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      วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
 
เรื่อง การเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิค (CPTPP) 
เรียน  ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน 
 

พวกเราคือกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ ว็อทช์) ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคม 
ทีไ่ด้ติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่างๆ มาอย่างต่อเน่ืองยาวนานมากกว่าหน่ึงทศวรรษ รวมถึงในแง่มุมที่จะส่งผล
กระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และระบบสขุภาพ และอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม   

ตามท่ีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานได้เรียกประชุมคณะกรรมการนโยบาย
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) เมื่อวันที่ 13 ก.พ.ที่ผ่านมาเห็นชอบให้เร่งน าผลดี-ผลเสียเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ
ให้ไทยย่ืนหนังสือแสดงเจตจ านงเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิค (CPTPP) ภายในเดือนเมษายน
เพ่ือเข้าร่วมการประชุมความตกลงฯ เดือนสิงหาคมที่จะถึงน้ี 

หลังจากท่ีสหรัฐฯถอนตัวออกไปจากความตกลงเมื่อปี 2558 ภาคีความตกลงฯ ปัจจุบันเหลือ 11 ประเทศ 
ซึ่งประเทศไทยมีเอฟทีเอแล้วกับ 9 ประเทศ มีเพียงแคนาดาและเม็กซิโกที่ถือได้ว่าเป็นตลาดใหม่ ผลประโยชน์ที่ไทยจะได้จึง
ค่อนข้างต่ า คาดว่าจะท าให้จีดีพีเพ่ิมข้ึน 0.12% หรือ 13,323 ล้านบาทเท่าน้ัน  

รองนายกฯสมคิดจะแถลงย้ าว่า ไม่มีปัญหาเรื่องสิทธิบัตรยา การเก็บเมล็ดพันธ์ุของเกษตรกร และผลจาก
การเปิดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อย่างไรก็ตาม จากการท างานวิชาการและรวบรวมข้อมูลการศึกษาของกลุ่มศึกษาฯ ผลกระทบ
ทางลบจากความตกลงน้ียังมีอีกหลายประกาศ อาทิ   

1. การบังคับให้ภาคสีมาชิกต้องเข้าเป็นสมาชิกความตกลง UPOV1991 จะส่งผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิตของชุมชน และเกษตรรายย่อย โดยเฉพาะการที่เกษตรกรจะเสี่ยงต่อการถูกด าเนินคดีอาญา
หากเก็บเมล็ดพันธ์ุในฤดูกาลถัดไป หรือแลกเปลี่ยนกันในชุมชน  

2. แม้ประเด็นการขยายอายุสิทธิบัตรและการผูกขาดข้อมูลทางยาจะถูกพักไว้เมื่อสหรัฐถอนตัวจากความ
ตกลง แต่ยังมีข้อบทท่ีส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงยา อาทิ การจ ากัดสิทธิพิเศษขององค์การเภสัชกรรม, การบังคับให้ อย.ต้องท า
หน้าท่ีตรวจสอบสิทธิบัตรซึ่งเป็นทรัพย์สินเอกชน ท้ังที่ อย.มีหน้าท่ีดูแลคุณภาพ ประสิทธิภาพของยา และการคุ้มครอง
ผู้บริโภค อีกทั้งยังจ ากัดมาตรการบังคับใช้สิทธิ (Compulsory Licensing) ไม่ให้รัฐประกาศใช้แม้จะไม่แสวงหาก าไรก็ตาม ซึ่ง
มาตรการน้ีประเทศไทยเคยใช้จนท าให้องค์การเภสัชกรรมสามารถผลิตยาต้านไวรัสในราคาท่ีถูกมาก และยังเป็นยาส าคัญใน
การรักษา COVID-19  

3. ความตกลงดังกล่าว ยังบังคับให้ภาคีสมาชิกต้องคุ้มครองการลงทุน ไม่เพียงแค่การลงทุนโดยตรง แต่
รวมถึง Portfolio และการลงทุนที่ไม่ได้รับการคุ้มครองการลงทุนที่มีลายลักษณ์อักษรก็ตาม และยังเปิดโอกาสให้นักลงทุน
ต่างชาติฟ้องร้องรัฐผ่านกลไกอนุญาโตตุลาการนอกประเทศได้ แม้ว่ารัฐจะก าหนดให้มีนโยบายสาธารณะเพ่ือประชาชน แต่ขัด
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ผลประโยชน์ของนักลงทุนต่างชาติ ทั้งน้ี การคุ้มครองการลงทุนในลักษณะดังกล่าวจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประชาชนในทุก
มิติ   

 4. นอกจากน้ี สินค้าอ่อนไหวที่ประเทศไทยเคยคุ้มครองไว้ใน FTA อื่นๆ กับ 9 ชาติที่มีการก าหนดโควต้า 
ภาษี และระยะเวลาปรับตัว 99% ของสินค้าเหล่าน้ันจะถูกบังคับให้เปิดตลาดเร็วข้ึนทันที ซึ่งน่ีจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกร
และผู้ประกอบการไทย 
  จึงขอให้พรรคร่วมฝ่ายค้านพิจารณาตรวจสอบนโยบายเรือ่งน้ีอย่างละเอียดรอบคอบผ่านการต้ังกระทู้ การ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ รวมทั้งกลไกอืน่ๆของรัฐสภา ทั้งน้ี กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรภีาคประชาชน 
เครือข่ายภาคประชาสังคม และภาควิชาการ พร้อมที่จะสนับสนุนข้อมูลการศึกษาต่างๆ เพ่ือให้การเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศเกิดความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนมากท่ีสุด และไม่ปล่อยให้ผลได้กระจุกผลเสียกระจายดังที่เคยเป็นมา 
       

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
        
      ขอแสดงความนับถือ    
                                            
 
 

      นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล 
               รองประธานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) 
           ในฐานะตัวแทนภาคประชาสังคมและภาควิชาการที่ท างานติดตามเรื่องการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
 
 
ประสานงาน กรรณิการ์ 089-5003217 
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      วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
 
เรื่อง การเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิค (CPTPP) 
เรียน  ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผูแ้ทนราษฎร 
 

พวกเราคือกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรภีาคประชาชน (เอฟทีเอ ว็อทช์) ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคม 
ท่ีไดต้ดิตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องยาวนานมากกว่าหนึ่งทศวรรษ รวมถึงในแง่มุมท่ีจะส่งผล
กระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และระบบสุขภาพ และอาจก่อให้เกิดความไม่เปน็ธรรมในสงัคม   

ตามท่ีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานได้เรียกประชุมคณะกรรมการนโยบาย
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) เมื่อวันท่ี 13 ก.พ.ท่ีผ่านมาเห็นชอบใหเ้ร่งนําผลด-ีผลเสียเข้าคณะรฐัมนตรีพิจารณาเห็นชอบ
ให้ไทยยื่นหนังสือแสดงเจตจํานงเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิค (CPTPP) ภายในเดือนเมษายน
เพ่ือเข้าร่วมการประชุมความตกลงฯ เดือนสิงหาคมท่ีจะถึงนี ้

หลังจากท่ีสหรัฐฯถอนตัวออกไปจากความตกลงเมื่อปี 2558 ภาคีความตกลงฯ ปัจจุบันเหลือ 11 ประเทศ 
ซึ่งประเทศไทยมีเอฟทีเอแล้วกับ 9 ประเทศ มีเพียงแคนาดาและเมก็ซิโกท่ีถือได้ว่าเป็นตลาดใหม่ ผลประโยชน์ท่ีไทยจะได้จึง
ค่อนข้างต่ํา คาดว่าจะทําให้จดีีพีเพ่ิมข้ึน 0.12% หรือ 13,323 ล้านบาทเท่านั้น  

รองนายกฯสมคิดจะแถลงย้ําว่า ไม่มีปัญหาเรื่องสิทธิบัตรยา การเก็บเมลด็พันธ์ุของเกษตรกร และผลจาก
การเปิดจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐ อย่างไรก็ตาม จากการทํางานวิชาการและรวบรวมข้อมลูการศึกษาของกลุ่มศึกษาฯ ผลกระทบ
ทางลบจากความตกลงนี้ยังมีอีกหลายประกาศ อาทิ   

1. การบังคับให้ภาคีสมาชิกต้องเข้าเป็นสมาชิกความตกลง UPOV1991 จะส่งผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิตของชุมชน และเกษตรรายยอ่ย โดยเฉพาะการท่ีเกษตรกรจะเสีย่งต่อการถูกดําเนินคดีอาญา
หากเก็บเมล็ดพันธ์ุในฤดูกาลถัดไป หรือแลกเปลี่ยนกันในชุมชน  

2. แม้ประเด็นการขยายอายุสิทธิบัตรและการผูกขาดข้อมลูทางยาจะถูกพักไว้เมื่อสหรัฐถอนตัวจากความ
ตกลง แต่ยังมีข้อบทท่ีส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงยา อาทิ การจํากัดสิทธิพิเศษขององค์การเภสัชกรรม, การบังคับให้ อย.ต้องทํา
หน้าท่ีตรวจสอบสิทธิบัตรซึ่งเป็นทรัพย์สินเอกชน ท้ังท่ี อย.มีหน้าท่ีดแูลคุณภาพ ประสิทธิภาพของยา และการคุ้มครอง
ผู้บริโภค อีกท้ังยังจํากัดมาตรการบังคับใช้สิทธิ (Compulsory Licensing) ไม่ให้รัฐประกาศใช้แม้จะไม่แสวงหากําไรก็ตาม ซึ่ง
มาตรการนี้ประเทศไทยเคยใช้จนทําให้องค์การเภสัชกรรมสามารถผลิตยาต้านไวรสัในราคาท่ีถูกมาก และยังเป็นยาสําคญัใน
การรักษา COVID-19  

3. ความตกลงดังกล่าว ยังบังคับให้ภาคีสมาชิกต้องคุ้มครองการลงทุน ไม่เพียงแค่การลงทุนโดยตรง แต่
รวมถึง Portfolio และการลงทุนท่ีไม่ได้รับการคุ้มครองการลงทุนท่ีมีลายลักษณ์อักษรก็ตาม และยังเปิดโอกาสให้นักลงทุน
ต่างชาติฟ้องร้องรัฐผ่านกลไกอนุญาโตตลุาการนอกประเทศได้ แม้ว่ารัฐจะกําหนดให้มนีโยบายสาธารณะเพ่ือประชาชน แต่ขัด
ผลประโยชน์ของนักลงทุนต่างชาต ิท้ังนี้ การคุ้มครองการลงทุนในลักษณะดังกลา่วจะส่งผลกระทบรา้ยแรงต่อประชาชนในทุก
มิต ิ  



                                              

 4. นอกจากนี้ สินค้าอ่อนไหวท่ีประเทศไทยเคยคุ้มครองไว้ใน FTA อ่ืนๆ กับ 9 ชาติท่ีมีการกําหนดโควต้า 
ภาษี และระยะเวลาปรับตวั 99% ของสินค้าเหล่านั้นจะถูกบังคบัให้เปิดตลาดเร็วข้ึนทันที ซึ่งนี่จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกร
และผูป้ระกอบการไทย 
  จึงขอให้คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจพิจารณาตรวจสอบนโยบายเรื่องนี้อย่างละเอียดรอบคอบ 
ท้ังนี้ กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการคา้เสรภีาคประชาชน เครือข่ายภาคประชาสังคม และภาควิชาการ พร้อมท่ีจะสนับสนุนข้อมลู
การศึกษาต่างๆ เพ่ือใหก้ารเจรจาการค้าระหว่างประเทศเกิดความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนมากท่ีสดุ และไม่ปล่อยให้ผลได้
กระจุกผลเสียกระจายดังท่ีเคยเปน็มา 
       

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
        
      ขอแสดงความนับถือ    

                                            
 

      นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล 
               รองประธานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการคา้เสรีภาคประชาชน (FTA Watch) 
           ในฐานะตัวแทนภาคประชาสังคมและภาควิชาการท่ีทํางานติดตามเรื่องการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
 
 
ประสานงาน กรรณิการ์ 089-5003217 
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รายงานผลการประเมินผลกระทบ และส่ิงท่ีตองดําเนินการ หากไทยเขารวมเปนสมาชิก CPTPP 
โดย กระทรวงสาธารณสุข 

ณ วันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๑. ความคืบหนาการดําเนินงาน 

ภายหลังการแตงตั้งคณะทํางานศึกษาวิเคราะหผลกระทบฯ กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการดังนี้ 
- วิเคราะหผลกระทบในเบื้องตน โดยใชวิธีวิเคราะหระบบ และดําเนินการอยางเปนระบบในเบื้องตน 
- จัดประชุมหารือคณะทํางานฯ และหารือกลุมยอยดานการคาบริการขามแดนท่ีเก่ียวเนื่องกับสุขภาพ 
ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการมอบหมายใหหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับระบบบริการสุขภาพกลับไปหารือ และ
กําหนดประเด็นท่ีตองการกําหนดเปนขอสงวนสําหรับภาคผนวก ๑ และ ๒ ของบทวาดวยการลงทุน และ
การคาบริการขามแดน 
 

๒. การวิเคราะห – ดําเนินการเปน ๒ มิติ ดังนี้ 
๒.๑ การวิเคราะหอยางเปนระบบโดยตลอดหวงโซคุณคาของผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ ซ่ึงพบวา ความตก
ลงฯมีผลกระทบตอสุขภาพใน ๘ ประเด็นหลักไดแก  

(๑) ภูมิปญญาทองถ่ิน การแพทยแผนไทย และสมุนไพร 
(๒) ยา วัคซีน และชีววัตถุ 
(๓) เครื่องมือแพทย 
(๔) เครื่องสําอาง 
(๕) อาหาร 
(๖) ยาสูบ 
(๗) เครื่องดื่มแอลกอฮอล และ 
(๘) บริการสุขภาพ 

๒.๒ การวิเคราะหรายบท และมาตรา เพ่ือเปนขอมูลตลอดหวงโซคุณคา และเพ่ือเปนไปตามแนวทางท่ี
คณะทํางานเพ่ือเตรียมการพิจารณาเขารวมความตกลงฯ กําหนดไว 
 

๓. การดําเนินงานข้ันตอไปใหแลวเสร็จภายในสิ้นป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วิเคราะหความตกลงทุกบทตามขอ ๒.๒ อยางครบถวน โดยเฉพาะท่ีสําคัญไดแก การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (องคการเภสัชกรรม) การลงทุน และบริการขามแดนท่ีเก่ียวเนื่องกับสุขภาพ และวิเคราะหประเด็นท่ียัง
ไมครบถวน โดยเฉพาะในหัวขอ สิ่งท่ีไทยตองดําเนินการ 
 
