทางวิทยาศาสตรที่ชัดเจนทั้งดานบวก-ลบ ดังนั้น จึงใชระบบปองกันไว
กอน (precautionary measure)
๒. เพิ่มขั้นตอนและกระบวนงานในการขออนุญาต เชน การแจงขอมูล
หรือสงรายงานประจําป รวมถึงตองมอบหมายใหมีผดู ําเนินการตอบ
คําถามจาก Committee ในกรณีมีขอสงสัย
๓. ขอจํากัดในทรัพยากรทั้งบุคคลากรและงบประมาณ ในการ
จัดเตรียมมาตรการรองรับ เชน หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะห
เครื่องมือและวิธีการตรวจวิเคราะหที่รวดเร็วแมนยํา การจัดใหมรี ะบบ
การทวนสอบกลับที่มปี ระสิทธิภาพ รวมถึงการจัดทํากระบวนการ
ประเมินความเสี่ยงตอผลิตภัณฑประเภท Modern biotechnology
โดยเฉพาะในกรณีของ LLP occurrences
๔. ไทยอาจจะสูญเสียจุดยืนในการผลักดันสินคาเกษตรและอาหาร
ตามยุทธศาสตรของประเทศที่ตองการเปนแหลงผลิตสินคาเกษตร

(๔) จัดตั้งกองทุนจากรายไดจาก TPP เพื่อใชในการสงเสริมการวิจยั และ
พัฒนา การสรางนวัตกรรม การสงเสริมภาคเอกชนไทยในการผลิตใน
ประเทศ และการควบคุมกํากับ เครื่องมือแพทย (รวมถึงการทดสอบและ
หองปฏิบัติการความปลอดภัยและประสิทธิภาพ)
(๕) แกไขระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐใหซื้อเครื่องมือแพทย
remanufactured ได
(๖) การสรางระบบคุม ครองผูบ ริโภคที่เขมแข็ง และมีประสิทธิภาพเพื่อ
รองรับการเกิดผลกระทบดานลบ
(๗) หานโยบายสงเสริมนวัตกรรมไทยที่จะสงเสริม

แนวทางและทาทีการเจรจา
...
ประเด็นที่ตองตัดสินใจระดับนโยบาย

๑. การรับ-ไมรับ GMO พรอมนโยบายการบริหารจัดการ เชน มาตรการ
zoning มาตรการตรวจสอบ ณ ด า นนํ า เข า ห อ งปฏิ บั ติ ก ารและวิ ธี
วิเคราะหที่มีประสิทธิภาพ

กฎหมายและประเด็นที่จําเปนตองปรับปรุง

๑. พรบ.อาหาร
๒. (ราง) พรบ.คุมครองพันธุพืช (กรมวิชาการเกษตร)

แนวทางรองรับผลกระทบ

๑. กําหนดนโยบายและมาตรการระดับประเทศ ที่ชัดเจน ประเด็น GMO
ซึ่งนโยบายและการบริหารจัดการของประเทศไทยแตกตางกับ CPTPP
๒. ตองมีแนวทางการควบคุมการคาสินคา เชน ระบบการตรวจสอบ ณ
ดานนําเขา ระบบสอบยอนกลับ (Traceability system) ถึงประเทศตน
ทาง เพื่อตรวจสอบ ในกรณี LLP และการแสดงขอมูลแกผูบริโภค
๓. พัฒนาหนวยประเมินและผูเชี่ยวชาญดาน GMO โดยเฉพาะ และ
พัฒนาการประเมินความปลอดภัยของ GMO ตามแนวทางสากลทั้งสาม
ดาน
๔. พัฒนาหองปฏิบัติการใหมีสมรรถนะเพียงพอตอการวิเคราะห GM
ชนิดใหมๆ
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อินทรียได เพราะยังไมมีการกําหนดนโยบายหรือมาตรการ zoning ที่
ชัดเจนและเปนรูปธรรม
๕. การใชหลักการวิเคราะหความเสี่ยงและอางอิงหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร ยังจําเปนตองพิจารณาบริบทแวดลอมอื่นดวย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากประเด็นนัน้ ยังมีขอถกเถียงในดานหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตรและการบริหารจัดการความเสีย่ ง
๖. หลักการประเมินความเสี่ยงของโคเด็กซที่ระบุนั้นต่ํากวาความ
เปนไปใน ปจจุบัน ซึ่งเพิ่มเติม (1) Guideline for the conduct of
food safety assessment of food derived from recombinantDNA plants (2) Guideline for the conduct of food safety
assessment of food produced using recombinant-DNA
micro-organisms (3) Guideline for the conduct of food
safety assessment of food derived from recombinant-DNA
animals และเมื่อเปรียบเทียบนิยาม ที่กําหนดใน CPTPP แลว
ตองการเอกสารการประเมินทั้งสามดาน

ขอบทที่ ๓ ทุกมาตรา
ประโยชน
กําหนดวิธีการคิดสะสมแหลงกําเนิดของวัตถุดิบผลิตยา - สินคาสงออกที่เขาเกณฑจะไดสทิ ธิทางภาษีตามบทที่ 2
ชีววัตถุ ผลิตภัณฑอื่น ๆ เชน เครือ่ งสําอาง อาหาร
ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ
สมุนไพร เครื่องมือ/วัสดุการแพทย
- ไมไดประโยชนดานภาษีในการสงออก (๑) ยาสามัญ เพราะแหลง
วัตถุดิบไมใชประเทศสมาชิก CPTPP (๒) เครื่องสําอางที่ใชสมนุไพร
น้ํามันสกัด หรือสารสกัดสมุนไพรเปนองคประกอบเนื่องจากเปนการ
นําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศมากกวาใชวัตถุดิบในประเทศ และ (๓)
ยาแผนไทยที่ ใ ช ส มุ น ไพรไทย ไม ส ามารถส ง ออกได โ ดยเพราะไม
สามารถขึ้นทะเบียนในประเทศปลายทางได
ขอบทที่ ๗
มาตรา ๗.๘
ประโยชน
การยอมรับความเทาเทียมในความแตกตาง
(๑) ลดภารกิจการตรวจสอบสินคาอาหาร
(equivalence) ของมาตรการสุขอนามัยและ
ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ
สุขอนามัยพืช (SPS) กับประเทศคูภ าคี โดยมุงเนนการ (๑) ความแตกตางในระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยของ
ทําความเทาเทียมเชิงระบบ (a system-wide basis) ประเทศไทย กับ ๑๑ ประเทศใน CPTTP ทําใหการพิจารณาความเทา
หรือกลุมมาตรการ (a group of measures)
เทียมในรูปแบบทวิภาคีจะมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากกวา

๕. เตรียมความพรอมใหแกผูเกี่ยวของ ไดแก เกษตรกร ผูคา ผูจาํ หนายให
มีความรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงการสื่อสารผูบริโภค
๖. เตรียมมาตรการปองกันการกลายพันธุของพืช/ผัก/ผลไมดั้งเดิมของ
ไทยที่ไมมีการใช GM และมาตรการเยียวยาแกผูไดรับผลกระทบ

แนวทางและทาทีการเจรจา

เจรจาไดเมื่อมีนโยบายของประเทศและระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน
รองรับผลในทุกมิติ จากการเขารวม CPTTP

ประเด็นที่ตองตัดสินใจระดับนโยบาย
กฎหมายและประเด็นที่จําเปนตองปรับปรุง
แนวทางรองรับผลกระทบ
แนวทางและทาทีการเจรจา
ประเด็นที่ตองตัดสินใจระดับนโยบาย
กฎหมายและประเด็นที่จําเปนตองปรับปรุง
แนวทางรองรับผลกระทบ
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๑. ยกระดับมาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพภายในประเทศใหสูงขึ้น
เพื่อใหเทาเทียมกับขอกําหนดตามความตกลง
๒. ต อ งวิ เ คราะห ข อ มู ล ระบบการจั ด การความปลอดภั ย อาหารและ
มาตรการ SPS ของ ๑๑ ประเทศเทียบเคียงกับประเทศไทย ซึ่งตองอาศัย
ขอมูลทั้งโครงสรางหนวยงาน พฤติกรรมผูบริโภคและขอมูลเชิงเศรษฐกิจ
ประกอบการพิจารณา

แนวทางและทาทีการเจรจา

มาตรา ๗.๙
การประเมินความเสีย่ ง
การวิเคราะหความเสีย่ งและขอมูลวิทยาศาสตร

ประโยชน

(๑) เปนไปตามกติกาสากลตามความตกลงพหุภาคี WTO (SPS)

ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ

(๑) ตองพิจารณาจากขอมูลทางวิทยาศาสตร การวิเคราะหความเสีย่ ง
จะตองพิจารณาและเลือกทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง โดยไม
เปนอุปสรรคทางการคามากเกินกวาวัตถุประสงค SPS โดยพิจารณา
ความเหมาะสมทางเทคนิคและทางเศรษฐกิจ เปนผลใหตองทบทวน
และปรับเปลีย่ นระบบการตรวจสอบการนําเขา โดยเฉพาะความ
สมบูรณของขอมูลทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณอยางครบถวนและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงใหมีระบบตรวจสอบคุณภาพ ณ ดานที่ทันสมัย
รวดเร็ว และโปรงใส
(1) ยังขาดศักยภาพดานผูเ ชี่ยวชาญในประเมินความปลอดภัยอาหาร
ในมิติตางๆ ที่ครอบคลุม และขอมูลวิทยาศาสตรเพียงพอตอการ
สนับสนุนการประเมินความปลอดภัย
(๒) ภายใตการวิเคราะหความเสีย่ ง คือการบริหารจัดการความเสี่ยง
บนพื้นฐานของผลการประเมินความเสีย่ งทางวิทยาศาสตร ซึ่ง
จําเปนตองพิจารณาบริบทแวดลอมอื่นดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง หาก
ประเด็นนั้นยังมีขอถกเถียงในดานหลักฐานทางวิทยาศาสตรและการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอยู ยกตัวอยาง เชน GMO
นอกจาก GMO แลว ยังมีหลายประเด็นที่สงผลกระทบตอมาตรการ
SPS เนื่องจากขอจํากัดดานขอมูลทางวิทยาศาสตรและการบริหาร
จัดการความเสีย่ งที่แตละประเทศสมาชิก CPTP มีความแตกตาง เชน

การเจรจาแบบทวิภาคีจะมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากกวา

ประเด็นที่ตองตัดสินใจระดับนโยบาย

กฎหมายและประเด็นที่จําเปนตองปรับปรุง
แนวทางรองรับผลกระทบ

๑. ลงทุนในการศึกษาขอมูลทางวิทยาศาสตรและผลกระทบเพื่อกําหนด
กฎหมาย good regulatory practice (GRP) รองรับดาน SPS ใน
ประเด็นใหม เชน nanotechnology
๒. บูรณการการทํางานของหนวยงานอื่นๆ ที่มีอํานาจหนาที่ดานการ
กํากับดูแลดาน SPS
๓. จัดตั้งหนวยประเมินความเสีย่ งของประเทศไทยที่ขึ้นตรงกับรัฐบาล
เพื่อทําขอมูลวิชาการสนับสนุนการกําหนดนโยบายหรือการตัดสินใจใน
การบริหารจัดการความปลอดภัยอาหาร
๔. พัฒนานโยบายและแผนบูรณาการดานความปลอดภัยอาหาร ตลอด
หวงโซซึ่งมีหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ

แนวทางและทาทีการเจรจา
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nanomaterials หรือ nano-products การใชฮอรโมน หรือวัคซีนใน
อุตสาหกรรมสัตวเพื่อบริโภคเปนอาหาร เปนตน

มาตรา ๗.๑๑
ประโยชน
การตรวจสอบการนําเขา (Import checks) ตองอยูบน (1) มีมาตรการควบคุมสินคานําเขาที่มีปญหาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
พื้นฐานของโปรแกรมการจัดการความเสี่ยง
ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ
(๑) ตองจัดใหมีระบบการแจงตือน (notification) และฐานขอมูลที่
ครบถวน ถูกตองและรวดเร็วในการแจงขอมูลที่กําหนดแกประเทศผู
สงออก ภายใน ๗ วัน ในกรณีที่สินคานําเขานั้นพบความไมสอดคลอง
กับกฎหมายหรือไมปลอดภัยตอผูบริโภค

