
 

 

 

ขอตกลงเร่ืองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเปนประเด็นท่ีสหรัฐฯ นํามารวมเจรจากับประเทศ
คูความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคี เพ่ือตองการยกระดับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาให
เทียบเทากับมาตรฐานของตน  โดยบทบัญญัติในขอตกลงไดกําหนดมาตรฐานการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญาท่ีเขมงวดกวามาตรฐานขั้นต่ําของความตกลงทริปสภายใตองคการการคาโลก  ขอตกลง
เร่ืองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่สหรัฐฯ เจรจากับประเทศคูภาคีสวนใหญจะเกี่ยวกับเร่ืองลิขสิทธิ ์ 
เคร่ืองหมายการคาและสิทธิบัตรเปนหลัก  ดังนั้น  ในการศึกษาผลกระทบจากการเจรจาการคาเสรี
ไทย-สหรัฐฯ เร่ืองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาน้ี   จึงไดเนนไปท่ีทรัพยสินทางปญญาท้ังสามประเภท
ดังกลาว  โดยไดศึกษาจากความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปร  เนื่องจากเปนความตกลงท่ีคาดวา
สหรัฐฯ จะนํามาเปนแนวทางในการเจรจาการคาเสรีแบบทวิภาคีกับประเทศไทย 

เน่ืองจากเร่ืองทรัพยสินทางปญญาเปนเร่ืองท่ีมีความซับซอน  คณะผูวิจัยจึงไดนําเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาไวในสวนแรกของบทน้ี เพ่ือเปนขอมูลพื้นฐานในการ
ทําความเขาใจเน้ือหาในสวนตอไป สวนท่ีสองเปนเร่ืองการคุมครองทรัพยสินทางปญญาภายใต
องคการการคาโลกหรือความตกลงทริปส    สวนท่ีสามนําเสนอการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่
สําคัญของประเทศไทยในฐานะที่ไทยเปนภาคีขององคการการคาโลก และความตกลงระหวางประเทศ
อื่น   สวนท่ีส่ีจะนําเสนอการคุมครองทรัพยสินทางปญญาจากขอตกลงที่สหรัฐฯ ทํากับประเทศคูภาคี
ความตกลงการคาเสรีท่ีผานมา โดยเฉพาะความตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐฯ กับสิงคโปร  พรอมท้ัง
นําเสนอใหเห็นวา บทบัญญัติในความตกลงการคาเสรีมีความแตกตางไปจากความตกลงทริปสอยางไร 
สวนท่ีหา นําเสนอผลกระทบของขอตกลงเร่ืองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาตอประเทศไทย และ
เสนอแนะแนวทางในการเจรจาการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ เร่ืองดังกลาวไวในสวนสุดทาย 

5.1 แนวคดิในการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual  Property)     หมายถึง  การสรางสรรคทางปญญาของ
มนุษยซึ่งแสดงออกในรูปแบบใดก็ตาม  ซ่ึงอาจเปนส่ิงท่ีจับตองไมได  เชน  ความคิด  แนวความคิด  
กรรมวิธีหรือทฤษฎี  หรืออาจเปนส่ิงท่ีจับตองได  เชน  การประดิษฐ  สินคา  หรือส่ือรูปแบบอ่ืนที่จับ
ตองได  นอกจากน้ียังหมายรวมถึงความรู  การคนพบ  หรือการสรางสรรคอีกดวย  สวนความหมาย
ในแงของกฎหมาย  ทรัพยสินทางปญญา  หมายถึง  สิทธิตามกฎหมายที่ไดมีการกําหนดขึ้นอันเกี่ยว
ดวยกับผลผลิตจากปญญาของมนุษย  เชน  สิทธิของนักประพันธท่ีจะหยุดการที่บุคคลใดนํางานออก
พิมพจําหนายโดยมิไดรับอนุญาต  สิทธิของบริษัทแผนเสียงท่ีจะหามการท่ีบุคคลใดผลิตสิ่งบันทกึเสยีง
ปลอม  และสิทธิของผูประดิษฐเสาอากาศโทรทัศนแบบใหมซ่ึงไดรับสิทธิบัตรตามกฎหมายในการ

5 
ขอตกลงเกีย่วกับสิทธิในทรัพยสนิทางปญญา 
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ดําเนินคดีกับบุคคลใดท่ีผลิตเลียนแบบเสาอากาศน้ันและไดนําผลิตภัณฑดังกลาวซึ่งผลิตขึ้นน้ัน
ออกจําหนายแกประชาชน เปนตน1 