๔. กระทรวงสาธารณสุขขอสงวนสิทธิ์ในการแกไข ตัดออก เพ่ิมเติม และปรับปรุงขอความ ขอมูลท่ีเขียนไวในราง

การประเมินผลกระทบฉบับนี้ 
 
สําหรับผลการวิเคราะหท่ีไดดําเนินการแลว มีดังนี้ 
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 ตารางสรุปผลการประเมินผลกระทบ และส่ิงท่ีตองดําเนินการ หากเขารวมเปนสมาชิกความตกลง CPTPP (ดานสาธารณสุข) 
เปนการวิเคราะหโดยเบื้องตน ยังไมแลวเสร็จ 

ขอบท ประเมินผลกระทบ สิ่งท่ีไทยตองดําเนินการ 
ขอบทท่ี ๑ มาตรา ๑.๒.๑ (บี) 
ความสัมพันธกับความตกลงอ่ืน ๆ ซึ่งกําหนดวา กรณีท่ี
มีความไมสอดคลองระหวางความตกลงอ่ืน ๆ และ
ความตกลง CPTPP สมาชิกจะใชกระบวนการหารือ
จนกวาจะมีขอสรุปท่ีพึงพอใจดวยกันท้ังสองฝาย และ
สามารถใชกลไกระงับขอพิพาทได 

ประโยชน 
 
ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ 
- ความตกลงระหวางประเทศคืออะไรบาง ในกรณีท่ี สธ มีความตกลง
ระหว า งประ เทศ เชน  Framework Convention on Tobacco 
Control (FCTC), International Health Regulation (IHR), ASEAN 
จะตองดําเนินการอยางไร 

 

ประเด็นท่ีตองตัดสินใจระดับนโยบาย 
 
กฎหมายและประเด็นท่ีจําเปนตองปรับปรุง 
 
แนวทางรองรับผลกระทบ 
 
แนวทางและทาทีการเจรจา 
ขอยกเวนความตกลงระหวางประเทศท่ีดําเนินการโดยมุงเนนการ
สาธารณสุขลุขภาพ ( เชน  Framework Convention on Tobacco 
Control, International Health Regulation, ASEAN Medical Device 
Directive เปนตน) 

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

ประโยชน 
ภาษีศุลกากรท่ีลดลง และมีเครื่องมือแพทยหลากหลายมากข้ึน 
(๑) ลดภาษีนําเขา (จาก รอยละ ๕-๒๕ เหลือ ๐) แตไมเปนเครื่อง
ยืนยันวาราคาเครื่องมือแพทยจะลดลง เพราะบริษัทมีกลยุทธดาน
ราคาอ่ืน ๆนอกจากภาษี และกลไกการควบคุมของประเทศยังไมมีประ
สิทธิเทาท่ีควร 
(๒) ในป ๒๕๕๗ มลูคาการสงออก ๙๓,๔๔๗ ลานบาท 
ขอหวงกังวล/ผลกระทบ 
มีเครื่องมือแพทย (new and remanufactured) จากตางประเทศ
ออกวางตลาดในประเทศไทยไดเรว็ข้ึนและมากข้ึนจากระบบท่ีพัฒนา
เพ่ิมข้ึนและ 
(๑) จะมีขยะอิเล็คทรอนิกสมากข้ึนอยางรวดเร็ว ในกรณีท่ีไมไดกําหนด
นิยามท่ีชัดเจนและครอบคลมุเพียงพอ 
(๒) รัฐไมสามารถใหสิทธิพิเศษในการจัดซื้อเครื่องมือแพทยท่ีเปน
นวัตกรรมไทย 

ประเด็นท่ีตองตัดสินใจระดับนโยบาย 
- ดูประโยชนภาพรวมระหวาง remanufactured goods อ่ืน ๆ และ
เครื่องมือแพทย และสินคาใชแลว 
- ยกเวนการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ และการนําเขา-สงออกกับสินคาใชแลว 
(used goods) 
กฎหมายและประเด็นท่ีจําเปนตองปรับปรุง 
๑. พรบ.ควบคมุเครื่องมือแพทย 
๒. พรบ.คุมครองผูบริโภค 
๓. ประกาศกําหนดหลักเกณฑการนําเขาเครื่องมือแพทย 
แนวทางรองรับผลกระทบ 
๑) แกไขกฎหมายเพ่ือใหนําเขาเครื่องมือแพทย remanufactured ได 
(๒) ลงทุนในการพัฒนาระบบและหองปฏิบัติการตรวจสอบ เพ่ือทดสอบ
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพเครื่องมือแพทย 
(๓) ลงทุนในระบบกําจัดขยะใหเพียงพอตอเครื่องมือแพทยสิ้นสภาพ 
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(๓) มีสินคาใชแลวเขาประเทศโดยไมตองเสียภาษีนําเขา-สงออก 
(๔) คาใชจายในการปรับปรุงระบบการข้ึนทะเบียน และการควบคุม
กํากับใหเปนไปตาม TPP (เชน เพ่ิมบุคลากร และพัฒนาระบบข้ึน
ทะเบียนอิเล็คทรอนิกส และพัฒนาฐานขอมูล การอุทธรณ) ข้ันต่ํา
ประมาณปละ ๑๕๐ ลานบาท 
(๕) คาใชจายในการกําจัดขยะอิเลค็ทรอนิกส xx บาทตอป (ป ๒๕๕๕ 
ประเทศไทยมีขยะอิเล็กทรอนิกส ๓.๖ แสนตัน) 
(๖) คาใชจายในการพัฒนาระบบตรวจสอบ 

(๔) จัดตั้งกองทุนจากรายไดจาก TPP เพ่ือใชในการสงเสริมการวิจยัและ
พัฒนา การสรางนวัตกรรม การสงเสรมิภาคเอกชนไทยในการผลิตใน
ประเทศ และการควบคุมกํากับ เครื่องมือแพทย (รวมถึงการทดสอบและ
หองปฏิบัติการความปลอดภยัและประสิทธิภาพ) 
(๕) แกไขระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐใหซื้อเครื่องมือแพทย 
remanufactured ได 
(๖) การสรางระบบคุมครองผูบริโภคท่ีเขมแข็ง และมีประสิทธิภาพเพ่ือ
รองรับการเกิดผลกระทบดานลบ 
(๗) หานโยบายสงเสริมนวัตกรรมไทยท่ีจะสงเสริม 
แนวทางและทาทีการเจรจา 
... 

ขอบทท่ี ๒ มาตรา ๒.๒๗ ขอกําหนดดาน Modern 
biotechnology ซึ่งรวมการดัดแปรพันธุกรรม (GMO) 
ในสินคาเกษตรและประมง แตไมรวมยาและผลิตภัณฑ
ยา และรวมถึงการคาสินคาท่ีไดมาจากเทคโนโลยีน้ี  

ประโยชน 
๑. เมื่อประเทศมปีญหาเรื่องความมั่งคงทางอาหาร 
๒. เพ่ิมความโปรงใสในกระบวนการขออนุญาตนําเขาของประเทศ  
๓. สงเสริมการใชเทคโนโลยีใหมๆ ในการผลิตหรือนําเขาสินคาเกษตร
และอาหาร 
ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ 
๑ สุขภาพของบุคคล: ผลกระทบตอพันธุกรรม ซึ่งยังไมมีผลการศึกษา
ทางวิทยาศาสตรท่ีชัดเจนท้ังดานบวก-ลบ ดังน้ัน จึงใชระบบปองกันไว
กอน (precautionary measure) 
๒. เพ่ิมข้ันตอนและกระบวนงานในการขออนุญาต เชน การแจงขอมูล 
หรือสงรายงานประจําป รวมถึงตองมอบหมายใหมีผูดําเนินการตอบ
คําถามจาก Committee ในกรณมีีขอสงสัย 
๓. ขอจํากัดในทรัพยากรท้ังบุคคลากรและงบประมาณ ในการ
จัดเตรียมมาตรการรองรับ เชน หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะห 
เครื่องมือและวิธีการตรวจวิเคราะหท่ีรวดเร็วแมนยํา การจัดใหมรีะบบ
การทวนสอบกลับท่ีมปีระสิทธิภาพ รวมถึงการจัดทํากระบวนการ
ประเมินความเสี่ยงตอผลติภณัฑประเภท Modern biotechnology 
โดยเฉพาะในกรณีของ LLP occurrences   
๔. ไทยอาจจะสญูเสียจุดยืนในการผลักดันสินคาเกษตรและอาหาร
ตามยุทธศาสตรของประเทศท่ีตองการเปนแหลงผลติสินคาเกษตร

ประเด็นท่ีตองตัดสินใจระดับนโยบาย 
๑. การรับ-ไมรับ GMO พรอมนโยบายการบริหารจัดการ เชน มาตรการ 
zoning มาตรการตรวจสอบ ณ ดานนําเขา หองปฏิบัติการและวิธี
วิเคราะหท่ีมีประสิทธิภาพ 
กฎหมายและประเด็นท่ีจําเปนตองปรับปรุง 
๑. พรบ.อาหาร 
๒. (ราง) พรบ.คุมครองพันธุพืช (กรมวิชาการเกษตร) 
แนวทางรองรับผลกระทบ 
๑. กําหนดนโยบายและมาตรการระดับประเทศ ท่ีชัดเจน ประเด็น GMO 
ซึ่งนโยบายและการบริหารจัดการของประเทศไทยแตกตางกับ CPTPP 
๒. ตองมีแนวทางการควบคุมการคาสินคา เชน ระบบการตรวจสอบ ณ 
ดานนําเขา ระบบสอบยอนกลับ (Traceability system) ถึงประเทศตน
ทาง เพ่ือตรวจสอบ ในกรณ ีLLP และการแสดงขอมลูแกผูบริโภค  
๓. พัฒนาหนวยประเมินและผูเช่ียวชาญดาน GMO โดยเฉพาะ และ
พัฒนาการประเมินความปลอดภัยของ GMO ตามแนวทางสากลท้ังสาม
ดาน 
๔. พัฒนาหองปฏิบัติการใหมีสมรรถนะเพียงพอตอการวิเคราะห GM 
ชนิดใหมๆ 
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อินทรียได เพราะยังไมมีการกําหนดนโยบายหรือมาตรการ zoning ท่ี
ชัดเจนและเปนรูปธรรม 
๕. การใชหลักการวิเคราะหความเสี่ยงและอางอิงหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร ยังจําเปนตองพิจารณาบริบทแวดลอมอ่ืนดวย 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากประเด็นน้ันยังมีขอถกเถียงในดานหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตรและการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
๖. หลักการประเมินความเสี่ยงของโคเด็กซท่ีระบุน้ันต่ํากวาความ
เปนไปใน ปจจุบัน ซึ่งเพ่ิมเติม (1) Guideline for the conduct of 
food safety assessment of food derived from recombinant-
DNA 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 ท่ีกําหนดใน CPTPP แลว 
ตองการเอกสารการประเมินท้ังสามดาน   

๕. เตรียมความพรอมใหแกผูเก่ียวของ ไดแก เกษตรกร ผูคา ผูจาํหนายให
มีความรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงการสื่อสารผูบริโภค 
๖. เตรียมมาตรการปองกันการกลายพันธุของพืช/ผัก/ผลไมดั้งเดิมของ
ไทยท่ีไมมีการใช GM และมาตรการเยียวยาแกผูไดรับผลกระทบ 
แนวทางและทาทีการเจรจา 
เจรจาไดเมื่อมีนโยบายของประเทศและระบบการบริหารจัดการท่ีชัดเจน 
รองรับผลในทุกมิติ จากการเขารวม CPTTP 

ขอบทท่ี ๓ ทุกมาตรา 
กําหนดวิธีการคดิสะสมแหลงกําเนิดของวัตถุดิบผลิตยา 
ชีววัตถุ ผลิตภณัฑอ่ืน ๆ  เชน เครือ่งสําอาง อาหาร 
สมุนไพร เครื่องมือ/วัสดุการแพทย 

ประโยชน 
- สินคาสงออกท่ีเขาเกณฑจะไดสทิธิทางภาษีตามบทท่ี 2 

ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ 
- ไมไดประโยชนดานภาษีในการสงออก (๑) ยาสามัญ เพราะแหลง
วัตถุดิบไมใชประเทศสมาชิก CPTPP (๒) เครื่องสําอางท่ีใชสมนุไพร 
นํ้ามันสกัด หรือสารสกัดสมุนไพรเปนองคประกอบเน่ืองจากเปนการ
นําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศมากกวาใชวัตถุดิบในประเทศ และ (๓) 
ยาแผนไทยท่ีใชสมุนไพรไทย ไมสามารถสงออกไดโดยเพราะไม
สามารถข้ึนทะเบียนในประเทศปลายทางได 

ประเด็นท่ีตองตัดสินใจระดับนโยบาย 
 
กฎหมายและประเด็นท่ีจําเปนตองปรับปรุง 
 
แนวทางรองรับผลกระทบ 
 
แนวทางและทาทีการเจรจา 
 

ขอบทท่ี ๗  
มาตรา ๗.๘  
การยอมรับความเทาเทียมในความแตกตาง
(equivalence) ของมาตรการสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช (SPS) กับประเทศคูภาคี โดยมุงเนนการ
ทําความเทาเทียมเชิงระบบ (a system-wide basis) 
หรือกลุมมาตรการ (a group of measures) 

 
ประโยชน 
(๑) ลดภารกิจการตรวจสอบสินคาอาหาร 
ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ 
(๑) ความแตกตางในระบบการบรหิารจัดการความปลอดภัยของ
ประเทศไทย กับ ๑๑ ประเทศใน CPTTP ทําใหการพิจารณาความเทา
เทียมในรูปแบบทวิภาคีจะมคีวามชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากกวา 

 
ประเด็นท่ีตองตัดสินใจระดับนโยบาย 
 
กฎหมายและประเด็นท่ีจําเปนตองปรับปรุง 
 
แนวทางรองรับผลกระทบ 
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๑. ยกระดับมาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพภายในประเทศใหสูงข้ึน
เพ่ือใหเทาเทียมกับขอกําหนดตามความตกลง 
๒. ตองวิเคราะหขอมูลระบบการจัดการความปลอดภัยอาหารและ
มาตรการ SPS ของ ๑๑  ประเทศเทียบเคียงกับประเทศไทย ซึ่งตองอาศัย
ขอมูลท้ังโครงสรางหนวยงาน พฤติกรรมผูบริโภคและขอมูลเชิงเศรษฐกิจ 
ประกอบการพิจารณา   
แนวทางและทาทีการเจรจา 
การเจรจาแบบทวิภาคีจะมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากกวา 