ประเด็นที่ตองตัดสินใจระดับนโยบาย
กฎหมายและประเด็นที่จําเปนตองปรับปรุง
แนวทางรองรับผลกระทบ

๑. ตองกําหนดมาตรการและจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการกํากับดูแลการ
นําเขา
๒. ต อ งกํ า หนดมาตรการและจัด ทํ า ข อ มูล เกี่ ย วกั บ การกํ า กั บ ดูแ ลการ
นําเขารวมถึงระบบการแจงเตือนประเทศผูสงออก ที่ถูกตอง รวดเร็ว

แนวทางและทาทีการเจรจา

มาตรา ๗.๑๒
การรับรอง (certificate)

ประโยชน

ประเด็นที่ตองตัดสินใจระดับนโยบาย

ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ

กฎหมายและประเด็นที่จําเปนตองปรับปรุง

มีขอมูลทวนสอบทางระบบอิเล็กทรอนิกส ที่รวดเร็ว

ความพร อ มของกฎหมายและระบบจากทุ ก หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
ทั้งหมดรองรับระบบ e-certification
แนวทางรองรับผลกระทบ
พัฒนาฐานขอมูลและระบบ e-certificate ที่รองรับความรวมมือ โดยตอง
มีความพรอมของขอมูลและการปองกันขอมูล รวมถึงการตรวจสอบที่
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

แนวทางและทาทีการเจรจา

มาตรา ๗.๑๓
การอนุญาตใหประเทศคูภาคีมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนากฎระเบียบตาง ๆ ตั้งแตการเริม่ ตน
ยกราง การเผยแพรขอคิดเห็นผานชองทางสาธารณะ
หรือเว็บไซต ภายในเวลาที่กําหนด และใหมีระยะเวลา

ประโยชน

ประเด็นที่ตองตัดสินใจระดับนโยบาย

ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ

แนวทางรองรับผลกระทบ

๑. สวนมากเปนไปตามหลักกติกาความตกลพหุภาคี WTO
กระบวนการที่เกินจากขอตกลงตามกติกาสากล (WTO) วาจะรับหรือไม
๒. สรางความโปรงใสของกระบวนการจัดทํากฎระเบียบ/ขอบังคับทาง กฎหมายและประเด็นที่จําเปนตองปรับปรุง
เทคนิค มาตรฐาน และกระบวนการประเมินความสอดคลอง
พรบ.อาหาร พ.ศ.๒๕๒๒
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ปรับตัวการบังคับกฎหมายมากกวา ๖ เดือน ยกเวน
กรณีเรงดวน

ขอบทที่ ๘
มาตรา ๘.๗
การอนุญาตใหประเทศคูภาคีมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนากฎระเบียบตาง ๆ ตั้งแตเริ่มตน

๑. มีขอกําหนดที่มากเกินกวาความตกลงพหุภาคี คือ กรณีแนวทาง
หรือกระบวนการที่ไมใชกฎหมายบังคับ ซึ่งไมจําเปนตองหารือ และ
เปนภาระงานที่มากเกินจําเปน
๒. การเผยแพรผลการใหความเห็นจากประเทศสมาชิกหรือภาคสวนที่
เกี่ยวของ แกสาธารณะ เกินจากการหลักการสากลที่กําหนดไว
๓. การกําหนดระยะเวลาชวงปรับกอนกฎหมายจะมีผลบังคับใช ใน
กรณี ที่ ไ ม ใ ช เ รื่ อ งเร ง ด ว นต อ สุ ข ภาพมนุ ษ ย สั ต ว พื ช นั้ น เป น การ
พิจารณาตามขอมูลภาพรวมของประเทศ และเปนอํานาจอธิปไตยใน
การกําหนด ซึ่งเกินจากหลักการสากลที่กําหนดไว

ประโยชน

๑. ตองกําหนดนโยบายและมาตรการ/แนวทางสําหรับการเขารวมในการ
พัฒนากฎหมายของประเทศคูภาคีตางๆ รวมถึงกระบวนการในการรักษา
ความลั บ เพื่ อ ให เ กิ ด ความชั ด เจนในทางปฏิ บั ติ และไม ส ง ผลต อ การ
คุมครองผูบริโภคในประเทศ
๒. ตองเพิ่มกระบวนงานในการออกกฎหมาย ในสวนที่เกินจากขอกําหนด
ตามกติ ก า WTO รวมถึ ง การถู ก กํ า หนดกรอบระยะเวลาการบั ง คั บ ใช
กฎหมาย ซึ่ง พรบ. อาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ ใหอํานาจรัฐมนตรีเปนผูกําหนด
กฎหมายโดยไมระบุชวงระยะเวลาในการบังคับใช ซึ่งจะพิจารณาเปนราย
กรณี ตามผลกระทบภาพรวมของประเทศ

แนวทางและทาทีการเจรจา

เจรจาใหขอกําหนดไมเกินจากกติการสากลที่กําหนดไว

ประเด็นที่ตองตัดสินใจระดับนโยบาย

- สรางความโปรงใสของกระบวนการจัดทํากฎระเบียบ/ขอบังคับทาง
เทคนิค มาตรฐาน และกระบวนการประเมินความสอดคลอง
กฎหมายและประเด็นที่จําเปนตองปรับปรุง

ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ

- ประเทศคูภาคีสามารถเขาถึงขอมูลเชิงลึกและรับรูสถานการณของ แนวทางรองรับผลกระทบ
ประเทศไดทั้งหมด ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความนาเชื่อถือของประเทศ - ตองกําหนดนโยบายและมาตรการ/แนวทางสําหรับการเขารวมในการ
และการคาระหวางประเทศได
พัฒนากฎหมายของประเทศคูภาคีตางๆ รวมถึงกระบวนการในการรักษา
ความลั บ เพื่ อ ให เ กิ ด ความชั ด เจนในทางปฏิ บั ติ และไม ส ง ผลต อ การ
คุมครองผูบริโภคในประเทศ

แนวทางและทาทีการเจรจา

มาตรา ๘.๘
ชวงเวลาในการปฏิบัตติ ามกฎหมาย กําหนดใหมีชวง
ระยะเวลาปรับตัวกอนบังคับใชกฎหมายมากกวา ๖
เดือน ยกเวนกฎหมายที่เกี่ยวของกับกรณีเรงดวนตอ
สุขภาพมนุษย สัตว พืช

ประโยชน

ประเด็นที่ตองตัดสินใจระดับนโยบาย

ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ

กฎหมายและประเด็นที่จําเปนตองปรับปรุง

กระบวนการที่เกินจากขอตกลงตามกติกาสากล (WTO) วาจะรับหรือไม

- การกําหนดระยะเวลาชวงปรับกอนกฎหมายจะมีผลบังคับใช นั้น พรบ.อาหาร พ.ศ.๒๕๒๒
เปนการพิจารณาตามขอมูลภาพรวมของประเทศ และเปนอํานาจ แนวทางรองรับผลกระทบ
ตองเพิ่มกระบวนงานในการออกกฎหมาย ในสวนที่เกินจากขอกําหนดตาม
อธิปไตยในการกําหนด ซึ่งเกินจากหลักการสากลที่กําหนดไว
กติกา WTO รวมถึงการถูกกําหนดกรอบระยะเวลาการบังคับใชกฎหมาย ซึ่ง
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พรบ.อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหอํานาจรัฐมนตรีเปนผูกําหนดกฎหมายโดยไม
ระบุ ช วงระยะเวลาในการบั งคั บ ใช ซึ่ งจะพิ จารณาเป นรายกรณี ตาม
ผลกระทบภาพรวมของประเทศ

แนวทางและทาทีการเจรจา
มาตรา ๘.๑๔ และภาคผนวก ๘-เอ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล (ครอบคลุมเฉพาะไวนและสุรากลั่น (wine
and distilled spirits) ไมรวมสุราหมัก (เบียร) แตดวย
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับฉลาก ไทยไมเคยเลือกเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลประเภทใดประเภทหนึ่ง)

ประโยชน

๑. ธุรกิจมีคา ใชจายดานฉลากลดลง ไมตองทําฉลากใหม เพียงแตทํา
ฉลากเสริมเพิ่มตามขอกําหนดของกฎหมายแตละประเทศ
๒. สามารถแสดงคุณภาพหรือคุณสมบัตไิ ดโดยไมตองลดขนาดของ
พื้นที่ ในกรณีที่รัฐตองการใหเผยแพรคําเตือนตาง ๆ

ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ

เจรจาใหขอกําหนดไมเกินจากกติการสากลที่กําหนดไว

ประเด็นที่ตองตัดสินใจระดับนโยบาย

กฎหมายและประเด็นที่จําเปนตองปรับปรุง
แนวทางรองรับผลกระทบ

๑. ยกระดับมาตรการในการควบคุมเครื่องดืม่ แอลกอฮอลภายในประเทศ
๑. มาตรการที่มุงคุม ครองเรื่องการโฆษณาบนฉลากและขอความคํา
ดานอื่น ๆ เชน หามการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยสิ้นเชิง การ
เตือนดานสุขภาพตามประกาศฉลากที่ประชาชนไดรับความคุม ครองไว จํากัดความหนาแนนของจุดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
แตเดิมจะใชไมได
๒. ใชกระบวนการยุติธรรมระหวางประเทศหรือใชวิธีผสมผสานการระงับ
๒. การออกอนุบัญญัติขอความ และรูปภาพคําเตือนบนฉลาก
ขอพิพาทที่เหมาะสมทีส่ ุด เพื่อรักษาผลประโยชนสูงสุดรวมกันของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในอนาคต จะไมสามารถบังคับใชกับฉลากหลัก คูพิพาท
ได
๓. ในการออกอนุ บั ญ ญั ติ เ พิ่ ม เติ ม ให กํ า หนดขนาดของฉลากเสริ ม
๓. มาตรฐาน Codex CAC/GL 38-2001 เปนมาตรฐานกําหนดฉลาก (Supplementary) สํ า หรั บ ข อ ความคํ า เตื อ นด า นสุ ข ภาพให มี ข นาด
อาหาร แตเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกชนิดไมใชอาหารธรรมดาทั่วไป (no ใกลเคียงกับฉลากหลัก
ordinary food ตาม FAO) จึงจําเปนตองมีขอกําหนดการแสดงฉลาก แนวทางและทาทีการเจรจา
และคําเตือนใหมากกวาฉลากอาหารทั่วไป
- ใหประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.๒๕๕๘
ซึ่งไดบังคับใชกอนการเขารวม CPTPP มีผลบังคับใชตอไป
เนื้อหาภาคผนวก ๘-เอ
- การกําหนดเรื่องขั้นตอนกระบวนการออกกฎระเบียบ
- ฉลากที่รัฐตองการใหแสดงเพิ่มเติมเปนฉลากเสริมทีต่ ิดเพิ่มเติมบนภาชนะบรรจุของสุรานําเขาภายหลังจากที่นําเขาประเทศแลวกอนออกขายหรือกอนออกจากดานศุลกากร
- ตองอนุญาตใหแสดงปริมาณแอลกอฮอลในรูปแบบที่กําหนด
- กรณีของไวน จะตองอนุญาตใหใชคําวาไวนเปนชื่อได รวมถึงคําอื่น ๆ ที่กําหนด
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- ตองใหแสดงรายละเอียดที่กําหนดใน 1 single field
- ใหยอมรับการตรวจจากประเทศผูผลิตในประเด็นที่กําหนดของไวน โดยไมใหมีการตรวจซ้ําในประเทศที่นําเขา
- ใหใช Codex CAC/GL 38-2001 ในกรณีที่ตองการ กําหนดเรื่องการปกปองสุขภาพ
- กรณีมีหลายภาษา ทุกภาษาควรใหมีขนาดเทากัน
- หามสั่งใหใชชื่อการคา และเครื่องหมายการคาที่แปลบนภาชนะบรรจุ ฉลากหรือหีบหอ
มาตรา ๘.๑๔ และ ภาคผนวก ๘-ซี เภสัชภัณฑ
ประโยชน
สรางความโปรงใสของกระบวนการจัดทํากฎระเบียบ/ขอบังคับทาง
เทคนิค มาตรฐาน และกระบวนการประเมินความสอดคลอง

ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ

๑. ขอบทไมมีนิยามของคําวา “International Standards” ซึ่งอาจ
ใชมาตรฐานของประเทศคูภาคีใหญมาอางอิงไดมากขึ้น หรือ อาจจะมี
การใชมาตรฐานระหวางประเทศทีไ่ ทยไมไดใชอางอิงในการกําหนด
กฎระเบียบ และกระบวนการตรวจสอบรับรอง เปนอุปสรรคในการ
บริหารจัดการ
๒. ใชงบประมาณและระยะเวลาในการดําเนินการเพื่อเตรียมความ
พรอมดานระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวกับระเบียบขอบังคับทางเทคนิค
หรือมาตรฐานระหวางประเทศรวมทั้งเผยแพรขอมูลดังกลาวตอ
ภาคเอกชนตาง ๆ รวมทั้งอาจจะตองแกไขกฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ
ใหสอดคลองกัน

ประเด็นที่ตองตัดสินใจระดับนโยบาย
กฎหมายและประเด็นที่จําเปนตองปรับปรุง
พรบ.ยา

แนวทางรองรับผลกระทบ

๑. มาตรการรองรับเพื่อทดแทนการขอ certificate of pharmaceutical
products, certificate of free sale ประกอบการขึ้นทะเบียนยา คือ
มาตรการประสานงานกับหนวยงาน FDA ระหวางประเทศภาคี
๒. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร และระบบใหสามารถขึ้นทะเบียนโดย
ไมอางอิงทะเบียนจากประเทศผูผลิต

แนวทางและทาทีการเจรจา

เนื้อหาภาคผนวก ๘-ซี
- การออกมาตรการเพื่อกํากับควบคุมและคุมครองผูบริโภคจะตองมีขอมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร/ วิชาการสนับสนุน การดําเนินการตองจัดใหมีการมีสวนรวมจากประเทศสมาชิกและผูที่ไดรับผลกระทบ
นับตั้งแตกระบวนการยกราง ตองดําเนินการในระยะเวลาที่กําหนด เปดใหมีการอุทธรณ และการชี้แจงเปนลายลักษณอักษร
- การตอทะเบียนยา ระหวางยื่นดําเนินการจะตองอนุญาตใหขายไดดวยทะเบียนเดิม ยกเวนกรณีที่มีประเด็นหวงกังวลเรื่องสุขภาพหรือความปลอดภัยที่มีนัยสําคัญ
- หามเรียกรองขอมูลการขาย, การเงิน, ราคายา เปนสวนหนึ่งของการอนุมัติทะเบียนยา ดังนั้น
- ตองไมกําหนดเงื่อนไขวา ยาที่จะมาขึ้นทะเบียนในประเทศนั้นจะตองไดขึ้นทะเบียนในประเทศผูผลิตแลว แตอาจใชวิธีอางอิงไดเนื่องจากขอจํากัดดานทรัพยากร (บุคคลากร และความรู ฯ) ของประเทศตน
- ในระหวางการตอทะเบียนอนุญาต ตองอนุญาตใหขายไดในทะเบียนเดิม ยกเวนกรณีดานความปลอดภัยและสุขภาพอยางมีนัยสําคัญ
มาตรา ๘.๑๔ และ ภาคผนวก ๘-ดี เครื่องสําอาง
ประโยชน
ประเด็นที่ตองตัดสินใจระดับนโยบาย

กฎหมายและประเด็นที่จําเปนตองปรับปรุง
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การเปลีย่ นระบบการอนุญาตไปเปนระบบการจดแจงโดยสมัครใจหรือ - ประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอางเรื่อง ฉลากฯ
แนวทางรองรับผลกระทบ
บังคับ จะทําใหการคาสะดวกรวดเร็วมากขึ้นเนื่องจาก การลดทอน
ระบบการจดแจงกอนผลิต/นําเขา
๑. เพิ่มความเขมงวดและบทลงโทษตอผูกระทําผิด
ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ
๒. เพิ่มจํานวนเจาหนาที่เพื่อกํากับดูแลผลิตภัณฑในตลาดเพื่อการ
๑. ดวยระบบจดแจงกอนผลิต/นําเขาจะทําใหสารตองหามเขาสูต ลาด คุมครองผูบริโภค
๓. หากยอมรับขอตกลง ตองมีระยะเวลาเตรียมการและเปลี่ยนผาน
ไดงายและมากขึ้น
๔. หาวิธีการใหมทดแทนเลขจดแจง
๒. การไมใหระบุเลขที่จดแจงบนฉลาก ลดภาระผูประกอบการ แต
๕. เตรียมมาตรการอื่น เชน การแสดง QR code แทนการแสดง
เจาหนาที่และผูบริโภคขาดเครื่องมือที่ใชเชื่อมโยงและอางอิงขอมูล
Notification number ที่ฉลากเพือ่ ใชในการทํา Post market
ระหวางระบบทะเบียนผลิตภัณฑและการนําเขาสงออก รวมถึงการ
surveillance
ตรวจสอบความถูกตองของผลิตภัณฑในทองตลาด การสืบคน
๖. เตรียมงบประมาณและระยะเวลาในการดําเนินการเพื่อเตรียมความ
ผลิตภัณฑจะทําไดยาก
พรอมของบุคลากรใหสามารถดําเนินการตามหลักการ GRP (การใช
การไมใหระบุเลขที่จดแจงบนฉลาก เพื่อลดภาระผูประกอบการ
เครื่องสําอาง แตผูบริโภคขาดเครือ่ งมือในการตรวจสอบผลิตภัณฑใน หลักฐานเชิงประจักษในการพัฒนากฎระเบียบ การประเมินผลกระทบ
ทองตลาดวาผานการจดแจงจากอย. หรือไม และเจาหนาที่อย. และ ของการออกกฎหมาย Regulatory Impact Assessment)
สสจ. ขาดเครื่องมือที่ใชเชื่อมโยง และอางอิงขอมูลระหวางระบบการ ๗. การ notify องคการการคาโลกตาม TBT agreement
จดแจงผลิตภัณฑ และการนําเขา-สงออก รวมถึงการตรวจสอบความ แนวทางและทาทีการเจรจา
ถูกตองและการสืบคนผลิตภัณฑจะทําไดยาก
๓. มีการประเมินความปลอดภัยของรายการสารที่อาจใชเปนสวนผสม
ในเครื่องสําอาง และวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในเครื่องสําอาง หรือมี
การประเมินตามแตกรณี

เนื้อหาภาคผนวก ๘-ดี
- กํากับเรื่องนิยาม
- การออกมาตรการเพื่อกํากับควบคุมและคุมครองผูบริโภคจะตองมีขอมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร/ วิชาการสนับสนุน การดําเนินการตองจัดใหมีการมีสวนรวมจากประเทศสมาชิกและผูที่ไดรับผลกระทบ
นับตั้งแตกระบวนการยกราง ตองดําเนินการในระยะเวลาที่กําหนด เปดใหมีการอุทธรณ และการชี้แจงเปนลายลักษณอักษร
- เมื่อจะออกกฎระเบียบ ตองพิจารณาหลักฐานทางวิทยาศาสตรและแนวทางที่จัดทําดวยความรวมมือระหวางประเทศกอน
- ใหเปลี่ยนระบบอนุญาตกอนออกตลาดเปนระบบจดแจงแบบสมัครใจ/ บัง/ หรือเฝาระวังภายหลังออกตลาด
- ถาใชระบบอนุญาต จะตองไมใชการประเมินใหมเปนระยะ ๆ เปนเงื่อนไขของการคงไวซึ่งการอนุญาต
- ไมใหใชการอนุญาตในประเทศผูผ ลิต เปนเงื่อนไขการอนุญาต แตสามารถใชการอนุญาตของประเทศอื่น ๆ เปนหลักฐาน และไมใหใช certificate of free sale
- หากตองการใหมีขอมูลเพิ่มเติม จะตองอนุญาตใหใชวิธี relabeling หรือ ฉลากเสริมได
- ตองไมกําหนดใหมีการทดสอบความปลอดภัยในสัตว ยกเวนไมมีวธิ ีอื่น
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- หากตองมี GMP ขอใหเปนมาตรฐานระหวางประเทศ
- การออกมาตรการเพื่อกํากับควบคุมและคุมครองผูบริโภคจะตองมีขอมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร/วิชาการสนับสนุน การดําเนินการตองจัดใหมีการมีสวนรวมจากประเทศสมาชิกและผูที่ไดรับผลกระทบ
นับตั้งแตกระบวนการยกราง ตองดําเนินการในระยะเวลาที่กําหนด เปดใหมีการอุทธรณและการชี้แจงเปนลายลักษณอักษร
- เมื่อจะออกกฎระเบียบ ตองพิจารณาหลักฐานทางวิทยาศาสตรและแนวทางที่จัดทําดวยความรวมมือระหวางประเทศกอน
- ไมใหใชการอนุญาตในประเทศผูผลิตเปนเงื่อนไขการอนุญาต แตสามารถใชการอนุญาตของประเทศอื่น ๆ เปนหลักฐาน และไมใหใช Certificate of free sale
- หากตองการใหมีขอมูลเพิ่มเติมจะตองอนุญาตใหใชวิธี relabeling หรือ ฉลากเสริมได
- ตองไมกําหนดใหมีการทดสอบความปลอดภัยในสัตว ยกเวนไมมีวิธีอื่น
- หากตองมี GMP ขอใหเปนมาตรฐานระหวางประเทศ
- ตองไม re-assess ผลิตภัณฑที่ผานการจดแจงไปแลว
มาตรา ๘.๑๔ และภาคผนวก ๘-อี เครื่องมือแพทย
ประโยชน
ประเด็นที่ตองตัดสินใจระดับนโยบาย

ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ

กฎหมายและประเด็นที่จําเปนตองปรับปรุง
พรบ.เครื่องมือแพทย

แนวทางรองรับผลกระทบ

- ตองกําหนดนโยบายและมาตรการ/แนวทางสําหรับการเขารวมในการ
พัฒนากฎหมายของประเทศคูภาคีตางๆ รวมถึงกระบวนการในการรักษา
ความลับ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ และไมสงผลตอการ
คุมครองผูบริโภคในประเทศ
- เจรจากําหนดความชัดเจนของมาตรฐานระหวางประเทศ

