5
ขอตกลงเกีย่ วกับสิทธิในทรัพยสนิ ทางปญญา
ขอตกลงเรื่องสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเปนประเด็นที่สหรัฐฯ นํามารว มเจรจากับประเทศ
คู ค วามตกลงการค า เสรี แ บบทวิ ภ าคี เพื่ อต องการยกระดับ การคุม ครองทรัพ ย สิ นทางป ญ ญาให
เทียบเทากับมาตรฐานของตน โดยบทบัญญัติในขอตกลงไดกําหนดมาตรฐานการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญาที่เขมงวดกวามาตรฐานขั้นต่ําของความตกลงทริปสภายใตองคการการคาโลก ขอตกลง
เรื่องสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่สหรัฐฯ เจรจากับประเทศคูภาคีสว นใหญจ ะเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์
เครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรเปนหลัก ดังนั้น ในการศึก ษาผลกระทบจากการเจรจาการคาเสรี
ไทย-สหรัฐฯ เรื่องสิทธิในทรัพยสินทางปญญานี้ จึงไดเนนไปที่ทรัพยสินทางปญญาทั้งสามประเภท
ดังกลาว โดยไดศึกษาจากความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปร เนื่องจากเปนความตกลงที่คาดวา
สหรัฐฯ จะนํามาเปนแนวทางในการเจรจาการคาเสรีแบบทวิภาคีกับประเทศไทย
เนื่ อ งจากเรื่อ งทรัพ ยสิ นทางป ญญาเปนเรื่ องที่ มี ค วามซับ ซ อน คณะผูวิ จั ย จึง ได นํา เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาไวในสวนแรกของบทนี้ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการ
ทํา ความเข าใจเนื้ อหาในส ว นต อไป ส ว นที่ สองเป นเรื่ องการคุ มครองทรัพ ยสิ นทางป ญญาภายใต
องคการการคาโลกหรือความตกลงทริป ส สวนที่สามนําเสนอการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่
สําคัญของประเทศไทยในฐานะที่ไทยเปนภาคีขององคการการคาโลก และความตกลงระหวางประเทศ
อื่น สวนที่สี่จะนําเสนอการคุมครองทรัพยสินทางปญญาจากขอตกลงที่สหรัฐฯ ทํากับประเทศคูภาคี
ความตกลงการคาเสรีที่ผานมา โดยเฉพาะความตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐฯ กับสิงคโปร พรอมทัง้
นําเสนอใหเห็นวา บทบัญญัติในความตกลงการคาเสรีมีความแตกตางไปจากความตกลงทริปสอยางไร
สว นที่ ห า นํ าเสนอผลกระทบของข อตกลงเรื่ องสิท ธิ ในทรั พย สิ นทางป ญญาต อประเทศไทย และ
เสนอแนะแนวทางในการเจรจาการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ เรื่องดังกลาวไวในสวนสุดทาย

5.1 แนวคิดในการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property) หมายถึง การสรางสรรคท างปญญาของ
มนุษยซึ่งแสดงออกในรูปแบบใดก็ตาม ซึ่งอาจเปนสิ่งที่จับตองไมได เชน ความคิด แนวความคิด
กรรมวิธีหรือทฤษฎี หรืออาจเปนสิ่งที่จับตองได เชน การประดิษฐ สินคา หรือสื่อรูปแบบอื่นที่จับ
ตองได นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความรู การคนพบ หรือการสรางสรรคอีกดวย สว นความหมาย
ในแงของกฎหมาย ทรัพยสินทางปญญา หมายถึง สิทธิตามกฎหมายที่ไดมีก ารกําหนดขึ้นอันเกี่ยว
ดวยกับผลผลิตจากปญญาของมนุษย เชน สิทธิของนักประพันธที่จะหยุดการที่บุคคลใดนํางานออก
พิมพจําหนายโดยมิไดรับอนุญาต สิทธิของบริษัทแผนเสียงที่จะหามการที่บุคคลใดผลิตสิ่งบันทึกเสียง
ปลอม และสิทธิข องผูประดิษฐเสาอากาศโทรทัศนแ บบใหมซึ่งไดรับ สิทธิบัตรตามกฎหมายในการ
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ดํา เนิ นคดี กั บบุ ค คลใดที่ ผ ลิต เลีย นแบบเสาอากาศนั้นและไดนําผลิ ตภั ณ ฑดั งกล า วซึ่ง ผลิ ต ขึ้น นั้ น
ออกจําหนายแกประชาชน เปนตน1
สิท ธิในทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property Rights) เปนสิทธิในการหาประโยชน
ทางเศรษฐกิ จจากทรัพยสินทางปญญา ซึ่ง อาจประกอบดวยการโอนสิทธิห รืออนุญ าตให ใชสิท ธิ
ตลอดจนสิทธิตางๆ เพื่อการใชประโยชนแกตนเอง ดังเชนการผลิต การทําซ้ําหรือดัด แปลง การนํา
งานออกเผยแพรตอสาธารณชน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับบทบัญญัติข องกฎหมายอันเกี่ยวกับทรัพยสินทาง
ปญญาแตล ะประเภทได กําหนดหลัก เกณฑ แ ละขอบเขตแห งสิทธิ ไวเพื่ อรองรับ ซึ่งโดยทั่ว ไปแล ว
กฎหมายจะกําหนดใหเปนสิทธิ แตผูเดีย ว (exclusive right) ของเจาของทรัพยสินทางปญญา
เหลานั้น2 การที่บุคคลสามารถใชทรัพยสินทางปญญาของตนในการหาประโยชนทางเศรษฐกิจไดนั้น
ทําใหตองมีการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาแตละแขนง เพื่อปองกันบุคคลอื่นมาใชประโยชน
จากทรัพยสินทางปญญาที่เจาของไดสรางสรรคหรือคิดคนขึ้นมา
กระบวนการทางกฎหมายในการคุมครองทรัพยสินทางปญญาครอบคลุมทั้งกระบวนการทาง
แพงและกระบวนการทางอาญา นอกจากนี้กฎหมายทรัพยสินทางปญญาในบางประเทศอาจบัญญัตใิ ห
มีมาตรการทางปกครองเพื่อปองกันการละเมิดทรัพยสินทางปญญาดวย ในกระบวนการทางแพง ผู
ทรงสิทธิ (Right holder) สามารถเรียกรองใหมีการชดเชยคาเสียหายหรือใหผูละเมิด กระทําการ หรือ
ละเวนการกระทําตางๆ อาทิ ใหหยุดจําหนายสินคาที่ละเมิดทรัพยสินทางปญญาได หรือผูทรงสิท ธิ
อาจใช กระบวนการทางอาญาในการเรีย กรองให ลงโทษเชน จําคุกหรือปรับ ผูละเมิ ด ทรัพ ย สินทาง
ปญญาได ในสวนของมาตรการทางปกครอง ผูทรงสิทธิอาจเรียกรองใหมีการเพิกถอนการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการคาของผูละเมิด

5.2 การคุมครองทรัพยสินทางปญญาภายใตองคการการคาโลก
ประเด็ นเรื่ องทรั พย สิ นทางป ญ ญาถู กนํ า มาเกี่ย วข อ งกับ ประโยชน ท างเศรษฐกิ จ ระหว าง
ประเทศมากขึ้น ทรั พย สินทางปญญาโดยเฉพาะเทคโนโลยีตางๆ กลายเป นป จจั ย พื้นฐานทาง
อุต สาหกรรม อันนําไปสูการคาและการลงทุนระหวางประเทศ ความสําคัญระหวางทรัพยสินทาง
ปญญากับการคาระหวางประเทศจึงมีค วามสําคัญมากขึ้น ประเทศพัฒนาแลวซึ่งเปนแหลงกําเนิด
เทคโนโลยีและทรัพยสินทางปญญาจํานวนมากตองการใหมีมาตรการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
ระหวางประเทศ เพือ่ ปราบปรามการละเมิด ทรัพยสินทางปญญาระหวางประเทศอยางจริงจัง จึงได
รวมกันผลักดันใหมีการนําเอาประเด็นทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของกับ ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
เขาสูการเจรจาการคาระหวางประเทศ
ความสําเร็จของการกอตั้งองคการการคาโลก (World Trade Organization) เปนพัฒนาการที่
สําคัญของกฎเกณฑระหวางประเทศในการใหค วามคุมครองทรัพยสินทางปญญา การเจรจาแกตต
1
2

ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2545: 2
อางแลว ไชยยศ, หนา 2

ขอตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
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(GATT) รอบอุรุกวัย ไดมีการนําหัว ขอเรื่อ งการคาที่เกี่ยวของกับ ทรัพยสินทางปญญาเขาพิจ ารณา
รวมกับหัวขออื่นๆ โดยมีวัตถุประสงคที่จะลดการบิดเบือนและอุปสรรคที่มีตอการคาระหวางประเทศ
และคํานึงถึงความจําเปนที่จะสงเสริมใหมีการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอยางมีประสิทธิภาพ
และเพียงพอ และเพื่อใหมั่นใจวามาตรการและขั้นตอนการบังคับสิทธิในทรัพยสินทางปญญาจะไมเปน
อุปสรรคทางการคา3 การคุมครองทรัพยสินทางปญญาในองคการการคาโลกนี้รูจักกันดีในชื่อความตก
ลงทริปส (TRIPS) หรือความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา (Agreement
on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)
ความตกลงทริปสไดวางหลักเกณฑมาตรฐานของการคุมครองทรัพยสินทางปญญาและวาง
บรรทั ด ฐานเกี่ ย วกั บ เรื่ องขอบเขตของสิ ท ธิ ในทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาแต ล ะประเภท (ดู TRIPS
Agreement ในเอกสารแนบประกอบ) การบังคับใชกฎหมาย รวมทั้งการระงับ ขอพิพาทระหวาง
ประเทศภาคีสมาชิก ไวดว ย
ความตกลงดังกลาวไดรวมเอากฎเกณฑระหวางประเทศตางๆ ที่
เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาไวในความตกลงฉบับเดียวกัน กลาวคือ ความตกลงทริปสจ ะผูกพัน
ประเทศสมาชิกขององคก ารการคาโลกใหตองยึดถือตามความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวกับการ
คุ ม ครองทรั พ ย สินทางป ญญาที่ สํา คั ญ ซึ่ ง ได แ ก อนุ สั ญ ญากรุง ปารีส 4 ป ค.ศ.1967 (Paris
Convention) อนุสัญญากรุงเบิรน5 ป ค.ศ.1971 (Berne Convention) อนุสัญญากรุงโรม6 (Rome
Convention) และอนุสั ญญาการออกแบบวงจรรวมภายใต อ นุสัญ ญาว าด ว ยทรั พย สินทางป ญ ญา
เกี่ยวกับวงจรรวม (Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits)
นอกจากนี้ ความตกลงทริปสยังกําหนดกฎเกณฑใหมๆ เพื่อคุมครองทรัพยสินทางปญญา
ขึ้นมาดวย ซึ่งแตกตางกับความตกลงระหวางประเทศอื่นๆ ในอดีต เชน อนุสัญญากรุงปารีส และ
อนุสัญญากรุงเบิรน กลาวคือ ความตกลงทริปสมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับใชสิทธิในทรัพยสนิ ทาง
ปญญา (Enforcement of Intellectual Property Rights) สว นอนุสัญญากรุงปารีสและอนุสัญญากรุง
เบิรนมิ ได กําหนดบทบัญญัติในเรื่องดัง กลาวแตอ ยา งใด 7 จะเห็นวา ความตกลงทริป สมีลัก ษณะที่
กาวหนากวาความตกลงอื่นที่เกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญามาก

3

TRIPS Agreement, Preamble
อนุสัญญาปารีสเปนความตกลงระหวางประเทศซึ่งมีจุดประสงคเพื่อคุมครองทรัพยสินทางอุตสาหกรรม (Paris Convention for
the Protection of Industrial Property)
5
อนุสัญญาเบิรนเปนความตกลงระหวางประเทศซึ่งมีจุดประสงคเพื่อคุมครองวรรณกรรมและศิลปกรรม (Berne Convention for
Protection of Literary and Artistic Works)
6
อนุสัญญาโรมเปนความตกลงระหวางประเทศซึ่งมีจุดประสงคเพื่อคุมครองนักแสดง ผูผลิตสิ่งบันทึกเสียง และองคกรแพรเสียง
แพรภาพ (Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting
Organizations)
7
TRIPS Agreement, Part III
4
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ความตกลงทริปสไดกําหนดหลัก เกณฑและมาตรฐานขั้นต่ําของการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา โดยระบุมาตรการเกี่ยวกับขอบเขตและการใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา ครอบคลุมประเภท
ของทรัพยสินทางปญญาดังตอไปนี้
-

ลิขสิทธิ์และสิทธิขางเคียง (Copyright and Related Rights)
เครื่องหมายการคา (Trademarks)
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indications)
การออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Designs)
สิทธิบัตร (Patents)
การออกแบบผังภูมิ (ภูมิสภาพ) ของวงจรรวม (Layout-Designs (Topographies) of
Integrated Circuits)
- การคุมครองขอสนเทศที่ไมเปดเผย (Protection of Undisclosed Information)
- การปฏิบัติที่ตอตานการแขงขันทางการคา (Control of Anti-Competitive Practices in
Contractual Licenses)

ความตกลงทริ ป สไ ดกํ าหนดหลัก เกณฑและมาตรฐานขั้ นต่ํา ในการคุมครองทรัพย สิน ทาง
ปญญาของประเทศสมาชิก กลาวคือ ประเทศสมาชิกใดจะใหการคุมครองต่ํากวาระดับ ที่บัญญัติไวใน
ความตกลงทริปสไมได แตอาจคุมครองในระดับที่สูงกวาได ภายใตเงื่อนไขที่วา การคุมครองใน
ระดับที่สูงกวานั้นจะตองไมขัดแยงกับหลักการและบทบัญญัติของความตกลงทริปส8
ประเทศสมาชิ กมีพั นธกรณีต องอนุวัต รกฎหมายภายในประเทศตามบทบัญญัติข องความ
ตกลงภายในระยะเวลาที่กํ าหนด ซึ่ง ความตกลงทริปสไดกําหนดเงื่อ นเวลาที่แตกตางกันออกไป
ขึ้นกับสถานะของประเทศสมาชิกเปนสําคัญกลาวคือ ภาคีสมาชิกที่เปนประเทศพัฒนาแลวจะตองมี
การอนุวัตรกฎหมายตามบทบัญญัติใหแ ลว เสร็จภายในเวลา 1 ป สวนประเทศกําลังพัฒนาจะตอง
อนุวัตรภายในเวลา 5 ป แตมีขอยกเวนวาประเทศกําลังพัฒนาจะตองนําหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ
(National Treatment) และหลัก การปฏิ บัติเ ยี่ย งชาติที่ไดรับ การอนุ เคราะห ยิ่ง (Most-FavouredNation) ไปปฏิบัติภายในเวลา 1 ป นับจากวันที่ค วามตกลงจัด ตั้งองคก ารการคาโลกมีผลบังคับใช9
สวนประเทศที่พัฒนานอยที่สุด (Least-Developed Country) จะตองปฏิบัติตามพันธกรณีของความ
ตกลงทริ ป สภ ายในเวลา 10 ป นับ จากวัน ที่ค วามตกลงจั ดตั้ งองคก ารการคา โลกมีผ ลบัง คับ ใช10
ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศสมาชิกขององคก ารการคาโลกและไดเขารวมเปนภาคีความตกลง
ทริปสในปพ.ศ.2538 มีพันธกรณีที่จะตองอนุวัตรกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองทรัพ ยสินทางปญญา
ตามบทบัญญัติของความตกลงทริปส ดังที่จะกลาวถึงในหัวขอตอไป