มาตรา ๗.๙ 
การประเมินความเสีย่ง 
การวิเคราะหความเสีย่งและขอมลูวิทยาศาสตร 

ประโยชน 
(๑) เปนไปตามกติกาสากลตามความตกลงพหุภาคี WTO (SPS) 
ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ 
(๑) ตองพิจารณาจากขอมูลทางวิทยาศาสตร การวิเคราะหความเสีย่ง
จะตองพิจารณาและเลือกทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง โดยไม
เปนอุปสรรคทางการคามากเกินกวาวัตถุประสงค SPS โดยพิจารณา
ความเหมาะสมทางเทคนิคและทางเศรษฐกิจ เปนผลใหตองทบทวน
และปรับเปลีย่นระบบการตรวจสอบการนําเขา โดยเฉพาะความ
สมบูรณของขอมูลท้ังในเชิงคุณภาพและปรมิาณอยางครบถวนและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงใหมีระบบตรวจสอบคุณภาพ ณ ดานท่ีทันสมัย 
รวดเร็ว และโปรงใส 
(1) ยังขาดศักยภาพดานผูเช่ียวชาญในประเมินความปลอดภยัอาหาร
ในมิติตางๆ ท่ีครอบคลุม และขอมลูวิทยาศาสตรเพียงพอตอการ
สนับสนุนการประเมินความปลอดภัย  
(๒) ภายใตการวิเคราะหความเสีย่ง คือการบริหารจดัการความเสี่ยง
บนพ้ืนฐานของผลการประเมินความเสีย่งทางวิทยาศาสตร ซึ่ง
จําเปนตองพิจารณาบรบิทแวดลอมอ่ืนดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง หาก
ประเด็นน้ันยังมีขอถกเถียงในดานหลักฐานทางวิทยาศาสตรและการ
บริหารจดัการความเสี่ยงอยู ยกตัวอยาง เชน GMO  
   นอกจาก GMO แลว ยังมีหลายประเด็นท่ีสงผลกระทบตอมาตรการ 
SPS เน่ืองจากขอจํากัดดานขอมูลทางวิทยาศาสตรและการบริหาร
จัดการความเสีย่งท่ีแตละประเทศสมาชิก CPTP มีความแตกตาง เชน 

ประเด็นท่ีตองตัดสินใจระดับนโยบาย 
 
กฎหมายและประเด็นท่ีจําเปนตองปรับปรุง 
 
แนวทางรองรับผลกระทบ 
๑. ลงทุนในการศึกษาขอมลูทางวิทยาศาสตรและผลกระทบเพ่ือกําหนด
กฎหมาย good regulatory practice (GRP) รองรับดาน SPS ใน
ประเด็นใหม เชน nanotechnology 
๒. บูรณการการทํางานของหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีมีอํานาจหนาท่ีดานการ
กํากับดูแลดาน SPS 
๓. จัดตั้งหนวยประเมินความเสีย่งของประเทศไทยท่ีข้ึนตรงกับรัฐบาล 
เพ่ือทําขอมูลวิชาการสนับสนุนการกําหนดนโยบายหรือการตดัสินใจใน
การบริหารจัดการความปลอดภัยอาหาร  
๔. พัฒนานโยบายและแผนบูรณาการดานความปลอดภัยอาหาร ตลอด
หวงโซซึ่งมีหลายหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
แนวทางและทาทีการเจรจา 
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nanomaterials หรือ nano-products การใชฮอรโมน หรือวัคซีนใน
อุตสาหกรรมสัตวเพ่ือบริโภคเปนอาหาร เปนตน 

มาตรา ๗.๑๑ 
การตรวจสอบการนําเขา (Import checks) ตองอยูบน
พ้ืนฐานของโปรแกรมการจัดการความเสี่ยง 
 

ประโยชน 
(1) มีมาตรการควบคุมสินคานําเขาท่ีมีปญหาท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ 
(๑) ตองจัดใหมีระบบการแจงตือน (notification) และฐานขอมูลท่ี
ครบถวน ถูกตองและรวดเร็วในการแจงขอมูลท่ีกําหนดแกประเทศผู
สงออก ภายใน ๗ วัน ในกรณีท่ีสินคานําเขาน้ันพบความไมสอดคลอง
กับกฎหมายหรือไมปลอดภัยตอผูบริโภค 

ประเด็นท่ีตองตัดสินใจระดับนโยบาย 
 
กฎหมายและประเด็นท่ีจําเปนตองปรับปรุง 
 
แนวทางรองรับผลกระทบ 
๑. ตองกําหนดมาตรการและจัดทําขอมูลเก่ียวกับการกํากับดูแลการ
นําเขา 
๒. ตองกําหนดมาตรการและจัดทําขอมูลเก่ียวกับการกํากับดูแลการ
นําเขารวมถึงระบบการแจงเตือนประเทศผูสงออก ท่ีถูกตอง รวดเร็ว 
แนวทางและทาทีการเจรจา 
 

มาตรา ๗.๑๒ 
การรับรอง (certificate) 

ประโยชน 
มีขอมูลทวนสอบทางระบบอิเล็กทรอนิกส ท่ีรวดเร็ว 
ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ 
ความพรอมของกฎหมายและระบบจากทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ท้ังหมดรองรับระบบ e-certification 

ประเด็นท่ีตองตัดสินใจระดับนโยบาย 
 
กฎหมายและประเด็นท่ีจําเปนตองปรับปรุง 
 
แนวทางรองรับผลกระทบ 
พัฒนาฐานขอมูลและระบบ e-certificate ท่ีรองรับความรวมมือ โดยตอง
มีความพรอมของขอมูลและการปองกันขอมูล รวมถึงการตรวจสอบท่ี
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
แนวทางและทาทีการเจรจา 
 

มาตรา ๗.๑๓  
การอนุญาตใหประเทศคูภาคมีีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนากฎระเบียบตาง ๆ ตั้งแตการเริม่ตน
ยกราง การเผยแพรขอคิดเห็นผานชองทางสาธารณะ
หรือเว็บไซต ภายในเวลาท่ีกําหนด และใหมีระยะเวลา

ประโยชน 
๑.  สวนมากเปนไปตามหลักกติกาความตกลพหุภาคี WTO 
๒. สรางความโปรงใสของกระบวนการจัดทํากฎระเบียบ/ขอบังคับทาง
เทคนิค มาตรฐาน และกระบวนการประเมินความสอดคลอง 

ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ 

ประเด็นท่ีตองตัดสินใจระดับนโยบาย 
กระบวนการท่ีเกินจากขอตกลงตามกติกาสากล (WTO) วาจะรับหรือไม 
กฎหมายและประเด็นท่ีจําเปนตองปรับปรุง 
พรบ.อาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
แนวทางรองรับผลกระทบ 
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ปรับตัวการบังคับกฎหมายมากกวา ๖ เดือน ยกเวน
กรณีเรงดวน 

๑. มีขอกําหนดท่ีมากเกินกวาความตกลงพหุภาคี คือ กรณีแนวทาง
หรือกระบวนการท่ีไมใชกฎหมายบังคับ ซึ่งไมจําเปนตองหารือ และ
เปนภาระงานท่ีมากเกินจําเปน 
๒. การเผยแพรผลการใหความเหน็จากประเทศสมาชิกหรือภาคสวนท่ี
เก่ียวของ แกสาธารณะ เกินจากการหลักการสากลท่ีกําหนดไว 
๓. การกําหนดระยะเวลาชวงปรับกอนกฎหมายจะมีผลบังคับใช ใน
กรณีท่ีไมใชเรื่องเรงดวนตอสุขภาพมนุษย สัตว พืช น้ัน เปนการ
พิจารณาตามขอมูลภาพรวมของประเทศ และเปนอํานาจอธิปไตยใน
การกําหนด ซึ่งเกินจากหลักการสากลท่ีกําหนดไว 

๑. ตองกําหนดนโยบายและมาตรการ/แนวทางสําหรับการเขารวมในการ
พัฒนากฎหมายของประเทศคูภาคีตางๆ รวมถึงกระบวนการในการรักษา
ความลับ  เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ และไมสงผลตอการ
คุมครองผูบริโภคในประเทศ 
๒. ตองเพ่ิมกระบวนงานในการออกกฎหมาย ในสวนท่ีเกินจากขอกําหนด
ตามกติกา WTO รวมถึงการถูกกําหนดกรอบระยะเวลาการบังคับใช
กฎหมาย ซึ่ง พรบ. อาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ ใหอํานาจรัฐมนตรีเปนผูกําหนด
กฎหมายโดยไมระบุชวงระยะเวลาในการบังคับใช ซึ่งจะพิจารณาเปนราย
กรณี ตามผลกระทบภาพรวมของประเทศ 
แนวทางและทาทีการเจรจา 
เจรจาใหขอกําหนดไมเกินจากกติการสากลท่ีกําหนดไว 

ขอบทท่ี ๘  
มาตรา ๘.๗ 
การอนุญาตใหประเทศคูภาคมีีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนากฎระเบียบตาง ๆ ตั้งแตเริ่มตน 

ประโยชน 
- สรางความโปรงใสของกระบวนการจัดทํากฎระเบียบ/ขอบังคับทาง
เทคนิค มาตรฐาน และกระบวนการประเมินความสอดคลอง 
ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ 
- ประเทศคูภาคีสามารถเขาถึงขอมูลเชิงลึกและรับรูสถานการณของ
ประเทศไดท้ังหมด ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความนาเช่ือถือของประเทศ
และการคาระหวางประเทศได 

ประเด็นท่ีตองตัดสินใจระดับนโยบาย 
 
กฎหมายและประเด็นท่ีจําเปนตองปรับปรุง 
 
แนวทางรองรับผลกระทบ 
- ตองกําหนดนโยบายและมาตรการ/แนวทางสําหรับการเขารวมในการ
พัฒนากฎหมายของประเทศคูภาคีตางๆ รวมถึงกระบวนการในการรักษา
ความลับ  เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ และไมสงผลตอการ
คุมครองผูบริโภคในประเทศ 
แนวทางและทาทีการเจรจา 
 

มาตรา ๘.๘ 

ชวงเวลาในการปฏิบัตติามกฎหมาย กําหนดใหมีชวง
ระยะเวลาปรบัตัวกอนบังคับใชกฎหมายมากกวา ๖ 
เดือน ยกเวนกฎหมายท่ีเก่ียวของกับกรณีเรงดวนตอ
สุขภาพมนุษย สัตว พืช 

ประโยชน 
 
ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ 
- การกําหนดระยะเวลาชวงปรับกอนกฎหมายจะมีผลบังคับใช น้ัน 
เปนการพิจารณาตามขอมูลภาพรวมของประเทศ และเปนอํานาจ
อธิปไตยในการกําหนด ซึ่งเกินจากหลักการสากลท่ีกําหนดไว 

ประเด็นท่ีตองตัดสินใจระดับนโยบาย 
กระบวนการท่ีเกินจากขอตกลงตามกติกาสากล (WTO) วาจะรับหรือไม 
กฎหมายและประเด็นท่ีจําเปนตองปรับปรุง 
พรบ.อาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
แนวทางรองรับผลกระทบ 
ตองเพ่ิมกระบวนงานในการออกกฎหมาย ในสวนท่ีเกินจากขอกําหนดตาม
กติกา WTO รวมถึงการถูกกําหนดกรอบระยะเวลาการบังคับใชกฎหมาย ซึ่ง 
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พรบ.อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหอํานาจรัฐมนตรีเปนผูกําหนดกฎหมายโดยไม
ระบุชวงระยะเวลาในการบังคับใช ซึ่งจะพิจารณาเปนรายกรณี ตาม
ผลกระทบภาพรวมของประเทศ 
แนวทางและทาทีการเจรจา 
เจรจาใหขอกําหนดไมเกินจากกติการสากลท่ีกําหนดไว 

มาตรา ๘.๑๔ และภาคผนวก ๘-เอ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล (ครอบคลุมเฉพาะไวนและสรุากลั่น (wine 
and distilled spirits) ไมรวมสุราหมัก (เบียร) แตดวย
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับฉลาก ไทยไมเคยเลือกเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลประเภทใดประเภทหน่ึง) 
 

ประโยชน 
๑. ธุรกิจมีคาใชจายดานฉลากลดลง ไมตองทําฉลากใหม เพียงแตทํา
ฉลากเสริมเพ่ิมตามขอกําหนดของกฎหมายแตละประเทศ 

๒. สามารถแสดงคุณภาพหรือคณุสมบัตไิดโดยไมตองลดขนาดของ
พ้ืนท่ี ในกรณีท่ีรัฐตองการใหเผยแพรคําเตือนตาง ๆ 

ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ 
๑. มาตรการท่ีมุงคุมครองเรื่องการโฆษณาบนฉลากและขอความคํา
เตือนดานสุขภาพตามประกาศฉลากท่ีประชาชนไดรับความคุมครองไว
แตเดิมจะใชไมได 

๒. การออกอนุบัญญตัิขอความ และรูปภาพคําเตือนบนฉลาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในอนาคต จะไมสามารถบังคับใชกับฉลากหลัก
ได 

๓. มาตรฐาน Codex CAC/GL 38-2001 เปนมาตรฐานกําหนดฉลาก
อาหาร แตเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกชนิดไมใชอาหารธรรมดาท่ัวไป (no 
ordinary food ตาม FAO)  จึงจําเปนตองมีขอกําหนดการแสดงฉลาก
และคําเตือนใหมากกวาฉลากอาหารท่ัวไป 

ประเด็นท่ีตองตัดสินใจระดับนโยบาย 
 
กฎหมายและประเด็นท่ีจําเปนตองปรับปรุง 
 
แนวทางรองรับผลกระทบ 
๑. ยกระดับมาตรการในการควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอลภายในประเทศ
ดานอ่ืน ๆ เชน หามการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยสิ้นเชิง การ
จํากัดความหนาแนนของจุดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

๒. ใชกระบวนการยตุิธรรมระหวางประเทศหรือใชวิธีผสมผสานการระงับ
ขอพิพาทท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพ่ือรักษาผลประโยชนสูงสุดรวมกันของ
คูพิพาท 

๓. ในการออกอนุบัญญัติเ พ่ิมเติม ใหกําหนดขนาดของฉลากเสริม 
(Supplementary) สําหรับขอความคําเตือนดานสุขภาพใหมีขนาด
ใกลเคียงกับฉลากหลัก 
แนวทางและทาทีการเจรจา 
- ใหประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล เรื่อง หลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไข เก่ียวกับฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.๒๕๕๘ 
ซึ่งไดบังคับใชกอนการเขารวม CPTPP มีผลบังคับใชตอไป 

เน้ือหาภาคผนวก ๘-เอ 

- การกําหนดเรื่องข้ันตอนกระบวนการออกกฎระเบียบ  

- ฉลากท่ีรัฐตองการใหแสดงเพ่ิมเติมเปนฉลากเสริมท่ีติดเพ่ิมเติมบนภาชนะบรรจุของสุรานําเขาภายหลังจากท่ีนําเขาประเทศแลวกอนออกขายหรือกอนออกจากดานศุลกากร 