สิทธิในทรัพยสินทางปญญา (Intellectual  Property Rights)   เปนสิทธิในการหาประโยชน
ทางเศรษฐกิจจากทรัพยสินทางปญญา    ซ่ึงอาจประกอบดวยการโอนสิทธิหรืออนุญาตใหใชสิทธ ิ 
ตลอดจนสิทธิตางๆ เพื่อการใชประโยชนแกตนเอง  ดังเชนการผลิต  การทําซ้ําหรือดัดแปลง  การนํา
งานออกเผยแพรตอสาธารณชน  ทั้งนี้  ขึ้นอยูกับบทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับทรัพยสินทาง
ปญญาแตละประเภทไดกําหนดหลักเกณฑและขอบเขตแหงสิทธิไวเพ่ือรองรับ  ซ่ึงโดยท่ัวไปแลว
กฎหมายจะกําหนดใหเปนสิทธิแตผูเดียว  (exclusive  right)  ของเจาของทรัพยสินทางปญญา
เหลาน้ัน2  การท่ีบุคคลสามารถใชทรัพยสินทางปญญาของตนในการหาประโยชนทางเศรษฐกิจไดน้ัน  
ทําใหตองมีการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาแตละแขนง  เพ่ือปองกันบุคคลอื่นมาใชประโยชน
จากทรัพยสินทางปญญาท่ีเจาของไดสรางสรรคหรือคิดคนขึ้นมา 

กระบวนการทางกฎหมายในการคุมครองทรัพยสินทางปญญาครอบคลุมท้ังกระบวนการทาง
แพงและกระบวนการทางอาญา  นอกจากน้ีกฎหมายทรัพยสินทางปญญาในบางประเทศอาจบญัญัตใิห
มีมาตรการทางปกครองเพ่ือปองกันการละเมิดทรัพยสินทางปญญาดวย  ในกระบวนการทางแพง  ผู
ทรงสิทธ ิ(Right holder) สามารถเรียกรองใหมีการชดเชยคาเสียหายหรือใหผูละเมิดกระทําการ  หรือ
ละเวนการกระทําตางๆ  อาทิ  ใหหยุดจําหนายสินคาท่ีละเมิดทรัพยสินทางปญญาได  หรือผูทรงสิทธิ
อาจใชกระบวนการทางอาญาในการเรียกรองใหลงโทษเชน  จําคุกหรือปรับผูละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญาได  ในสวนของมาตรการทางปกครอง ผูทรงสิทธิอาจเรียกรองใหมีการเพิกถอนการจดทะเบยีน
สิทธิบัตรหรือเคร่ืองหมายการคาของผูละเมิด  

5.2 การคุมครองทรัพยสินทางปญญาภายใตองคการการคาโลก 

ประเด็นเร่ืองทรัพยสินทางปญญาถูกนํามาเกี่ยวของกับประโยชนทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศมากขึ้น   ทรัพยสินทางปญญาโดยเฉพาะเทคโนโลยีตางๆ  กลายเปนปจจัยพ้ืนฐานทาง
อุตสาหกรรม  อันนําไปสูการคาและการลงทุนระหวางประเทศ  ความสําคัญระหวางทรัพยสินทาง
ปญญากับการคาระหวางประเทศจึงมีความสําคัญมากขึ้น   ประเทศพัฒนาแลวซ่ึงเปนแหลงกําเนิด
เทคโนโลยีและทรัพยสินทางปญญาจํานวนมากตองการใหมีมาตรการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
ระหวางประเทศ  เพ่ือปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญาระหวางประเทศอยางจริงจัง  จึงได
รวมกันผลักดันใหมีการนําเอาประเด็นทรัพยสินทางปญญาท่ีเกี่ยวของกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
เขาสูการเจรจาการคาระหวางประเทศ 

ความสําเร็จของการกอตั้งองคการการคาโลก (World Trade Organization) เปนพัฒนาการท่ี
สําคัญของกฎเกณฑระหวางประเทศในการใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา  การเจรจาแกตต 
                                            
1 ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2545: 2 
2 อางแลว ไชยยศ, หนา 2 
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(GATT) รอบอุรุกวัยไดมีการนําหัวขอเร่ืองการคาท่ีเกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญาเขาพิจารณา
รวมกับหัวขออื่นๆ  โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะลดการบิดเบือนและอุปสรรคท่ีมีตอการคาระหวางประเทศ  
และคํานึงถึงความจําเปนที่จะสงเสริมใหมีการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอยางมีประสทิธภิาพ
และเพียงพอ  และเพ่ือใหมั่นใจวามาตรการและขั้นตอนการบังคับสิทธิในทรัพยสินทางปญญาจะไมเปน
อุปสรรคทางการคา3  การคุมครองทรัพยสินทางปญญาในองคการการคาโลกน้ีรูจักกันดีในชื่อความตก
ลงทริปส (TRIPS)  หรือความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาท่ีเกี่ยวกับการคา (Agreement 
on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) 