8

TRIPS Agreement, Art 1.1
TRIPS Agreement, Art 65
10
TRIPS Agreement, Art 66
9
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5.3 การคุมครองทรัพยสินทางปญญาของประเทศไทย
ในสวนนี้จะนําเสนอการคุมครองทรั พยสินทางปญญาของประเทศไทย ซึ่งจะกลาวถึงการ
คุมครองทรัพ ยสินทางปญ ญาภายใต ความตกลงระหวางประเทศที่ไทยเปนภาคี โดยเน นที่ก าร
คุมครองทรัพยสินทางปญญาภายใตองคการการคาโลกหรือความตกลงทริปส และจะกลาวถึงการ
คุมครองทรัพ ยสินทางปญญาที่สําคัญของไทย 3 ประเภทไดแ ก ลิข สิทธิ์ เครื่องหมายการคาและ
สิทธิบัตร
5.3.1 การคุม ครองทรัพยสินทางปญญาของไทยภายใตความตกลงระหวางประเทศ
ประเทศไทยเขา ร ว มเป นภาคี สมาชิ ก ความตกลงระหว า งประเทศเกี่ ย วกั บ การคุ มครอง
ทรัพยสินทางปญญาครั้งแรกในป พ.ศ. 2474 (ค.ศ.1931) โดยเขาเปนภาคีในอนุสัญญากรุงเบิรนเพื่อ
คุ ม ครองงานวรรณกรรมและศิ ล ปกรรม เพื่ อ อนุ วั ต รการตามพั น ธกรณี ข องอนุ สัญ ญาดั ง กล า ว
ประเทศไทยจึงตราพระราชบัญญัติคุมครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ. 2474 ขึ้น และมีการขยาย
ผลผูกพันโดยสมบูรณทั้งบทบัญญัติดานสารบัญญัติและดานบริหารเมื่อป พ.ศ.253811 นอกเหนือจาก
อนุ สัญ ญากรุ ง เบิ รนประเทศไทยเขา เป น ภาคี อ งคก ารทรั พ ย สิน ทางป ญ ญาโลก (WIPO) ในป
พ.ศ.253212 และความตกลงทริปสขององคการการคาโลกในป พ.ศ. 2538 ประเทศไทยไดมีก ารตรา
กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหสอดคลองกับพันธกรณีตามความตกลงระหวาง
ประเทศที่ไทยเป นภาคี และไดข ยายการคุ มครองทรัพ ยสินทางปญญาในทุกประเภทตามความตก
ลงทริปส
แมวา ประเทศไทยจะเข าเปนภาคีสมาชิก องคก ารทรัพยสินทางปญญาโลก อนุสัญญากรุง
เบิรน และมีพันธกรณีตามความตกลงทริปสในฐานะที่ไทยเปนสมาชิกองคการการคาโลก อยางไรก็
ตาม ยังมีความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาอีกหลายฉบับทีไ่ ทยยัง
ไม ไ ด เขา เป นภาคี สมาชิ ก เช น ความตกลงมาดริด เกี่ ยวกั บ การจดทะเบี ย นเครื่ องหมายการคา
(Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) อนุสัญญาความรวมมือ
ดานสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty : PCT) อนุสัญญาลิขสิทธิ์ข ององคการทรัพยสินทาง
ปญญาโลก (WIPO Copyright Treaty) อนุสัญญาเกี่ยวกับ การแสดงและสิ่งบันทึกเสียงขององคการ
ทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO Performances and Phonograms Treaty) เปนตน

11

ธัชชัย ศุภผลศิร,ิ 2544: 10
องคการทรัพยสินทางปญญาโลก (World Intellectual Property Rights) เปนองคกรหนึ่งขององคการสหประชาชาติที่ดูแล
ใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญาระหวางประเทศ โดยการดําเนินงานขององคการทรัพยสินทางปญญาโลกนั้นกระทําโดย
อาศั ย กฎเกณฑ แ ละบรรทั ด ฐานที่กํ า หนดขึ้ น โดยความตกลงระหว า งประเทศต า งๆ เช น การคุ มครองทรั พ ย สิน ทาง
อุตสาหกรรมจะอยูภายใตห ลักการของอนุสัญญากรุงปารีส ลิขสิทธิ์และสิทธิขางเคียงอยูภายใตอนุสัญญากรุงเบิรนและอนุสัญญา
กรุงโรม เปนตน
12
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การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา

การที่ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกขององคการการคาโลก จึงมีพันธกรณีที่จะตองอนุวัตรกฎ
หมายเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาตามบทบัญญัติข องความตกลงทริป ส ซึ่งกฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญาของไทยที่มีการแกไขและตราขึ้นใหมใหเปนไปตามหลักการของความตกลงทริปส
มีดังตอไปนี้
1. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
2. พระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ องหมายการค า พ.ศ.2534 และแกไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ.2543
3. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2535 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542
4. พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ.2542
5. พระราชบัญญัติคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ.2543
6. พระราชบัญญัติสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ.2546
7. พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ.2546
5.3.2 กฎหมายทรัพยสินทางปญญาที่สําคัญของไทย
สว นนี้จ ะนําเสนอการคุมครองลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา และสิทธิบัตรตามกฎหมายของ
ประเทศไทยในปจจุบัน ซึ่งเปนทรัพยสินทางปญญาที่สหรัฐฯ ใหความสนใจในการเจรจาความตกลง
การคาเสรี

ลิขสิทธิ์
การคุมครองลิขสิทธิ์ของประเทศไทยอยูภายใตพระราชบัญญัติลิข สิทธิ์ พ.ศ.2537 เปนการ
อนุวัตรกฎหมายตามพันธกรณีของอนุสัญญากรุงเบิรนและความตกลงทริปส ซึ่งวางหลักพื้นฐานวา
งานลิขสิทธิ์ของผูสรางสรรคของประเทศซึ่งเปนภาคีในอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิท ธิ์หรืองาน
อันมีลิข สิทธิ์ของงานอันมีลิขสิทธิ์ข ององคก ารระหวางประเทศซึ่งประเทศไทยเปนภาคีจ ะไดรับการ
คุมครองภายใตพระราชบัญญัติน13ี้ ซึ่งหมายความวากฎหมายไทยใหการคุมครองงานลิขสิทธิ์ข องผู
สรางสรรคตางชาติเชนเดียวกับงานของผูสรางสรรคในชาติ
งานอันมีลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 รวมถึงงานสรางสรรคในรูปแบบวรรณกรรม
นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีก รรม โสตทัศ นวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึก เสีย ง งานแพรเสีย งแพร
ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตรหรือแผนกศิลปะ ไมวาจะแสดงออกโดยวิธีหรือ
รูปแบบใด14 งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ไดรับการยอมรับตามกฎหมายลิขสิทธิ์จะตองมีองคประกอบคือ เปน
การแสดงออกซึ่งความคิด เปนงานที่กฎหมายรับรอง เปนงานที่สรางสรรคดวยตัวเองและไมใชงานที่
ขัดตอกฎหมาย ซึ่งการไดมาซึ่งลิขสิทธิ์นั้นมี 2 วิธีคือ ความเปนเจาของลิขสิทธิ์และการโอนลิขสิทธิ์
13
14

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537, มาตรา 61
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537, มาตรา 6 วรรค 1
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เจาของลิขสิทธิ์มีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการทําซ้ํา ดัดแปลง เผยแพรตอสาธารณชนและให
เชาตนฉบับหรือสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร โสตทัศนวัสดุ งานภาพยนตรและสิ่งบันทึกเสียง และผู
ทรงสิทธิมีสิทธิในการหามผูอื่นจากการใชงานและสามารถเรียกคาสินไหมทดแทนหรือเรียกรองใหมี
การเยียวยาในกรณีที่มีผูละเมิดลิขสิทธิ์ของตน เจาของลิขสิทธิ์อาจโอนสิทธิแตเพียงผูเดียวของตนไป
ใหบุคคลอื่นโดยการโอน ซึ่งสามารถโอนลิขสิทธิ์โดยทางนิติกรรมหรือโดยทางมรดกและสามารถโอน
ลิขสิทธิ์ทั้งหมดหรือบางสวนก็ได
อายุ แ ห ง การคุ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ ต ามกฎหมายของไทยนั้ นระบุ ใหมี ระยะเวลาคุ มครองตาม
อนุ สัญ ญากรุ งเบิรน15 โดยคุมครองตลอดอายุข องผู สร างสรรค แ ละมี ตอ ไปอีก 50 ปห ลังจากผู
สรางสรรคถึงแกความตาย ในบางกรณีอาจนับ อายุแ หงการคุมครองจากวันที่มีการสรางสรรคหรือมี
การโฆษณางานครั้ ง แรก 16 เมื่ อ อายุ แ ห งการคุ ม ครองสิ้ นสุ ด งานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์นั้ นจะกลายเป น
สาธารณสมบัติและจะไมไดรับการคุมครองลิขสิทธิ์อีก สาธารณชนสามารถใชงานนั้นไดโดยชอบและ
โดยปราศจากความยินยอม17

เครื่องหมายการคา
ประเทศไทยมี ก ารคุ มครองเครื่ องหมายการค า ตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่อ งหมายการค า
พ.ศ.2534 และฉบั บแก ไขเพิ่ มเติ ม พ.ศ.2543 การที่ไทยเปนสมาชิก องคก ารการคาโลกที่ มีการ
คุมครองเครื่องหมายการคา ตามความตกลงทริ ปส นั้น โดยผลของมาตรา 2 วรรค 1 ของความ
ตกลงทริปส18 ทําใหประเทศไทยตองยอมรับบทบัญญัติตามอนุสัญญากรุงปารีส (ค.ศ.1967) แมวา
ประเทศไทยยังไมไดเปนภาคีของอนุสัญญากรุงปารีสก็ตาม
พระราชบั ญญั ติ เครื่ องหมายการค าไดระบุนิย ามคําว า “เครื่ องหมาย” เอาไวว าหมายถึ ง
ภาพถ าย ภาพวาด ภาพประดิษ ฐ ตรา ชื่อ คํา ขอความ ตัวหนังสือ ตัว เลข ลายมื อชื่อ กลุมของสี
รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหลานี้อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน19 จากคํานิยามมี
ขอสังเกตวาเครื่องหมายที่จะไดรับความคุมครองนั้นจะตองมองเห็นไดดวยตา ซึ่งสอดคลองกับความ
ตกลงทริปสที่ระบุใหประเทศภาคีสมาชิกอาจกําหนดเงื่อนไขในการจดทะเบียนวา สัญลักษณนนั้ จะตอง
เปนสิ่งที่สัมผัสไดดวยจักษุประสาท (Visually perceptible)20

15

Berne Convention, Art 7.1
ยกเวนงานศิลปะประยุกตที่มีอายุการคุมครอง 25 ปนับจากวันที่มีการสรางสรรคหรือมีการโฆษณางานครั้งแรก
17
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537, มาตรา 26
18
“In Respect of Part II, III and IV of this Agreement, Members shall comply with Articles 1 through 12, and Article
19, of the Paris Convention (1967).”
19
พระราชบัญญัติเ ครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543, มาตรา 4 วรรค 1
20
TRIPS Agreement, Art 15.1
16
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กฎหมายไทยใหค วามคุมครองเครื่องหมายการค า 4 ประเภทไดแ ก เครื่ องหมายการคา
เครื่องหมายบริการ21 เครื่องหมายรับรอง22และเครื่องหมายรว ม23 การคุมครองเครื่องหมายการคา
เกิดขึ้นจากการจดทะเบียน ซึ่งเจาของเครื่องหมายการคาที่จดทะเบีย นมีสิทธิแ ตเพีย งผูเดีย วในอันที่
จะใชเครื่องหมายการคานั้นสําหรับสินคาที่ไดจดทะเบียนไว24
เจาของเครื่องหมายการมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการดําเนินคดีทั้งทางแพงและทางอาญากับ
ผูก ระทํ า การละเมิ ดเครื่ องหมายการค าที่ ไ ด จ ดทะเบี ย นไว โดยอาจร องขอให มีการเยีย วยาจาก
กระบวนการทางแพ ง ความเสี ย หายจากการละเมิ ด เช น ให ใ ช ค า เสี ย หาย ใหริ บ สิ นค า ที่ ติ ด
เครื่องหมายการคาที่ละเมิดออกไปจากตลาด หรือใหเอาเครื่องหมายการคาออกจากตัวสินคา เปนตน
นอกเหนื อ จากการคุ มครองทางแพ ง แล ว ในกระบวนการทางอาญายั ง บั ญ ญัติ ให มีก ารคุ มครอง
เครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนโดยกําหนดโทษบุคคลที่ปลอมแปลงเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ไวในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาดวย25
อายุแหงการคุมครองเครื่องหมายการคาตามกฎหมายไทยใหการคุมครอง 10 ปนับ จากวันที่
จดทะเบียน โดยถือเอาวันที่ยื่นคําขอเปนวันจดทะเบียน และสามารถตออายุไดครั้งละ 10 ป การตอ
อายุเครื่องหมายการคาจะตองยื่นตอนายทะเบีย นภายใน 90 วันกอนวันสิ้นอายุ ในกรณีที่เจาของ
เครื่องหมายการคามิไดยื่นคําขอตออายุภายในเวลาที่กําหนด ใหถือวาเครื่องหมายการคานั้นถูก เพิก
ถอน26 ซึ่งบทบัญญัติเรื่องอายุของการคุมครองเครื่องหมายการคานี้สอดคลองกับความตกลงทริปสที่
ระบุวา การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาครั้งแรกและการตออายุแ ตล ะครั้งจะมีอายุไมนอยกวา 7 ป
และเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนนั้นสามารถตออายุไดตลอดไป27

สิทธิบัตร
กฎหมายสิทธิบัตรที่บังคับใชในประเทศไทยประกอบดวยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติสิทธิบตั ร (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ.2542
ปจจุบัน พระราชบัญญัติสิทธิบัตรไดมีการแกไขและเพิ่มเติมบทบัญญัติหลายประการใหสอดคลองกับ
ความตกลงทริปสตามพันธกรณีที่ไทยเปนสมาชิกขององคการการคาโลก บทบัญญัติที่มีการแกไข
21

เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการ คือ เครื่อ งหมายที่ใชเ พื่อ บงชี้วาเปนเครื่องหมายที่เ กี่ยวขอ งกับสินคาหรือ
บริการเพื่อแสดงวา สินคาหรือ บริการที่ใชเ ครื่อ งหมายการคานั้นแตกตางจากสินคาหรือ บริการที่ใชเ ครื่อ งหมายการคาของ
บุคคลอื่น
22
เครื่องหมายรับรอง คือ เครื่องหมายที่ใชในการรับรองสินคาหรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเปนการรับรองเกี่ยวกับ
แหลงกําเนิด สวนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพหรือคุณลักษณะอื่นใดของสินคานั้น หรือเพือ่ รับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ
ชนิดหรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น
23
เครื่องหมายรวม คือ เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการที่ใชโดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุมเดียวกัน หรือโดย
สมาชิกของสมาคม สหกรณ สหภาพ สมาพันธ กลุมบุคคลหรือองคกรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน
24
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534, มาตรา 44
25
โปรดดูพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534, มาตรา 108-110 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273-275
26
พระราชบัญญัติเ ครื่องหมายการคา พ.ศ.2534, มาตรา 53-56
27
TRIPS Agreement, Art 18

ขอตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
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เพิ่มเติม เชน หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ การปรับปรุงแนวทางเรื่องการบังคับใชสิทธิ การยกเลิก
มาตรการพิเศษในเรื่องสิทธิบัตรยา เปนตน28
สิ่งที่ไ ดรับ ความคุมครองตามพระราชบั ญญัติสิทธิบั ตรคื อ การประดิ ษฐแ ละการออกแบบ
ผลิตภัณฑ โดยสิทธิบัตรเปนหนั งสือที่ออกใหโดยพนักงานเจาหนาที่เพื่อใหความคุมครองแกก าร
ประดิษฐหรือกรรมวิธี ซึ่งการประดิษฐก็คือการคิดคนหรือทําขึ้นอันเปนผลใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑหรือ
กรรมวิธีใดขึ้นใหม หรือการกระทําใดๆ ที่ทําใหดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑหรือกรรมวิธี29 จะเห็นวา การ
พัฒนาผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีถือวาเปนการประดิษฐดว ยเชนกัน เนื่องจากการประดิษฐโดยมาเปน
การพัฒนาผลิตภัณฑที่สิทธิบัตรและกรรมวิธีเดิมใหดีขึ้น ผลิต ภัณฑอาจอยูในรูปของเครื่องจัก รกล
อะไหล เครื่องอุปกรณและอื่นๆ ขณะที่กรรมวิธีในความหมายของสิทธิบัต ร หมายความวา วิธีก าร
กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิตหรือการเก็บรักษาใหคงสภาพหรือใหมีคุณภาพดีขึ้นหรือการปรับ
สภาพใหดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑและรวมถึงการใชกรรมวิธีนั้นๆ ดวย30
เงื่อนไขที่จะขอรับสิทธิบัตรนั้น31 พระราชบัญญัติสิทธิบัตรของไทยไดกําหนดไวสอดคลองกับ
ความตกลงทริป สมาตรา 27 วาการประดิษ ฐที่จะไดรับ สิทธิบั ตรตอ งมีความใหม (new) มี ขั้นการ
ประดิ ษ ฐ ที่ สู งขึ้ น (inventive step) และสามารถประยุ ก ต ใ ชในทางอุ ต สาหกรรมได (industrial
application) แตมีขอยกเวนการประดิษฐสิ่งซึ่งไมสามารถขอรับสิทธิบัตรไวดวย โดยสิ่งที่ไมสามารถ
ขอรับสิทธิบัตรไดแก32
- จุลชีพและสวนประกอบสวนใดสวนหนึ่งของจุลชีพที่มีตามธรรมชาติ สัตว พืชหรือ
สารสกัดจากสัตวหรือพืช
- กฎเกณฑและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
- ระบบขอมูลสําหรับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร
- วิธีการวินิจฉัย บําบัดหรือรักษาโรคมนุษยหรือสัตว
- การประดิษฐที่ขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพ
ของประชาชน
ผูที่มีสิทธิยื่นคําขอจดสิทธิบัตรจะตองมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลที่มีสํานักงานใหญตั้งอยู
ในประเทศไทย หรือมีสัญชาติของประเทศที่เปนภาคีแ หงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ
เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิบัตรซึ่งไทยเปนภาคีอยูดวย หรือมีสัญชาติข องประเทศที่ยินยอมใหบุค คล
สัญ ชาติ ไ ทยหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ มีสํ านั ก งานใหญ ตั้ ง อยู ใ นประเทศไทยขอรั บ สิ ท ธิ บัต รนั้น ได หรื อ มี
ภูมิลําเนาหรืออยูในระหวางการประกอบอุต สาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยา งแทจ ริงและจริงจังใน
28

อางแลว ธัชชัย, หนา132
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 มาตรา 3 วรรค 3
30
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 มาตรา 3 วรรค 4
31
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 5
32
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 มาตรา 9
29
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ประเทศไทยหรื อประเทศที่เ ป นภาคี แ หงอนุ สัญ ญาหรื อ ความตกลงระหว างประเทศเกี่ ย วกั บ การ
คุมครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย33
ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ ผูทรงสิทธิบัตรการประดิษฐมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการผลิต ใช
ขาย มีไวเพื่อขาย เสนอขายหรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร สว นในกรณี
สิทธิบัตรกรรมวิธี ผูทรงสิท ธิบัต รมีสิทธิในการใชกรรมวิธีต ามสิทธิบัตร ผลิต ใช ขาย มีไวเพื่อขาย
เสนอขายหรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑที่ผลิตโดยใชกรรมวิธีต ามสิทธิบัตร อยางไรก็
ตาม พระราชบัญญัติสิทธิบัตรของไทยไดมีขอยกเวนเรื่องสิทธิแตเพียงผูเดียวตามความตกลงทริปส
ที่วา ประเทศสมาชิกอาจกําหนดขอยกเวนบางประการแกสิทธิแตเพียงผูเดียวของผูทรงสิทธิบตั ร โดย
ขอ ยกเว นนี้ตองไม ขัด ตอการใช ประโยชนโดยปกติ และไมขั ดต อ ประโยชนอันชอบธรรมของผูท รง
สิทธิบัตร ทั้งนี้ใหคํานึงถึงประโยชนอันชอบธรรมของบุคคลที่สามดวย34
ขอ ยกเว นเรื่องสิท ธิแ ตเ พีย งผู เดี ยวที่ ระบุในพระราชบัญญัติ สิท ธิบั ตรของไทย โดยมีก าร
กําหนดขอยกเวนไววา การกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ไมเปนการละเมิดสิทธิบัตร35
(1) การกระทําเพื่อประโยชนในการศึกษา คนควา ทดลองหรือวิจัย
(2) การใชประโยชนในการประดิษฐตามสิทธิบัตร ซึ่งผูผลิตผลิตภัณฑหรือผูใชกรรมวิธตี าม
สิทธิบัตรไดประกอบกิจ การหรือมีเครื่องมือเครื่องใชเพือประกอบกิจ การดังกลาวโดย
สุจริต กอนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐนั้นในประเทศไทย
(3) การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย
(4) การกระทําใดๆ เกี่ย วกับการขอขึ้นทะเบีย นยา โดยผูข อมีเ จตนาที่จ ะผลิต จําหนาย
หรือนําเขาซึ่งผลิตภัณฑยาตามสิทธิบัตรหลังจากสิทธิบัตรดังกลาวสิ้นอายุลง
(5) การใชอุป กรณซึ่ งเป นการประดิ ษฐ ที่ได รับ สิทธิ บัต รเกี่ ยวกั บตัว เรื อ เครื่อ งจั กร หรื อ
อุป กรณ อื่น ของเรื อของประเทศที่ เ ป นภาคี แ ห ง อนุ สั ญ ญาหรื อ ความตกลงระหว า ง
ประเทศเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย ในกรณีที่เรือ
ดังกลาวไดเขามาในประเทศไทยเปนการชั่วคราวโดยอุบัติเหตุและจําเปนตองใชอปุ กรณ
ดังกลาวกับเรือนั้น
(6) การใชอุปกรณซึ่งเปนการประดิษฐที่ไดรับสิท ธิบัต รเกี่ยวกับการสรางการทํางาน หรือ
อุปกรณอื่นของอากาศยานหรือยานพาหนะของของประเทศที่เปนภาคีแ หงอนุสัญญา
หรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเปนภาคี
อยูดวย ในกรณีที่อากาศยานหรือยานพาหนะดังกลาวไดเขามาในประเทศไทยเปนการ
ชั่วคราวโดยอุบัติเหตุ
33

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 มาตรา 14
TRIPS Agreement, Art 30
35
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 มาตรา 3 วรรค 2
34
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(7) การใช ขาย มีไวเพื่อขาย เสนอขาย หรือนําผลิตภัณฑตามสิทธิบัตรเขามาในประเทศ
ไทย หากผูทรงสิทธิบัตรไดอนุญาตหรือยินยอมใหผลิต หรือขายผลิตภัณฑดงั กลาวแลว
พระราชบัญญัติสิทธิบัตรยอมรับสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรในการอนุญาตใหใชสิทธิหรือโอนสิทธิ
ของตนใหผูอื่น36 โดยผูทรงสิทธิมีทางเลือกที่จะอนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิตามสิท ธิบัต รบางประการหรือ
ทั้งหมดของตนก็ได แตผูทรงสิทธิไมสามารถกําหนดเงื่อนไขขอจํากัดสิทธิหรือคาตอบแทนในลักษณะ
ที่เปนการจํากัดการแขงขันโดยไมชอบธรรมตามที่บัญญัติไวในกฎกระทรวง37
แมวา กฎหมายสิท ธิบัต รจะให สิทธิแ ตเพีย งผูเดี ย วแก ผูทรงสิทธิบั ตร แตกฎหมายมีค วาม
จําเปนที่จะใหสิทธิแกผูอื่นในการใชสิทธิบัตรโดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูทรงสิทธิบัตร เมื่อมี
การออกสิ ท ธิ บั ต ร สิ ท ธิ บั ต รนั้ นควรมีก ารใช จ ริ ง เพื่ อเปน ประโยชน ต อสั งคม สิ ท ธิ บั ต รจะเปล า
ประโยชนหากผูทรงสิทธิบัตรไมใชสิทธิบัตรและไมอนุญาตใหผูอื่นใช ผลก็คือ การประดิษฐใหมจะ
กลายเปนสิ่งไมมีประโยชน ดังนั้นกฎหมายไทยจึงไดมีการกําหนดการบังคับใชสิทธิเพื่อบังคับใชสิทธิ
ของผูทรงสิทธิบัตรในกรณีที่ไมมีการใชหรือขายผลิตภัณฑตามสิทธิบัตรภายใน 3 ปหลังจากมีการออก
สิทธิบัตร หรือ 4 ปหลังจากวันยื่นคําขอแลวแตวันใดจะถึงกําหนดภายหลัง38
นอกจากการบังคับใชสิทธิก รณีที่ผูทรงสิทธิไมมีการใชสิท ธิบัต รแลว การบังคับใชสิทธิโดย
รัฐบาลสามารถทําไดเพื่อประโยชนของสาธารณะโดยรวม กฎหมายอนุญาตใหรัฐบาลใชสิทธิบัตรโดย
ปราศจากความยินยอมของผูทรงสิทธิใน 2 กรณีคือ
1. กระทรวง ทบวง กรมอาจใชสิท ธิแ ตเ พี ย งผูเ ดีย วในสิท ธิบั ต รหรือโดยผูอื่ นเพื่ อ
ประโยชนในการประกอบกิจ การอันเป นสาธารณูป โภค หรือ ในด านการปอ งกั น
ประเทศ หรือการสงวนรักษาหรือการไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม
หรือปองกันหรือบรรเทาการขาดแคลนอาหาร ยา หรือสิ่งอุปโภคบริโภคอื่นอยาง
รุนแรง หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอย างอื่น โดยตองแจ งเปนหนังสือใหผูทรง
สิทธิบัตรทราบถึงการใชนั้นและตองจายคาตอบแทนแกผูทรงสิทธิบัตรหรือผูไดรับ
อนุญาตใหใชสิทธิ
2. นายกรัฐมนตรีโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีอาจสั่งใหมีก ารใชสิทธิบัตรระหวาง
สงครามหรื อในภาวะฉุกเฉิน เพื่อปอ งกั นประเทศและเพื่อรัก ษาความมั่นคงของ
ประเทศ โดยผูทรงสิทธิบัตรตองไดรับการแจงการใชนั้นและมีสิทธิไดคาตอบแทน
ที่เปนธรรม ผูทรงสิทธิบัตรยังมีสิทธิอุท ธรณคําสั่งของนายกรัฐมนตรีหรืออุทธรณ
จํานวนคาตอบแทนตอศาลได

36

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 38
กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ.2542)
38
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 มาตรา 46
37
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อายุแหงการคุมครองสิทธิบัตรการประดิษฐคือ 20 ปนับจากวันที่มีการยื่นคําขอรับสิทธิบตั รใน
ประเทศไทย39 ขณะที่สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑมีอายุแหงการคุมครอง 10 ปนบั จากวันทีไ่ ดยนื่
คําขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย โดยอายุแหงการคุมครองสิท ธิบัต รการประดิษฐและสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑนั้นไมสามารถตออายุไดอีก เมื่อสิ้นอายุการคุมครอง สิทธิบัต รจะตกเปนสมบัติ
สาธารณะ ผูทรงสิทธิบัตรไมสามารถอางความมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการประดิษฐหรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑนั้นไดอีก ดังนั้น บุคคลใดๆ จึงมีสิทธิใชสิทธิบัตรนั้นไดโดยถูกตองตามกฎหมายโดยไม
ตองเสียคาตอบแทน
จะเห็นวา การคุมครองทรัพยสินทางปญญาของประเทศไทยภายใตกฎหมายทั้งสามฉบับไดมี
ความครอบคลุมและสอดคลองกับบทบัญญัติตามความตกลงทริปสอยูแลว อยางไรก็ตาม ความตกลง
การค า เสรี กั บ สหรั ฐ ฯ จะมี ผ ลทํ าให ป ระเทศไทยต องเปลี่ย นแปลงแก ไ ขมาตรการในการคุ มครอง
ทรัพยสินทางปญญาหลายประการ

5.4 การคุ ม ครองทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาในความตกลงการค า เสรี ข อง
สหรัฐอเมริกา
หัวขอนี้จะนําเสนอสาระสําคัญของขอตกลงเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาในความตกลงการคา
เสรีสหรัฐฯ-สิงคโปร ซึ่งมีแนวโนมวา สหรัฐฯ จะใชเ ปนกรอบในการเจรจาการคาเสรีกับไทย หัวขอ
ตอไปจะนําเสนอประเด็ นการคุ มครองทรัพ ยสิน ทางปญ ญาในความตกลงการค าเสรีข องสหรัฐฯ ที่
แตกตางไปจากความตกลงทริปส โดยยึดตามความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปรเปนหลักและ
เปรียบเทียบกับความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-ชิลีในกรณีที่มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
5.4.1 สาระสําคัญของขอตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญาในความตกลง
สหรัฐฯ-สิงคโปร
ในการเจรจาเรื่องทรัพยสินทางปญญาในความตกลงการคาเสรีแ บบทวิภาคีระหวางสหรัฐฯ
กับ ประเทศคูเ จรจานั้น สหรั ฐฯ ตองการใหประเทศคูเ จรจามีการคุ มครองทรัพย สินทางปญญาที่
เขมงวดกวา มาตรฐานขั้ นต่ําในความตกลงทริป ส หรื อเรี ยกกันว า “ทริป สผ นวก” (TRIPS-plus)
ดังตอไปนี้