- ตองอนุญาตใหแสดงปรมิาณแอลกอฮอลในรูปแบบท่ีกําหนด 

- กรณีของไวน จะตองอนุญาตใหใชคําวาไวนเปนช่ือได  รวมถึงคําอ่ืน ๆ  ท่ีกําหนด 
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- ตองใหแสดงรายละเอียดท่ีกําหนดใน 1 single field 

- ใหยอมรับการตรวจจากประเทศผูผลิตในประเด็นท่ีกําหนดของไวน โดยไมใหมีการตรวจซ้ําในประเทศท่ีนําเขา 

- ใหใช Codex CAC/GL 38-2001 ในกรณีท่ีตองการ กําหนดเรื่องการปกปองสุขภาพ 

- กรณีมีหลายภาษา ทุกภาษาควรใหมีขนาดเทากัน 

- หามสั่งใหใชช่ือการคา และเครื่องหมายการคาท่ีแปลบนภาชนะบรรจุ ฉลากหรือหีบหอ 
มาตรา ๘.๑๔ และ ภาคผนวก  ๘-ซี เภสัชภณัฑ 
 

ประโยชน 
สรางความโปรงใสของกระบวนการจัดทํากฎระเบียบ/ขอบังคับทาง
เทคนิค มาตรฐาน และกระบวนการประเมินความสอดคลอง 

ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ 
๑. ขอบทไมมีนิยามของคําวา “International Standards” ซึ่งอาจ
ใชมาตรฐานของประเทศคูภาคีใหญมาอางอิงไดมากข้ึน หรือ อาจจะมี
การใชมาตรฐานระหวางประเทศท่ีไทยไมไดใชอางอิงในการกําหนด
กฎระเบียบ และกระบวนการตรวจสอบรับรอง เปนอุปสรรคในการ
บริหารจดัการ 
๒. ใชงบประมาณและระยะเวลาในการดําเนินการเพ่ือเตรียมความ
พรอมดานระบบฐานขอมลูท่ีเก่ียวกับระเบียบขอบังคับทางเทคนิค 
หรือมาตรฐานระหวางประเทศรวมท้ังเผยแพรขอมลูดังกลาวตอ
ภาคเอกชนตาง ๆ รวมท้ังอาจจะตองแกไขกฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ 
ใหสอดคลองกัน 

ประเด็นท่ีตองตัดสินใจระดับนโยบาย 
 
กฎหมายและประเด็นท่ีจําเปนตองปรับปรุง 
พรบ.ยา 

แนวทางรองรับผลกระทบ 
๑. มาตรการรองรับเพ่ือทดแทนการขอ certificate of pharmaceutical 
products, certificate of free sale ประกอบการข้ึนทะเบียนยา คือ 
มาตรการประสานงานกับหนวยงาน FDA ระหวางประเทศภาค ี
๒. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร และระบบใหสามารถข้ึนทะเบียนโดย
ไมอางอิงทะเบียนจากประเทศผูผลิต 
แนวทางและทาทีการเจรจา 
 

เน้ือหาภาคผนวก ๘-ซ ี
- การออกมาตรการเพ่ือกํากับควบคุมและคุมครองผูบริโภคจะตองมีขอมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร/ วิชาการสนับสนุน การดาํเนินการตองจัดใหมีการมสีวนรวมจากประเทศสมาชิกและผูท่ีไดรับผลกระทบ
นับตั้งแตกระบวนการยกราง ตองดําเนินการในระยะเวลาท่ีกําหนด เปดใหมีการอุทธรณ และการช้ีแจงเปนลายลักษณอักษร 
- การตอทะเบียนยา ระหวางยื่นดาํเนินการจะตองอนุญาตใหขายไดดวยทะเบียนเดิม ยกเวนกรณีท่ีมีประเด็นหวงกังวลเรื่องสุขภาพหรือความปลอดภัยท่ีมีนัยสําคญั 

- หามเรียกรองขอมูลการขาย, การเงิน, ราคายา เปนสวนหน่ึงของการอนุมัติทะเบียนยา ดังน้ัน 

- ตองไมกําหนดเง่ือนไขวา ยาท่ีจะมาข้ึนทะเบียนในประเทศน้ันจะตองไดข้ึนทะเบียนในประเทศผูผลิตแลว แตอาจใชวิธีอางอิงไดเน่ืองจากขอจํากัดดานทรัพยากร (บุคคลากร และความรู ฯ) ของประเทศตน 

- ในระหวางการตอทะเบียนอนุญาต ตองอนุญาตใหขายไดในทะเบียนเดิม ยกเวนกรณีดานความปลอดภัยและสุขภาพอยางมีนัยสําคัญ 
มาตรา ๘.๑๔ และ ภาคผนวก ๘-ดี เครื่องสําอาง 
 

ประโยชน ประเด็นท่ีตองตัดสินใจระดับนโยบาย 
 

กฎหมายและประเด็นท่ีจําเปนตองปรับปรุง 
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การเปลีย่นระบบการอนุญาตไปเปนระบบการจดแจงโดยสมัครใจหรอื
บังคับ จะทําใหการคาสะดวกรวดเร็วมากข้ึนเน่ืองจาก การลดทอน
ระบบการจดแจงกอนผลิต/นําเขา 

ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ 
๑. ดวยระบบจดแจงกอนผลติ/นําเขาจะทําใหสารตองหามเขาสูตลาด
ไดงายและมากข้ึน 

๒. การไมใหระบุเลขท่ีจดแจงบนฉลาก ลดภาระผูประกอบการ แต
เจาหนาท่ีและผูบริโภคขาดเครื่องมือท่ีใชเช่ือมโยงและอางอิงขอมูล
ระหวางระบบทะเบียนผลิตภณัฑและการนําเขาสงออก รวมถึงการ
ตรวจสอบความถูกตองของผลติภณัฑในทองตลาด การสืบคน
ผลิตภณัฑจะทําไดยาก 
การไมใหระบุเลขท่ีจดแจงบนฉลาก  เพ่ือลดภาระผูประกอบการ
เครื่องสําอาง  แตผูบริโภคขาดเครือ่งมือในการตรวจสอบผลติภณัฑใน
ทองตลาดวาผานการจดแจงจากอย. หรือไม  และเจาหนาท่ีอย.  และ
สสจ. ขาดเครื่องมือท่ีใชเช่ือมโยง  และอางอิงขอมูลระหวางระบบการ
จดแจงผลิตภณัฑ  และการนําเขา-สงออก  รวมถึงการตรวจสอบความ
ถูกตองและการสืบคนผลิตภณัฑจะทําไดยาก 
๓. มีการประเมินความปลอดภัยของรายการสารท่ีอาจใชเปนสวนผสม
ในเครื่องสําอาง และวัตถุท่ีหามใชเปนสวนผสมในเครื่องสําอาง หรือมี
การประเมินตามแตกรณ ี

- ประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอางเรื่อง ฉลากฯ 

แนวทางรองรับผลกระทบ 
๑. เพ่ิมความเขมงวดและบทลงโทษตอผูกระทําผิด 

๒. เพ่ิมจํานวนเจาหนาท่ีเพ่ือกํากับดูแลผลิตภัณฑในตลาดเพ่ือการ
คุมครองผูบริโภค 

๓. หากยอมรับขอตกลง ตองมรีะยะเวลาเตรียมการและเปลี่ยนผาน 

๔. หาวิธีการใหมทดแทนเลขจดแจง 
๕. เตรียมมาตรการอ่ืน  เชน การแสดง QR code  แทนการแสดง 
Notification number ท่ีฉลากเพ่ือใชในการทํา Post market 
surveillance 
๖. เตรียมงบประมาณและระยะเวลาในการดําเนินการเพ่ือเตรยีมความ
พรอมของบุคลากรใหสามารถดําเนินการตามหลักการ GRP (การใช
หลักฐานเชิงประจักษในการพัฒนากฎระเบียบ การประเมินผลกระทบ
ของการออกกฎหมาย Regulatory Impact Assessment)   
๗. การ notify องคการการคาโลกตาม TBT agreement 

แนวทางและทาทีการเจรจา 
 

เน้ือหาภาคผนวก ๘-ด ี
- กํากับเรื่องนิยาม 
- การออกมาตรการเพ่ือกํากับควบคุมและคุมครองผูบริโภคจะตองมีขอมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร/ วิชาการสนับสนุน การดาํเนินการตองจัดใหมีการมสีวนรวมจากประเทศสมาชิกและผูท่ีไดรับผลกระทบ
นับตั้งแตกระบวนการยกราง ตองดําเนินการในระยะเวลาท่ีกําหนด เปดใหมีการอุทธรณ และการช้ีแจงเปนลายลักษณอักษร 
- เมื่อจะออกกฎระเบียบ ตองพิจารณาหลักฐานทางวิทยาศาสตรและแนวทางท่ีจัดทําดวยความรวมมอืระหวางประเทศกอน  
- ใหเปลี่ยนระบบอนุญาตกอนออกตลาดเปนระบบจดแจงแบบสมัครใจ/ บัง/ หรือเฝาระวังภายหลังออกตลาด 
- ถาใชระบบอนุญาต จะตองไมใชการประเมินใหมเปนระยะ ๆ เปนเง่ือนไขของการคงไวซึ่งการอนุญาต 
- ไมใหใชการอนุญาตในประเทศผูผลิต เปนเง่ือนไขการอนุญาต แตสามารถใชการอนุญาตของประเทศอ่ืน ๆ เปนหลักฐาน และไมใหใช certificate of free sale 
- หากตองการใหมีขอมูลเพ่ิมเตมิ จะตองอนุญาตใหใชวิธี relabeling หรือ ฉลากเสริมได 
- ตองไมกําหนดใหมีการทดสอบความปลอดภัยในสตัว ยกเวนไมมีวิธีอ่ืน 
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- หากตองมี GMP ขอใหเปนมาตรฐานระหวางประเทศ 
- การออกมาตรการเพ่ือกํากับควบคุมและคุมครองผูบริโภคจะตองมีขอมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร/วิชาการสนับสนุน การดําเนินการตองจัดใหมีการมีสวนรวมจากประเทศสมาชิกและผูท่ีไดรับผลกระทบ
นับตั้งแตกระบวนการยกราง ตองดําเนินการในระยะเวลาท่ีกําหนด เปดใหมีการอุทธรณและการช้ีแจงเปนลายลักษณอักษร 
- เมื่อจะออกกฎระเบียบ  ตองพิจารณาหลักฐานทางวิทยาศาสตรและแนวทางท่ีจัดทําดวยความรวมมือระหวางประเทศกอน 
- ไมใหใชการอนุญาตในประเทศผูผลิตเปนเง่ือนไขการอนุญาต  แตสามารถใชการอนุญาตของประเทศอ่ืน ๆ เปนหลักฐาน  และไมใหใช Certificate of free sale 
- หากตองการใหมีขอมูลเพ่ิมเติมจะตองอนุญาตใหใชวิธี relabeling หรือ ฉลากเสริมได 
- ตองไมกําหนดใหมีการทดสอบความปลอดภัยในสัตว  ยกเวนไมมีวิธีอ่ืน 
- หากตองมี GMP ขอใหเปนมาตรฐานระหวางประเทศ 
- ตองไม re-assess ผลิตภัณฑท่ีผานการจดแจงไปแลว 
มาตรา ๘.๑๔ และภาคผนวก  ๘-อี เครื่องมือแพทย 
 

ประโยชน 
 
ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ 

ประเด็นท่ีตองตัดสินใจระดับนโยบาย 
 
กฎหมายและประเด็นท่ีจําเปนตองปรับปรุง 
พรบ.เครื่องมือแพทย 
แนวทางรองรับผลกระทบ 
- ตองกําหนดนโยบายและมาตรการ/แนวทางสําหรับการเขารวมในการ
พัฒนากฎหมายของประเทศคูภาคตีางๆ รวมถึงกระบวนการในการรกัษา
ความลับ  เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ และไมสงผลตอการ
คุมครองผูบริโภคในประเทศ 
- เจรจากําหนดความชัดเจนของมาตรฐานระหวางประเทศ 
แนวทางและทาทีการเจรจา 
 

เน้ือหาของภาคผนวก ๘-อี 
- การออกมาตรการเพ่ือกํากับควบคุมและคุมครองผูบริโภคจะตองมีขอมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร/ วิชาการสนับสนุน การดาํเนินการตองจัดใหมีการมสีวนรวมจากประเทศสมาชิกและผูท่ีไดรับผลกระทบ
นับตั้งแตกระบวนการยกราง ตองดําเนินการในระยะเวลาท่ีกําหนด เปดใหมีการอุทธรณ และการช้ีแจงเปนลายลักษณอักษร 

- หามเรียกรองขอมูลการขาย, การเงิน, ราคา เปนสวนหน่ึงของการอนุมัติทะเบียนยา ดังน้ันจึงตองยกเลิกการระเบียบ/ ขอกําหนดตาง ๆ ท่ีขอขอมูลประกอบการพิจารณาการข้ึนทะเบียนอนุญาต 

- การจัดกลุมเครื่องมือแพทยเปนไปตามความเสีย่งโดยตองคํานึงถึงขอมูลทางวิทยาศาสตร (จัดทําตาม AMDD) 

- ในการออกกฎระเบียบหรือแนวทางตาง ๆ ขอใหใชพิจารณาขอมูลวิทยาศาสตร เอกสารแนวทางระหวางประเทศ หรือภูมิภาค 

- ตองไมกําหนดเง่ือนไขวา เครื่องมือแพทยท่ีจะมาข้ึนทะเบียนในประเทศน้ันจะตองไดข้ึนทะเบียนในประเทศผูผลิตแลว แตอาจใชวิธีอางอิงไดเน่ืองจากขอจํากัดดานทรัพยากร (บุคคลากร และความรู ฯ) 
ของประเทศตน 
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- ในระหวางการตอทะเบียนอนุญาต ตองอนุญาตใหขายไดในทะเบียนเดิม ยกเวนกรณีดานความปลอดภัยและสุขภาพอยางมีนัยสําคัญ 
มาตรา ๘.๑๔ และภาคผนวก ๘-เอฟ (สูตรอาหารใน
ภาชนะบรรจุ และวัตถุเจือปนอาหาร) 
- สูตรอาหารและวัตถุเจือปนอาหารตองแนใจวาขอมูล
ท่ีตองการเปนความจําเปนเพ่ือใหบรรลเุปาหมายของ
วัตถุประสงคอันชอบธรรม (legitimate objective) 
- การอนุญาตใหประเทศคูภาคีมสีวนรวมใน
กระบวนการพัฒนากฎระเบียบตาง ๆ ตั้งแตเริ่มตน 
(มาตรา ๗.๑๓ และ มาตรา ๘.๗) 

- การนํามาตรฐานระหวางประเทศมาใชกําหนด
กฎระเบียบหรือกระบวนการตรวจสอบรับรอง (มาตรา 
๘.๕) 