แนวทางและทาทีการเจรจา

เนื้อหาของภาคผนวก ๘-อี
- การออกมาตรการเพื่อกํากับควบคุมและคุมครองผูบริโภคจะตองมีขอมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร/ วิชาการสนับสนุน การดําเนินการตองจัดใหมีการมีสวนรวมจากประเทศสมาชิกและผูที่ไดรับผลกระทบ
นับตั้งแตกระบวนการยกราง ตองดําเนินการในระยะเวลาที่กําหนด เปดใหมีการอุทธรณ และการชี้แจงเปนลายลักษณอักษร
- หามเรียกรองขอมูลการขาย, การเงิน, ราคา เปนสวนหนึ่งของการอนุมัติทะเบียนยา ดังนั้นจึงตองยกเลิกการระเบียบ/ ขอกําหนดตาง ๆ ที่ขอขอมูลประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนอนุญาต
- การจัดกลุม เครื่องมือแพทยเปนไปตามความเสีย่ งโดยตองคํานึงถึงขอมูลทางวิทยาศาสตร (จัดทําตาม AMDD)
- ในการออกกฎระเบียบหรือแนวทางตาง ๆ ขอใหใชพิจารณาขอมูลวิทยาศาสตร เอกสารแนวทางระหวางประเทศ หรือภูมิภาค
- ตองไมกําหนดเงื่อนไขวา เครื่องมือแพทยที่จะมาขึ้นทะเบียนในประเทศนั้นจะตองไดขึ้นทะเบียนในประเทศผูผลิตแลว แตอาจใชวิธีอางอิงไดเนื่องจากขอจํากัดดานทรัพยากร (บุคคลากร และความรู ฯ)
ของประเทศตน
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- ในระหวางการตอทะเบียนอนุญาต ตองอนุญาตใหขายไดในทะเบียนเดิม ยกเวนกรณีดานความปลอดภัยและสุขภาพอยางมีนัยสําคัญ
มาตรา ๘.๑๔ และภาคผนวก ๘-เอฟ (สูตรอาหารใน
ประโยชน
ประเด็นที่ตองตัดสินใจระดับนโยบาย
ภาชนะบรรจุ และวัตถุเจือปนอาหาร)
ความชั ดเจนของกรอบการอนุญาตใหประเทศคูภาคีมีสว นรว มในการ
- สูตรอาหารและวัตถุเจือปนอาหารตองแนใจวาขอมูล ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ
พัฒนากฎระเบียบตางๆ
ที่ตองการเปนความจําเปนเพื่อใหบรรลุเปาหมายของ
- ประเทศคูภาคีสามารถเขาถึงขอมูลเชิงลึกและรับรูสถานการณของ กฎหมายและประเด็นที่จําเปนตองปรับปรุง
วัตถุประสงคอันชอบธรรม (legitimate objective)
ประเทศไดทั้งหมด ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความนาเชื่อถือของประเทศ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒
- การอนุญาตใหประเทศคูภ าคีมสี ว นรวมใน
แนวทางรองรับผลกระทบ
และการคาระหวางประเทศได
กระบวนการพัฒนากฎระเบียบตาง ๆ ตั้งแตเริ่มตน
- เปาหมายของ legitimate objective ยังไมมีรายละเอียดที่ชัดเจน (๑) มีระบบการรักษาความลับขอมูลทางการคา ที่ดี
(มาตรา ๗.๑๓ และ มาตรา ๘.๗)
กอรปกับศักยภาพความรูความเขาใจของผูบริโภคในแตละประเทศ (๒) แกไขกฎหมายที่เกี่ยวของการกําหนดขอมูลที่ตอ งยื่นในการขออนุญาต
- การนํามาตรฐานระหวางประเทศมาใชกําหนด
กฎระเบียบหรือกระบวนการตรวจสอบรับรอง (มาตรา สมาชิกมีความแตกตางกันมาก ในขณะที่รายละเอียดบนฉลากอาหาร แนวทางและทาทีการเจรจา
รวมถึงสูตรอาหาร เปนสวนหนึ่งของขอมูลที่ผูบริโภคมีสิทธิ์ท่ีจะรูและ - ยังคงใหอํานาจแตละประเทศในการกําหนดขอมูลที่ตองการและความ
๘.๕)
จําเปนเพื่อเปนขอมูลแกผูบริโภค
ใชเพื่อตัดสินใจเลือกซื้อ
มาตรา ๘.๑๔ และภาคผนวก ๘-จี
ประเด็นที่ตองตัดสินใจระดับนโยบาย
ประโยชน
ผลิตภัณฑอินทรีย (organic product)
- เพิ่มทางเลือกแกผูบริโภคที่เลือกซื้อผลิตภัณฑอินทรีย
นโยบายของประเทศไทยจะให ค วามสํ า คั ญ ต อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ป ระเภทใด
- กําหนดใหแลกเปลี่ยนขอมูล กฎหมายและการรับรอง ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ
ระหวาง organic product และ GM product เนื่องจากมีความแตกตาง
ผลิตภัณฑอินทรียร วมถึงการแสดงฉลาก
ในการดํ
าเนินการมาก (?)
- ความแตกตางของกฎหมายและการรับรองผลิตภัณฑอินทรีย รวมถึง
- การพัฒนากฎหมายและการรับรองผลิตภัณฑอินทรีย การแสดงฉลากในแตละประเทศสมาชิก อาจสงผลแกผูผลิตในประเทศ กฎหมายและประเด็นที่จําเปนตองปรับปรุง
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอย
…
- การยอมรับความเทาเทียมของกฎหมายและการ
แนวทางรองรับผลกระทบ
รับรองผลิตภัณฑอินทรีย รวมถึงการแสดงฉลาก
พัฒนาศักยภาพเกษตรกร และผูผลิตในประเทศในการผลิตผลิตภัณฑ
อินทรีย และใหสามารถแขงขันกับประเทศสมาชิกอื่นได
ขอบทที่ ๙ และ ๑๐
อยูระหวางหารือ

ประโยชน

แนวทางและทาทีการเจรจา
…
ประเด็นที่ตองตัดสินใจระดับนโยบาย

ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ

กฎหมายและประเด็นที่จําเปนตองปรับปรุง
แนวทางรองรับผลกระทบ
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แนวทางและทาทีการเจรจา
มาตรา ๑๐.๗ และ ภาคผนวก I และ ภาคผนวก II
ตองประกาศที่ไมสอดคลองตามความตกลง (nonconforming measures)
ภาคผนวก I: กฎหมาย/มาตรการ ซึ่งเปนกฎหมายที่
บังคับใชอยูแลว ระหวางจัดทํา หรือระหวางแกไขทั้งใน
ระดับสวนกลาง, ภูมิภาค และทองถิ่น (central,
regional, local)
ภาคผนวก II: กลุมบริการ (service sectors,
subsectors, activities) ที่จะไมบังคับใช

ประโยชน
ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ

ตองหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเรื่อง
๑. การสงวนบริการที่เกีย่ วของกับยาสูบและแอลกอฮอล
๒. การเปดภาคบริการสุขภาพ
๓. ข อ ห า มการจํ า หน า ยหรื อ บริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ใ นบาง
สถานที่ หรือบางวัน เวลา จะถือวาเปนกฎหมายที่ไมสอดคลองตาม
ความตกลงหรือไม

อยูระหวางหารือ

ประเด็นที่ตองตัดสินใจระดับนโยบาย

ขอสงวนตาง ๆ เชน
๑. บริการที่เกี่ยวของกับยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล (การจัดจําหนาย
ขายปลีกขายสง, [การโฆษณา]) Annex II
๒. การลงทุนในหอง lab ที่เกี่ยวกับเลือด (ออสเตรเลียขอสงวน) Annex I

กฎหมายและประเด็นที่จําเปนตองปรับปรุง

- พรบ.ควบคุมยาสูบ
- พรบ.ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
- พรบ.วิชาชีพตาง ๆ
- พรบ.ยา
- พรบ.การประกอบธุรกิจของบุคคลตางดาว
- พรบ.สถานพยาบาล

แนวทางรองรับผลกระทบ

แนวทางและทาทีการเจรจา
ขอบทที่ ๑๔ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
อยูระหวางหารือ

ประโยชน
ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ

ขอกําหนดยกเวนตามที่ สธ เสนอ

ประเด็นที่ตองตัดสินใจระดับนโยบาย
กฎหมายและประเด็นที่จําเปนตองปรับปรุง

แนวทางรองรับผลกระทบ
แนวทางและทาทีการเจรจา
ขอบทที่ ๑๕ การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ประโยชน

ประเด็นที่ตองตัดสินใจระดับนโยบาย
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อยูระหวางหารือ

สงเสริมการแขงขัน ทําใหมีทางเลือกของสินคา/ บริการหลากหลาย
มากขึ้น ราคาควรจะลดลง แตตองกํากับเรื่องคุณภาพดวย
กฎหมายและประเด็นที่จําเปนตองปรับปรุง
ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ
- พรบ.การจัดซื้อภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
มีผลกระทบตออุตสาหกรรมยา และวัสดุวิทยาศาสตร เครื่องมือแพทย - นโยบายบัญชีนวัตกรรม (กรณีการจัดซื้อที่มมี ูลคาเกิน valuation)
ในประเทศ ในด า นการแข ง ขั น ซึ่ ง ภาครั ฐ จะไม สามารถสงวนสิทธิ - วิธีการประมาณการมูลคาการจัดซื้อตอป
ประโยชนบางประการได (เพราะตองเปดการแขงขันใหกับยาสามัญ แนวทางรองรับผลกระทบ
จากผูจัดจําหนายของประเทศอื่น ในขณะที่ยาที่มีสิทธิบัตรก็มีผูจัด -กําหนดใหภาคสาธารณสุขทั้งจัดซื้อและจัดจาง (เฉพาะยาวัคซีนชีววัตถุ
จําหนายไดเพียงรายเดียวซึ่งเกือบทั้งหมดคือยาของบริษัทตางชาติ)
และเครื่องมือแพทย การตรวจทางหองปฏิบัติการ) ไมรวมในบทนี้ เพื่อ
เปนการสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศ

แนวทางและทาทีการเจรจา

ขอบทที่ ๑๖ นโยบาการแขงขัน (competition
policy)
อยูระหวางหารือ

๑. เปดใหเฉพาะจัดซื้อสวนกลาง
๒. กําหนด valuation สูง ๆ (ไมนอ ยกวาเวียดนาม) เพื่อใหสามารถ
กําหนด offset ภายใตวงเงินที่ต่ํากวา valuation ได ซึ่งจะชวย
อุตสาหกรรมยา และเครื่องมือแพทยในประเทศ รวมถึงบริการ
๓. กําหนด transition period ไมนอยกวา ๘-๑๐ ป (เม็กซิโก)

ประโยชน

ประเด็นที่ตองตัดสินใจระดับนโยบาย

ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ

กฎหมายและประเด็นที่จําเปนตองปรับปรุง

ขอบทที่ ๑๗ รัฐวิสาหกิจ (state-owned enterprise
and designated monopolies
อยูระหวางหารือ

แนวทางรองรับผลกระทบ
แนวทางและทาทีการเจรจา

ขอบทที่ ๑๘ ทรัพยสินทางปญญา (intellectual
property)
มาตรา ๑๘.๖
สมาชิกมีสิทธิ์ที่จะกําหนดขอยกเวนที่สําคัญที่จะไมตอง
ปฏิบัติตามบทนี้ (ไดแก สถานการณฉุกเฉินระดับชาติ
กรณีจําเปนเรงดวนยิ่งยวด วิกฤตดานสาธารณสุข)

ประโยชน

ประเด็นที่ตองตัดสินใจระดับนโยบาย

ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ

กฎหมายและประเด็นที่จําเปนตองปรับปรุง

๑. ขอบเขตการใช CL ลดลง (ไมมีขอยกเวนกรณี for public non- พรบ.สิทธิบัตร
แนวทางรองรับผลกระทบ
commercial use ซึ่งแตกตางจาก TRIPS)
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๒. การใช CL อาจจะสุมเสี่ยงตอการถูกฟองรองได เมื่อเชื่อมโยงกับขอ
บทที่ ๙ การลงทุน
แนวทางและทาทีการเจรจา
มาตรา ๑๘.๗
สมาชิกตองเขารวมความตกลงระหวางประเทศที่
เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา ๖ ฉบับ