บทบัญญัติทวั่ ไป (General Provisions)
1. ความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปรระบุใหประเทศสมาชิกเขาเปนภาคี (ratify) ความตกลง
ระหวางประเทศที่เกีย่ วของกับการคุมครองทรัพยสนิ ทางปญญาตางๆ ไดแก40
39

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 มาตรา 35 อายุแหงการคุมครองนี้สอดคลองกับบทบัญญัติของความตก
ลงทริปสมาตรา 33 ที่ระบุวา “อายุแหงการคุมครองสิทธิบัตรจะตองไมสิ้นสุดลงกอนระยะเวลา 20 ปนับจากวันที่ยื่นขอสิทธิบัตร”
40
U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.1.2(a)
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- Convention Relating to the Distribution of Programme-Carrying Signals
Transmitted by Satellite (1974) ซึ่งเปนความตกลงคุมครองรายการที่แพรภาพ
ผานสัญญาณดาวเทียม
- International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (1991)
หรือ UPOV Convention ซึ่งเปนความตกลงคุมครองพันธุพืช
- WIPO Copyright Treaty (1996) ซึ่งเปนอนุสัญญาลิขสิทธิ์ขององคการทรัพยสินทาง
ปญญาโลกที่ใหการคุมครองงานลิขสิทธิ์ที่อยูในรูปดิจิตอล
- WIPO Performances and Phonograms Treaty (1996) ซึ่งเปนอนุสัญญาการแสดง
และการบันทึกเสียงที่อยูในรูปดิจิตอลขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก
- Patent Cooperation Treaty (1984) ซึ่ งเปนอนุสัญญาวาด ว ยความรวมมือทาง
สิท ธิ บั ต รที่ อํ านวยความสะดวกให ภ าคี สมาชิ ก สามารถยื่ น จดสิ ท ธิ บั ต รในหลาย
ประเทศพรอมกันในการยื่นเพียงครั้งเดียว
ทั้งนี้ ประเทศภาคีจะตองยอมรับและอนุวัตรกฎหมายภายในประเทศของตนตามพันธกรณีใน
UPOV Convention (1991) ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปรมีผล
บังคับใช สวนความตกลงระหวางประเทศที่เหลืออีกสี่ฉบับจะตองอนุวัตรตามพันธกรณีภายในเวลา
1 ป นับจากวันที่ความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปรมีผลบังคับใช41
2. ประเทศภาคีตองปฏิบัติตาม (give effect) บทบัญญัติของความตกลงระหวางประเทศ
ตอไปนี้ แมจะไมไดเปนภาคีสมาชิก42
- มาตรา 1-6 ของ the Joint Recommendation Concerning Provisions on the
Protection of Well-known Marks(1999)
- The Trademark Law Treaty43
3. ประเทศภาคีตองใชความพยายามอยางเต็มที่ ในการเขารว มเปนภาคี (best efforts to
ratify) ความตกลงระหวางประเทศดังตอไปนี้44
- Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial
Designs (1999)
- Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International
Registration of Marks (1989)

41

U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.10.1
U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.1.2(b)
43
สิงคโปรไมมีพันธกรณีในการยอมรับมาตรา 6-7 ของ Trademark Law Treaty
44
U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.1.2(c)
42
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เครื่ องหมายการค า และสิ่ ง บ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร (Trademark, Including Geographical
Indications)
1. ประเทศภาคี จ ะต อ งให ค วามคุ ม ครองเครื่ องหมายการค า เครื่ อ งหมายบริ ก าร
เครื่องหมายรวม (Collective marks) และเครื่องหมายรับ รอง (Certification marks)
และประเทศภาคีจะตองไมจํากัดวา เครื่องหมายการคาที่จะสามารถจดทะเบียนไดนนั้
จะตองเปนเครื่องหมายที่ตองมองเห็นไดดวยตา (visually perceptible) และประเทศ
ภาคีตองพยายามใหมีการจดทะเบียนเครื่องหมายกลิ่น (scent marks)45
2. ประเทศภาคีตองใหสิทธิแ ตเพีย งผูเดียว (exclusive right) แกเจาของเครื่องหมาย
การคาในการปองกันบุคคลอื่นที่ไมไดรับอนุญาตจะมาใชเครื่องหมายที่เหมือนหรือ
คลายกันกับเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
3. ประเทศภาคี ตองใช บทบั ญญั ติเ กี่ ยวกั บเครื่อ งหมายการคาที่ มีชื่อ เสี ย งแพรห ลาย
(well-known trademark) ในอนุสัญญากรุงปารีส (ค.ศ.1967) โดยประเทศภาคีจ ะ
ตองหามการใช เครื่องหมายที่ ค ล ายหรื อจะทํ าใหเ กิด ความสับ สนกับ เครื่องหมาย
การคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายนั้น ไมวาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพรหลายนั้นจะไดรบั
การจดทะเบียนหรือไมก็ตาม46

ชื่อโดเมนในอินเตอรเน็ต47 (Domain Names on the Internet)
1. ประเทศภาคีจะตองเขารวมใน Government Advisory Committee of ICANN48 (the
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) เพื่อพิจารณาเรื่องชื่อ
โดเมนที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา และใหสงเสริมการบริหารจัดการชือ่ โดเมน
ภายใตระบบชื่อ โดเมนสูง สุด ของประเทศ (Country code Top Level Domain:
ccTLD) อยางมีความรับผิดชอบ49
2. ประเทศภาคีจ ะตองใหผูที่จดทะเบียนชื่อโดเมนบนอินเตอรเน็ต ภายใต ccTLD ใช
กระบวนการระงับขอพิพาทซึ่งยึดตามแบบของ ICANN UDRP (ICANN Uniform
Domain Name Dispute Resolution Policy) เพื่อระงับขอพิพาทในกรณีที่ชื่อโดเมน
ที่จดทะเบียนละเมิดเครื่องหมายการคาโดยทุจริต
45

U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.2.1
U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.2.4
47
U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.3
48
ICANN เปนหนวยงานไมมุงหวังกําไรที่ตั้งขึ้นโดยสหรัฐฯ ในป ค.ศ.1988 เพื่อดูแลเรื่อง IP address การจัดการระบบชื่อ
โดเมน และกําหนดนโยบายที่จะใชในการระงับขอพิพาทเกี่ยวกับชื่อโดเมน
49
ccTLD คือ ชื่อโดเมนสูงสุดของประเทศ ปจจุบันการบริห ารชื่อโดเมนระดับสูงสุดทั่วไปอยูภายใตความรับผิดชอบของ
บรรษัทกําหนดชื่อและเลขหมายอินเตอรเน็ต สวนการบริห ารชื่อโดเมนสูงสุดของประเทศตางๆ กวา 240 ประเทศจะขึ้นอยูกับ
นโยบายของหนวยงานที่เ ปนนายทะเบียนของแตละประเทศ เชนในกรณีของประเทศไทย นายทะเบียนชื่อโดเมนคือ THNIC
(www.thnic.net)
46
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ลิขสิทธิแ์ ละสิทธิขางเคียง (Copyright and Related Rights)
1. ประเทศภาคี ต อ งให สิท ธิ แ ก ผู ส ร างสรรค ง านอั นมี ลิ ข สิ ท ธิ์ นั ก แสดง ผู ผ ลิ ต สิ่ ง
บันทึกเสียง (Phonograms) ในการหามการทําซ้ํา (reproduction) ทุก รูปแบบ ไมวา
จะเป น การทํ า ซ้ํ า ชั่ ว คราวหรื อ ถาวร ซึ่ ง รวมถึ ง การเก็ บ ข อ มู ล นั้ น ในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส50
2. ประเทศภาคี ต อ งไม อ นุ ญ าตให มี ก ารเผยแพร สั ญ ญาณโทรทั ศ น บ นเครื อ ข า ย
อินเตอรเน็ต โดยปราศจากการอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ51์
3. ประเทศภาคีจะตองใหสิทธิแตเพียงผูเดียวแกเจาของลิขสิทธิ์ในการเผยแพรงานของ
ตนสูสาธารณะ ตลอดจนการขายหรือโอนสิทธิในงานใหแกผูอื่น
4. ประเทศภาคีจะตองใหการคุมครองลิขสิทธิ์และสิทธิขางเคียงตลอดอายุของเจาของ
สิท ธิแ ละหลังจากเจาของสิทธิเสีย ชีวิต 70 ป หรือมีอายุ 70 ป นับจากวันสิ้นสุดป
ปฏิทินที่ผลงานไดมีการเผยแพรครั้งแรก52
5. ประเทศภาคี จ ะต องมี ก ารคุ ม ครองมาตรการทางเทคโนโลยี 53 (technological
measures) โดยมีมาตรการทางกฎหมายและการเยียวยาความเสียหายเมือ่ เกิดกรณี
การละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีของเจาของลิขสิทธิ์และสิทธิขางเคียง ซึ่งเปนการ
ละเมิดอยางจงใจเพื่อวัตถุประสงคทางการคา โดยมียกเวนอยางจํากัดใหแ กการใช
เพื่อวัตถุประสงคทางการศึกษา หรือเปนการเผยแพรโดยหนวยงานที่มิไดแสวงหา
กําไร54
6. ประเทศภาคี จ ะต อ งใหมี ก ารคุม ครองสารสนเทศสํ าหรั บ การบริ ห ารสิท ธิ (rights
management information) ซึ่งเป ด โอกาสใหเ จ าของลิขสิ ท ธิ์และสิท ธิขางเคีย ง
สามารถกําหนดเงื่อนไขการเผยแพรผลงานของตนได55
7. ประเทศภาคีจะตองออกกฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนมาตรการดานปกครองเพื่อ
บังคับใหหนวยงานรัฐบาลมีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ถูกลิขสิทธิ์เทานั้น56
8. ประเทศภาคีตองมีมาตรการคุมครองโปรแกรมการเขารหัสสัญญาณดาวเทียม โดยมี
กระบวนการทางแพงและทางอาญาเพื่อปองกันการละเมิดระบบรหัสสัญญาณที่มีการ
50

U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.4.1
U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.4.2
52
U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.4.4
53
มาตรการทางเทคโนโลยี คือ เปนมาตรการที่ใชเทคโนโลยีในการอนุญาตหรือปฏิเสธการใชงานอันมีลิขสิทธิ์ มาตรการนี้
เจาของลิขสิทธิ์จะกําหนดขึ้นเพื่อปองกันการใชงานของตนจากการใชประโยชนอันไมชอบธรรม โดยมาตรการทางเทคโนโลยี
อาจอยูในรูปของการเขารหัส (encryption) การใสรหัสผาน (passwords) การชําระเงินตามการใชงานจริง(pay-per-use) เปนตน
54
U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.4.7
55
U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.4.8
56
U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.4.9
51
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เขารหัสไว และมีมาตรการปองกันการรับหรือกระจายตอสัญญาณดาวเทียมที่ถูก
ลักลอบถอดรหัสโดยมิไดรับการยินยอมจากเจาของสิทธิ57

สิทธิบัตร (Patents)
1. ประเทศภาคีจะตองใหการคุมครองสิทธิบัตรการประดิษฐทุกชนิด ทั้งทีเ่ ปนผลิตภัณฑ
หรือกรรมวิธี ในทุกสาขาเทคโนโลยี หากการประดิษฐนั้นจะตองมีความใหม (new)
มี ขั้ น การประดิ ษ ฐ ที่ สู งขึ้ น (inventive step) และสามารถประยุ ก ต ใ ช ในทาง
อุต สาหกรรม (industrial application)58 โดยอาจยกเวนการใหสิทธิบัตรแกการ
ประดิษฐตามขอยกเวนในมาตรา 27.2 และมาตรา 27.3(a) ของความตกลงทริปส59
2. ประเทศภาคีจะตองจํากัดขอยกเวนในการใหสิทธิแตเ พียงผูเดียว (exclusive right)
แกเจาของสิทธิ บัตร โดยมีเ งื่อนไขวาขอยกเวนดัง กลาวจะตองไมขัดแย งกับการ
แสวงหาประโยชนตามปกติของเจาของสิทธิบัตร และตองไมทําใหเกิดความเสียหาย
ตอผลประโยชนอันชอบธรรมของเจาของสิ ทธิบั ตร ทั้ งนี้ ใหคํ านึงถึง สิท ธิอันชอบ
ธรรมของบุคคลที่สามดวย60
3. ประเทศภาคีสามารถเพิกถอนสิทธิบัตรไดเฉพาะกรณีที่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธการให
สิทธิบัตรนั้นตั้งแตแรก เชน ไมผานเงื่อนไขการไดสิทธิบัตร (การประดิษฐไมมีความ
ใหม ไมมีขั้นการประดิษฐที่สูงขึ้นและไมสามารถใชประโยชนไดในทางอุตสาหกรรม)
การให ข อ มู ล เท็ จ ในการยื่ น ขอจดสิ ท ธิ บั ต ร และการไม เ ป ด เผยข อ มู ล ที่ เ ป น
สาระสําคัญของการประดิษฐ เปนตน61
4. ประเทศภาคีไมสามารถบังคับใชสิ ทธิในสิทธิบั ตรโดยปราศจากความยินยอมของ
เจาของสิทธิบัตร62 ยกเวนในกรณี:
(a) เพื่อปองกันพฤติกรรมกีดกันการแขงขัน หลังจากที่มีคําตัดสินทางปกครองหรือ
ทางศาลในเรื่องดังกลาว
(b) เพื่อการใชประโยชนของสาธารณะหรือในกรณีที่มีความจําเปนเรงดว นของชาติ
ซึ่งการบังคั บใชสิทธิต ามสิท ธิบัต รนั้นจะตองทําโดยรัฐบาลหรือองคก รที่ไดรับ
57