ประโยชน 
 
ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ 
- ประเทศคูภาคีสามารถเขาถึงขอมูลเชิงลึกและรับรูสถานการณของ
ประเทศไดท้ังหมด ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความนาเช่ือถือของประเทศ
และการคาระหวางประเทศได 

- เปาหมายของ legitimate objective ยังไมมีรายละเอียดท่ีชัดเจน 
กอรปกับศักยภาพความรูความเขาใจของผูบริโภคในแตละประเทศ
สมาชิกมีความแตกตางกันมาก ในขณะท่ีรายละเอียดบนฉลากอาหาร 
รวมถึงสูตรอาหาร เปนสวนหน่ึงของขอมูลท่ีผูบริโภคมีสิทธ์ิท่ีจะรูและ
ใชเพ่ือตัดสินใจเลือกซื้อ 

ประเด็นท่ีตองตัดสินใจระดับนโยบาย 
ความชัดเจนของกรอบการอนุญาตใหประเทศคูภาคีมีสวนรวมในการ
พัฒนากฎระเบียบตางๆ 
กฎหมายและประเด็นท่ีจําเปนตองปรับปรุง 
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
แนวทางรองรับผลกระทบ 
(๑) มีระบบการรักษาความลับขอมูลทางการคา ท่ีดี  
(๒) แกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของการกําหนดขอมูลท่ีตองยื่นในการขออนุญาต 
แนวทางและทาทีการเจรจา 
- ยังคงใหอํานาจแตละประเทศในการกําหนดขอมูลท่ีตองการและความ
จําเปนเพ่ือเปนขอมูลแกผูบริโภค 

มาตรา ๘.๑๔ และภาคผนวก ๘-จ ี
ผลิตภณัฑอินทรีย (organic product) 
- กําหนดใหแลกเปลี่ยนขอมลู กฎหมายและการรับรอง
ผลิตภณัฑอินทรียรวมถึงการแสดงฉลาก 
- การพัฒนากฎหมายและการรับรองผลิตภณัฑอินทรยี
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
- การยอมรับความเทาเทียมของกฎหมายและการ
รับรองผลิตภณัฑอินทรยี รวมถึงการแสดงฉลาก 

ประโยชน 
- เพ่ิมทางเลือกแกผูบริโภคท่ีเลือกซื้อผลิตภัณฑอินทรีย 
ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ 
- ความแตกตางของกฎหมายและการรับรองผลิตภัณฑอินทรีย รวมถึง
การแสดงฉลากในแตละประเทศสมาชิก อาจสงผลแกผูผลิตในประเทศ 
โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอย 

ประเด็นท่ีตองตัดสินใจระดับนโยบาย 
นโยบายของประเทศไทยจะใหความสําคัญตอผลิตภัณฑประเภทใด
ระหวาง organic product และ GM product เน่ืองจากมีความแตกตาง
ในการดําเนินการมาก (?) 

กฎหมายและประเด็นท่ีจําเปนตองปรับปรุง 
… 
แนวทางรองรับผลกระทบ 
พัฒนาศักยภาพเกษตรกร และผูผลิตในประเทศในการผลิตผลิตภัณฑ
อินทรีย และใหสามารถแขงขันกับประเทศสมาชิกอ่ืนได 
แนวทางและทาทีการเจรจา 
… 

ขอบทท่ี ๙ และ ๑๐  
อยูระหวางหารือ 

ประโยชน 
 
ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ 

ประเด็นท่ีตองตัดสินใจระดับนโยบาย 
 
กฎหมายและประเด็นท่ีจําเปนตองปรับปรุง 
 
แนวทางรองรับผลกระทบ 
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แนวทางและทาทีการเจรจา 
 

มาตรา ๑๐.๗ และ ภาคผนวก I และ ภาคผนวก II 
ตองประกาศท่ีไมสอดคลองตามความตกลง (non-
conforming measures) 
ภาคผนวก I: กฎหมาย/มาตรการ ซึ่งเปนกฎหมายท่ี
บังคับใชอยูแลว ระหวางจัดทํา หรอืระหวางแกไขท้ังใน
ระดับสวนกลาง, ภมูิภาค และทองถ่ิน (central, 
regional, local) 
ภาคผนวก II: กลุมบริการ (service sectors, 
subsectors, activities) ท่ีจะไมบังคับใช 
 
อยูระหวางหารือ 

ประโยชน 
 
ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ 
ตองหารือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเรื่อง 
๑. การสงวนบริการท่ีเก่ียวของกับยาสูบและแอลกอฮอล 
๒. การเปดภาคบริการสุขภาพ 
๓. ขอหามการจําหนายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในบาง
สถานท่ี หรือบางวัน เวลา จะถือวาเปนกฎหมายท่ีไมสอดคลองตาม
ความตกลงหรือไม 

ประเด็นท่ีตองตัดสินใจระดับนโยบาย 
ขอสงวนตาง ๆ เชน 
๑. บริการท่ีเก่ียวของกับยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล (การจัดจําหนาย
ขายปลีกขายสง, [การโฆษณา]) Annex II 
๒. การลงทุนในหอง lab ท่ีเก่ียวกับเลือด (ออสเตรเลียขอสงวน) Annex I 
กฎหมายและประเด็นท่ีจําเปนตองปรับปรุง 
- พรบ.ควบคุมยาสูบ 
- พรบ.ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
- พรบ.วิชาชีพตาง ๆ 
- พรบ.ยา 
- พรบ.การประกอบธุรกิจของบุคคลตางดาว 
- พรบ.สถานพยาบาล 
แนวทางรองรับผลกระทบ 
 
แนวทางและทาทีการเจรจา 
ขอกําหนดยกเวนตามท่ี สธ เสนอ 

ขอบทท่ี ๑๔ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
อยูระหวางหารือ 

ประโยชน 
 
ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ 

ประเด็นท่ีตองตัดสินใจระดับนโยบาย 
 
กฎหมายและประเด็นท่ีจําเปนตองปรับปรุง 
 
แนวทางรองรับผลกระทบ 
 
แนวทางและทาทีการเจรจา 
 

ขอบทท่ี ๑๕ การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ ประโยชน ประเด็นท่ีตองตัดสินใจระดับนโยบาย 
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อยูระหวางหารือ สงเสริมการแขงขัน ทําใหมีทางเลือกของสินคา/ บริการหลากหลาย
มากข้ึน ราคาควรจะลดลง แตตองกํากับเรื่องคุณภาพดวย 
ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ 
มีผลกระทบตออุตสาหกรรมยา และวัสดุวิทยาศาสตร เครื่องมือแพทย
ในประเทศ ในดานการแขงขัน ซึ่งภาครัฐจะไมสามารถสงวนสิทธิ
ประโยชนบางประการได (เพราะตองเปดการแขงขันใหกับยาสามัญ
จากผูจัดจําหนายของประเทศอ่ืน ในขณะท่ียาท่ีมีสิทธิบัตรก็มีผูจัด
จําหนายไดเพียงรายเดียวซึ่งเกือบท้ังหมดคือยาของบริษัทตางชาติ) 

 
กฎหมายและประเด็นท่ีจําเปนตองปรับปรุง 
- พรบ.การจัดซื้อภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
- นโยบายบัญชีนวัตกรรม (กรณีการจัดซื้อท่ีมมีูลคาเกิน valuation) 
- วิธีการประมาณการมูลคาการจัดซื้อตอป 
แนวทางรองรับผลกระทบ 
-กําหนดใหภาคสาธารณสุขท้ังจัดซื้อและจดัจาง (เฉพาะยาวัคซีนชีววัตถุ 
และเครื่องมือแพทย การตรวจทางหองปฏิบัติการ) ไมรวมในบทน้ี เพ่ือ
เปนการสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศ 

แนวทางและทาทีการเจรจา 
๑. เปดใหเฉพาะจัดซื้อสวนกลาง 
๒. กําหนด valuation สูง ๆ (ไมนอยกวาเวียดนาม) เพ่ือใหสามารถ
กําหนด offset ภายใตวงเงินท่ีต่ํากวา valuation ได ซึ่งจะชวย
อุตสาหกรรมยา และเครื่องมือแพทยในประเทศ รวมถึงบริการ 
๓. กําหนด transition period ไมนอยกวา ๘-๑๐ ป (เม็กซิโก) 

ขอบทท่ี ๑๖ นโยบาการแขงขัน (competition 
policy) 
อยูระหวางหารือ 
 
ขอบทท่ี ๑๗ รัฐวิสาหกิจ (state-owned enterprise 
and designated monopolies 
อยูระหวางหารือ 
 

ประโยชน 
 
ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ 

ประเด็นท่ีตองตัดสินใจระดับนโยบาย 
 
กฎหมายและประเด็นท่ีจําเปนตองปรับปรุง 
 
แนวทางรองรับผลกระทบ 
 
แนวทางและทาทีการเจรจา 
 

ขอบทท่ี ๑๘ ทรัพยสินทางปญญา (intellectual 
property) 
มาตรา ๑๘.๖ 
สมาชิกมสีิทธ์ิท่ีจะกําหนดขอยกเวนท่ีสําคัญท่ีจะไมตอง
ปฏิบัติตามบทน้ี (ไดแก สถานการณฉุกเฉินระดับชาติ 
กรณีจําเปนเรงดวนยิ่งยวด วิกฤตดานสาธารณสุข) 

ประโยชน 
 
ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ 
๑. ขอบเขตการใช CL ลดลง (ไมมีขอยกเวนกรณี for public non-
commercial use ซึ่งแตกตางจาก TRIPS) 

ประเด็นท่ีตองตัดสินใจระดับนโยบาย 
 

กฎหมายและประเด็นท่ีจําเปนตองปรับปรุง 
พรบ.สิทธิบัตร 

แนวทางรองรับผลกระทบ 
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๒. การใช CL อาจจะสุมเสี่ยงตอการถูกฟองรองได เมื่อเช่ือมโยงกับขอ
บทท่ี ๙ การลงทุน 

 

แนวทางและทาทีการเจรจา 
 

มาตรา ๑๘.๗ 
สมาชิกตองเขารวมความตกลงระหวางประเทศท่ี
เก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา ๖ ฉบับ 

ประโยชน 
ในกรณีท่ีนักวิจัยไทย และเกษตรกรสามารถวิจัยและพัฒนาปรับปรุง
พันธุโดยอยูในระดับโลก ก็จะไดประโยชนจากการเปนเจาของพันธุพืช
น้ัน ๆ 

ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ 
๑. การท่ีตองเขารวมความตกลงระหวางประเทศท่ีเก่ียวกับทรัพยสนิ
ทางปญญาหลายฉบับ โดยเฉพาะการท่ีตองเขารวมกับ UPOV 1991 
เพ่ือการคุมครองพันธุพืชใหม ซึ่งมีหลักการคุมครองแตกตางมากจาก 
พรบ.คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 ไมไดกอใหเกิดประโยชนใดใดเลย 
เน่ืองจาก พรบ.คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 เปนเครื่องมือท่ีเหมาะสม
ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุพืชใหมท่ีเหมาะสมกับระดับ
เทคโนโลยีของนักวิจัยไทยอยูแลว เพียงแตยังไมไดปฏิบัตติาม พรบ.อ
ยางครบถวนมากกวา 
๒. การเขารวม UPOV 1991 ซึ่งจะสงผลกระทบตอการปรับปรุงสาย
พันธุ และสิทธิของผูปรับปรุงพันธุของพืชสมุนไพร กอใหเกิดการ
ผูกขาดท้ังพันธุ พืช ผลผลิต และผลิตภัณฑจากผลผลิต อาจจทําให
เกษตรกรท่ัวไปท่ีเปนเพียงผูปลูก-จําหนายจะตองซื้อและแบงปน
ผลประโยชนใหกับเจาของพันธุ  

 

ประเด็นท่ีตองตัดสินใจระดับนโยบาย 
๑. การยกระดับความสามารถการปรับปรุงพันธุของเกษตรกรเพ่ือการใช
ประโยชนของความตกลง 
๒. การแบงปนประโยชนท่ีจะไดรับตอสาธารณะ และเกษตรกรสวนใหญ
ของประเทศกับสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ 
๓. การขอยกเวนในความตกลงระหวางประเทศท่ีเก่ียวกับทรัพยสินทาง
ปญญาท่ีมีผลกระทบสูง เชน การเขารวม UPOV 1991 โดยใหยอมรับการ
เปนสมาชิก UPOV 1986 ท่ีไทยเปนสมาชิกอยูแลว 
กฎหมายและประเด็นท่ีจําเปนตองปรับปรุง 
พรบ.คุมครองพันธุพืช 

แนวทางรองรับผลกระทบ 
๑. เรงรดัการพัฒนาการปรับปรุงพันธุของไทย 
๒. กําหนดเง่ือนไขการไดรับ-ใชประโยชนอยางเหมาะสมระหวางนัก
ปรับปรุงพันธุและเกษตรกร 
๓. พัฒนาระบบตรวจสอบระหวางสายพันธุตามธรรมชาติและท่ีปรับปรุง
อยางท่ัวถึงและดําเนินการอยางเพียงพอ 
๔. กรมทรัพยสินทางปญญาตองพัฒนาศักยภาพ เพ่ือใหการคุมครองตาม 
UPOV 1991 สงผลกระทบลดลง 

แนวทางและทาทีการเจรจา 
๑. การขอยกเวนในความตกลงระหวางประเทศท่ีเก่ียวกับทรัพยสินทาง
ปญญาท่ีมีผลกระทบสูง เชน การเขารวม UPOV 1991 โดยใหยอมรับการ
เปนสมาชิก UPOV 1986 ท่ีไทยเปนสมาชิกอยูแลว 
๒. ขอ transition period xx ป 

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

ประโยชน 
 
ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ 

ประเด็นท่ีตองตัดสินใจระดับนโยบาย 
 
กฎหมายและประเด็นท่ีจําเปนตองปรับปรุง 
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ใหประเทศสมาชิกใหความชวยเหลือกันผานหนวยงาน
ดานทรัพยสินทางปญญา หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
ในการสรางความเขาใจในประเด็นท่ีเก่ียวของกับ 
traditional knowledge (TK) เชน ภูมิปญญา
การแพทยแผนไทยและการแพทยพ้ืนบานไทย และ
ทรัพยากรพันธุกรรมท่ีเก่ียวของ (genetic resource, 
GR) เชน สมุนไพร  และชวยใหการตรวจสอบสิทธิบัตร
เปนไปอยางมีคณุภาพ  โดยการใหเขาถึงเอกสารท่ี
เก่ียวของกับ TK&GR ท่ีอาจใชเปนหลักฐาน prior art 
คัดคานการจดสิทธิบัตร หรือการใช database หรือ 
digital libraries ท่ีมีขอมูล TK และ GR 