ความตกลงทริปสไดวางหลักเกณฑมาตรฐานของการคุมครองทรัพยสินทางปญญาและวาง
บรรทัดฐานเกี่ยวกับเร่ืองขอบเขตของสิทธิในทรัพยสินทางปญญาแตละประเภท (ดู TRIPS 
Agreement ในเอกสารแนบประกอบ)  การบังคับใชกฎหมาย  รวมท้ังการระงับขอพิพาทระหวาง
ประเทศภาคีสมาชิกไวดวย    ความตกลงดังกลาวไดรวมเอากฎเกณฑระหวางประเทศตางๆ ท่ี
เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาไวในความตกลงฉบับเดียวกัน  กลาวคือ  ความตกลงทริปสจะผูกพัน
ประเทศสมาชิกขององคการการคาโลกใหตองยึดถือตามความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวกับการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาท่ีสําคัญ  ซ่ึงไดแก อนุสัญญากรุงปารีส4 ป ค .ศ.1967  (Paris 
Convention) อนุสัญญากรุงเบิรน5 ป ค.ศ.1971 (Berne Convention)  อนุสัญญากรุงโรม6 (Rome 
Convention) และอนุสัญญาการออกแบบวงจรรวมภายใตอนุสัญญาวาดวยทรัพยสินทางปญญา
เกี่ยวกับวงจรรวม  (Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits)   

นอกจากน้ี ความตกลงทริปสยังกําหนดกฎเกณฑใหมๆ เพ่ือคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
ขึ้นมาดวย ซึ่งแตกตางกับความตกลงระหวางประเทศอ่ืนๆ ในอดีต เชน  อนุสัญญากรุงปารีส  และ
อนุสัญญากรุงเบิรน กลาวคือ  ความตกลงทริปสมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับใชสิทธใินทรัพยสนิทาง
ปญญา (Enforcement of Intellectual Property Rights)  สวนอนุสัญญากรุงปารีสและอนุสัญญากรุง
เบิรนมิไดกําหนดบทบัญญัติในเร่ืองดังกลาวแตอยางใด7 จะเห็นวาความตกลงทริปสมีลักษณะท่ี
กาวหนากวาความตกลงอ่ืนท่ีเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญามาก 

 

                                            
3 TRIPS Agreement, Preamble 
4 อนุสัญญาปารีสเปนความตกลงระหวางประเทศซ่ึงมีจุดประสงคเพื่อคุมครองทรัพยสินทางอุตสาหกรรม (Paris Convention for 
the Protection of Industrial Property) 
5 อนุสัญญาเบิรนเปนความตกลงระหวางประเทศซ่ึงมีจุดประสงคเพื่อคุมครองวรรณกรรมและศิลปกรรม (Berne Convention for 
Protection of Literary and Artistic Works) 
6 อนุสัญญาโรมเปนความตกลงระหวางประเทศซึ่งมีจุดประสงคเพ่ือคุมครองนักแสดง  ผูผลิตส่ิงบันทึกเสียง และองคกรแพรเสียง
แพรภาพ (Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting 
Organizations) 
7 TRIPS Agreement, Part III 
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ความตกลงทริปสไดกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานขั้นต่ําของการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา โดยระบุมาตรการเกี่ยวกับขอบเขตและการใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา  ครอบคลุมประเภท
ของทรัพยสินทางปญญาดังตอไปน้ี 

- ลิขสิทธิ์และสิทธิขางเคียง (Copyright and Related Rights) 
- เคร่ืองหมายการคา (Trademarks) 
- สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indications) 
- การออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Designs) 
- สิทธิบัตร (Patents) 
- การออกแบบผังภูมิ (ภูมิสภาพ) ของวงจรรวม (Layout-Designs (Topographies) of 

Integrated Circuits) 
- การคุมครองขอสนเทศท่ีไมเปดเผย (Protection of Undisclosed Information) 
- การปฏิบัติท่ีตอตานการแขงขันทางการคา (Control of Anti-Competitive Practices in 

Contractual Licenses) 

ความตกลงทริปสไดกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานขั้นต่ําในการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาของประเทศสมาชิก กลาวคือ  ประเทศสมาชิกใดจะใหการคุมครองต่ํากวาระดับท่ีบัญญัติไวใน
ความตกลงทริปสไมได  แตอาจคุมครองในระดับที่สูงกวาได   ภายใตเงื่อนไขท่ีวา  การคุมครองใน
ระดับที่สูงกวานั้นจะตองไมขัดแยงกับหลักการและบทบัญญัติของความตกลงทริปส8    