U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.6.1
U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.7.1
59
มาตรา 27.2 ของความตกลงทริปสระบุวา
ประเทศสมาชิกอาจยกเวนการใหสทิ ธิบัตรการประดิษฐเพื่อการแสวงหา
ผลประโยชนเชิงพาณิชยภายในประเทศของตน
ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน รวมทั้งการคุมครองชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย สัตวหรือพืชเพือ่ หลีกเลี่ยงความเสียหายอยางรายแรงตอสิ่งแวดลอม
สวนมาตรา 27.3(a) ระบุวาประเทศสมาชิกอาจยกเวนการใหสิทธิบัตรแกวิธีการวินิจฉัย อายุรกรรมและศัลยกรรมสําหรับการ
รักษามนุษยห รือสัตว
60
U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.7.3
61
U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.7.4
62
U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.7.6
58
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อนุ ญ าตจากรั ฐ บาลเท า นั้ น เจ า ของสิ ท ธิ บั ต รจะต อ งได รับ ค า ตอบแทนที่
เหมาะสมและประเทศภาคีจะตองไมเรียกรองใหมีการถายโอนขอมูลที่ไมเปดเผย
(undisclosed information) หรือถายโอนโนวฮาว (knowhow) ที่เกี่ยวของกับ
การประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรนั้นโดยมิไดรับความยินยอมจากเจาของสิทธิบัตร
5. เมื่ อ มี ก ารร อ งขอจากเจ าของสิ ท ธิบั ต ร ประเทศภาคี จ ะต องขยายการคุ มครอง
สิทธิบัตรเพื่อชดเชยความลาชาอยางไมสมเหตุสมผลในกระบวนการอนุมัติสิทธิบัตร
ทั้งนี้ความลาชาดังกลาวใหรวมถึงระยะเวลาการตรวจสิทธิบัตรที่นานเกิน 4 ปนบั จาก
วันที่ยื่ นคํ าขอรับ สิท ธิบั ต ร หรื อนานเกิน 2 ป นับ จากวัน ที่ ยื่นใหมีก ารตรวจสอบ
สิทธิบัตร ขึ้นกับวาระยะเวลาใดนานกวากัน63
6. กรณีที่กระบวนการอนุมัติสิทธิบัตรตองใชผลการตรวจสอบในตางประเทศ การขยาย
อายุสิทธิบัตรเพื่อชดเชยความลาชาของกระบวนการอนุมัติ อาจกําหนดไวไมใหเกิน
5 ป64

ผลิตภัณฑที่อยูภายใตการกํากับดูแล (Certain regulated product)
1. กรณีที่ประเทศภาคีมีการพิจารณาอนุมัติผ ลิตภัณฑยา (Pharmaceutical product)
หรือสารเคมีที่ ใชในการเกษตร (Agricultural chemical product) โดยใชข อมู ล
เกี่ย วกั บความปลอดภัยและประสิ ทธิผล กอนการอนุ ญาตใหผลิต ภั ณฑว างตลาด
ประเทศภาคี จ ะต อ งไม อนุ ญาตให บุ ค คลที่ ส ามที่ ผ ลิ ต หรื อ จํ า หน า ยผลิ ต ภั ณฑ ที่
คลายกันวางตลาดเปนเวลา 5 ป นับจากวันที่ขึ้นทะเบียนสําหรับผลิตภัณฑยา และ
เปนเวลา 10 ปนับจากวันที่ขึ้นทะเบียนสําหรับสารเคมีที่ใชในการเกษตร65
2. ประเทศภาคีจ ะตองขยายเวลาการคุ มครองผลิ ต ภัณฑย า ในกรณี ที่กระบวนการ
อนุ มัติ ว างตลาดมี ค วามล า ช า และประเทศภาคี จ ะต องไม อ นุ มั ติ ว างตลาดแก
ผลิตภัณฑที่มีสิทธิบัตรคุมครองอยูใหแ กบุค คลที่สามโดยมิไดรับความยินยอมจาก
เจาของสิทธิบัตรจนกวาอายุการคุมครองจะสิ้นสุด66
Rights)

การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา (Enforcement of Intellectual Property
1. ประเทศภาคีจะตองเปดเผยกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ กระบวนการและการตัดสิน
ของศาลที่เกี่ยวกับเรื่องการบัง คับใชก ฎหมายทรัพ ยสินทางปญ ญาแกสาธารณะ67
และตองเปดเผยสถานการณเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายแพงและกฎหมายอาญา

63

U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.7.7
U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.7.8
65
U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.8.1
66
U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.8.4
67
U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.9.2
64
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และมาตรการดานปกครองในการปองกันการละเมิดทรัพยสินทางปญญา ตลอดจน
สถิติเกี่ยวกับการดําเนินการทางกฎหมายนั้นดวย68
2. ประเทศภาคีตองมีมาตรการเยียวยาทางแพง(Civil remedies) เพื่อคุมครองลิขสิทธิ69์
โดย
- มีมาตรการชั่วคราว (provisional measures) เชน ริบสิ่งของที่ละเมิดลิขสิทธิ์
- เป ด โอกาสให เ จ า ของลิข สิ ท ธิ์ ส ามารถเลื อ กวิ ธี คิ ด ค าเสี ย หายว า จะคิ ด จาก
คาเสียหายตามจริง (รวมกําไรที่ไดจากสินคาละเมิด ) หรือคาเสียหายประมาณ
การที่ไมตองมีการพิสูจนความเสียหาย (pre-established damages)
- ให ผู ล ะเมิ ด จ า ยค า ธรรมเนี ย มต า งๆ ตลอดจนค า จ า งทนายความในการ
ดําเนินการทางแพงแกเจาของลิขสิทธิ์
- ทําลายสิ่งของที่เกี่ยวของกับการละเมิดลิขสิทธิ์
3. ประเทศภาคีตองมีมาตรการในการดําเนินคดีทางแพง กรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิแ์ ละ
สิทธิขางเคีย ง หรือมีการลอกเลียนหรือปลอมแปลงเครื่องหมายการคา โดยใหผู
ละเมิดชดใชคาเสียหายแกผูท รงสิทธิ ทั้งนี้ การคิดมูลคาความเสีย หายของสินคา
หรือบริการที่ถูกละเมิดนั้นอาจคิดจากราคาขายปลีกได70
4. กรณี สิ น ค า ละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ แ ละสิ ท ธิ ข า งเคี ย ง หรื อ สิ น ค า ที่ มี ก ารปลอมแปลง
เครื่องหมายการคา ประเทศภาคีตองใหอํานาจแกเจาหนาที่ในการจับกุมสินคานั้น
และใหสามารถริบเครื่องจักร ตลอดจนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคาละเมิดนั้นได71
5. ประเทศภาคีจะตองมีก ระบวนการทางแพง ในการริบสินคาที่ละเมิด ลิขสิทธิ์หรือมี
การปลอมแปลงเครื่องหมายการคาออกจากตลาด และตองทําลายสินคาที่ล ะเมิด
ทรัพยสินทางปญญาดังกลาวตลอดจนเครื่องจักรหรือวัตถุดิบที่ใชในการผลิต สินคา
ละเมิดนั้น เมื่อมีการรองขอจากผูทรงสิทธิ72
6. ประเทศภาคีจะตองมีกระบวนการทางแพง ที่ใหศาลสามารถสั่งการใหผูละเมิด ระบุ
ถึงบุคคลที่สามที่เกี่ยวของกับการผลิต และจําหนายสินคาและบริก ารที่มีการละเมิด
ทรัพยสินทางปญญาและแจงขอมูลดังกลาวแกผูทรงสิทธิ และตองใหอํานาจศาลใน
การดําเนินคดีกับผูที่ฝาฝนคําสั่ง73

68

U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.9.3
U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.9.5
70
U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.9.8
71
U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.9.11
72
U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.9.12
73
U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.9.13
69
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7. ประเทศภาคี ต อ งใหอํ านาจผู ท รงสิ ทธิ (right holder) ในการริเ ริ่ มกระบวนการ
ตรวจสอบสินคาตองสงสัยวาจะมีก ารละเมิดทรัพยสินทางปญญาที่มีการนําเขาและ
สงออกจากประเทศ และตองใหอํานาจแกเจาหนาที่ในการตรวจสินคาที่ตองสงสัย วา
จะมีการละเมิดทรัพยสินทางปญญาไดโดยไมตองมีการรองขอจากผูเสียหายหรือผู
ทรงสิทธิ
8. ประเทศภาคีตองมีกระบวนการทางอาญาและบทลงโทษผูที่ละเมิดลิขสิทธิ์และปลอม
แปลงเครื่องหมายการคาเพื่อการพาณิชย โดย
- ตองมีบทลงโทษทางอาญาที่เขมงวดเพียงพอ
- ใหเจาหนาที่มีอํานาจในการจับกุม ริบคืนและทําลายสินคาละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญาโดยไมตองชดใชคาเสียหายแกเจาของสินคา
- ใหเจาหนาที่สามารถดําเนินคดีกับผูละเมิดทรัพยสินทางปญญาได โดยไมตองมี
การรองขอจากผูทรงสิทธิ
ขอตกลงเรื่องทรัพยสินทางปญญาในความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปรขางตน มีบทบัญญัตเิ กีย่ วกับ
การคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เขมงวดกวาบทบัญญัติในความตกลงทริป สหลายประการ เราจึง
อาจเรีย กความตกลงการคุมครองทรัพยสินทางป ญญาในความตกลงการคาเสรีวาเปนความตกลง
“ทริปสผนวก” (TRIPS-plus) หัวขอตอไปจะวิเคราะหบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาในความตกลงการคาเสรีที่แตกตางไปจากความตกลงทริปส
5.4.2 การคุม ครองทรัพยสินทางปญญาของสหรัฐฯ ทีแ่ ตกตางจากความตกลงทริปส
ความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ 74 มีบทบัญญัติการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เขมงวด
โดยมีการใหความสําคัญในเรื่องลิข สิ ทธิ์ สิท ธิบัต ร และเครื่ องหมายการคามากกวาทรัพ ยสินทาง
ปญญาประเภทอื่น และมีการกําหนดมาตรฐานการคุมครองทรัพยสินทางปญญาในระดับสูงกวาการ
คุมครองภายใตความตกลงทริปสดังที่กลาวมาแลวขางตน นอกจากนี้ความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ
ยังมีบทบัญญัติในการคุมครองทรัพยสินทางปญญาหลายประการเพิ่มเติมจากความตกลงทริปส ไดแ ก
การคุ มครองชื่ อ โดเมนในอิ นเตอร เ น็ ต การคุม ครองมาตรการเทคโนโลยี การคุ มครองสั ญ ญาณ
ดาวเทียมเขารหัส
หัวขอนี้ จะวิเคราะหบทบัญญัติของการคุมครองทรัพยสินทางปญญาประเภทตางๆ ในความ
ตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ เฉพาะประเด็นที่มีความสําคัญและที่แตกตางจากความตกลงทริปส

74

ความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ ในที่นี้หมายถึงความตกลงการคาเสรีที่สหรัฐฯ ทํากับประเทศคูคาตางๆ
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1) สิทธิบัตร (Patents)
บทบัญญัติเรื่องการคุมครองสิทธิบัตรในความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ ไดรับความสนใจ
และมีการวิพากษวิจารณมาก เนื้อหาโดยรวมมีการระบุถึงการใหสิทธิบัตรการประดิษฐ การคุมครอง
พันธุพืช การขยายอายุการคุมครองสิทธิบัตรเพื่อชดเชยกระบวนการอนุมัติที่ลาชา
1.1) เงื่อนไขและขอยกเวนการไดรับสิทธิบตั ร
บทบัญญัติที่สําคัญเกี่ยวกับการไดสิทธิบตั ร ตามที่ระบุในความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปร มาตรา
16.7.1 : Each party shall make patents available for any invention, whether a product or a
process, in all fields of technology, provided that the invention is new, involves an inventive
step, and is capable of industrial application. For purpose of this Article, a Party may treat the
terms “inventive step” and “capable of industrial application” as being synonymous with the
terms “non-obvious” and “useful”, respectively. Each Party may exclude inventions from
patentability only as defined in Article 27.2 and 27.3(a) of the TRIPS Agreement.
ความตกลงการค า เสรี สหรั ฐฯ-สิง คโปร ระบุ เ งื่ อ นไขการได รับ สิ ท ธิ บั ต รการประดิษ ฐ ต าม
บทบัญญัติของความตกลงทริปสวา75 การประดิษฐที่จะไดสิทธิบัตรจะตองมีความใหม (New) มีขั้น
การประดิ ษ ฐสู งขึ้ น (Inventive step) และสามารถประยุก ตใชในทางอุต สาหกรรม (Capable of
industrial application) และตองใหการคุมครองสิทธิบัตรการประดิษฐในทุกสาขาเทคโนโลยี เงื่อนไข
การไดรับสิทธิบัตรนี้มีเนื้อหาเชนเดียวกับที่ระบุในความตกลงทริปส
อยางไรก็ต าม ความตกลงการคาเสรี สหรัฐฯ-สิง คโปรระบุ ขอ ยกเวนการได รับ สิทธิ บัต รไว
แตกตางจากบทบัญญัติในความตกลงทริปส76 เชน ไมยกเวนการคุมครองพืชและสัตวต ามมาตรา
27.3(b) ของความตกลงทริปสที่ระบุวา ประเทศภาคีอาจไมใหสิทธิบัตรการประดิษฐสัตวหรือพืช
1.2) การคุม ครองพันธุพืช
บางประเทศใหความคุมครองพันธุพืชภายใตระบบสิทธิบัตร และบางประเทศใหการคุมครอง
พันธุพืชโดยกฎหมายเฉพาะ (sui generis) สหรัฐฯ ใหการคุมครองพันธุพืชภายใตกฎหมายหลาย
ฉบับ เชน กฎหมายสิทธิบัตรพืช (Plant Patent Act of 1930) ที่ใหการคุมครองพันธุพืชที่ขยายพันธุ
แบบไรเพศ (Asexually propagated plant) และกฎหมายคุมครองพันธุพืช (Plant Variety Protection
Act of 1970) ที่ใหการคุมครองพันธุพืชที่ขยายพันธุแบบมีเพศ (Sexually propagated plant)
ความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปรกําหนดใหประเทศภาคีเขารวมเปนภาคีในอนุสัญญาวาดวยการ
คุมครองพันธุพืช ค.ศ. 1991 (UPOV Convention 1991) ภายในเวลา 6 เดือนนับจากวันที่ความตกลง
75
76