๑. เปนการเปดโอกาสใหประเทศท่ีพัฒนาแลว และมีอุตสาหกรรมยาท่ี
มีความเขมแข็งเขาถึงขอมลู และใชประโยชนจากภมูิปญญาและ
ทรัพยากรพันธุกรรมในประเทศสมาชิกท่ีเจาของ TK & biodiversity 
และจดสิทธิบัตรไดสะดวกข้ึน ท้ังน้ีเน่ืองจาก ประเด็นท่ีเก่ียวของกับ 
access and benefit sharing (ABS), prior informed consent ท่ี
ตองใหกับพ้ืนท่ีท่ีมี GR ไมระบุไวในขอบทน้ี แตมีการกลาวถึงเรื่องน้ีใน
ขอบท 20.13 Trade and Biodiversity ซึ่งเปนขอบทท่ีดี  แตไมมีขอ
บทท่ีเช่ือมโยงเรื่องสิทธิบัตรของผลิตภณัฑจากทรัพยากรพันธุกรรม
ท่ีมาจากภูมิปญญาทองถ่ิน กับการแบงปนผลประโยชนใหกับประเทศ
เจาของภูมิปญญาและทรัพยากรพันธุกรรม 
๒. การท่ีประเทศไทยยังไมมีเอกสารตําราหรือคัมภีรยาแผนไทย หรือ
ฐานขอมูล TK หรือ GR ท่ีเก่ียวของกับ TK เปนภาษาอังกฤษ  หากไทย
เขาเปนสมาชิก CPTPP จะมีปญหาในการใหความรวมมือดานน้ี  และ
อาจถูกมองเปน technical barrier to trade อยางหน่ึง 

 

 
แนวทางรองรับผลกระทบ 
กรมแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ควรตอง 
๑. เรงรดัใหมีการแปลตํารับตําราและคัมภีรแพทยแผนไทยตาง ๆ เปน
ภาษาอังกฤษ เพราะขณะน้ีการขาดเอกสารภาษาอังกฤษดานการแพทย
แผนไทย/ยาแผนไทยและยาจากสมุนไพร ทําใหมีปญหาขาด
เอกสารอางอิงท่ียอมรับไดในการขยายตลาดยาจากสมุนไพรไทยไปใน
ตางประเทศ และการข้ึนทะเบียนยาจากสมุนไพรไทยในตางประเทศ   
๒. การจดัทําเอกสารหรือฐานขอมลู TK เปนภาษาอังกฤษจะทําให
สามารถปฏิบัตติามขอบทน้ีได   
๓. กําหนดและจํากัดการเขาถึงฐานขอมูล เพ่ือปองกัน 
misappropriation และ biopiracy ของภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 
การแพทยพ้ืนบานไทยจากประเทศพัฒนาแลว  ซึ่งเปนแนวปฏิบัตเิดยีวกับ
อินเดียท่ีมีฐานขอมลู TKDL (Traditional Knowledge Digital Library) 
ท่ีใชเปนหลักฐาน prior art และแปลเปนหลายภาษาเพ่ือใชในหนวยงาน 
IPR ท่ีเก่ียวของกับการจดสิทธิบัตรในหลายประเทศหลัก  ชวยปองกันการ
จดสิทธิบัตรยาจากสมุนไพรท่ีไมเหมาะสมจากประเทศพัฒนาแลว 
แนวทางและทาทีการเจรจา 
 

มาตรา ๑๘.๑๘ 
พยายามอยางดีท่ีสุดในการจดกลิน่เปนเครื่องหมาย
การคาได 

ประโยชน 
 
ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ 
- กลิ่นของยา เครื่องสําอาง กลิ่นบําบัดของสปา ถานับเปน
เครื่องหมายการคา ซึ่งพิสูจนไดยากวาเปนกลิ่นจําเพาะ เพราะอาจจะ
เปนกลิ่นจากธรรมชาติของสารเคมีและยาเฉพาะ และ ความสามารถ
ในการจําแนกและพิสูจนความแตกตางของกลิ่นยังมีขอจํากัดอยูมาก 
- กลิ่นของยา มีความสําคญัและออนไหวมากในการพัฒนายาเด็ก ซึง่
สงผลใน compliance การกินยาและสงผลตอการรักษา 

ประเด็นท่ีตองตัดสินใจระดับนโยบาย 
กลิ่นยาสูบ - ขัดตอมาตรการควบคุมสารประกอบของ FCTC ซึ่งไทยมี
พันธกรณี ตามแนวทางปฏิบัติงาน ในมาตรา ๙ และ ๑๐ (Partial 
guidelines for implementation of Articles 9 and 10 of the WHO 
Framework Convention on Tobacco Control) ท่ีมีวัตถุประสงค คือ 
การลดความนาดึงดูดของการการเสพติดหรือการลดความเปนพิษของ
ผลิตภัณฑยาสบู ดวยวิธีการไมอนุญาตใหใชสวนผสมเชน สารปรุงรสท่ีชวย
ใหผลิตภัณฑยาสูบมีความนาสนใจ เพ่ือลดความนาดึงดูดใจของผลิตภัณฑ
ยาสูบ ในประชาคมยุโรป DIRECTIVE 2014/40/EU เองก็ไดมีหามบุหรี่ชู
รสและยาสูบมวนเองท่ีมีการปรุงแตงรสชาติบุหรี่และยาสูบมวนเอง ใน
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- กลิ่นของยาสูบ (เชน กลิ่นผลไมในยาสูบ) และกลิ่นของเครื่องดืม่
แอลกอฮอลท่ีเชิญชวนใหเสพ อาจทําใหการกําหนดหามผลิตทําไมได 
เพราะเปนเครื่องหมายการคาแลว 

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

กฎหมายและประเด็นท่ีจําเปนตองปรับปรุง 
กลิ่นยาสูบ - พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ ตองมี
การออกกฎหมายลําดับรองในเรื่องการควบคุมสารชูรส โดยอาจบัญญัติให
มีระยะเวลาในการกําหนดหามใชสารชูรส พระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การคาฯท่ีจะปรับปรุงใหรองรับ CPTPP ตองบัญญัติยกเวนไมใหมีการนํา
กลิ่นท่ีชูรสในผลิตภัณฑยาสูบมาจดทะเบียนไดสิทธิในเครื่องหมายการคา 

แนวทางรองรับผลกระทบ 
กลิ่นยาสูบ - ประเทศไทยตองมีการออกนโยบายควบคุมการชูรสใน
ผลิตภัณฑยาสูบ 
แนวทางและทาทีการเจรจา 
ไมใหการยอมรับในมาตราน้ี 

มาตรา ๑๘.๕๓ 
ตองมีระบบการแจงเตือนกับผูทรงสิทธิบัตรเมื่อมียา
สามัญมาข้ึนทะเบียน โดยกําหนดไว ๒ ทางเลือก คือ 
ทางเลือกท่ี ๑ ซึ่งกําหนดไว ๓ ข้ันตอน (ระบบแจงผู
ทรงสิทธิบัตรเมื่อมผีูอ่ืนมาขอข้ึนทะเบียน, กําหนด
ระยะเวลาท่ีพอเพียงและใหโอกาสผูทรงสิทธิในการขอ
การเยียวยา, กําหนดกระบวนการ (ศาลหรือทาง
ปกครอง) การชดเชยท่ีรวดเร็ว (คาํสั่งหามในเบ้ืองตน) 
เพ่ือหาทางแกไขเรื่องการละเมิดสทิธิบัตร 
ทางเลือกท่ี ๒ ประเทศเปนผูกําหนดระบบท่ีใชทดแทน
กระบวนการทางศาล ซึ่งจะตองปองกันการอนุญาต
ทะเบียนใหกับบุคคลท่ีสาม โดยท่ีไมไดรับการยินยอม
จากผูทรงสิทธิบัตร 

ประโยชน 
ไมม ี

ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ 
- การใหรัฐใชทรัพยากรของรัฐเพ่ือปกปองสิทธิทางการคาของเอกชน 

ประเด็นท่ีตองตัดสินใจระดับนโยบาย 
อยูระหวางการหารือ 
กฎหมายและประเด็นท่ีจําเปนตองปรับปรุง 
พรบ.ยา 
พรบ.สิทธิบัตร 
ปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับทางเลือกท่ีเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับ
บริบทของประเทศไทย 

แนวทางรองรับผลกระทบ 
๑. ออกแบบระบบท่ีจะรองรับทางเลือกท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศ
ไทย 
๒. พัฒนาฐานขอมูลสิทธิบัตรใหตอบสนองตอการแจงสิทธิบัตร และการ
ประกาศสิทธิบัตรของยาดวยช่ือมาตรฐาน (INN) ใหเปนสาธารณะ ทันตอ
เวลา และงายตอการใชและเขาถึง 
๓. กําหนดวิธีการใหความยินยอมการข้ึนทะเบียนยาของผูทรงสิทธิตอยา
สามัญ เปนระบบท่ีไมทําใหยาสามญัท่ีไมไดละเมิดสิทธิบัตรไมสามารถข้ึน
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ทะเบียนได เพราะจะกระทบตอการเขาถึงยาสามัญและการแขงขันดาน
ราคาชาลง 
๔. กําหนดวิธีชดเชยอยางสมเหตุผลท้ังทางดานมูลคาทางเศรษฐกิจและ
สังคม (ตอประชาชนและผูปวย) สําหรับการรองเรียน หรือการไมยินยอม
ท่ีไมมีมูลหรือเปนเท็จ 
แนวทางและทาทีการเจรจา 
 

มาตรา ๑๘.๗๖ 
- การเพ่ิมอํานาจใหเจาหนาท่ีศุลกากรดําเนินการระงับ
การปลอยสินคาท่ีนําเขา สงออก สงผานหรือขนถายลํา 
ดวยเหตุท่ีผูทรงสิทธิเพียงสงสัยวามีการละเมดิ
เครื่องหมายการคาท่ีถูกคาดวาจะเปนเครื่องหมาย
การคาปลอม หรือทําใหเกิดความสบัสนในความ
คลายคลึงของเครื่องหมายการคา 
- ในขณะท่ีการวางเงินประกันโดยผูทรงสิทธ์ิ กําหนด 
ใชเพียงคําวา “may” ดังน้ันอาจจะมีหรือไมมีก็ได 
 

ประโยชน 
 
ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ 
๑. การสงสัยท่ียังไมไดพิสูจนอยางชัดเจนในกรณีของเครื่องหมาย
การคาและช่ือยาสามัญ อาจจะทําใหกระบวนการนําเขายาจําเปน
ชะงักได เพราะโดยปกติการพิสูจนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาตอง
ตัดสินโดยศาลและกระบวนการกวาจะสิ้นสุดใชเวลานาน  ในขณะท่ีผู
ปวยท่ีจําเปนตองใชยารักษาไมอาจรอได 
๒. โดยหลักการแลว ประเทศควรคํานึงถึงประโยชนของประชาชนท่ี
จําเปนตองใชยาเปนหลัก ซึ่งเปนหน่ึงในปจจัยสี่ ท่ีสําคัญในการ
ดํารงชีวิต เพียงแคการตองสงสัยและใหมีอํานาจจับและยึดสินคา 
โดยเฉพาะยาไว จึงไมเปนธรรมและขัดหลักมนุษยธรรม 

๓. อาจสงผลกระทบแบบ chilling effect ท่ีทําใหบริษัทยาสามัญอ่ืน 
ๆ อาจจะไมสงยาให 
 

ประเด็นท่ีตองตัดสินใจระดับนโยบาย 
๑. ตรวจสอบ พรบ.ศุลกากร วาสินคาท่ีจะยึดจับระหวางการขนสงและ
สงออกครอบคลุมถึงยาและเวชภัณฑดวยหรือไม เน่ืองจากในระหวางการ
แกไขกฏหมายและรับฟงความคิดเห็น เจาหนาท่ีของรัฐยืนยันวาไมรวมถึง
เรื่องยา  
๒. การยึดจับจะเปนไปตามกฎหมายลูกอีก ๑๑ ฉบับ ซึ่งไมรวมถึงเรื่องยา 

กฎหมายและประเด็นท่ีจําเปนตองปรับปรุง 
พรบ.ศุลกากร 
แนวทางรองรับผลกระทบ 
๑. ผูทรงสิทธิท่ีสงสัยในสินคาละเมิดตองวางเงินคาประกันความเสียหาย
ตามมลูคาสินคากอน และตองกําหนดระยะเวลาในการพิสูจนการละเมิด
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยกําหนดเปนชองทางพิเศษใน
การดําเนินการเพ่ือใหเกิดความรวดเร็ว 
๒. กรณีพิสูจนไดวาผูเสยีหายไมไดละเมิดเครื่องหมายการคาตามท่ีถูก
กลาวหา ใหผูเสียหายไดรับเงินคาประกันความเสียหายและสามารถ
เรียกรองคาเสียหายเพ่ิมเติมตามชนิดของสินคาได 
๓. แกไขเพ่ิมเติม พรบ.ศุลกากร ใหไมจับยึดยา และปลอยใหสินคาไปถึง
ผูปวยกอน และดําเนินการทางศาลเรียกรองคาเสียหายภายหลัง หากยา
น้ันละเมิดทรัพยสินทางปญญาในประเทศปลายทางจริง 

แนวทางและทาทีการเจรจา 
 

มาตรา ๑๘.๗๗ ประโยชน ประเด็นท่ีตองตัดสินใจระดับนโยบาย 
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กําหนดโทษทางอาญาในกรณีละเมิดเครื่องการคาและ
ลิขสิทธ์ิ ซึ่งจะมผีลบังคับใชครอบคลุมบุคคลอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของตลอดกระบวนการนอกเหนือไปจากผูผลิต ซึ่ง
รวมถึงเจาของสถานท่ีท่ีใหมีการขายสินคาละเมิด
เครื่องหมายการคาและลิขสิทธ์ิ และทุกคนท่ีเก่ียวของ
ในกระบวนการในระดับการพาณชิย 

ขยายสิทธ์ิใหกับเจาของสิทธิมากข้ึน แตไมมีประโยชนตอสวนรวม 

ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ 
นอกจากเครื่องหมายการคา ตองดูดวยวา “ลิขสิทธ์ิ” รวมถึงฉลาก และ
ขอมูลของยาสําหรับผูปวย (patient information leaflet หรือ 
package insert) ดวยหรือไม 
  
 

กฎหมายเครื่องหมายการคาและลขิสิทธ์ิท่ีมีอยูนาจะเพียงพอแลว 

กฎหมายและประเด็นท่ีจําเปนตองปรับปรุง 
พรบ.ท่ีเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา 
แนวทางรองรับผลกระทบ 
ตองกําหนดไมใหเกิดผลกระทบตอกระบวนการใหมียาในระบบสุขภาพ
ตั้งแตตนทาง (จัดหายา/จัดหาวัตถุดิบ) ไปจนถึงปลายทาง (รพ. และ
ผูปวย) 