ประโยชน

ประเด็นที่ตองตัดสินใจระดับนโยบาย

ในกรณีที่นักวิจัยไทย และเกษตรกรสามารถวิจัยและพัฒนาปรับปรุง ๑. การยกระดับความสามารถการปรับปรุงพันธุของเกษตรกรเพื่อการใช
พันธุโดยอยูในระดับโลก ก็จะไดประโยชนจากการเปนเจาของพันธุพืช ประโยชนของความตกลง
นั้น ๆ
๒. การแบงปนประโยชนที่จะไดรับตอสาธารณะ และเกษตรกรสวนใหญ
ของประเทศกับสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ
ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ
๓. การขอยกเวนในความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวกับทรัพยสินทาง
๑. การที่ตองเขารวมความตกลงระหวางประเทศทีเ่ กี่ยวกับทรัพยสนิ
ทางปญญาหลายฉบับ โดยเฉพาะการที่ตองเขารวมกับ UPOV 1991 ปญญาที่มีผลกระทบสูง เชน การเขารวม UPOV 1991 โดยใหยอมรับการ
เพื่อการคุมครองพันธุพืชใหม ซึ่งมีหลักการคุม ครองแตกตางมากจาก เปนสมาชิก UPOV 1986 ที่ไทยเปนสมาชิกอยูแลว
พรบ.คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 ไมไดกอใหเกิดประโยชนใดใดเลย กฎหมายและประเด็นที่จําเปนตองปรับปรุง
เนื่องจาก พรบ.คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 เปนเครื่องมือที่เหมาะสม พรบ.คุมครองพันธุพืช
ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุพืชใหมที่เหมาะสมกับระดับ แนวทางรองรับผลกระทบ
เทคโนโลยีของนักวิจัยไทยอยูแลว เพียงแตยังไมไดปฏิบัตติ าม พรบ.อ ๑. เรงรัดการพัฒนาการปรับปรุงพันธุของไทย
ยางครบถวนมากกวา
๒. กําหนดเงื่อนไขการไดรับ-ใชประโยชนอยางเหมาะสมระหวางนัก
๒. การเขารวม UPOV 1991 ซึ่งจะสงผลกระทบตอการปรับปรุงสาย ปรับปรุงพันธุและเกษตรกร
พั น ธุ และสิ ท ธิ ข องผู ป รั บ ปรุ ง พั น ธุ ข องพื ช สมุ น ไพร ก อ ให เ กิ ด การ ๓. พัฒนาระบบตรวจสอบระหวางสายพันธุตามธรรมชาติและที่ปรับปรุง
ผูกขาดทั้งพันธุ พืช ผลผลิต และผลิตภัณฑจากผลผลิต อาจจทําให อยางทั่วถึงและดําเนินการอยางเพียงพอ
เกษตรกรทั่ ว ไปที่ เ ป น เพี ย งผู ป ลู ก -จํ า หน า ยจะต อ งซื้ อ และแบ ง ป น ๔. กรมทรัพยสินทางปญญาตองพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหการคุม ครองตาม
ผลประโยชนใหกับเจาของพันธุ
UPOV 1991 สงผลกระทบลดลง

แนวทางและทาทีการเจรจา

มาตรา ๑๘.๑๖ ความรวมมือดานภูมิปญญาดั้งเดิม
(Cooperation in the Area of Traditional
Knowledge)

ประโยชน
ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ

๑. การขอยกเวนในความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวกับทรัพยสินทาง
ปญญาที่มีผลกระทบสูง เชน การเขารวม UPOV 1991 โดยใหยอมรับการ
เปนสมาชิก UPOV 1986 ที่ไทยเปนสมาชิกอยูแลว
๒. ขอ transition period xx ป

ประเด็นที่ตองตัดสินใจระดับนโยบาย

กฎหมายและประเด็นที่จําเปนตองปรับปรุง
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ใหประเทศสมาชิกใหความชวยเหลือกันผานหนวยงาน
ดานทรัพยสินทางปญญา หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
ในการสรางความเขาใจในประเด็นที่เกี่ยวของกับ
traditional knowledge (TK) เชน ภูมิปญญา
การแพทยแผนไทยและการแพทยพื้นบานไทย และ
ทรัพยากรพันธุกรรมที่เกี่ยวของ (genetic resource,
GR) เชน สมุนไพร และชวยใหการตรวจสอบสิทธิบตั ร
เปนไปอยางมีคณ
ุ ภาพ โดยการใหเขาถึงเอกสารที่
เกี่ยวของกับ TK&GR ที่อาจใชเปนหลักฐาน prior art
คัดคานการจดสิทธิบตั ร หรือการใช database หรือ
digital libraries ที่มีขอมูล TK และ GR

๑. เปนการเปดโอกาสใหประเทศที่พัฒนาแลว และมีอุตสาหกรรมยาที่
มีความเขมแข็งเขาถึงขอมูล และใชประโยชนจากภูมิปญญาและ
ทรัพยากรพันธุกรรมในประเทศสมาชิกที่เจาของ TK & biodiversity
และจดสิทธิบัตรไดสะดวกขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก ประเด็นทีเ่ กี่ยวของกับ
access and benefit sharing (ABS), prior informed consent ที่
ตองใหกับพื้นที่ที่มี GR ไมระบุไวในขอบทนี้ แตมีการกลาวถึงเรื่องนี้ใน
ขอบท 20.13 Trade and Biodiversity ซึ่งเปนขอบทที่ดี แตไมมีขอ
บทที่เชื่อมโยงเรื่องสิทธิบัตรของผลิตภัณฑจากทรัพยากรพันธุกรรม
ที่มาจากภูมิปญ
 ญาทองถิ่น กับการแบงปนผลประโยชนใหกับประเทศ
เจาของภูมิปญญาและทรัพยากรพันธุกรรม
๒. การที่ประเทศไทยยังไมมีเอกสารตําราหรือคัมภีรยาแผนไทย หรือ
ฐานขอมูล TK หรือ GR ที่เกี่ยวของกับ TK เปนภาษาอังกฤษ หากไทย
เขาเปนสมาชิก CPTPP จะมีปญหาในการใหความรวมมือดานนี้ และ
อาจถูกมองเปน technical barrier to trade อยางหนึ่ง

แนวทางรองรับผลกระทบ

กรมแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และหนวยงานที่เกีย่ วของ
ควรตอง
๑. เรงรัดใหมีการแปลตํารับตําราและคัมภีรแพทยแผนไทยตาง ๆ เปน
ภาษาอังกฤษ เพราะขณะนี้การขาดเอกสารภาษาอังกฤษดานการแพทย
แผนไทย/ยาแผนไทยและยาจากสมุนไพร ทําใหมีปญ
 หาขาด
เอกสารอางอิงที่ยอมรับไดในการขยายตลาดยาจากสมุนไพรไทยไปใน
ตางประเทศ และการขึ้นทะเบียนยาจากสมุนไพรไทยในตางประเทศ
๒. การจัดทําเอกสารหรือฐานขอมูล TK เปนภาษาอังกฤษจะทําให
สามารถปฏิบัตติ ามขอบทนี้ได
๓. กําหนดและจํากัดการเขาถึงฐานขอมูล เพื่อปองกัน
misappropriation และ biopiracy ของภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
การแพทยพื้นบานไทยจากประเทศพัฒนาแลว ซึ่งเปนแนวปฏิบัตเิ ดียวกับ
อินเดียที่มีฐานขอมูล TKDL (Traditional Knowledge Digital Library)
ที่ใชเปนหลักฐาน prior art และแปลเปนหลายภาษาเพื่อใชในหนวยงาน
IPR ที่เกี่ยวของกับการจดสิทธิบัตรในหลายประเทศหลัก ชวยปองกันการ
จดสิทธิบัตรยาจากสมุนไพรที่ไมเหมาะสมจากประเทศพัฒนาแลว

แนวทางและทาทีการเจรจา

มาตรา ๑๘.๑๘
พยายามอยางดีทสี่ ุดในการจดกลิน่ เปนเครื่องหมาย
การคาได

ประโยชน
ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ

- กลิ่นของยา เครื่องสําอาง กลิ่นบําบัดของสปา ถานับเปน
เครื่องหมายการคา ซึ่งพิสูจนไดยากวาเปนกลิ่นจําเพาะ เพราะอาจจะ
เปนกลิ่นจากธรรมชาติของสารเคมีและยาเฉพาะ และ ความสามารถ
ในการจําแนกและพิสูจนความแตกตางของกลิ่นยังมีขอจํากัดอยูมาก
- กลิ่นของยา มีความสําคัญและออนไหวมากในการพัฒนายาเด็ก ซึง่
สงผลใน compliance การกินยาและสงผลตอการรักษา

ประเด็นที่ตองตัดสินใจระดับนโยบาย

กลิ่นยาสูบ - ขัดตอมาตรการควบคุมสารประกอบของ FCTC ซึ่งไทยมี
พั น ธกรณี ตามแนวทางปฏิ บั ติ ง าน ในมาตรา ๙ และ ๑๐ (Partial
guidelines for implementation of Articles 9 and 10 of the WHO
Framework Convention on Tobacco Control) ที่มีวัตถุประสงค คือ
การลดความนาดึงดูดของการการเสพติดหรือการลดความเปนพิษของ
ผลิตภัณฑยาสูบ ดวยวิธีการไมอนุญาตใหใชสวนผสมเชน สารปรุงรสที่ชวย
ใหผลิตภัณฑยาสูบมีความนาสนใจ เพื่อลดความนาดึงดูดใจของผลิตภัณฑ
ยาสูบ ในประชาคมยุโรป DIRECTIVE 2014/40/EU เองก็ไดมีหามบุหรี่ชู
รสและยาสูบมวนเองที่มีการปรุงแตงรสชาติบุหรี่และยาสูบมวนเอง ใน
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- กลิ่นของยาสูบ (เชน กลิ่นผลไมในยาสูบ) และกลิ่นของเครื่องดืม่
แอลกอฮอลที่เชิญชวนใหเสพ อาจทําใหการกําหนดหามผลิตทําไมได
เพราะเปนเครื่องหมายการคาแลว

ระยะยาวอาจจะมีการหามในเรื่องการปรุงแตงรสชาติ โดยในสวนของ
ผลิตภัณฑที่มีสวนแบงในตลาดมากกวา 3% (เชนเมนทอล) การหามใชจะ
ใชบังคับภายในป พ.ศ.๒๕๖๓ (ค.ศ.๒๐๒๐)

กฎหมายและประเด็นที่จําเปนตองปรับปรุง

กลิ่นยาสูบ - พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ ตองมี
การออกกฎหมายลําดับรองในเรื่องการควบคุมสารชูรส โดยอาจบัญญัติให
มีระยะเวลาในการกําหนดหามใชสารชูรส พระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การคาฯที่จะปรับปรุงใหรองรับ CPTPP ตองบัญญัติยกเวนไมใหมีการนํา
กลิ่นที่ชูรสในผลิตภัณฑยาสูบมาจดทะเบียนไดสิทธิในเครื่องหมายการคา

แนวทางรองรับผลกระทบ

กลิ่ น ยาสู บ - ประเทศไทยต อ งมี ก ารออกนโยบายควบคุ ม การชู ร สใน
ผลิตภัณฑยาสูบ

แนวทางและทาทีการเจรจา

มาตรา ๑๘.๕๓
ตองมีระบบการแจงเตือนกับผูทรงสิทธิบัตรเมื่อมียา
สามัญมาขึ้นทะเบียน โดยกําหนดไว ๒ ทางเลือก คือ
ทางเลือกที่ ๑ ซึ่งกําหนดไว ๓ ขั้นตอน (ระบบแจงผู
ทรงสิทธิบัตรเมื่อมีผูอื่นมาขอขึ้นทะเบียน, กําหนด
ระยะเวลาที่พอเพียงและใหโอกาสผูทรงสิทธิในการขอ
การเยียวยา, กําหนดกระบวนการ (ศาลหรือทาง
ปกครอง) การชดเชยที่รวดเร็ว (คําสั่งหามในเบื้องตน)
เพื่อหาทางแกไขเรื่องการละเมิดสิทธิบัตร
ทางเลือกที่ ๒ ประเทศเปนผูกาํ หนดระบบที่ใชทดแทน
กระบวนการทางศาล ซึ่งจะตองปองกันการอนุญาต
ทะเบียนใหกับบุคคลที่สาม โดยทีไ่ มไดรับการยินยอม
จากผูทรงสิทธิบตั ร

ไมใหการยอมรับในมาตรานี้

ประโยชน

ประเด็นที่ตองตัดสินใจระดับนโยบาย

ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ

กฎหมายและประเด็นที่จําเปนตองปรับปรุง

ไมมี

- การใหรัฐใชทรัพยากรของรัฐเพื่อปกปองสิทธิทางการคาของเอกชน

อยูระหวางการหารือ

พรบ.ยา
พรบ.สิทธิบัตร
ปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับ
บริบทของประเทศไทย