TRIPS Agreement, Art 27.1
U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.7.1
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การคาเสรีมีผลบังคับใช77 อนุสัญญาการคุมครองพันธุพืชฉบับใหมนี้เปนการขยายความอนุสัญญา
ยูปอฟ ค.ศ. 1978 ใหมีความเขมงวดขึ้น โดยพยายามขยายขอบเขตสิทธิของผูทรงสิทธิในการทีจ่ ะกีด
กันผูอื่นมิใหนําเอาสวนที่ใชในการขยายพันธุพืชไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยแ ละในการเพาะปลูก
รวมถึ งมี สิท ธิ ในการห ามส งออก นํ าเข าหรื อเก็ บ รั ก ษาส ว นที่ ใช ในการขยายพั นธุ ข องพื ชเพื่ อ การ
จําหนายหรือ เพื่ อการเพาะปลูก ดวย 78 นอกจากนี้ค วามตกลงสหรัฐ ฯ-สิงคโปรยั งกําหนดใหมีก าร
คุมครองพันธุพืชดวยสิทธิบัตร เนื่องจากตัด ขอยกเวนการคุมครองสิท ธิบัต รในมาตรา 27.3(b) ของ
ความตกลงทริปสออกไป
ความตกลงทริปสมีขอยกเวนการใหสิทธิบัต รพืชตามมาตรา 27.3(b) โดยระบุวา ประเทศ
สมาชิกอาจไมใหการคุมครองสิทธิบัตรแก พืชทั่ว ไป (Plants) แตกําหนดใหภาคีสมาชิกสามารถ
คุมครองพันธุพืช (Plant varieties) ภายใตสิทธิบัตรหรือกฎหมายเฉพาะ (sui generis) หรือคุมครอง
โดยใชกฎหมายทั้งสองรว มกัน จะเห็นวา ความตกลงทริป สไมไดกําหนดใหสมาชิกตองคุมครองพืช
ดว ยสิท ธิบัต ร ซึ่งมิ ไดเป นไปตามความตองการของสหรัฐฯ ที่ ไมตอ งการใหมีขอยกเว นของการให
สิทธิบัตรการประดิษฐตางๆ รวมทั้งพืช
1.3) การจํากัดขอยกเวนการละเมิดสิทธิและการบังคับใชสิทธิ
ความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปรมาตรา 16.7.3 ระบุเรื่องขอยกเวนการละเมิด สิทธิไววา “Each
Party may provide limited exceptions to the exclusive rights conferred by a patent, provided
that such exceptions do not unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent and
do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking account of
the legitimate interests of third parties.
โดยทั่วไป การใชสิทธิบัตรโดยมิไดรับอนุญาตจากผูทรงสิทธิบัตรถือเปนการละเมิด สิทธิบัตร
อยางไรก็ตาม ในบางกรณีรัฐอาจอนุญาตใหบุคคลอื่นที่ไมใชผูทรงสิทธิบัตรทําการผลิต นําเขาและ
จําหนายผลิตภัณฑที่จดสิทธิบัตร เพื่อแกปญหาความขาดแคลนผลิตภัณฑที่จําเปนนัน้ หรือทีเ่ รียกกัน
วา “มาตรการบังคับใชสิทธิ” (Compulsory licensing) ซึ่งสามารถทําไดภายใตความตกลงทริปส โดย
จะตองมี การจ ายคา ชดเชยที่เ พีย งพอและเปนธรรมแก ผูท รงสิ ทธิ และการอนุญ าตให ทํา การผลิ ต
ผลิตภัณฑจะตองกระทําเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดในประเทศ
ขอยกเวนการบังคั บใชสิทธิ ในความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิง คโปร มี การจํากั ดขอบเขต
มาตรการบังคับใชสิทธิมากกวาในความตกลงทริปส โดยระบุวา การใชประโยชนจากสิทธิบัตรทําได
ใน 2 กรณีเทานั้น79

77

U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.10.1
UPOV Convention, Art 14(1)(a)
79
U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.7.6
78
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กรณีแรก การใชเพื่อเยียวยาการกระทําซึ่งถูกตัดสินในทางปกครองหรือทางศาลแลว วา เปน
การกีดกันการแขงขัน
กรณีที่สอง การใชเพื่อสาธารณะประโยชนที่ไมเปนการใชเชิงพาณิชย หรือเปนการใชใน
กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินในชาติหรือมีความจําเปนเรงดวน
นอกจากนี้ การใชสิทธิดังกลาวจะสามารถทําไดเฉพาะโดยหนว ยงานรัฐหรือองคกรที่ไดรับ
อนุญาตจากรัฐเทานั้น และจํากัดเงื่อนไขวา ประเทศภาคีจะตองไมบังคับใหผทู รงสิทธิถา ยทอดขอมูลที่
ไมเปดเผย (Undisclosed information) และถายทอดโนวฮาวใหแกผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิ
1.4) การเพิกถอนสิทธิบัตร
ความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปรระบุเกี่ยวกับการเพิกถอนสิทธิบัตร (Revocation) ไวใน
มาตรา 16.7.4 : Each Party shall provide that a patent may only be revoked on grounds that
would have justified a refusal to grant the patent, or that pertain to the insufficiency of or
unauthorized amendments to the patent specification, non-disclosure or misrepresentation of
prescribed, material particulars, fraud, and misrepresentation. Where such proceedings
include opposition proceedings, a Party may not make such proceedings available prior to the
grant of the patent.
การเพิกถอนสิทธิบัตรตามความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปรนั้น สามารถทําไดตอ เมือ่ การ
ประดิษฐไมเปนไปตามเงื่อนไขการไดสิทธิบัตร กลาวคือ เปนการประดิษฐที่ไมมีความใหม ไมมีขั้น
การประดิษฐที่สูงขึ้น หรือไมสามารถนําไปประยุกตใชในทางอุตสาหกรรมได การเพิก ถอนสิทธิบัตร
ในกรณี อื่นๆ ทํ า ได เ ฉพาะในกรณี ที่ ผูยื่ นขอจดสิ ท ธิ บั ต รให ข อมู ล เท็ จ หรื อไมย อมเป ด เผยข อมู ล
สาระสําคัญเกี่ยวกับการประดิษฐ ซึ่งหมายความวา จะเพิกถอนสิทธิบัตรในกรณีอื่นๆ เชน เพื่อรักษา
ความปลอดภัยสาธารณะไมได ทั้งที่สามารถทําไดในกรอบความตกลงทริปส
1.5) ความลาชาในการอนุมัตสิ ิทธิบตั ร
ความตกลงการค าเสรี สหรัฐ ฯ-สิง คโปร ระบุให ป ระเทศภาคี ตองชดเชยอายุ ก ารคุ มครอง
สิท ธิบัต รเมื่อกระบวนการอนุมัติสิท ธิบัต รลา ชา โดยมาตรา 16.7.7 ระบุ วา “Each Party, at the
request of the patent owner, shall extend the term of a patent to compensate for
unreasonable delays that occur in granting the patent. For the purposes of this paragraph, an
unreasonable delay shall at least include a delay in the issuance of the patent of more than
four years from the date of filling of the application with the Party, or two years after a request
for examination of the application has been made, whichever is later, provided that periods
attributable to actions of the patent application need not be included in the determination of
such delays.”
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ความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปรระบุวา เมื่อมีการรองขอจากเจาของสิทธิบัตร ประเทศ
ภาคีจะตองขยายการคุมครองสิทธิบัตรเพื่อชดเชยความลาชาอยางไมสมเหตุสมผลในกระบวนการ
อนุมัติสิทธิบัตร ทั้งนี้ ความลาชาดังกลาวอยางนอยตองรวมถึงระยะเวลาที่นานเกิน 4 ปนบั จากวันที่
ยื่น คํ าขอรั บ สิท ธิ บั ตร หรื อนานเกิ น 2 ป นับ จากวั นที่ ยื่ นให มีก ารตรวจสอบสิท ธิ บั ต ร ขึ้ นกั บ ว า
ระยะเวลาใดนานกวากัน ในขณะที่ความตกลงสหรัฐฯ-ชิลีระบุใหชดเชยเมื่อกระบวนการอนุมตั สิ ทิ ธิบตั ร
เปนระยะเวลาที่นานเกิน 3 หรือ 5 ปขึ้นกับวาระยะเวลาใดนานกวากัน บทบัญญัติเรื่องการขยายอายุ
การคุมครองสิทธิบัตรนี้มิไดปรากฏในความตกลงทริปสแตอยางใด
2) ผลิตภัณฑทอี่ ยูภ ายใตการกํากับดูแล (Regulated products)
การคุมครองผลิตภัณฑที่อยูภายใตการกํากับดูแลตามบทบัญญัติเรื่องสิทธิบัตรในความตกลง
การคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปรค รอบคลุมผลิ ตภัณฑยาและสารเคมีที่ใชในการเกษตร โดยความตกลง
อนุญาตใหมีการขยายอายุการคุมครองสิทธิบัตร เพื่อชดเชยกรณีที่ก ระบวนการอนุมัติลาชาดังเช น
สิทธิบัตรการประดิษฐ กลาวคือ กรณีที่กระบวนการอนุมัติเพื่อวางตลาดผลิตภัณฑที่อยูภายใตก าร
กํากับดูแลลาชา จะตองขยายอายุการคุมครองเพื่อชดเชย นอกจากนี้ ยังมีการระบุใหมีการคุมครอง
ขอมูลที่ไมเปดเผยเกี่ยวกับการทดสอบประสิทธิผลและความปลอดภัยของผลิตภัณฑที่อยูภายใตก าร
กํากับดูแลไวแตกตางจากความตกลงทริปส
ความตกลงการคา เสรี สหรั ฐ ฯ-สิงคโปร ระบุ ให ประเทศภาคี จ ะตอ งให ก ารคุ มครองข อมูล
เกี่ยวกับการทดสอบผลิตภัณฑที่อยูภายใตการกํากับดูแล ซึ่งไดแก ผลิตภัณฑยาและสารเคมีที่ใชใน
การเกษตร ในมาตรา 16.8.1 วา “If a Party requires the submission of information concerning
the safety and efficiency of a pharmaceutical or agricultural chemical product prior to
permitting the marketing of such product, the Party shall not permit third parties not having
the consent of the party providing the information to market the same or similar product on
the basis of the approval granted to the party submitting such information for a period of at
least five years from the date of approval for a pharmaceutical product and ten years from the
date of approval for an agricultural chemical product.”
บทบัญญัตินี้ ระบุใหผูยื่นขออนุญาตวางตลาดผลิตภัณฑยาหรือสารเคมีดา นการเกษตรตอง
ใชขอมูลผลการทดสอบของตนเอง อยางนอยภายในเวลาที่กําหนด โดยระบุหามใชขอมูล ผูอื่นเพื่อ
ขออนุญาตวางตลาดผลิตภัณฑเดียวกันหรือคลายกันภายในเวลา 5 ปสําหรับผลิตภัณฑยา และ 10 ป
สําหรับสารเคมีที่ใชในการเกษตร นับตั้งแตวันอนุมัติวางตลาดของผูยนื่ ขอมูลรายแรก
บทบัญญัตินี้ขยายการใหค วามคุมครองขอมูล ผลการทดสอบ ตามความตกลงทริปสมาตรา
39.3 ที่ว า “Members, when requiring, as a condition of approving the marketing of
pharmaceutical or of agricultural chemical products which utilize new chemical entities, the
submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable
effort, shall protect such data against unfair commercial use. In addition, Members shall
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protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless
steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use.”
จะเห็ นว า บทบั ญ ญั ติข องความตกลงทริ ปส ระบุเ พี ย งให ก ารคุ มครองขอ มูล ความลั บ เพื่ อ
ปองกันการใชขอมูลไปในเชิงพาณิชยอยางไมเปนธรรม (Unfair commercial use) ยกเวน ในกรณีที่
นําขอมูลไปใชเพื่อสาธารณประโยชนหรือสามารถพิสูจนไดวา มิไดนําไปใชในเชิงพาณิชยอยางไมเปน
ธรรม ความตกลงทริปสไมไดหามหนวยงานกํากับดูแ ลนําขอมูล ผลการทดสอบไปใช เพื่อพิจารณา
อนุมัติวางตลาดแกผลิตภัณฑเดียวกันหรือคลายกันที่ไดรับการอนุมัติแลว ขณะทีค่ วามตกลงการคาเสรี
สหรัฐฯ-สิงคโปรหามการใชขอมูลในลักษณะดังกลาว นอกจากนี้ การระบุวาจะตองไมเปดเผยขอมูลใน
ความตกลงทริปสใชคําวา “undisclosed test or other data” ขณะที่ความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯสิงคโปรใชคําวา “information” ซึ่งจะเห็นวา ขอบเขตของคําวา “information” ในความตกลงการคา
เสรีสหรัฐฯ-สิงคโปรมีความหมายที่ก วางกวาคําวา “undisclosed test or other data” ในความตกลง
ทริปส
3) ลิขสิทธิ์และสิทธิขางเคียง
การคุมครองทรัพ ยสิน ทางปญ ญาในความความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปรระบุ ใหประเทศภาคี
ยอมรับบทบัญญัติของความตกลงระหวางประเทศเกี่ย วกับการคุมครองลิขสิทธิ์แ ละสิท ธิ์ขางเคีย ง 3
ฉบับ ได แ ก Convention Relating to the Distribution of Programme-Carrying Signals
Transmitted by Satellite (1974), WIPO Copyright Treaty (1996) และ WIPO Performances and
Phonograms Treaty (1996) โดยความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปรระบุใหประเทศภาคีเขารว มความตกลง
ทั้งสามฉบับนี้ภายใน 1 ป นับจากวันที่ค วามตกลงการค าเสรีสหรัฐฯ-สิง คโปรมีผ ลบังคับใช80 ซึ่ ง
บทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองลิขสิทธิ์และสิทธิ์ขางเคียงที่เพิ่มเติมและแตกตางไปจากบทบัญญัติใน
ความตกลงทริปส สรุปไดดังนี้
3.1) ขอบเขตของความคุม ครอง
ความตกลงการค า เสรี ข องสหรัฐฯ มีบ ทบัญ ญั ติ เรื่ องลิ ข สิ ทธิ์ เ พิ่ มเติ มในเรื่องการคุ มครอง
มาตรการทางเทคโนโลยี (Technological measures) เชน การเขารหัสขอมูล เพื่อปองกันการละเมิด
ลิข สิทธิ์ และใหการคุมครองสารสนเทศที่ ใชในการบริห ารสิทธิ (right management information)
โดยที่ความตกลงทริปสยังไมมีบทบัญญัติในการคุมครองเรื่องดังกลาว นอกจากนี้ความตกลงการคา
เสรีของสหรัฐฯ ยังขยายอายุการคุมครองลิขสิทธิ์และขยายการคุมครองของสิทธิในการทําซ้ํา สิท ธิใน
การเผยแพรงานสูสาธารณชน โดยมีรายละเอียดมากกวาในความตกลงทริปสและอนุสัญญากรุงเบิรน
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U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.10.1
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3.2) สิทธิในการทําซ้ํา
ความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปรระบุเรื่องสิทธิในการทําซ้ํางานลิข สิทธิ์คอมพิวเตอรไวในมาตรา
16.4.1 วา “Each Party shall provide that authors, performers, and producers of phonograms
and their successors in interest have the right to authorize or prohibit all reproductions, in any
manner or form, permanent or temporary (including temporary storage in electronic form).”
บทบัญญัตินี้สอดคลองกับอนุสัญญากรุงเบิรนที่ใหสิทธิแกเจาของลิขสิทธิ์ในการทําซ้าํ งานอันมี
ลิขสิทธิ์ของตนในทุกรูปแบบและทุกลัก ษณะ (in any manner or form) และระบุสอดคลองกับมาตรา
1.4 ของ WIPO Copyright Treaty ที่วา สิทธิก ารทําซ้ําในงานอัน มีลิข สิท ธิ์ที่ระบุตามอนุสัญญา
กรุงเบิรนนั้นใหรวมถึงงานดิจิตอลและงานลิขสิทธิ์ที่อยูในรูปดิจิตอลดวย หมายความวา ประเทศภาคี
จะตองใหก ารคุมครองสิท ธิในการทําซ้ํางานลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวกับ ดิจิต อลทุกรูปแบบ รวมถึงการทําซ้ํา
ชั่ว คราว (temporary copy) งานลิข สิทธิ์ในคอมพิว เตอร เชน การอ านข อมูล เขาในหนว ยความ
จํา (RAM) ของคอมพิวเตอร การคัดลอกขอมูลมาเก็บไวในเครื่องแมขายของตนชัว่ คราว เปนตน ซึง่
เปนการใหการคุมครองแกเจาของลิขสิทธิ์ในงานคอมพิวเตอรเกินกวาที่ระบุในความตกลงทริปส
3.3) สิทธิในการเผยแพรงานสูสาธารณชน
ความตกลงการค า เสรีข องสหรัฐ ฯ ห ามเผยแพร ง านบนสื่ ออิ น เตอร เ น็ ต โดยไม ไ ด รับ การ
อนุญาต โดยความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปรระบุใหประเทศภาคีตองไมอนุญาตใหมีการเผยแพรสัญญาณ
โทรทัศนบนเครือขายอินเตอรเน็ต โดยปราศจากการอนุญาตโดยเจาของลิขสิท ธิ์81 ซึ่งไมปรากฏใน
ความตกลงทริปสแตอยางใด
3.4) อายุแหงความคุม ครอง
ความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ ทุกฉบับ ระบุใหอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ใหมีตลอดอายุ
ของผูสรางสรรคผลงานและมีตอไปอีก 70 ปหลังจากผูสรางสรรคเสียชีวิต ขณะที่ความตกลงทริป สให
มีการคุมครองลิขสิทธิ์ตลอดอายุของผูสรางสรรคและมีตอไปอีก 50 ปนับจากวันที่ผูสรางสรรคเสียชีวิต
จะเห็นวา ความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ ไดกําหนดอายุการคุมครองลิขสิทธิท์ ยี่ าวนานกวาทีร่ ะบุใน
ความตกลงทริปส
4) การคุม ครองสัญญาณดาวเทียม (Satellite signals)
ความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปรระบุใหประเทศสมาชิก เขารวมเปนภาคี Convention
Relating to the Distribution of Programme-Carrying Signals Transmitted by Satellite (1974) ซึ่ง
เปนความตกลงคุมครองรายการที่แพรภาพผานสัญญาณดาวเทียมหรือเรียกวา Brussels Convention