แนวทางและทาทีการเจรจา 
ไมเกินไปกวาความตกลงทริปสและตองไมสรางผลกระทบตอกระบวนการ
ใหมียาในระบบสุขภาพตั้งแตตนทาง (จัดหายา/จดัหาวัตถุดิบ) ไปจนถึง
ปลายทาง (รพ. และผูปวย) 

ขอบทท่ี ๒๐ สิ่งแวดลอม 
มาตรา ๒๐.๑๓ การคาและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (trade and biodiversity)   
- ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการใชทรพัยากรพันธุกรรม 
(genetic resources, GR) ท่ีเก่ียวของกับ traditional 
knowledge หรือ traditional lifestyle ของชุมชน 
(GR ท่ีมีองคความรูดั้งเดมิชวยช้ีนําวาใชรักษาโรคอะไร
ได  ชวยยนระยะเวลาการวิจยัและพัฒนายาใหมจาก
สมุนไพร) 

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

ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ 

ประเด็นท่ีตองตัดสินใจระดับนโยบาย 
 
กฎหมายและประเด็นท่ีจําเปนตองปรับปรุง 
 
แนวทางรองรับผลกระทบ 
 
แนวทางและทาทีการเจรจา 
 

ขอบทท่ี ๒๕ ความสอดคลองของขอบังคับ 
(regulatory coherence) 
มาตรา ๒๕.๓ 
- กําหนดกฎหมายท่ีจะครอบคลุมดวยบทน้ี 
- บังคับใชในเวลา ๑ ปนับจากความตกลงมีผลบังคับใช 
- กําหนดทิศทางใหหนวยงานในประเทศตาง ๆ ออก
กฎระเบียบท่ีมีความคลายคลึงกัน  

ประโยชน 
๑. เปนโอกาสท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนากฎระเบียบท่ีสมเหตสุมผล 
๒. ไมอยูในบังคับของบทท่ี ๒๘ (กรณีพิพาท) 

ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ 
๑. การทําใหเกิดความสอดคลองของกฎหมายโดยยึดวัตถุประสงค
ทางการคาและสงเสริมเศรษฐกิจเทาน้ัน ไมมีขอคํานึงถึงดานสังคม จึง
ไมมีความสมดลุ 
๒. การออกกฎ ระเบียบตาง ๆ ของภาครัฐอาจถูกแทรกแซงจาก
องคกรธุรกิจ โดยเฉพาะกฎหมายดานสุขภาพหรือการสาธารณสุข 
หรือกฎหมายคุมครองผูบรโิภค เชน บริษัทบุหรี่สามารถแทรกแซงการ

ประเด็นท่ีตองตัดสินใจระดับนโยบาย 
- ไมควรจะรวมกฎหมายท่ีควบคุมผลกระทบตอสุขภาพ (เชน เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ยาสูบ) 
กฎหมายและประเด็นท่ีจําเปนตองปรับปรุง 
ทุกกฎหมายท่ีเปนมาตรการทางกฎหมายท่ีตองการใหเกิดความสอดคลอง
กับการคา 
แนวทางรองรับผลกระทบ 
๑. มีกลไกในการติดตามประเมินคณุภาพและประสิทธิภาพของกฎหมาย 
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เสนอแกไขปรับปรุงกฎหมายควบคุมผลิตภณัฑยาสูบของกระทรวง
สาธารณสุขได  ซึ่งขัดตอ FCTC มาตรา ๕.๓ เปนเรื่องผลประโยชนทับ
ซอนสําหรับกรณีนโยบายสาธารณะสําหรับสวนรวมซึ่งเปนการ
คุมครองผูบริโภค 

๒. กําหนดกลไกข้ันตอนเรื่องการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย และ
ความสอดคลอง 

แนวทางและทาทีการเจรจา 
 

ขอบทท่ี ๒๖ ความโปรงใส และการตอตาน
คอรรัปชั่น 
มาตรา ๒๖.๑ 
- กําหนดหนวยงานท่ีเปน naitonal health 
authority 
- มาตรา ๒๖.๒.๔(บี)(หน่ึง) 
กําหนดจํานวนวันไมนอยกวา ๖๐ วันเพ่ือการเผยแพร
ตอสาธารณะเพ่ือรับฟงความคิดเหน็ 
มาตรา ๒๖.๕ 
กําหนดใหภาคสีมาชิกมีหนาท่ีตองแจงขอมูลการ
กําหนดมาตรการตาง ๆ เมื่อถูกรองขอจากภาคีสมาชิก 

ประโยชน 
 
ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ 
- กระบวนการออกกฎระเบียบและมาตรการตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอ
การคา จะตองปฏิบัติตามบทน้ี 
- ไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ – จํานวนวัน? 
- มีลักษณะเปนการแทรกแซงการกําหนดนโยบาย กฎหมาย มาตรการ
ของแตละประเทศ 

ประเด็นท่ีตองตัดสินใจระดับนโยบาย 
 
กฎหมายและประเด็นท่ีจําเปนตองปรับปรุง 
 
แนวทางรองรับผลกระทบ 
 
แนวทางและทาทีการเจรจา 
 

ขอบทท่ี ๒๙ ขอยกเวนและขอกําหนดท่ัวไป 
(exception and general provision) 
มาตรา ๒๙.๘ 
ดวยพันธกรณรีะหวางประเทศของแตละประเทศ  แต
ละประเทศอาจสรางมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือเคารพ 
อนุรักษ และสงเสรมิภูมปิญญาทองถ่ินและการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมทองถ่ินได 

ประโยชน 
 
ขอหวงกังวล/ ผลกระทบ 
ไมมีการกลาวถึงวาแตละประเทศสามารถจัดทํามาตรการอนุรักษ 
คุมครองทรัพยากรพันธุกรรม (genetic resource) ท่ีเก่ียวของกับภูมิ
ปญญาทองถ่ินได ซึ่งเปนเรื่องสําคัญท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนของ
ประเทศเจาของ GR โดยตรง 
เดิมใน TPP หัวขอน้ีมีคําวา and genetic resources อยูตอนทาย
หัวขอ  แตในเน้ือหาเขียนเรื่องทรัพยากรพันธุกรรมไว ดังน้ัน ใน 
CPTPP จึงไดตัดคําน้ีออกจากหัวขอ  อาจตัดออกเพราะมีกลาวถึง
โดยรวมใน มาตรา ๒๐.๑๓ แลว 

ประเด็นท่ีตองตัดสินใจระดับนโยบาย 
 
กฎหมายและประเด็นท่ีจําเปนตองปรับปรุง 
 
แนวทางรองรับผลกระทบ 
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเปนหนวยงานท่ีกํากับ
ดูแลการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 ซึ่งมีการคุมครองตํารับยาและตํารายาของ
ชาติ และของบุคคล และมีการประกาศควบคุมการใชสมุนไพรบางชนิด
ดวย เชน กวาวเครือ 
แนวทางและทาทีการเจรจา 
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Tag: CPTPP, ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟก, เมล็ดพันธุ, สิทธิบัตร,หลักประกันสุขภาพ, FTA, 

ขอตกลงการคาเสรี, 

Excerpt: 

ไทยกําลังเจรจาเพ่ือขอเขารวมเปนสมาชิก CPTPP (ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟก) ทามกลาง

ขอกังวลวา ดีลการคานี้จะสงผลตอผูคารายยอยและผูบริโภค เพราะกระทบเรื่องใกลตัวท้ังเรื่อง เมล็ดพันธุ ยา 

เวชภัณฑ เครื่องสําอาง หรือกระท่ัง การจัดซ้ือจัดจาง ‘กรรณาการ กิจติเวชกุล’ รวมรวมรายละเอียดท่ีท้ังกระทรวง

พาณิชยและกระทรวงสาธารณสุขเองตางก็กําลังกังวลตอขอตกลงขนาดใหญกับ 11 ประเทศนี้ 

In Focus: 

● เม่ือสหรัฐอเมริกา ถอนตัวจาก ‘ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟก’ หรือ CPTPP ตลาดท่ี

ไทยจะไดเพ่ิมหากเปนสมาชิก ก็เหลือเพียงเม็กซิโกและแคนาดา ขณะท่ีอีก 9 ประเทศสมาชิกท่ีเหลือนั้น 

ไทยมีขอตกลงการการคาเสรี (FTA แลวท้ังสิ้น) 

● ความตกลง CPTPP เปนกรอบความตกลงการคาขนาดใหญ ท่ีตองจับตาวาจะสงผลกระทบทางลบตอ

สังคมและเศรษฐกิจไทยหรือไม 

● ดานของกระทรวงพาณิชยและกระทรวงสาธารณสุขเอง ก็รวบรวมและคาดการณความ ‘วายปวง’ ท่ี

อาจจะเกิดข้ึน ไมวาจะเปนการผูกขาดเมล็ดพันธุ ผลกระทบกับเกษตรกร ผลกระทบตอระบบหลักประกัน

สุขภาพถวนหนา 

● CPTPP ยังบังคับใหเปดการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐเกือบทุกระดับใหกับบริษัทขามชาติ ซ่ึงจะมีผลกระทบตอ

อุตสาหกรรมยา และวัสดุวิทยาศาสตร เครื่องมือแพทยในประเทศ อุตสาหกรรมกอสราง 

 

Content: 

เ ม่ือวันพฤหัส ท่ี  13 กุมภาพันธ  สมคิด จาตุศรี พิ ทักษ  รองนายกรัฐมนตรี  เปนประธานการประชุม

คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ เพ่ืออนุมัติใหประเทศไทยเขาเปนสมาชิก CPTPP หรือ 
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Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership ( ความตกลงหุ นส วนทาง

เศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟก) รองนายกฯ ระบุวา การเขารวมใน CPTPP นาจะทําใหอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

(จีดีพี) เพ่ิมข้ึน 0.12% คิดเปนมูลคา 13,323 ลานบาท การลงทุนเพ่ิม 5.14% มูลคา 148,240 ลานบาท การ

สงออกเพ่ิม 3.47% มูลคา 271,340 ลานบาท และเกิดการจางงาน 73,370 ลานบาท และจะชวยในเรื่องการเปด

ตลาด เพราะสมาชิกมีการลดภาษีเปน 0% ตั้งแต 95-99% และยังจะมีโอกาสในการเขาสูตลาดแคนาดา และ

เม็กซิโก ท่ีไทยไมมีขอตกลงการคาเสรี (FTA) ดวย  ในทางตรงกันขาม หากไมเขารวม จะทําใหจีดีพีลดลง 0.25% 

คิดเปนมูลคา 26,629 ลานบาท  

อยางไรก็ดี ผลท่ีคาดหวังจะไดจากการเปนสมาชิก CPTPP วาจีดีพีจะเพ่ิมข้ึน 0.12% คิดเปนมูลคา 

13,323 ลานบาทนั้น ถือวาต่ํามากเม่ือเทียบกับความคาดหวังท่ีมีตอเอฟทีเอใหญๆ ในลักษณะเดียวกัน เชนกรณี

ของ ไทย-สหภาพยุโรป ท่ีทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ี 1.63% ดวยเนื้อหาท่ี ‘กาวราว’ ใกลเคียงกัน  

ท่ีเปนเชนนี้ เพราะ CPTPP ไมไดมีประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเคยเปนตลาดความหวังของไทยท่ีจะเพ่ิมข้ึนอยางเต็ม

เม็ดเต็มหนวยแลว เหลือเพียง เม็กซิโกและแคนาดาท่ีไทยอาจไดตลาดเพ่ิมบาง กับอีก 9 ประเทศท่ีไทยมีเอฟทีเอ

แลวท้ังสิ้น  ดานความหวังลมๆ แลงๆ ท่ีตองการเพ่ิมการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับสิงคโปรและเวียดนามท่ีการ

ลงทุนพุงข้ึนตลอด 5 ปท่ีผานมา นั่นอาจไมใชเพราะไทยไมมีเอฟทีเอ แตเพราะประเทศไทยมีรัฐประหาร และอยู

ภายใตการปกครองของรัฐบาลทหารมาตลอดชวงเวลาเดียวกัน ขณะท่ีการคาดการณผลประโยชนท่ีไทยจะไดมี

เพียงนอยนิด แตการเขารวม  CPTPP มีความเสี่ยงจะเกิดผลกระทบทางลบหลายประการ แมความกังวลกอนหนา

นี้เรื่องการการขยายอายุสิทธิบัตรยาและการผูกขาดขอมูลทางยาจะถูกพักไปแลว ตามท่ีรองนายกฯ สมคิด 

พยายามย้ําเพ่ือคลายกังวลแลวก็ตาม เพราะประเด็นในขอตกลง CPTPP ไมวาจะเปนการผูกขาดเมล็ดพันธุ 

ผลกระทบกับเกษตรกร ผลกระทบตอระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา การเปดการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐใหกับ

บริษัทตางชาติในเกือบทุกระดับของการจัดซ้ือ อาจจะเปนสวนท่ีทําลายพลังของเครื่องยนตเศรษฐกิจไทย 

ดานของกระทรวงพาณิชยและกระทรวงสาธารณสุขเอง ก็รวบรวมและคาดการณความ ‘วายปวง’ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
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1. ผลกระทบตอเกษตรกร เมล็ดพันธุ และความหลากหลายทางชีวภาพของไทย  

ในความตกลง CPTPP มาตรา 18.7 ระบุวา สมาชิกตองเขารวมความตกลงระหวางประเทศท่ีเก่ียวกับ

ทรัพยสินทางปญญา 6 ฉบับ ซ่ึงจะทําใหไทยไดรับผลกระทบ โดยเฉพาะการท่ีตองเขารวมกับ UPOV 1991 เพ่ือ

การคุมครองพันธุพืชใหม ซ่ึงมีหลักการคุมครองแตกตางมากจาก พ.ร.บ.คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542  

การเขารวม UPOV 1991 จะสงผลกระทบตอการปรับปรุงสายพันธุและสิทธิของผูปรับปรุงพันธุของพืชสมุนไพร 

ทําใหเกิดการผูกขาด ท้ังพันธุ พืช ผลผลิต และผลิตภัณฑจากผลผลิต อาจทําใหเกษตรกรท่ัวไปท่ีเปนเพียงผูปลูก-

จําหนาย จะตองซ้ือและแบงปนผลประโยชนใหกับเจาของพันธุ   

งานวิจัยผลกระทบจากการเขา UPOV1991 ท่ีสนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ระบุ

วา การลดสิทธิเกษตรกร การขยายสิทธิผูกขาดของบรรษัท จะทําใหเกษตรกรตองซ้ือเมล็ดพันธุแพงข้ึน 2-6 เทา 

เกษตรกรและผูบริโภคเสียประโยชนจากการจายคายาและเมล็ดพันธุ ท่ีเดิมทรัพยากรชีวภาพของแผนดินเปนฐาน