แนวทางรองรับผลกระทบ

๑. ออกแบบระบบที่จะรองรับทางเลือกที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
ไทย
๒. พัฒนาฐานขอมูลสิทธิบัตรใหตอบสนองตอการแจงสิทธิบัตร และการ
ประกาศสิทธิบัตรของยาดวยชื่อมาตรฐาน (INN) ใหเปนสาธารณะ ทันตอ
เวลา และงายตอการใชและเขาถึง
๓. กําหนดวิธีการใหความยินยอมการขึ้นทะเบียนยาของผูทรงสิทธิตอ ยา
สามัญ เปนระบบที่ไมทําใหยาสามัญที่ไมไดละเมิดสิทธิบัตรไมสามารถขึ้น
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ทะเบียนได เพราะจะกระทบตอการเขาถึงยาสามัญและการแขงขันดาน
ราคาชาลง
๔. กําหนดวิธีชดเชยอยางสมเหตุผลทั้งทางดานมูลคาทางเศรษฐกิจและ
สังคม (ตอประชาชนและผูปวย) สําหรับการรองเรียน หรือการไมยินยอม
ที่ไมมีมูลหรือเปนเท็จ

แนวทางและทาทีการเจรจา
มาตรา ๑๘.๗๖
- การเพิ่มอํานาจใหเจาหนาที่ศุลกากรดําเนินการระงับ
การปลอยสินคาที่นําเขา สงออก สงผานหรือขนถายลํา
ดวยเหตุที่ผูทรงสิทธิเพียงสงสัยวามีการละเมิด
เครื่องหมายการคาที่ถูกคาดวาจะเปนเครื่องหมาย
การคาปลอม หรือทําใหเกิดความสับสนในความ
คลายคลึงของเครื่องหมายการคา
- ในขณะที่การวางเงินประกันโดยผูทรงสิทธิ์ กําหนด
ใชเพียงคําวา “may” ดังนั้นอาจจะมีหรือไมมีก็ได

ประโยชน

ประเด็นที่ตองตัดสินใจระดับนโยบาย

๑. ตรวจสอบ พรบ.ศุลกากร วาสินคาที่จะยึดจับระหวางการขนสงและ
สงออกครอบคลุมถึงยาและเวชภัณฑดวยหรือไม เนื่องจากในระหวางการ
ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ
แกไขกฏหมายและรับฟงความคิดเห็น เจาหนาที่ของรัฐยืนยันวาไมรวมถึง
๑. การสงสัยที่ยังไมไดพิสูจนอยางชัดเจนในกรณีของเครื่องหมาย
เรื่องยา
การคาและชื่อยาสามัญ อาจจะทําใหกระบวนการนําเขายาจําเปน
ชะงักได เพราะโดยปกติการพิสูจนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาตอง ๒. การยึดจับจะเปนไปตามกฎหมายลูกอีก ๑๑ ฉบับ ซึ่งไมรวมถึงเรื่องยา
ตัดสินโดยศาลและกระบวนการกวาจะสิ้นสุดใชเวลานาน ในขณะที่ผู กฎหมายและประเด็นที่จําเปนตองปรับปรุง
พรบ.ศุลกากร
ปวยที่จําเปนตองใชยารักษาไมอาจรอได
๒. โดยหลักการแลว ประเทศควรคํานึงถึงประโยชนของประชาชนที่ แนวทางรองรับผลกระทบ
จํ า เป น ต อ งใช ย าเป น หลั ก ซึ่ ง เป น หนึ่ ง ในป จ จั ย สี่ ท่ี สํ า คั ญ ในการ ๑. ผูทรงสิทธิที่สงสัยในสินคาละเมิดตองวางเงินคาประกันความเสียหาย
ดํ า รงชี วิ ต เพี ย งแค ก ารต อ งสงสั ยและให มีอํ า นาจจับ และยึดสินคา ตามมูลคาสินคากอน และตองกําหนดระยะเวลาในการพิสูจนการละเมิด
โดยเฉพาะยาไว จึงไมเปนธรรมและขัดหลักมนุษยธรรม
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยกําหนดเปนชองทางพิเศษใน
การดําเนินการเพื่อใหเกิดความรวดเร็ว
๓. อาจสงผลกระทบแบบ chilling effect ที่ทําใหบริษัทยาสามัญอืน่
๒. กรณีพิสูจนไดวาผูเสียหายไมไดละเมิดเครื่องหมายการคาตามที่ถกู
ๆ อาจจะไมสงยาให
กลาวหา ใหผูเสียหายไดรับเงินคาประกันความเสียหายและสามารถ
เรียกรองคาเสียหายเพิ่มเติมตามชนิดของสินคาได
๓. แกไขเพิ่มเติม พรบ.ศุลกากร ใหไมจับยึดยา และปลอยใหสินคาไปถึง
ผูปวยกอน และดําเนินการทางศาลเรียกรองคาเสียหายภายหลัง หากยา
นั้นละเมิดทรัพยสินทางปญญาในประเทศปลายทางจริง

แนวทางและทาทีการเจรจา

มาตรา ๑๘.๗๗

ประโยชน

ประเด็นที่ตองตัดสินใจระดับนโยบาย
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กําหนดโทษทางอาญาในกรณีละเมิดเครื่องการคาและ
ลิขสิทธิ์ ซึ่งจะมีผลบังคับใชครอบคลุมบุคคลอื่นๆ ที่
เกี่ยวของตลอดกระบวนการนอกเหนือไปจากผูผ ลิต ซึ่ง
รวมถึงเจาของสถานที่ที่ใหมีการขายสินคาละเมิด
เครื่องหมายการคาและลิขสิทธิ์ และทุกคนที่เกี่ยวของ
ในกระบวนการในระดับการพาณิชย

ขยายสิทธิ์ใหกับเจาของสิทธิมากขึ้น แตไมมีประโยชนตอสวนรวม

ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ

กฎหมายเครื่องหมายการคาและลิขสิทธิ์ที่มีอยูนาจะเพียงพอแลว

กฎหมายและประเด็นที่จําเปนตองปรับปรุง

นอกจากเครื่องหมายการคา ตองดูดวยวา “ลิขสิทธิ”์ รวมถึงฉลาก และ พรบ.ที่เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
ขอมูลของยาสําหรับผูปวย (patient information leaflet หรือ
แนวทางรองรับผลกระทบ
package insert) ดวยหรือไม
ตองกําหนดไมใหเกิดผลกระทบตอกระบวนการใหมียาในระบบสุขภาพ
ตั้งแตตนทาง (จัดหายา/จัดหาวัตถุดิบ) ไปจนถึงปลายทาง (รพ. และ
ผูปวย)

แนวทางและทาทีการเจรจา

ขอบทที่ ๒๐ สิ่งแวดลอม
มาตรา ๒๐.๑๓ การค า และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (trade and biodiversity)
- ประเด็นที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรพันธุกรรม
(genetic resources, GR) ที่เกี่ยวของกับ traditional
knowledge หรือ traditional lifestyle ของชุมชน
(GR ที่มีองคความรูดั้งเดิมชวยชี้นําวาใชรักษาโรคอะไร
ได ชวยยนระยะเวลาการวิจยั และพัฒนายาใหมจาก
สมุนไพร)
ขอบทที่ ๒๕ ความสอดคลองของขอบังคับ
(regulatory coherence)
มาตรา ๒๕.๓
- กําหนดกฎหมายที่จะครอบคลุมดวยบทนี้
- บังคับใชในเวลา ๑ ปนับจากความตกลงมีผลบังคับใช
- กําหนดทิศทางใหหนวยงานในประเทศตาง ๆ ออก
กฎระเบียบที่มีความคลายคลึงกัน

ประโยชน

การใช GR ตองมีเรื่องการ facilitate access and benefit sharing
การทํา prior informed consent to access such genetic
resources การมี public participation & consultation ซึ่งเปน
เกณฑปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเปนขอดีที่ระบุไว

ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ

ไมเกินไปกวาความตกลงทริปสและตองไมสรางผลกระทบตอกระบวนการ
ใหมียาในระบบสุขภาพตั้งแตตนทาง (จัดหายา/จัดหาวัตถุดิบ) ไปจนถึง
ปลายทาง (รพ. และผูปวย)

ประเด็นที่ตองตัดสินใจระดับนโยบาย

กฎหมายและประเด็นที่จําเปนตองปรับปรุง
แนวทางรองรับผลกระทบ
แนวทางและทาทีการเจรจา

ประโยชน

ประเด็นที่ตองตัดสินใจระดับนโยบาย

ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ

กฎหมายและประเด็นที่จําเปนตองปรับปรุง

๑. เปนโอกาสที่จะทําใหเกิดการพัฒนากฎระเบียบที่สมเหตุสมผล
๒. ไมอยูในบังคับของบทที่ ๒๘ (กรณีพิพาท)
๑. การทําใหเกิดความสอดคลองของกฎหมายโดยยึดวัตถุประสงค
ทางการคาและสงเสริมเศรษฐกิจเทานั้น ไมมีขอคํานึงถึงดานสังคม จึง
ไมมีความสมดุล
๒. การออกกฎ ระเบียบตาง ๆ ของภาครัฐอาจถูกแทรกแซงจาก
องคกรธุรกิจ โดยเฉพาะกฎหมายดานสุขภาพหรือการสาธารณสุข
หรือกฎหมายคุมครองผูบริโภค เชน บริษัทบุหรี่สามารถแทรกแซงการ

- ไมควรจะรวมกฎหมายที่ควบคุมผลกระทบตอสุขภาพ (เชน เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ยาสูบ)
ทุกกฎหมายที่เปนมาตรการทางกฎหมายที่ตองการใหเกิดความสอดคลอง
กับการคา

แนวทางรองรับผลกระทบ

๑. มีกลไกในการติดตามประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของกฎหมาย
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ขอบทที่ ๒๖ ความโปรงใส และการตอตาน
คอรรัปชั่น
มาตรา ๒๖.๑
- กําหนดหนวยงานที่เปน naitonal health
authority
- มาตรา ๒๖.๒.๔(บี)(หนึ่ง)
กําหนดจํานวนวันไมนอยกวา ๖๐ วันเพื่อการเผยแพร
ตอสาธารณะเพื่อรับฟงความคิดเห็น
มาตรา ๒๖.๕
กําหนดใหภาคีสมาชิกมีหนาที่ตองแจงขอมูลการ
กําหนดมาตรการตาง ๆ เมื่อถูกรองขอจากภาคีสมาชิก
ขอบทที่ ๒๙ ขอยกเวนและขอกําหนดทั่วไป
(exception and general provision)
มาตรา ๒๙.๘
ดวยพันธกรณีระหวางประเทศของแตละประเทศ แต
ละประเทศอาจสรางมาตรการที่เหมาะสมเพื่อเคารพ
อนุรักษ และสงเสริมภูมปิ ญญาทองถิ่นและการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมทองถิ่นได

เสนอแกไขปรับปรุงกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑยาสูบของกระทรวง
สาธารณสุขได ซึ่งขัดตอ FCTC มาตรา ๕.๓ เปนเรื่องผลประโยชนทบั
ซอนสําหรับกรณีนโยบายสาธารณะสําหรับสวนรวมซึ่งเปนการ
คุมครองผูบริโภค

๒. กําหนดกลไกขั้นตอนเรื่องการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย และ
ความสอดคลอง

ประโยชน

ประเด็นที่ตองตัดสินใจระดับนโยบาย

ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ

กฎหมายและประเด็นที่จําเปนตองปรับปรุง

ประโยชน

ประเด็นที่ตองตัดสินใจระดับนโยบาย

ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ

กฎหมายและประเด็นที่จําเปนตองปรับปรุง

แนวทางและทาทีการเจรจา

- กระบวนการออกกฎระเบียบและมาตรการตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอ
การคา จะตองปฏิบัติตามบทนี้
แนวทางรองรับผลกระทบ
- ไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ – จํานวนวัน?
- มีลักษณะเปนการแทรกแซงการกําหนดนโยบาย กฎหมาย มาตรการ
แนวทางและทาทีการเจรจา
ของแตละประเทศ