81

U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.4.2
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ภายใน 1 ปหลังจากความตกลงมีผลบังคับใช82 ในขณะที่ความตกลงสหรัฐฯ-ชิลีระบุใหเขารวมความ
ตกลงดั งกลาวภายใน 5 ป หลังจากความตกลงมีผลบังคับ ใช83 ผลของการเขารว มใน Brussels
Convention ทําใหประเทศภาคีตองคุมครองการเผยแพรสัญญาณผานดาวเทีย มที่มีก ารเขารหัสไว
โดยตองมีมาตรการทั้งทางแพงและกฎหมายอาญาเพื่อปองกันการละเมิดสัญญาณดาวเทียมอยางจงใจ
บทบัญญัตินี้ไมปรากฏในความตกลงทริปส
5) ชื่อโดเมนในอินเตอรเน็ต (Domain names on the Internet)
ความตกลงการคาเสรีสหรั ฐฯ-สิงคโปร ระบุใหประเทศภาคีป ระเทศภาคีจะตองเขารว มใน
Government Advisory Committee of ICANN (the Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers) และพยายามบริ ห ารการจั ด การชื่ อ โดเมนภายใต ระบบชื่ อ โดเมนสู งสุ ด ของประเทศ
(Country code Top Level Domain : ccTLD) อยางมีความรับผิดชอบ นอกจากนี้ ประเทศภาคี
จะตองใหผูที่จดทะเบียนชื่อโดเมนบนอินเตอรเน็ตภายใต ccTLD ใชก ระบวนการระงับขอพิพาทของ
ICANN UDRP (ICANN Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) เพื่อระงับขอพิพาท
กรณีที่ชื่อโดเมนที่จดทะเบียนเหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคา84 บทบัญญัติที่เกี่ยวของกับชือ่
โดเมนนี้ไมปรากฏในความตกลงทริปส
6) เครือ่ งหมายการคา (Trademarks)
6.1) ลักษณะเครื่องหมายการคาที่ไดรับการคุม ครอง
ความตกลงการคา เสรีข องสหรั ฐฯ ให คุมครองเครื่อ งหมายการคาและเครื่องหมายบริก าร
ตลอดจนครอบคลุมไปถึงเครื่องหมายรว ม (Collective marks) และเครื่องหมายรับรอง (Certification
marks) โดยความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปรให ก ารคุมครองเครื่องหมายการคาที่ค ลา ยในความตกลง
สหรัฐฯ-ชิลี85 แตมิไดระบุใหคุมครองเครื่องหมายเสียง (sound marks) อยางชัดเจนเชนกรณีค วาม
ตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-ชิลี เพียงแตกําหนดใหประเทศภาคีตองไมจํากัดสิทธิในการจดทะเบียนเฉพาะ
เครื่องหมายที่มองเห็นไดดวยตาเทานั้น ซึ่งเทากับวา ตองใหมีการจดทะเบียนเครื่องหมายเสียงนัน่ เอง
การขยายการคุมครองเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนไปยังสิ่งที่ไมสามารถสัมผัสไดดวยตาตามความ
ตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ นี้ เปนเรื่องที่ไปไกลกวาความตกลงทริปส เนื่องจากความตกลงทริปส
ระบุเพียงวา ประเทศภาคีสามารถกําหนดเงื่อ นไขการจดทะเบี ยนเครื่องหมายการคาโดยถือเอา
เครื่องหมายที่สามารถมองเห็นไดดวยตา86 โดยมิไดกําหนดใหถือเอากลิ่นและเสียงเปนเงื่อนไขในการ
จดเครื่องหมายการคาแตอยางใด
82

U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.10.1
U.S.-Chile Free Trade Agreement, Art 17.12
84
U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.3
85
U.S.-Chile Free Trade Agreement, Art 17..2.1
86
TRIPS Agreement 15.1
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6.2) ขอกําหนดพิเศษในการใชเครื่องหมายการคา
ความตกลงทริ ป ส มีก ารระบุ วา การใช เ ครื่ อ งหมายการค าจะต องไม ถู ก กีด ขวางอย า งไม
สมเหตุสมผลดวยขอกําหนดพิเศษ เชน ขอกําหนดใหใชเครื่องหมายในลักษณะที่จ ะกอใหเกิดความ
เสียหายตอความสามารถในการจําแนกเครื่องหมายการคาของกิจการหนึ่งออกจากเครื่องหมายการคา
อีกกิจการหนึ่ง87 แตความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปรไปไกลกวานั้นจากการระบุวา ขอกําหนด
ในการใชชื่อสามัญของสินคาหรือผลิตภัณฑ เชน ขอกําหนดเกี่ยวกับขนาดของเครื่องหมาย การวาง
ตําแหนงเครื่องหมาย หรือรูปแบบของเครื่องหมาย จะตองไมไปขัดขวางการใชเครื่องหมายการคา
อยางมีประสิทธิผล ตามมาตรา 16.2.6: Pursuant to Article 20 of the TRIPS Agreement, each
Party shall ensure that its provisions mandating the use of the term customary in common
language as the common name for a product including, inter alia, requirements concerning
the relative size, placement, or style of use of the trademark in relation to the common name,
do not impair the use or effectiveness of a trademark used in relation to such product.
7) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement of Intellectual Property Rights)
การบังคับใชกฎหมายในความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ มีโครงสรางของบทบัญญัติตาม
ความตกลงทริปส88 โดยมีบทบัญญัติเรื่องพันธกรณีทั่วไป กระบวนการทางแพงและกระบวนการทาง
ปกครอง มาตรการชั่ว คราว มาตรการ ณ จุด ผานแดนและกระบวนการทางอาญา อยางไรก็ตาม
ความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ มิไดเปดชองใหประเทศภาคีสามารถเลือกแนวทางในการบังคับใช
กฎหมายไดอยางอิสระดังเชนที่ระบุในความตกลงทริปส ซึ่งอนุญาตใหป ระเทศภาคีสมาชิกสามารถ
เลือกใชกระบวนการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการดําเนินการเกี่ยวกับ การคุมครองทรัพ ยสินทาง
ปญญาในประเทศตนได
มาตรา 1.1 ของความตกลงทริปสระบุวา “Member shall give effect to the provisions of
this Agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more
extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does
not contravene the provisions of this Agreement. Members shall be free to determine the
appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal
system and practice.”
เนื่องจากประเทศตางๆ มีระบบกฎหมายที่แตกตางกัน ความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ จึง
ไดระบุใหประเทศภาคีจ ะตองมีก ารเปด เผยการบังคับ ใชกฎหมายของตนแกสาธารณชน ทั้งที่เป น
กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ กระบวนการดานปกครองตลอดจนการตัดสินของศาลในเรื่องการบังคับ
87

TRIPS Agreement, Art 20
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ใชกฎหมาย ทั้งนี้จะตองเผยแพรกฎระเบียบตางๆ ในภาษาประจําชาติของตน แตอนุโลมใหประเทศ
ภาคีไมตองเปดเผยขอมูลความลับที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอผลประโยชนอันชอบธรรมของภาค
ธุรกิ จ และไม บัง คับใหตองเปด เผยขอ มูล ที่จะกอความเสีย หายตอ ผลประโยชนสาธารณะหรือ เป น
อุปสรรคตอการบังคับใชกฎหมาย89
ในกระบวนการทางแพง90 ความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ กําหนดใหผูละเมิดทรัพยสนิ ทาง
ปญญาตองจายคา เสียหายแกผูทรงสิทธิ โดยคาเสียหายนั้นจะรวมถึงผลกําไรที่ไ ดจ ากการละเมิ ด
ทรัพย สินทางปญ ญาและสามารถประเมินคาความเสีย หายจากการประมาณการ (Pre-established
damages) ได โดยอาจคิดจากราคาขายปลีกของสินคาที่มีการละเมิด ทรัพยสินทางปญญา ซึ่งการ
ชดเชยคาเสียหายจากการละเมิดนี้ ในความตกลงทริปสระบุไวเพียงวาคาเสียหายจากการละเมิด อาจ
คิดจากคาเสียหายประมาณการไดในกรณีที่เหมาะสม ทั้งนี้แลวแตดุลพินิจของศาล91
ทางดานกระบวนการทางอาญา ความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ-สิงคโปรระบุวา มาตรา
16.9.21: Each Party shall provide criminal procedures and penalties to be applied at least in
cases of willful trademark counterfeiting or copyright or related rights piracy on a commercial
scale. Willful copyright or related rights piracy on commercial scale includes (i) significant
willful infringements of copyright or related rights that have no direct or indirect motivation of
financial gain, as well as (ii) willful infringements for purposes of commercial advantage or
financial gain.
ประเทศภาคีค วามตกลงการค าเสรีสหรั ฐฯ-สิงคโปร ตองมีมาตรการป องปรามการละเมิ ด
ทรัพยสินทางปญญาโดยเฉพาะการปลอมแปลงเครื่องหมายการคาและสินคาละเมิด ลิข สิทธิ์ โดยการ
ละเมิด นั้ นจะตองเป นไปอย างจงใจ และทํ าในปริ ม าณมากเพื่ อประโยชนท างการคา (Commercial
scale) ซึ่งความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ และความตกลงทริปสระบุไวคลายกัน อยางไรก็ต าม
ความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ ไดพยายามที่จะกําหนดนิยามของการละเมิดทรัพยสินทางปญญาใน
ปริ มาณที่ มากเพื่อประโยชนท างการค า ให ครอบคลุมถึ งการละเมิ ดที่ ทําให ได รับ ผลตอบแทนทาง
การเงิน (Financial gain) และการละเมิดที่มีจุด ประสงคใหมีค วามไดเปรีย บทางการคาของผูล ะเมิด
(commercial advantage) โดยมิไดระบุวาการละเมิดในปริมาณเทาใดจึง จะถือวามีค วามผิด ซึ่ ง
สามารถตีความไดกวาง
โดยสรุป ความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ มีบทบัญญัติการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่
เขมงวดกวาความตกลงทริปสซึ่งเปนความตกลงที่กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการคุมครองทรัพยสนิ ทาง
ปญญาของประเทศสมาชิ กองคก ารการค าโลก ความตกลงการคาเสรีข องสหรัฐฯ มี การบั งคั บใช
กฎหมายเกี่ย วกับทรัพยสิ นทางปญญญาที่เขม งวด และมีก ารระบุบทบัญญัติ ทรัพยสินทางปญญา
89

U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.9.2
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ประเภทตางๆ เพิ่มเติมจากความตกลงทริปสหลายประการ โดยเฉพาะบทบัญญัติเกี่ย วกับสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการคา

5.5 ผลกระทบของขอตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญาตอประเทศ
ไทย
การยอมรั บ ข อตกลงเกี่ ย วกับ สิ ท ธิในทรัพ ย สินทางป ญ ญาของความตกลงการค า เสรี ข อง
สหรัฐฯ จะทําใหประเทศไทยตองยกระดับ มาตรฐานการคุมครองทรัพยสิ นทางปญญาใหสูงขึ้นใน
ระดับ ที่ทัด เทีย มกับสหรัฐ ฯ ซึ่งน าจะมีผลทําใหระบบการคุมครองทรัพ ยสินทางป ญญาของไทยมี
มาตรฐานสู งเกิ นกวาระดั บ การพัฒ นาประเทศ
ผลที่ จะตามมาก็คือ รั ฐ บาลไทยจะขาดความ
ยืด หยุนในการกําหนดนโยบายดานทรัพยสินทางปญญาตางๆ ที่เกี่ย วของกับการศึก ษา (เชน การ
จัดหาตําราเรียน หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรราคาถูกแกสถาบันการศึกษา) นโยบายสาธารณสุข (เชน
การจัดหายารักษาโรคราคาถูกแกผูปวย) ตลอดจนนโยบายเกษตร (เชน การเขาถึงเมล็ดพันธุพืชของ
เกษตรกร) เปนตน
ในสวนนี้ คณะผูวิจัยจะวิเคราะหผลกระทบของขอตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
ในความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ โดยจะเสนอผลกระทบดานตางๆ โดยรวมตอประเทศไทย และ
ผลกระทบตอผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยเฉพาะ
5.5.1 ผลกระทบโดยรวมตอประเทศไทย