ประเทศสมาชิกมีพันธกรณีตองอนุวัตรกฎหมายภายในประเทศตามบทบัญญัติของความ 
ตกลงภายในระยะเวลาที่กําหนด   ซ่ึงความตกลงทริปสไดกําหนดเงื่อนเวลาท่ีแตกตางกันออกไป  
ขึ้นกับสถานะของประเทศสมาชิกเปนสําคัญกลาวคือ  ภาคีสมาชิกท่ีเปนประเทศพัฒนาแลวจะตองมี
การอนุวัตรกฎหมายตามบทบัญญัติใหแลวเสร็จภายในเวลา 1 ป  สวนประเทศกําลังพัฒนาจะตอง 
อนุวัตรภายในเวลา 5 ป  แตมีขอยกเวนวาประเทศกําลังพัฒนาจะตองนําหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาต ิ
(National Treatment) และหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับการอนุเคราะหยิ่ง (Most-Favoured-
Nation) ไปปฏิบัติภายในเวลา 1 ป  นับจากวันท่ีความตกลงจัดตั้งองคการการคาโลกมีผลบังคับใช9  
สวนประเทศท่ีพัฒนานอยท่ีสุด (Least-Developed Country)  จะตองปฏิบัติตามพันธกรณีของความ
ตกลงทริปสภายในเวลา 10 ป นับจากวันท่ีความตกลงจัดตั้งองคการการคาโลกมีผลบังคับใช10  
ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศสมาชิกขององคการการคาโลกและไดเขารวมเปนภาคีความตกลง 
ทริปสในปพ.ศ.2538 มีพันธกรณีที่จะตองอนุวัตรกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
ตามบทบัญญัติของความตกลงทริปส  ดังท่ีจะกลาวถึงในหัวขอตอไป 

                                            
8 TRIPS Agreement, Art 1.1 
9 TRIPS Agreement, Art 65 
10 TRIPS Agreement, Art 66 
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5.3 การคุมครองทรัพยสินทางปญญาของประเทศไทย 

ในสวนนี้จะนําเสนอการคุมครองทรัพยสินทางปญญาของประเทศไทย  ซ่ึงจะกลาวถึงการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาภายใตความตกลงระหวางประเทศท่ีไทยเปนภาคี    โดยเนนที่การ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาภายใตองคการการคาโลกหรือความตกลงทริปส  และจะกลาวถึงการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาท่ีสําคัญของไทย 3 ประเภทไดแก ลิขสิทธิ์  เคร่ืองหมายการคาและ
สิทธิบัตร  

5.3.1 การคุมครองทรพัยสินทางปญญาของไทยภายใตความตกลงระหวางประเทศ 

ประเทศไทยเขารวมเปนภาคีสมาชิกความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาคร้ังแรกในป พ.ศ. 2474 (ค.ศ.1931) โดยเขาเปนภาคีในอนุสัญญากรุงเบิรนเพ่ือ
คุมครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม   เพ่ืออนุวัตรการตามพันธกรณีของอนุสัญญาดังกลาว  
ประเทศไทยจึงตราพระราชบัญญัติคุมครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ. 2474 ขึ้น  และมีการขยาย
ผลผูกพันโดยสมบูรณท้ังบทบัญญัติดานสารบัญญัติและดานบริหารเม่ือป พ.ศ.253811  นอกเหนือจาก
อนุสัญญากรุงเบิรนประเทศไทยเขาเปนภาคีองคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO) ในป 
พ.ศ.253212  และความตกลงทริปสขององคการการคาโลกในป พ.ศ. 2538  ประเทศไทยไดมีการตรา
กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหสอดคลองกับพันธกรณีตามความตกลงระหวาง
ประเทศที่ไทยเปนภาค ีและไดขยายการคุมครองทรัพยสินทางปญญาในทุกประเภทตามความตก
ลงทริปส 

แมวา ประเทศไทยจะเขาเปนภาคีสมาชิกองคการทรัพยสินทางปญญาโลก อนุสัญญากรุง
เบิรน  และมีพันธกรณีตามความตกลงทริปสในฐานะที่ไทยเปนสมาชิกองคการการคาโลก   อยางไรก็
ตาม  ยังมีความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาอีกหลายฉบบัท่ีไทยยงั
ไมไดเขาเปนภาคีสมาชิก  เชน  ความตกลงมาดริดเกี่ยวกับการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา 
(Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) อนุสัญญาความรวมมือ
ดานสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty : PCT)  อนุสัญญาลิขสิทธิ์ขององคการทรัพยสินทาง
ปญญาโลก (WIPO Copyright Treaty)  อนุสัญญาเกี่ยวกับการแสดงและส่ิงบันทึกเสียงขององคการ
ทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO Performances and Phonograms Treaty)   เปนตน 