ไม มี ก ารกล าวถึ ง ว าแตละประเทศสามารถจัด ทํ ามาตรการอนุรักษ
คุมครองทรัพยากรพันธุกรรม (genetic resource) ที่เกี่ยวของกับภูมิ
ปญญาทองถิ่นได ซึ่งเปนเรื่องสําคัญที่เกี่ยวของกับผลประโยชนข อง
ประเทศเจาของ GR โดยตรง
เดิ ม ใน TPP หั ว ข อ นี้ มี คํ า ว า and genetic resources อยู ต อนท า ย
หั ว ข อ แต ใ นเนื้ อ หาเขี ย นเรื่ อ งทรั พ ยากรพั น ธุ ก รรมไว ดั ง นั้ น ใน
CPTPP จึ ง ได ตั ด คํา นี้อ อกจากหัว ข อ อาจตั ด ออกเพราะมี กล าวถึง
โดยรวมใน มาตรา ๒๐.๑๓ แลว

แนวทางรองรับผลกระทบ

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเปนหนวยงานที่กํากับ
ดูแลการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 ซึ่งมีการคุมครองตํารับยาและตํารายาของ
ชาติ และของบุคคล และมีการประกาศควบคุมการใชสมุนไพรบางชนิด
ดวย เชน กวาวเครือ

แนวทางและทาทีการเจรจา

20

ความวายปวงทั้งปวง หากไทยเขาเปนสมาชิก CPTPP
โดย กรรณิการ กิจติเวชกุล
Slug: concern issues on CPTPP
Tag: CPTPP, ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟก, เมล็ดพันธุ, สิทธิบัตร,หลักประกันสุขภาพ, FTA,
ขอตกลงการคาเสรี,
Excerpt:
ไทยกําลังเจรจาเพื่อขอเขารวมเปนสมาชิก CPTPP (ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟก) ทามกลาง
ขอกังวลวา ดีลการคานี้จะสงผลตอผูคารายยอยและผูบริโภค เพราะกระทบเรื่องใกลตัวทั้งเรื่อง เมล็ดพันธุ ยา
เวชภัณฑ เครื่องสําอาง หรือกระทั่ง การจัดซื้อจัดจาง ‘กรรณาการ กิจติเวชกุล’ รวมรวมรายละเอียดที่ทั้งกระทรวง
พาณิชยและกระทรวงสาธารณสุขเองตางก็กําลังกังวลตอขอตกลงขนาดใหญกับ 11 ประเทศนี้
In Focus:
● เมื่อสหรัฐอเมริกา ถอนตัวจาก ‘ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟก’ หรือ CPTPP ตลาดที่
ไทยจะไดเพิ่มหากเปนสมาชิก ก็เหลือเพียงเม็กซิโกและแคนาดา ขณะที่อีก 9 ประเทศสมาชิกที่เหลือนั้น
ไทยมีขอตกลงการการคาเสรี (FTA แลวทั้งสิ้น)
● ความตกลง CPTPP เปนกรอบความตกลงการคาขนาดใหญ ที่ตองจับตาวาจะสงผลกระทบทางลบตอ
สังคมและเศรษฐกิจไทยหรือไม
● ดานของกระทรวงพาณิชยและกระทรวงสาธารณสุขเอง ก็รวบรวมและคาดการณความ ‘วายปวง’ ที่
อาจจะเกิดขึ้น ไมวาจะเปนการผูกขาดเมล็ดพันธุ ผลกระทบกับเกษตรกร ผลกระทบตอระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา
● CPTPP ยังบังคับใหเปดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเกือบทุกระดับใหกับบริษัทขามชาติ ซึ่งจะมีผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมยา และวัสดุวิทยาศาสตร เครื่องมือแพทยในประเทศ อุตสาหกรรมกอสราง
Content:
เมื่ อ วั น พฤหั ส ที่ 13 กุ ม ภาพั น ธ สมคิ ด จาตุ ศ รี พิ ทั ก ษ รองนายกรั ฐ มนตรี เป น ประธานการประชุ ม
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิ จ ระหว า งประเทศ เพื่ อ อนุ มั ติ ใ ห ป ระเทศไทยเข า เป น สมาชิ ก CPTPP หรื อ
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Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership (ความตกลงหุ น ส ว นทาง
เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟก) รองนายกฯ ระบุวา การเขารวมใน CPTPP นาจะทําใหอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
(จีดีพี) เพิ่มขึ้น 0.12% คิดเปนมูลคา 13,323 ลานบาท การลงทุนเพิ่ม 5.14% มูลคา 148,240 ลานบาท การ
สงออกเพิ่ม 3.47% มูลคา 271,340 ลานบาท และเกิดการจางงาน 73,370 ลานบาท และจะชวยในเรื่องการเปด
ตลาด เพราะสมาชิกมีการลดภาษีเปน 0% ตั้งแต 95-99% และยังจะมีโอกาสในการเขาสูตลาดแคนาดา และ
เม็กซิโก ที่ไทยไมมีขอตกลงการคาเสรี (FTA) ดวย ในทางตรงกันขาม หากไมเขารวม จะทําใหจีดีพีลดลง 0.25%
คิดเปนมูลคา 26,629 ลานบาท
อย า งไรก็ ดี ผลที่ คาดหวั งจะได จ ากการเปน สมาชิ ก CPTPP วาจีดีพีจ ะเพิ่ม ขึ้ น 0.12% คิดเปน มู ล ค า
13,323 ลานบาทนั้น ถือวาต่ํามากเมื่อเทียบกับความคาดหวังที่มีตอเอฟทีเอใหญๆ ในลักษณะเดียวกัน เชนกรณี
ของ ไทย-สหภาพยุโรป ที่ทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ 1.63% ดวยเนื้อหาที่ ‘กาวราว’ ใกลเคียงกัน
ที่เปนเชนนี้ เพราะ CPTPP ไมไดมีประเทศสหรัฐอเมริกาที่เคยเปนตลาดความหวังของไทยที่จะเพิ่มขึ้นอยางเต็ม
เม็ดเต็มหนวยแลว เหลือเพียง เม็กซิโกและแคนาดาที่ไทยอาจไดตลาดเพิ่มบาง กับอีก 9 ประเทศที่ไทยมีเอฟทีเอ
แลวทั้งสิ้น ดานความหวังลมๆ แลงๆ ที่ตองการเพิ่มการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับสิงคโปรและเวียดนามที่การ
ลงทุนพุงขึ้นตลอด 5 ปที่ผานมา นั่นอาจไมใชเพราะไทยไมมีเอฟทีเอ แตเพราะประเทศไทยมีรัฐประหาร และอยู
ภายใตการปกครองของรัฐบาลทหารมาตลอดชวงเวลาเดียวกัน ขณะที่การคาดการณผลประโยชนที่ไทยจะไดมี
เพียงนอยนิด แตการเขารวม CPTPP มีความเสี่ยงจะเกิดผลกระทบทางลบหลายประการ แมความกังวลกอนหนา
นี้ เ รื่ องการการขยายอายุ สิ ทธิ บั ตรยาและการผูก ขาดข อมูล ทางยาจะถู กพั ก ไปแลว ตามที่ร องนายกฯ สมคิด
พยายามย้ํ าเพื่ อคลายกั งวลแล ว ก็ ตาม เพราะประเด็น ในขอตกลง CPTPP ไมวาจะเปน การผูกขาดเมล็ดพั น ธุ
ผลกระทบกับเกษตรกร ผลกระทบตอระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา การเปดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐใหกับ
บริษัทตางชาติในเกือบทุกระดับของการจัดซื้อ อาจจะเปนสวนที่ทําลายพลังของเครื่องยนตเศรษฐกิจไทย
ดานของกระทรวงพาณิชยและกระทรวงสาธารณสุขเอง ก็รวบรวมและคาดการณความ ‘วายปวง’ ที่อาจจะเกิดขึ้น

2

1. ผลกระทบตอเกษตรกร เมล็ดพันธุ และความหลากหลายทางชีวภาพของไทย
ในความตกลง CPTPP มาตรา 18.7 ระบุวา สมาชิกตองเขารวมความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ ยวกับ
ทรัพยสินทางปญญา 6 ฉบับ ซึ่งจะทําใหไทยไดรับผลกระทบ โดยเฉพาะการที่ตองเขารวมกับ UPOV 1991 เพื่อ
การคุมครองพันธุพืชใหม ซึ่งมีหลักการคุมครองแตกตางมากจาก พ.ร.บ.คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542
การเขารวม UPOV 1991 จะสงผลกระทบตอการปรับปรุงสายพันธุและสิทธิของผูปรับปรุงพันธุของพืชสมุนไพร
ทําใหเกิดการผูกขาด ทั้งพันธุ พืช ผลผลิต และผลิตภัณฑจากผลผลิต อาจทําใหเกษตรกรทั่วไปที่เปนเพียงผูปลูกจําหนาย จะตองซื้อและแบงปนผลประโยชนใหกับเจาของพันธุ
งานวิจัยผลกระทบจากการเขา UPOV1991 ที่สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ระบุ
วา การลดสิทธิเกษตรกร การขยายสิทธิผูกขาดของบรรษัท จะทําใหเกษตรกรตองซื้อเมล็ดพันธุแพงขึ้น 2-6 เทา
เกษตรกรและผูบริโภคเสียประโยชนจากการจายคายาและเมล็ดพันธุ ที่เดิมทรัพยากรชีวภาพของแผนดินเปนฐาน
ในการผลิตยาในอนาคต แตถูกบรรษัทจดทะเบียนผูกขาด จะมีมูลคาความเสียหายประมาณ 122,717-223,116
ลานบาทตอป นอกจากนี้ พ.ร.บ.คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 ก็เปนเครื่องมือที่เหมาะสมในการสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาพันธุพืชใหมที่เหมาะสมกับระดับเทคโนโลยีของนักวิจัยไทยอยูแลว เพียงแตเวลานี้ ยังไมไดปฏิบัติตาม
พ.ร.บ. อยางครบถวนมากกวา
2. ผลกระทบกับผูบริโภค
ขอกําหนดดาน Modern biotechnology ซึ่งรวมการดัดแปรพันธุกรรม (GMO) ในสินคาเกษตรและประมง
ขอกําหนดนี้จะสงผลกระทบตอสินคาที่มีการดัดแปรพันธุกรรม ซึ่งยังไมมีผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร
ที่ชัดเจนทั้งดานบวก-ลบ ดังนั้น จึงตองใชระบบปองกันไวกอน (precautionary measure) ไทยอาจจะสูญเสีย
จุดยืนในการผลักดันสินคาเกษตรและอาหารตามยุทธศาสตรของประเทศที่ตองการเปนแหลงผลิตสินคาเกษตร
อินทรียได เพราะยังไมมีการกําหนดนโยบายหรือมาตรการโซนนิ่งที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม CPTPP บังคับใหใช
หลักการวิเคราะหความเสี่ยงและอางอิงหลักฐานทางวิทยาศาสตรเทานั้น แตในความเปนจริง การวิเคราะหความ
เสี่ยงยังจําเปนตองพิจารณาบริบทแวดลอมอื่นดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากประเด็นนั้นยังมีขอถกเถียงในดาน
หลักฐานทางวิทยาศาสตรและการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนั้นในที่สุด ประเทศไทยอาจถูกบังคับใหเปดตลาด
รับสินคาที่เกษตรและประมงที่ผานการดัดแปรพันธุกรรมที่ยังมีความเสี่ยงในที่สุด
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มาตรการคุมครองผูบริโภคจากเครื่องดื่มแอลกอฮอลและสินคาอื่นๆ
ขอตกลง CPTPP มีมาตรการดานฉลาก โดยกําหนดขอจํากัดการควบคุมการโฆษณาบนฉลาก และจํากัด
พื้นที่เรื่องคําเตือนสุขภาพ ทําใหมาตรการเดิมที่มุงคุมครองเรื่องการโฆษณาบนฉลากและขอความคําเตือนดาน
สุขภาพตามประกาศฉลากที่ประชาชนไดรับความคุมครองไวแตเดิม จะใชไมได การออกอนุบัญญัติขอความ และ
รูปภาพคําเตือนบนฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอลในอนาคต จะไมสามารถบังคับใชกับฉลากหลักได
CPTPP ให ใช มาตรฐาน Codex CAC/GL 38-2001 เปน มาตรฐานกําหนดฉลากอาหาร แตเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล ทุ กชนิ ด ไม ใช อาหารธรรมดาทั่ ว ไป (no ordinary food ตามองคการอาหารและการเกษตรแห ง
สหประชาชาติ หรือ FAO) จึงจําเปนตองมีขอกําหนดการแสดงฉลากและคําเตือนใหมากกวาฉลากอาหารทั่วไป
แตทําไมได
เครื่องสําอาง
ขอกําหนดนี้ระบุวา ปรับเปลี่ยนระบบจดแจงผลิตภัณฑ กอนผลิตหรือนําเขา โดยไมใหระบุเลขที่จดแจงบน
ฉลาก ซึ่งจะชวยลดภาระผูประกอบการ แตจะทําใหการสืบคนผลิตภัณฑทําไดยาก เพราะเจาหนาที่และผูบริโภค
ขาดรายละเอี ย ดที่ ใช เ ชื่ อมโยงและอ า งอิ งขอมูล ระหวางระบบทะเบีย นผลิตภัณฑและการนําเขาสงออก เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองของผลิตภัณฑในทองตลาด
ผูบริโภคจะขาดเครื่องมือตรวจสอบผลิตภัณฑในทองตลาด วาผานการจดแจงจาก อย. (องคการอาหาร
และยา) หรือไม และเจาหนาที่ อย. และสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ก็จะขาดเครื่องมือที่ใชเชื่อมโยง และอางอิง
ขอมูลระหวางระบบการจดแจงผลิตภัณฑ และการนําเขา-สงออก รวมถึงการตรวจสอบความถูกตองและการสืบคน
ผลิตภัณฑจะทําไดยาก โดยรวมแลว จะเกิดความเสี่ยง ทําใหสารตองหามเขาสูตลาดไดงายและมากขึ้น
เภสัชภัณฑ
ขอบทที่กี่ยวกับเภสัชภัณฑไมมีนิยามของคําวา International Standards ซึ่งอาจนําไปสูการใชมาตรฐาน
ของประเทศคูภาคีใหญมาใชมากขึ้น หรืออาจจะมีการอางอิงมาตรฐานระหวางประเทศที่ไทยไมไดใชอางอิงในการ
กําหนดกฎระเบียบ และกระบวนการตรวจสอบรับรอง เปนอุปสรรคในการบริหารจัดการ ใชงบประมาณและ
ระยะเวลาในการดําเนินการเพื่อเตรียมความพรอมดานระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวกับระเบียบขอบังคับทางเทคนิค
หรื อ มาตรฐานระหว า งประเทศรวมทั้ งเผยแพร ข อ มู ล ดั ง กล า วต อ ภาคเอกชนต า งๆ รวมทั้ ง อาจจะต อ งแก ไข
กฎระเบียบขอบังคับตางๆ ใหสอดคลองกัน
4