ภาคการผลิต
การที่สหรัฐฯ ตองการใหประเทศคูภาคีเขารวมอนุสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตร (PCT)
ซึ่งเปนอนุสัญญาที่ทําใหเกิดการคุมครองสิทธิบัตรในทุกประเทศที่เปนสมาชิก โดยการยื่นจดสิทธิบัตร
เพี ย งครั้ ง เดี ย ว การเข า ร ว มในอนุ สั ญ ญาความร ว มมื อ ด า นสิ ท ธิ บั ต ร จะทํ า ให ใ นอนาคต
ผูประกอบการไทยขาดโอกาสในการใชสิทธิบัตรที่อยูในคลังสิทธิบัตรตางประเทศซึ่งไมไดจดทะเบียน
ในประเทศไทยกวารอยละ 99.95 ของสิทธิบัตรที่มีการยื่นจดทะเบียนในตางประเทศทั้งหมด โดยไม
ตองเสียค าใชจาย เพราะจะมีก ารประดิษฐจํานวนมากขึ้นที่เขามาจดทะเบีย นในประเทศไทย ผู ที่
ตองการใชสิทธิบัตรเหลานั้นจะตองขออนุญาตและจายคาตอบแทนแกผูท รงสิท ธิ นอกจากนี้ก ารที่
ขอตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญาในความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ กําหนดใหมีก าร
บังคับใชสิทธิ (Compulsory licensing) ไดเฉพาะโดยหนวยงานรัฐและหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากรัฐ
เทานั้น จะปดกั้นโอกาสของคนไทยในการไดประโยชนจากการประดิษฐที่จดสิทธิบัตรแตไมมีการใช
งานจริงในประเทศไทย
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ภาคเกษตรและอาหาร
การที่ขอตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ กําหนดใหประเทศภาคีเ ขารว มในอนุสัญญายูป อฟวา
ดวยการคุมครองพันธุพืช (UPOV Convention 1991) ซึ่งใหค วามคุมครองพันธุพืชเฉพาะที่เปนพันธุ
พืชใหมเทานั้น จะทําใหประเทศภาคีไมสามารถคุมครองพันธุพืชพื้นเมืองและไมสามารถอางวาพันธุ
พืชพื้นเมืองและสารพันธุกรรมพืชเปนของตนได นอกจากนีอ้ นุสัญญายูปอฟ ป ค.ศ.1991 ยังใหผูทรง
สิท ธิมีสิท ธิผู กขาดเหนื อผลผลิต ของพืช เช น ผล เมล็ด ใบ ลํ าต นและทุก ส วนของพื ชอี กด ว ย
หมายความวา เกษตรกรไมอาจเก็บผลผลิตของพืชเพื่อเพาะปลูกในฤดูกาลตอไปได
ขอตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ กําหนดใหประเทศภาคีตองจดสิทธิบัตรแกการประดิษฐต าม
มาตรา 27.3(b) หมายความวา ประเทศภาคีจะตองใหความคุมครองสิทธิบัตรการประดิษฐทกุ ประเภท
รวมถึง พืชและสั ตว รวมถึงการตัด ตอพันธุก รรมพืชและสั ต ว ดว ย ผลกระทบต อประเทศไทยก็คื อ
เกษตรกรไทยอาจมีตนทุนการใชทรัพยากรพืชและสัตวเพราะเกิดการผูกขาดการประดิษฐโดยสิทธิบตั ร

สาธารณสุข
การคุมครองสิทธิบัตรในผลิตภัณฑยาในความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ จะมีผลในการจํากัด
สิท ธิในการบัง คั บใชสิทธิ โดยมิไ ดรับความยิน ยอมจากผูท รงสิ ทธิ ไว เฉพาะการใชโดยรั ฐบาล หรื อ
หนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลเทานั้น ซึ่งขัดแยงกับปฏิญญาโดฮาวาดวยความตกลงทริปสและ
การสาธารณสุข (Doha Declaration on TRIPS and Public Health) ที่อนุญาตใหประเทศภาคีที่ขาด
แคลนหรือไมสามารถผลิตยาขึ้นเองได สามารถใชมาตรการบังคับใชสิทธิไดตามสมควร ดังนั้นการ
จํากัดสิทธิในการเขาถึงยาโดยการจํากัดใหมีการบังคับใชสิทธิโดยรัฐเทานั้นนาจะสงผลใหประเทศไทย
มีตนทุนในการเขาถึงยาเพิ่มขึ้น

การศึกษา
การยอมรั บ ขอตกลงเกี่ ยวกั บ สิ ท ธิ ในทรั พ ย สินทางป ญ ญาของสหรั ฐฯ จะเพิ่ มตน ทุ นใน
การศึกษาและวิจัย เชน การขยายความคุมครองลิขสิทธิ์เปน 70 ปหลังจากผูสรางสรรคเสียชีวิต จะ
เปนการเปนการเพิ่มการผูก ขาดการใชงานอันมีลิข สิทธิ์ของเจาของลิขสิท ธิ์ออกไป การนํางานอันมี
ลิข สิท ธิ์มาใชเ พื่อ การศึ กษาและการวิ จัย จะตอ งเสีย คาลิข สิท ธิ์ใหแ กเ จาของลิ ขสิ ทธิ์ ซึ่ง ทําใหเ กิ ด
อุปสรรคในดานการศึกษาและวิจัย ตลอดจนไปเพิ่มภาระแกหองสมุดในการบริการประชาชน

เทคโนโลยีสารสนเทศ
การคุ มครองลิข สิท ธิ์ ในงานในรูป ดิ จิต อลจะเพิ่มต นทุ นในการใชเ ทคโนโลยีสารสนเทศแก
ผูบริโภคซอฟตแวร เชน การที่บริษัทซอฟตแวรไทยจะผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชงานเฉพาะ
ดานแกลูกคา จะตองมีก ารใชงานจากโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีลิขสิทธิ์ ดังนั้น ในการนํางานที่มี
ลิขสิทธิ์มาใชจะตองเสียคาตอบแทนแกเจาของลิขสิท ธิ์ ทําใหตนทุนการผลิตโปรแกรมคอมพิว เตอร
เพิ่มขึ้น เปนตน นอกจากนี้การขยายความคุมครองเทคโนโลยีสารสนเทศดวยสิทธิบัตรในวิธีก าร

ขอตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
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ดําเนินธุรกิจ (business method patent) จะเปนการผูกขาดชองทางการดําเนินธุรกิจ ผูป ระกอบการ
ไทยอาจสูญเสียโอกาสทําธุรกิจจากการคุมครองดังกลาวได
5.5.2 ผลตอผูป ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ตัดโอกาสของผูป ระกอบการในการใชสิทธิบัตรตางประเทศ
การที่ความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปรระบุใหประเทศภาคีตองยอมรับอนุสญ
ั ญาความรวมมือดาน
สิท ธิ บัต ร (PCT) นั้ น จะลดโอกาสใชป ระโยชน โดยไม เสี ย คา สิ ท ธิบั ต รของผู ป ระกอบการ ทั้ ง นี้
เนื่องจากการยื่นจดสิทธิบัตรของประเทศภาคีของอนุสัญญานี้เพียงครั้งเดียว อาจจะไดรับการคุมครอง
จากทุกประเทศที่เปนภาคี หากผูประกอบการตองการใชสิทธิบตั รของผูทรงสิทธิที่เปนคนในชาติภาคี
อนุสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตร จะตองขออนุญาตและตองเสียคาตอบแทนแกผูทรงสิทธิ ดังนั้น
การยอมรับอนุสัญญาดังกลาว จะทําใหเกิดตนทุนในการใชสิทธิบัตรของผูประกอบการวิสาหกิจ ขนาด
กลางและขนาดยอมของไทยเพิ่มขึ้น

ตนทุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสูงขึ้น
การที่ สหรัฐ ฯ มีก ารคุม ครองทรัพ ยสินทางปญ ญาที่มีข อบเขตกวางกวาความตกลงทริ ป ส
โดยเฉพาะการพยายามขยายการคุมครองไปยังสินคาดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ซึ่งการ
คุมครองจะทําใหผูทรงสิทธิไดรับสิทธิผูกขาดในการกระทําการใดๆ กับผลงานของตน รวมถึงการ
อนุญาตใหบุคคลอื่นใชประโยชนจากงานนั้น ซึ่งผูที่ตองการใชประโยชนจ ากงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกลาว
จะตองขออนุญาตและตองมีการเสียคาลิขสิทธิ์แกผูทรงสิทธิ คาตอบแทนการใชลิขสิทธิ์นี้เองจะไปเพิม่
ตนทุนของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ
เนื่องจากสินคาดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ไดรับการคุมครองโดยความตกลงการคาเสรี
ระหวางไทยกับสหรัฐฯ

5.6 ขอเสนอแนะในการเจรจา
สหรัฐฯ นําขอตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญามาเจรจากับประเทศคูคาทุกประเทศ
โดยมีก รอบการเจรจาของตนอยู หลั กการของข อตกลงเรื่องทรัพ ยสิ นทางปญ ญาของสหรัฐฯ คื อ
ตองการใหประเทศคูคาใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เขมงวด และพยายามขยายขอบเขต
การคุมครองในสาขาเทคโนโลยีที่กวางกวาที่บัญญัติไวในความตกลงทริปส ดังนั้นการมีระดับความ
คุมครองที่สูงขึ้น ยอมสงผลตอตนทุนในการใชทรัพยสินทางปญญาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การมีขอตกลง
หลายประการที่แตกตางไปจากความตกลงทริปส อาจสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม
ของไทยในดานตางๆ เชน ดานการผลิต การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญาที่เขมงวดเกินไปอาจเปนอุปสรรคในการเขาถึงเทคโนโลยีข องประเทศกําลังพัฒนาอยาง
ไทย
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คณะผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนวทางและขอเสนอแนะการเจรจาการคาเสรีในขอตกลงเกีย่ วกับสิทธิ
ในทรัพยสินทางปญญากับสหรัฐฯ โดยเสนอเปนแนวทางการเจรจาและขอเสนอแนะในการเจรจา ไว
ดังตอไปนี้
1) แนวทางการเจรจา
- ควรชี้ใหเห็นวา ขอตกลงวาดวยทรัพยสินทางปญญาในความตกลงการคาเสรีของ
สหรัฐ ฯ ขั ดกับ หลัก ความสมดุ ล ในการคุมครองทรัพ ยสินทางป ญญา มี ผลเสียต อ
สังคมมากกวาผลดี
- ควรชี้ใหเห็นวา ขอตกลงวาดวยทรัพยสินทางปญญาในความตกลงการคาเสรีของ
สหรั ฐ ฯ ขั ด กั บเปา หมายในการพั ฒ นาประเทศของไทย โดยชี้ ว าระดั บ ของการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาขึ้นอยูกับระดับการพัฒนา ดังนั้นการที่ประเทศไทยยัง
เปนประเทศกําลังพัฒนาจึงนาจะมีระดับ การคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่ต่ํากวา
ประเทศพัฒนาแลวอยางสหรัฐฯ
2) ขอเสนอแนะในการเจรจา
ในกรณีที่ ตองยอมรับ เงื่อนไขส วนใหญในความตกลงวาด ว ยทรัพย สินทางป ญญาในความ
ตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ รัฐบาลไทยควร
- ยืดเวลาในการปฏิบัติตามขอตกลงออกไป เชน ในความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปรระบุให
ประเทศภาคีเขาเปนภาคีค วามตกลงระหว างประเทศที่เ กี่ย วของกับการคุมครอง
ทรั พ ย สิ นทางป ญ ญาตามมาตรา 16.1.2(a) ภายในเวลา 6-12 เดื อ น ซึ่ ง เป น
ระยะเวลาที่ก ระชั้ นชิด เกิน ไปสํ าหรับ ไทย ดั ง นั้นควรเจรจาใหมี เ วลาปฏิบั ติต าม
พันธกรณีอยางนอย 10 ปขึ้นไป นับจากวันที่ความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ มี
ผลบังคับใช
- ตอรองใหประเทศไทยยังไมตองเปนภาคีข อง UPOV Convention (1991) ซึ่งเปน
ความตกลงที่มีมาตรฐานในการคุมครองพันธุพืชสูงเกินกวาที่เกษตรกรรายยอยสว น
ใหญของไทยจะไดรับประโยชน เชน อาจตอรองใหสามารถใช UPOV Convention
(1978) แทน เนื่องจาก UPOV Convention (1978) เปนตนแบบในการรางกฎหมาย
การคุมครองพันธุพืชของไทยอยูแลว ดังนั้นการอนุวัตรตาม UPOV Convention
(1978) จะทําไดงายกวา UPOV Convention (1991)
- ตอรองใหประเทศไทยยังไมตองเปนภาคีอนุสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตร (PCT)
เนื่องจากจะลดโอกาสในอนาคตในการใชสิทธิบัตรตางประเทศจํานวนมากโดยไม
ตองเสียคาใชจาย
- ไม ค วรขยายอายุ ก ารคุ มครองลิ ข สิ ท ธิ์ แ ละสิ ท ธิ บั ต รใหน านเกิ นไปกว า ป จ จุ บั น
เนื่องจากจะเปนการขยายสิทธิผูกขาดของผูทรงสิทธิออกไปเกินกวาระดับทีเ่ กิดความ
เหมาะสม
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- ไม ค วรขยายการคุ มครองสิท ธิ บั ต รการประดิ ษ ฐ ไ ปเกิ นกว า สาขาที่ ระบุในความ
ตกลงทริปส
- ไมรับบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการเขาสูตลาดยาและสารเคมีที่ใชในการเกษตรของ
ผูประกอบการรายใหม เชน การขยายเวลาการคุมครองสิทธิบัตรกรณีกระบวนการ
อนุมัติมีความลาชา หากความลาชาดังกลาวไมไดเกิดจากการเลือกปฏิบตั ติ อ ผูย นื่ จด
สิท ธิ บัต รของสหรัฐฯ และไมค วรยอมรับ ขอ หา มไมใหผูป ระกอบการรายใหมใช
ขอมูลผลการทดสอบยาของผูทรงสิทธิบัตรที่ยื่นขออนุญาตวางตลาดกอน เปนตน
- พยายามปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายแขงขันทางการคาใหมีประสิทธิผล เนือ่ งจาก
การคุมครองทรัพยสิน ทางปญญาเปนการให สิทธิผูกขาดแกผูท รงสิท ธิ ซึ่งตองมี
กลไกในการควบคุมพฤติกรรมดวยกฎหมายแขงขันทางการคา
3) ขอเสนอแนะตอผูป ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย
- สงเสริมใหผูประกอบการวิสาหิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยจดสิทธิบัตรและ
เครื่ องหมายการคา เพื่อใหไ ดรับ การคุมครองทางกฎหมายทรัพย สินทางป ญญา
และไมเสียประโยชนใหแกบุคคลอื่นที่จะนําการประดิษฐหรือเครื่องหมายการคาของ
ตนไปใช นอกจากนี้ ยั งจะทําให ผูป ระกอบการที่เ ป นผู ท รงสิ ท ธิ ในทรัพ ย สิน ทาง
ปญญามีสิทธิโดยชอบที่จะไดรับคาตอบแทนจากการใชสิทธิอีกทางหนึ่งดวย
- สํา นั ก งานส ง เสริ มวิ สาหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.) ควรร ว มมื อกั บ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมทรัพยสินทางปญญาในการใหความรูเรื่องกฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญา ทั้งเรื่องการจดสิทธิบัตร การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
และสิ ท ธิ ในทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาอื่ นๆ ตลอดจนส ง เสริ ม ให ผู ป ระกอบการที่ ใ ช
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ซอฟต แ วรที่ มีคุ ณ ภาพดี แ ละราคาถู ก เช น ซอฟตแ วร ที่
เรียกวา “โอเพนซอรส” (open source software)