                                            
11 ธัชชัย  ศุภผลศิร,ิ 2544: 10 
12 องคการทรัพยสินทางปญญาโลก (World Intellectual Property Rights) เปนองคกรหน่ึงขององคการสหประชาชาติที่ดูแล
ใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญาระหวางประเทศ  โดยการดําเนินงานขององคการทรัพยสินทางปญญาโลกนั้นกระทําโดย
อาศัยกฎเกณฑและบรรทัดฐานที่กําหนดข้ึนโดยความตกลงระหวางประเทศตางๆ   เชน  การคุมครองทรัพยสินทาง
อุตสาหกรรมจะอยูภายใตหลักการของอนุสัญญากรุงปารีส  ลิขสิทธิ์และสิทธิขางเคียงอยูภายใตอนุสัญญากรุงเบิรนและอนุสัญญา
กรุงโรม  เปนตน 



5-6                 การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา 

การท่ีประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกขององคการการคาโลก  จึงมีพันธกรณีท่ีจะตองอนุวัตรกฎ
หมายเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาตามบทบัญญัติของความตกลงทริปส ซ่ึงกฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญาของไทยที่มีการแกไขและตราขึ้นใหมใหเปนไปตามหลักการของความตกลงทริปส  
มีดังตอไปนี ้

1. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ ์พ.ศ.2537 
2. พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ.2534 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2543 
3. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 และ

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2542 
4. พระราชบัญญัติคุมครองพนัธุพืช พ.ศ.2542 
5. พระราชบัญญัติคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ.2543 
6. พระราชบัญญัติสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร พ.ศ.2546 
7. พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ.2546 

5.3.2 กฎหมายทรัพยสินทางปญญาที่สําคัญของไทย 

สวนนี้จะนําเสนอการคุมครองลิขสิทธิ์ เคร่ืองหมายการคา และสิทธิบัตรตามกฎหมายของ
ประเทศไทยในปจจุบัน   ซ่ึงเปนทรัพยสินทางปญญาท่ีสหรัฐฯ ใหความสนใจในการเจรจาความตกลง
การคาเสรี  

ลิขสิทธิ ์

การคุมครองลิขสิทธิ์ของประเทศไทยอยูภายใตพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537  เปนการ
อนุวัตรกฎหมายตามพันธกรณีของอนุสัญญากรุงเบิรนและความตกลงทริปส  ซ่ึงวางหลักพื้นฐานวา  
งานลิขสิทธิ์ของผูสรางสรรคของประเทศซ่ึงเปนภาคีในอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์หรืองาน
อันมีลิขสิทธิ์ของงานอันมีลิขสิทธิ์ขององคการระหวางประเทศซ่ึงประเทศไทยเปนภาคีจะไดรับการ
คุมครองภายใตพระราชบัญญัตินี้13  ซ่ึงหมายความวากฎหมายไทยใหการคุมครองงานลิขสิทธิ์ของผู
สรางสรรคตางชาติเชนเดียวกับงานของผูสรางสรรคในชาต ิ  

งานอันมีลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ ์พ.ศ.2537 รวมถึงงานสรางสรรคในรูปแบบวรรณกรรม  
นาฏกรรม  ศิลปกรรม  ดนตรีกรรม  โสตทัศนวัสดุ  ภาพยนตร  สิ่งบันทึกเสียง  งานแพรเสียงแพร
ภาพ  หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรรณคด ี วิทยาศาสตรหรือแผนกศิลปะ  ไมวาจะแสดงออกโดยวิธีหรือ
รูปแบบใด14  งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ไดรับการยอมรับตามกฎหมายลิขสิทธิ์จะตองมีองคประกอบคือ  เปน
การแสดงออกซึ่งความคิด  เปนงานที่กฎหมายรับรอง  เปนงานท่ีสรางสรรคดวยตัวเองและไมใชงานท่ี
ขัดตอกฎหมาย  ซึ่งการไดมาซ่ึงลิขสิทธิ์นั้นมี 2 วิธีคือ  ความเปนเจาของลิขสิทธิ์และการโอนลิขสิทธิ์ 

                                            
13 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537, มาตรา 61 
14 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537, มาตรา 6 วรรค 1 
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เจาของลิขสิทธิ์มีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการทําซํ้า  ดัดแปลง  เผยแพรตอสาธารณชนและให
เชาตนฉบับหรือสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร  โสตทัศนวัสด ุ งานภาพยนตรและส่ิงบนัทึกเสยีง  และผู
ทรงสิทธิมีสิทธิในการหามผูอ่ืนจากการใชงานและสามารถเรียกคาสินไหมทดแทนหรือเรียกรองใหมี
การเยียวยาในกรณีท่ีมีผูละเมิดลิขสิทธิ์ของตน  เจาของลิขสิทธิ์อาจโอนสิทธิแตเพียงผูเดียวของตนไป
ใหบุคคลอ่ืนโดยการโอน  ซ่ึงสามารถโอนลิขสิทธิ์โดยทางนิติกรรมหรือโดยทางมรดกและสามารถโอน
ลิขสิทธิ์ทั้งหมดหรือบางสวนก็ได 

อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของไทยน้ันระบุใหมีระยะเวลาคุมครองตาม
อนุสัญญากรุงเบิรน15  โดยคุมครองตลอดอายุของผูสรางสรรคและมีตอไปอีก 50 ปหลังจากผู
สรางสรรคถึงแกความตาย  ในบางกรณีอาจนับอายุแหงการคุมครองจากวันที่มีการสรางสรรคหรือมี
การโฆษณางานคร้ังแรก16  เม่ืออายุแหงการคุมครองสิ้นสุดงานอันมีลิขสิทธิ์นั้นจะกลายเปน 
สาธารณสมบัติและจะไมไดรับการคุมครองลิขสิทธิ์อีก  สาธารณชนสามารถใชงานนั้นไดโดยชอบและ
โดยปราศจากความยินยอม17   

เคร่ืองหมายการคา 

ประเทศไทยมีการคุมครองเคร่ืองหมายการคาตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา 
พ.ศ.2534 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ .2543  การท่ีไทยเปนสมาชิกองคการการคาโลกท่ีมีการ
คุมครองเคร่ืองหมายการคาตามความตกลงทริปสน้ัน  โดยผลของมาตรา 2 วรรค 1 ของความ 
ตกลงทริปส18 ทําใหประเทศไทยตองยอมรับบทบัญญัติตามอนุสัญญากรุงปารีส (ค.ศ.1967)  แมวา
ประเทศไทยยังไมไดเปนภาคีของอนุสัญญากรุงปารีสก็ตาม   

พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคาไดระบุนิยามคําวา “เคร่ืองหมาย” เอาไววาหมายถึง  
ภาพถาย ภาพวาด ภาพประดิษฐ ตรา ช่ือ คํา ขอความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุมของสี 
รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ  หรือส่ิงเหลาน้ีอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางรวมกัน19  จากคํานิยามมี
ขอสังเกตวาเคร่ืองหมายท่ีจะไดรับความคุมครองน้ันจะตองมองเห็นไดดวยตา  ซึ่งสอดคลองกับความ
ตกลงทริปสท่ีระบุใหประเทศภาคีสมาชิกอาจกําหนดเงื่อนไขในการจดทะเบียนวา สัญลกัษณน้ันจะตอง
เปนส่ิงท่ีสัมผัสไดดวยจักษุประสาท (Visually perceptible)20   

                                            
15 Berne Convention, Art 7.1 
16 ยกเวนงานศิลปะประยุกตที่มีอายุการคุมครอง 25 ปนับจากวันที่มีการสรางสรรคหรือมีการโฆษณางานคร้ังแรก  
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 พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543, มาตรา 4 วรรค 1 
20 TRIPS Agreement, Art 15.1 
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กฎหมายไทยใหความคุมครองเคร่ืองหมายการคา 4 ประเภทไดแก เคร่ืองหมายการคา  
เคร่ืองหมายบริการ21  เคร่ืองหมายรับรอง22และเคร่ืองหมายรวม23 การคุมครองเคร่ืองหมายการคา
เกิดขึ้นจากการจดทะเบียน  ซ่ึงเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในอันท่ี
จะใชเคร่ืองหมายการคานั้นสําหรับสินคาที่ไดจดทะเบียนไว24   

เจาของเคร่ืองหมายการมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการดําเนินคดีทั้งทางแพงและทางอาญากับ
ผูกระทําการละเมิดเคร่ืองหมายการคาท่ีไดจดทะเบียนไว   โดยอาจรองขอใหมีการเยียวยาจาก
กระบวนการทางแพงความเสียหายจากการละเมิด  เชน  ใหใชคาเสียหาย  ใหริบสินคาท่ีติด
เคร่ืองหมายการคาท่ีละเมิดออกไปจากตลาด  หรือใหเอาเคร่ืองหมายการคาออกจากตวัสินคา  เปนตน  
นอกเหนือจากการคุมครองทางแพงแลว  ในกระบวนการทางอาญายังบัญญัติใหมีการคุมครอง
เคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนโดยกําหนดโทษบุคคลท่ีปลอมแปลงเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน
ไวในพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคาดวย25 

อายุแหงการคุมครองเคร่ืองหมายการคาตามกฎหมายไทยใหการคุมครอง 10 ปนับจากวันท่ี
จดทะเบียน  โดยถือเอาวันที่ยื่นคําขอเปนวันจดทะเบียน  และสามารถตออายุไดคร้ังละ 10 ป  การตอ
อายุเคร่ืองหมายการคาจะตองยื่นตอนายทะเบียนภายใน 90 วันกอนวันส้ินอายุ   ในกรณีท่ีเจาของ
เคร่ืองหมายการคามิไดยื่นคําขอตออายุภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหถือวาเคร่ืองหมายการคาน้ันถูกเพิก
ถอน26  ซ่ึงบทบัญญัติเร่ืองอายุของการคุมครองเคร่ืองหมายการคานี้สอดคลองกับความตกลงทริปสที่
ระบุวา การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาคร้ังแรกและการตออายุแตละคร้ังจะมีอายุไมนอยกวา 7 ป  
และเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียนน้ันสามารถตออายุไดตลอดไป27 