เครื่องมือแพทย
CPTPP บังคับใหเปดตลาดเครื่องมือแพทยเกาที่ ‘ปรับสภาพเปนของใหม’ (Remanufacturing) ซึ่งจะ
เปดชองทางใหมีสินคาใชแลวเขาประเทศโดยไมตองเสียภาษีนําเขา-สงออก หากเรื่องนี้ไมไดกําหนดนิยามที่ชัดเจน
และครอบคลุมเพียงพอ ก็อาจจะทําใหไทยมีขยะอิเล็กทรอนิกสมากขึ้นอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ CPTPP ยังกําหนด
หามรัฐใหสิทธิพิเศษในการจัดซื้อเครื่องมือแพทยที่เปนนวัตกรรมไทย ซึ่งจะสงผลกระทบตอนโยบายรัฐบาลในการ
สงเสริมนวัตกรรมของคนไทย ยังมีรายละเอียดเรื่องคาใชจายในการปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียน และการ
ควบคุมกํากับใหเปนไปตาม CPTPP (เชน เพิ่มบุคลากร และพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนอิเล็กทรอนิกส และพัฒนา
ฐานขอมูล การอุทธรณ) ที่ไทยตองจายขั้นต่ําประมาณปละ 150 ลานบาท

ผลกระทบตอการเขาถึงยา จากบทวาดวยทรัพยสินทางปญญา
ในความตกลง CPTPP มาตรา 18.6 ระบุวา สมาชิกมีสิทธิ์ที่จ ะกํ าหนดขอยกเว น ที่สําคั ญ ที่จะไม ต อง
ปฏิบัติตามบทนี้ (ไดแก สถานการณฉุกเฉินระดับชาติ กรณีจําเปนเรงดวนยิ่งยวด วิกฤตดานสาธารณสุข)
ซึ่งเรื่องนี้ จะกระทบทําใหขอบเขต ‘การประกาศบังคับใชสิทธิ’ หรือ CL (Compulsory Licensing) ลดลง ซึ่ง CL
ถือเปนเครื่องมือสําคัญที่รัฐบาลไทยอาจประกาศใชในกรณีสําคัญ เชน เกิดโรคระบาดฉุกเฉิน หรือมีโรคอันตราย
รายแรงที่ตองใชยาเฉพาะบางชนิด ในอดีต ประเทศไทยก็เคยประกาศ CL โดยรัฐ และไมแสวงหากําไร เพื่อทําให
ประชาชนเขาถึงยา หนึ่งในนั้นคือยาตานไวรัส HIV โลพินาเวียร/ริโทรนาเวียร (LPV/r) ที่ใชเปนหนึ่งในการรักษา
COVID-19 ดวย ทั้งนี้ หากไทยตองทําตามเงื่อนไขของ CPTPP ก็มีขอกังวลวา ขอตกลงนี้ไมไดกําหนดขอยกเวน
กรณี for public non-commercial use ซึ่งแตกตางจากขอตกลง TRIPS และหากรัฐบาลไทยประกาศใช CL ก็
อาจจะสุมเสี่ยงตอการถูกฟองรองได
3. ผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย
การจัดซื้อจัดจาง
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ถือ เปนเครื่องยนตทางเศรษฐกิจที่สําคัญของไทยที่ใชงบประมาณแผนดินในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แตความตกลง CPTPP บังคับใหเปดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเกือบทุกระดับใหกับบริษัทขาม
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ชาติ มีผลกระทบตออุตสาหกรรมยา และวัสดุวิทยาศาสตร เครื่องมือแพทยในประเทศ ในดานการแขงขัน ซึ่ง
ภาครั ฐ จะไม ส ามารถสงวนสิ ทธิป ระโยชน บ างประการได (เพราะตองเปดการแขงขัน ใหกับยาสามัญ จากผูจัด
จําหนายของประเทศอื่น ในขณะที่ยาที่มีสิทธิบัตรก็มีผูจัดจําหนายไดเพียงรายเดียวซึ่งเกือบทั้งหมดคือยาของบริษัท
ต า งชาติ ) ไม ใช เ พี ย งแค อุตสาหกรรมยาและองคการเภสัชที่จ ะไดรับ ผลกระทบ แตร วมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมกอสราง แมประเทศเวียดนาม บูรไน มาเลเซีย จะไดชวงเวลาผอนผันปรับตัว แตช
ใ วา การ
เขารวมทีหลังของไทยจะไดเงื่อนไขเชนนี้ หากไมไดจะทําเชนไร

การยกเลิกภาษีสินคาออนไหว
CPTPP บังคับใหยกเลิกภาษีสินคาถึงรอยละ 99 ของรายการทั้งหมด ซึ่งนั่นหมายรวมถึงสินคาออนไหวที่
ไทยสงวนภายใต FTA กั บ สมาชิ ก CPTPP อื่น ๆ เชน ญี่ปุน (รถยนตสําเร็จ รูป ที่มีขนาดเครื่องยนต 3000 cc.)
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด (ยกเลิก TQR และ SSG สินคาเกษตร เชน เนื้อวัว นม และผลิตภัณฑใหเร็วขึ้นกวาป
2568)
4. จํากัดพื้นที่การกําหนดนโยบายสาธารณะ
จากขอบท ‘ความสอดคลองของขอบังคับ’ (regulatory coherence) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหการออก
กฎหมายและระเบียบตางๆ เปนไปอยางสมเหตุสมผลและสอดคลองกัน แมอาจพอมีประโยชน และเปนโอกาสที่จะ
ทําใหเกิดการพัฒนากฎระเบียบที่สมเหตุสมผล แตเปนที่สังเกตวา รายละเอียดนี้ เนนความสอดคลองของกฎหมาย
โดยมองจากวัตถุประสงคทางการคาและสงเสริมเศรษฐกิจ แตยังขาดขอคํานึงถึงดานสังคม และอาจสงผลกระทบ
ทางลบได การออกกฎ ระเบียบตางๆ ของภาครัฐอาจถูกแทรกแซงจากองค กรธุรกิจ โดยเฉพาะกฎหมายดาน
สุขภาพสาธารณสุข กฎหมายคุมครองผูบริโภค เชน บริษัทบุหรี่สามารถแทรกแซงการเสนอแกไขปรับปรุงกฎหมาย
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบของกระทรวงสาธารณสุขได ซึ่งขัดกับหลักที่พึงระวังเรื่องผลประโยชนทับซอนสําหรับกรณี
นโยบายสาธารณะ
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5. คาโงที่มาพรอมกับการคุมครองการลงทุน
CPTPP บังคับใหการคุมครองการลงทุนแกนักลงทุนตางชาติ ตั้งแตชั้นกอนการประกอบกิจการ การลงทุน
ใน Portfolio และการลงทุนที่ไมไดรับการอนุมัติการคุมครองเปนลายลักษณอักษร ซึ่งคานกับกรอบการเจรจาการ
ลงทุนที่กระทรวงการตางประเทศไดรับอนุมัติจากรัฐสภา
จากผลกระทบ 5 ขอหลักที่กลาวมา ยังไมนับรวมถึง ‘คาผานประตู’ ที่ไทยตองไปเจรจากับประเทศที่เปน
สมาชิกกอนหนา กระบวนการเขาเปนสมาชิกของ CPTPP ครั้งนี้ อยูภายใตรัฐธรรมนูญฉบับลาสุด (2560) ซึ่งเปน
ฉบับที่ไมมีขอบังคับใหรัฐบาลตองการขออนุมัติกรอบเจรจาจากรัฐสภาเพื่อไปเจรจา มีเพียงกลไกใหรัฐสภาเห็นชอบ
เมื่อเจรจาแลวเสร็จ เพื่อลงนามรอการอนุวัติตามเทานั้น
ดังนั้น แมไทยเจรจาผอนผันขอขอยกเวนไมสําเร็จ ก็ไมมีสัญญาประชาคมใดๆ จะไปขัดขวางรัฐบาลได คํา
สัญญาที่ไทยยืนยันวาจะลองเจรจาผอนผันบางเรื่องเพื่อเขารวมเปนสมาชิก CPTPP นั้น จึงถือเปนคํามั่นสัญญาที่
เลื่อนลอย

ที่มา:
● ‘รายงานผลการประเมินผลกระทบ และสิ่งที่ตองดําเนินการ หากไทยเขารวมเปนสมาชิก CPTPP’ โดย
กระทรวงสาธารณสุข
● เอกสารที่กระทรวงพาณิชยจัดทําให สมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี 18 ก.พ. 2562
โดย
กรรณิการ กิจติเวชกุล
อดีตนักขาวรายวัน คอลัมนิสต Global Report นักจัดรายการวิทยุรายการ เชาทันโลก เอฟเอ็ม 96.5 นักวิจัย
อิสระดานทรัพยสินทางปญญาและการเขาถึงยา และทํางานจับตาการเจรจาการคาเสรีในนาม FTA Watch
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