ในการผลิตยาในอนาคต แตถูกบรรษัทจดทะเบียนผูกขาด จะมีมูลคาความเสียหายประมาณ 122,717-223,116 

ลานบาทตอป  นอกจากนี้ พ.ร.บ.คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 ก็เปนเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการสนับสนุนการวิจัย

และพัฒนาพันธุพืชใหมท่ีเหมาะสมกับระดับเทคโนโลยีของนักวิจัยไทยอยูแลว เพียงแตเวลานี้ ยังไมไดปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ. อยางครบถวนมากกวา 

2. ผลกระทบกับผูบริโภค  

ขอกําหนดดาน Modern biotechnology ซ่ึงรวมการดัดแปรพันธุกรรม (GMO) ในสินคาเกษตรและประมง 

ขอกําหนดนี้จะสงผลกระทบตอสินคาท่ีมีการดัดแปรพันธุกรรม ซ่ึงยังไมมีผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร 

ท่ีชัดเจนท้ังดานบวก-ลบ ดังนั้น จึงตองใชระบบปองกันไวกอน (precautionary measure)  ไทยอาจจะสูญเสีย

จุดยืนในการผลักดันสินคาเกษตรและอาหารตามยุทธศาสตรของประเทศท่ีตองการเปนแหลงผลิตสินคาเกษตร

อินทรียได เพราะยังไมมีการกําหนดนโยบายหรือมาตรการโซนนิ่งท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรม  CPTPP บังคับใหใช

หลักการวิเคราะหความเสี่ยงและอางอิงหลักฐานทางวิทยาศาสตรเทานั้น แตในความเปนจริง การวิเคราะหความ

เสี่ยงยังจําเปนตองพิจารณาบริบทแวดลอมอ่ืนดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากประเด็นนั้นยังมีขอถกเถียงในดาน

หลักฐานทางวิทยาศาสตรและการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนั้นในท่ีสุด ประเทศไทยอาจถูกบังคับใหเปดตลาด

รับสินคาท่ีเกษตรและประมงท่ีผานการดัดแปรพันธุกรรมท่ียังมีความเสี่ยงในท่ีสุด 
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มาตรการคุมครองผูบริโภคจากเครื่องดื่มแอลกอฮอลและสินคาอ่ืนๆ 

ขอตกลง CPTPP มีมาตรการดานฉลาก โดยกําหนดขอจํากัดการควบคุมการโฆษณาบนฉลาก และจํากัด

พ้ืนท่ีเรื่องคําเตือนสุขภาพ ทําใหมาตรการเดิมท่ีมุงคุมครองเรื่องการโฆษณาบนฉลากและขอความคําเตือนดาน

สุขภาพตามประกาศฉลากท่ีประชาชนไดรับความคุมครองไวแตเดิม จะใชไมได การออกอนุบัญญัติขอความ และ

รูปภาพคําเตือนบนฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอลในอนาคต จะไมสามารถบังคับใชกับฉลากหลักได 

CPTPP ใหใชมาตรฐาน Codex CAC/GL 38-2001 เปนมาตรฐานกําหนดฉลากอาหาร แตเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลทุกชนิดไมใชอาหารธรรมดาท่ัวไป (no ordinary food ตามองคการอาหารและการเกษตรแหง

สหประชาชาติ หรือ FAO)  จึงจําเปนตองมีขอกําหนดการแสดงฉลากและคําเตือนใหมากกวาฉลากอาหารท่ัวไป 

แตทําไมได 

เครื่องสําอาง 

ขอกําหนดนี้ระบุวา ปรับเปลี่ยนระบบจดแจงผลิตภัณฑ กอนผลิตหรือนําเขา โดยไมใหระบุเลขท่ีจดแจงบน

ฉลาก ซ่ึงจะชวยลดภาระผูประกอบการ แตจะทําใหการสืบคนผลิตภัณฑทําไดยาก เพราะเจาหนาท่ีและผูบริโภค

ขาดรายละเอียดท่ีใชเชื่อมโยงและอางอิงขอมูลระหวางระบบทะเบียนผลิตภัณฑและการนําเขาสงออก เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกตองของผลิตภัณฑในทองตลาด  

ผูบริโภคจะขาดเครื่องมือตรวจสอบผลิตภัณฑในทองตลาด วาผานการจดแจงจาก อย. (องคการอาหาร

และยา) หรือไม และเจาหนาท่ี อย. และสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ก็จะขาดเครื่องมือท่ีใชเชื่อมโยง และอางอิง

ขอมูลระหวางระบบการจดแจงผลิตภัณฑ และการนําเขา-สงออก รวมถึงการตรวจสอบความถูกตองและการสืบคน

ผลิตภัณฑจะทําไดยาก โดยรวมแลว จะเกิดความเสี่ยง ทําใหสารตองหามเขาสูตลาดไดงายและมากข้ึน 

เภสัชภัณฑ 

ขอบทท่ีก่ียวกับเภสัชภัณฑไมมีนิยามของคําวา International Standards ซ่ึงอาจนําไปสูการใชมาตรฐาน

ของประเทศคูภาคีใหญมาใชมากข้ึน หรืออาจจะมีการอางอิงมาตรฐานระหวางประเทศท่ีไทยไมไดใชอางอิงในการ

กําหนดกฎระเบียบ และกระบวนการตรวจสอบรับรอง เปนอุปสรรคในการบริหารจัดการ  ใชงบประมาณและ

ระยะเวลาในการดําเนินการเพ่ือเตรียมความพรอมดานระบบฐานขอมูลท่ีเก่ียวกับระเบียบขอบังคับทางเทคนิค 

หรือมาตรฐานระหวางประเทศรวมท้ังเผยแพรขอมูลดังกลาวตอภาคเอกชนตางๆ รวมท้ังอาจจะตองแกไข

กฎระเบียบขอบังคับตางๆ ใหสอดคลองกัน 
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เครื่องมือแพทย 

CPTPP บังคับใหเปดตลาดเครื่องมือแพทยเกาท่ี ‘ปรับสภาพเปนของใหม’ (Remanufacturing) ซ่ึงจะ

เปดชองทางใหมีสินคาใชแลวเขาประเทศโดยไมตองเสียภาษีนําเขา-สงออก หากเรื่องนี้ไมไดกําหนดนิยามท่ีชัดเจน

และครอบคลุมเพียงพอ ก็อาจจะทําใหไทยมีขยะอิเล็กทรอนิกสมากข้ึนอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ CPTPP ยังกําหนด

หามรัฐใหสิทธิพิเศษในการจัดซ้ือเครื่องมือแพทยท่ีเปนนวัตกรรมไทย ซ่ึงจะสงผลกระทบตอนโยบายรัฐบาลในการ

สงเสริมนวัตกรรมของคนไทย  ยังมีรายละเอียดเรื่องคาใชจายในการปรับปรุงระบบการข้ึนทะเบียน และการ

ควบคุมกํากับใหเปนไปตาม CPTPP (เชน เพ่ิมบุคลากร และพัฒนาระบบข้ึนทะเบียนอิเล็กทรอนิกส และพัฒนา

ฐานขอมูล การอุทธรณ) ท่ีไทยตองจายข้ันต่ําประมาณปละ 150 ลานบาท 

 

ผลกระทบตอการเขาถึงยา จากบทวาดวยทรัพยสินทางปญญา 

ในความตกลง CPTPP มาตรา 18.6 ระบุวา สมาชิกมีสิทธิ์ท่ีจะกําหนดขอยกเวนท่ีสําคัญ ท่ีจะไมตอง

ปฏิบัติตามบทนี้ (ไดแก สถานการณฉุกเฉินระดับชาติ กรณีจําเปนเรงดวนยิ่งยวด วิกฤตดานสาธารณสุข)  

ซ่ึงเรื่องนี้ จะกระทบทําใหขอบเขต ‘การประกาศบังคับใชสิทธิ’ หรือ CL (Compulsory Licensing) ลดลง ซ่ึง CL 

ถือเปนเครื่องมือสําคัญท่ีรัฐบาลไทยอาจประกาศใชในกรณีสําคัญ เชน เกิดโรคระบาดฉุกเฉิน หรือมีโรคอันตราย

รายแรงท่ีตองใชยาเฉพาะบางชนิด ในอดีต ประเทศไทยก็เคยประกาศ CL โดยรัฐ และไมแสวงหากําไร เพ่ือทําให

ประชาชนเขาถึงยา หนึ่งในนั้นคือยาตานไวรัส HIV โลพินาเวียร/ริโทรนาเวียร (LPV/r) ท่ีใชเปนหนึ่งในการรักษา 

COVID-19  ดวย ท้ังนี้ หากไทยตองทําตามเง่ือนไขของ CPTPP ก็มีขอกังวลวา ขอตกลงนี้ไมไดกําหนดขอยกเวน

กรณี for public non-commercial use ซ่ึงแตกตางจากขอตกลง TRIPS และหากรัฐบาลไทยประกาศใช CL ก็

อาจจะสุมเสี่ยงตอการถูกฟองรองได  

 

3. ผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย 

การจัดซ้ือจัดจาง 

การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ ถือ เปนเครื่องยนตทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของไทยท่ีใชงบประมาณแผนดินในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แตความตกลง CPTPP บังคับใหเปดการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐเกือบทุกระดับใหกับบริษัทขาม
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ชาติ มีผลกระทบตออุตสาหกรรมยา และวัสดุวิทยาศาสตร เครื่องมือแพทยในประเทศ ในดานการแขงขัน ซ่ึง

ภาครัฐจะไมสามารถสงวนสิทธิประโยชนบางประการได (เพราะตองเปดการแขงขันใหกับยาสามัญจากผูจัด

จําหนายของประเทศอ่ืน ในขณะท่ียาท่ีมีสิทธิบัตรก็มีผูจัดจําหนายไดเพียงรายเดียวซ่ึงเกือบท้ังหมดคือยาของบริษัท

ตางชาติ)  ไมใชเพียงแคอุตสาหกรรมยาและองคการเภสัชท่ีจะไดรับผลกระทบ แตรวมถึงอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมกอสราง แมประเทศเวียดนาม บูรไน มาเลเซีย จะไดชวงเวลาผอนผันปรับตัว แตใชวา การ

เขารวมทีหลังของไทยจะไดเง่ือนไขเชนนี้ หากไมไดจะทําเชนไร 

      

การยกเลิกภาษีสินคาออนไหว  

CPTPP บังคับใหยกเลิกภาษีสินคาถึงรอยละ 99 ของรายการท้ังหมด ซ่ึงนั่นหมายรวมถึงสินคาออนไหวท่ี

ไทยสงวนภายใต FTA กับสมาชิก CPTPP อ่ืนๆ เชน ญ่ีปุน (รถยนตสําเร็จรูปท่ีมีขนาดเครื่องยนต 3000 cc.) 

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด (ยกเลิก TQR และ SSG สินคาเกษตร เชน เนื้อวัว นม และผลิตภัณฑใหเร็วข้ึนกวาป 

2568) 

4. จํากัดพ้ืนท่ีการกําหนดนโยบายสาธารณะ 

จากขอบท ‘ความสอดคลองของขอบังคับ’ (regulatory coherence) ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการออก

กฎหมายและระเบียบตางๆ เปนไปอยางสมเหตุสมผลและสอดคลองกัน แมอาจพอมีประโยชน และเปนโอกาสท่ีจะ

ทําใหเกิดการพัฒนากฎระเบียบท่ีสมเหตุสมผล แตเปนท่ีสังเกตวา รายละเอียดนี้ เนนความสอดคลองของกฎหมาย

โดยมองจากวัตถุประสงคทางการคาและสงเสริมเศรษฐกิจ แตยังขาดขอคํานึงถึงดานสังคม และอาจสงผลกระทบ

ทางลบได การออกกฎ ระเบียบตางๆ ของภาครัฐอาจถูกแทรกแซงจากองคกรธุรกิจ โดยเฉพาะกฎหมายดาน

สุขภาพสาธารณสุข กฎหมายคุมครองผูบริโภค เชน บริษัทบุหรี่สามารถแทรกแซงการเสนอแกไขปรับปรุงกฎหมาย

ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบของกระทรวงสาธารณสุขได ซ่ึงขัดกับหลักท่ีพึงระวังเรื่องผลประโยชนทับซอนสําหรับกรณี

นโยบายสาธารณะ 
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5. คาโงท่ีมาพรอมกับการคุมครองการลงทุน 

CPTPP บังคับใหการคุมครองการลงทุนแกนักลงทุนตางชาติ ตั้งแตชั้นกอนการประกอบกิจการ การลงทุน

ใน Portfolio และการลงทุนท่ีไมไดรับการอนุมัติการคุมครองเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงคานกับกรอบการเจรจาการ

ลงทุนท่ีกระทรวงการตางประเทศไดรับอนุมัติจากรัฐสภา  

 

จากผลกระทบ 5 ขอหลักท่ีกลาวมา ยังไมนับรวมถึง ‘คาผานประตู’ ท่ีไทยตองไปเจรจากับประเทศท่ีเปน

สมาชิกกอนหนา กระบวนการเขาเปนสมาชิกของ CPTPP ครั้งนี้ อยูภายใตรัฐธรรมนูญฉบับลาสุด (2560) ซ่ึงเปน

ฉบับท่ีไมมีขอบังคับใหรัฐบาลตองการขออนุมัติกรอบเจรจาจากรัฐสภาเพ่ือไปเจรจา มีเพียงกลไกใหรัฐสภาเห็นชอบ

เม่ือเจรจาแลวเสร็จ เพ่ือลงนามรอการอนุวัติตามเทานั้น  

ดังนั้น แมไทยเจรจาผอนผันขอขอยกเวนไมสําเร็จ ก็ไมมีสัญญาประชาคมใดๆ จะไปขัดขวางรัฐบาลได คํา

สัญญาท่ีไทยยืนยันวาจะลองเจรจาผอนผันบางเรื่องเพ่ือเขารวมเปนสมาชิก CPTPP นั้น จึงถือเปนคําม่ันสัญญาท่ี

เลื่อนลอย 

 

 

ท่ีมา:  

● ‘รายงานผลการประเมินผลกระทบ และสิ่งท่ีตองดําเนินการ หากไทยเขารวมเปนสมาชิก CPTPP’ โดย 

กระทรวงสาธารณสุข  

● เอกสารท่ีกระทรวงพาณิชยจัดทําให สมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี 18 ก.พ. 2562 

 

โดย 

กรรณิการ กิจติเวชกุล 

อดีตนักขาวรายวัน คอลัมนิสต Global Report นักจัดรายการวิทยุรายการ เชาทันโลก เอฟเอ็ม 96.5 นักวิจัย

อิสระดานทรัพยสินทางปญญาและการเขาถึงยา และทํางานจับตาการเจรจาการคาเสรีในนาม FTA Watch 

 

 

https://prachatai.com/journal/2019/02/81180
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