สิทธบิัตร 

กฎหมายสิทธิบัตรท่ีบังคับใชในประเทศไทยประกอบดวยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522  
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติสิทธิบตัร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2542  
ปจจุบัน พระราชบัญญัติสิทธิบัตรไดมีการแกไขและเพ่ิมเติมบทบัญญัติหลายประการใหสอดคลองกับ
ความตกลงทริปสตามพันธกรณีท่ีไทยเปนสมาชิกขององคการการคาโลก  บทบัญญัติท่ีมีการแกไข
                                            
21 เคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายบริการ คือ  เคร่ืองหมายที่ใชเพ่ือบงชี้วาเปนเคร่ืองหมายที่เกี่ยวของกับสินคาหรือ
บริการเพ่ือแสดงวา  สินคาหรือบริการที่ใชเคร่ืองหมายการคานั้นแตกตางจากสินคาหรือบริการที่ใชเคร่ืองหมายการคาของ
บุคคลอื่น   
22 เคร่ืองหมายรับรอง  คือ  เคร่ืองหมายที่ใชในการรับรองสินคาหรือบริการของบุคคลอื่น  เพื่อเปนการรับรองเกี่ยวกับ
แหลงกําเนิด  สวนประกอบ  วิธีการผลิต  คุณภาพหรือคณุลักษณะอ่ืนใดของสินคานั้น  หรือเพ่ือรับรองเกี่ยวกับสภาพ  คุณภาพ 
ชนิดหรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น 
23 เคร่ืองหมายรวม  คือ  เคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายบริการที่ใชโดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุมเดียวกัน  หรือโดย
สมาชิกของสมาคม สหกรณ สหภาพ สมาพันธ  กลุมบุคคลหรือองคกรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน 
24 พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ.2534, มาตรา 44 
25 โปรดดูพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ.2534, มาตรา 108-110 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273-275 
26 พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ.2534, มาตรา 53-56 
27 TRIPS Agreement, Art 18 
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เพ่ิมเติม  เชน  หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาต ิ การปรับปรุงแนวทางเร่ืองการบังคับใชสิทธิ  การยกเลิก
มาตรการพิเศษในเร่ืองสิทธิบัตรยา  เปนตน28 

สิ่งท่ีไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรคือ  การประดิษฐและการออกแบบ
ผลิตภัณฑ  โดยสิทธิบัตรเปนหนังสือที่ออกใหโดยพนักงานเจาหนาท่ีเพื่อใหความคุมครองแกการ
ประดิษฐหรือกรรมวิธ ี ซึ่งการประดิษฐก็คือการคิดคนหรือทําขึ้นอันเปนผลใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑหรือ
กรรมวิธีใดขึ้นใหม  หรือการกระทําใดๆ ท่ีทําใหดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑหรือกรรมวิธี29  จะเห็นวา  การ
พัฒนาผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีถือวาเปนการประดิษฐดวยเชนกัน  เน่ืองจากการประดิษฐโดยมาเปน
การพัฒนาผลิตภัณฑท่ีสิทธิบัตรและกรรมวิธีเดิมใหดีขึ้น   ผลิตภัณฑอาจอยูในรูปของเคร่ืองจักรกล 
อะไหล เคร่ืองอุปกรณและอื่นๆ  ขณะท่ีกรรมวิธีในความหมายของสิทธิบัตร  หมายความวา  วิธีการ 
กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิตหรือการเก็บรักษาใหคงสภาพหรือใหมีคุณภาพดีขึ้นหรือการปรับ
สภาพใหดีขึ้นซ่ึงผลิตภัณฑและรวมถึงการใชกรรมวิธีน้ันๆ ดวย30   

เงื่อนไขท่ีจะขอรับสิทธิบัตรนั้น31  พระราชบัญญัติสิทธิบัตรของไทยไดกําหนดไวสอดคลองกบั
ความตกลงทริปสมาตรา 27 วาการประดิษฐที่จะไดรับสิทธิบัตรตองมีความใหม (new) มีขั้นการ
ประดิษฐที่สูงขึ้น (inventive step) และสามารถประยุกตใชในทางอุตสาหกรรมได (industrial 
application)  แตมีขอยกเวนการประดิษฐสิ่งซึ่งไมสามารถขอรับสิทธิบัตรไวดวย  โดยส่ิงท่ีไมสามารถ
ขอรับสิทธิบัตรไดแก32  

- จุลชีพและสวนประกอบสวนใดสวนหนึ่งของจุลชพีท่ีมีตามธรรมชาติ สัตว พืชหรือ
สารสกัดจากสัตวหรือพืช 

- กฎเกณฑและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
- ระบบขอมูลสําหรับการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร 
- วิธีการวินิจฉัย บําบัดหรือรักษาโรคมนุษยหรือสัตว 
- การประดิษฐท่ีขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพ

ของประชาชน 

ผูที่มีสิทธิยื่นคําขอจดสิทธิบัตรจะตองมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลที่มีสํานักงานใหญตั้งอยู
ในประเทศไทย  หรือมีสัญชาติของประเทศท่ีเปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ
เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิบัตรซ่ึงไทยเปนภาคีอยูดวย  หรือมีสัญชาติของประเทศท่ียินยอมใหบุคคล
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีมีสํานักงานใหญตั้งอยูในประเทศไทยขอรับสิทธิบัตรนั้นได  หรือมี
ภูมิลําเนาหรืออยูในระหวางการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยางแทจริงและจริงจังใน

                                            
28 อางแลว ธัชชัย, หนา132 
29 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 
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ประเทศไทยหรือประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการ
คุมครองสิทธิบัตรซ่ึงประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย33   

ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ  ผูทรงสิทธิบัตรการประดิษฐมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการผลิต ใช 
ขาย มีไวเพ่ือขาย เสนอขายหรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร  สวนในกรณี
สิทธบิัตรกรรมวิธี  ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิในการใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิต ใช ขาย มีไวเพ่ือขาย 
เสนอขายหรือนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงผลิตภัณฑท่ีผลิตโดยใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร  อยางไรก็
ตาม  พระราชบัญญัติสิทธิบัตรของไทยไดมีขอยกเวนเร่ืองสิทธิแตเพียงผูเดียวตามความตกลงทริปส
ท่ีวา ประเทศสมาชิกอาจกําหนดขอยกเวนบางประการแกสิทธิแตเพียงผูเดียวของผูทรงสิทธบิตัร  โดย
ขอยกเวนนี้ตองไมขัดตอการใชประโยชนโดยปกติและไมขัดตอประโยชนอันชอบธรรมของผูทรง
สิทธิบัตร  ท้ังน้ีใหคํานึงถึงประโยชนอันชอบธรรมของบุคคลท่ีสามดวย34 

ขอยกเวนเร่ืองสิทธิแตเพียงผูเดียวที่ระบุในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรของไทย  โดยมีการ
กําหนดขอยกเวนไววา  การกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ีไมเปนการละเมิดสิทธิบัตร35 

(1) การกระทําเพ่ือประโยชนในการศึกษา คนควา ทดลองหรือวิจัย 

(2) การใชประโยชนในการประดิษฐตามสิทธิบัตร  ซึ่งผูผลิตผลิตภัณฑหรือผูใชกรรมวธิตีาม
สิทธิบัตรไดประกอบกิจการหรือมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชเพือประกอบกิจการดังกลาวโดย
สุจริต  กอนท่ีจะมีการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐนั้นในประเทศไทย 

(3) การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย 
(4) การกระทําใดๆ เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนยา  โดยผูขอมีเจตนาที่จะผลิต จําหนาย 

หรือนําเขาซ่ึงผลิตภัณฑยาตามสิทธิบัตรหลังจากสิทธิบัตรดังกลาวสิ้นอายุลง 

(5) การใชอุปกรณซึ่งเปนการประดิษฐท่ีไดรับสิทธิบัตรเกี่ยวกับตัวเรือ เคร่ืองจักร หรือ
อุปกรณอื่นของเรือของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวาง
ประเทศเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย  ในกรณีท่ีเรือ
ดังกลาวไดเขามาในประเทศไทยเปนการชั่วคราวโดยอุบัติเหตุและจาํเปนตองใชอปุกรณ
ดังกลาวกับเรือนั้น 

(6) การใชอุปกรณซ่ึงเปนการประดิษฐท่ีไดรับสิทธิบัตรเกี่ยวกับการสรางการทํางาน หรือ
อุปกรณอ่ืนของอากาศยานหรือยานพาหนะของของประเทศท่ีเปนภาคีแหงอนุสัญญา
หรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเปนภาคี
อยูดวย  ในกรณีท่ีอากาศยานหรือยานพาหนะดังกลาวไดเขามาในประเทศไทยเปนการ
ช่ัวคราวโดยอุบัติเหต ุ

                                            
33 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 มาตรา 14 
34 TRIPS Agreement, Art 30 
35 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 มาตรา 3 วรรค 2 
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(7) การใช ขาย มีไวเพ่ือขาย เสนอขาย หรือนําผลิตภัณฑตามสิทธิบัตรเขามาในประเทศ
ไทย  หากผูทรงสิทธิบัตรไดอนุญาตหรือยินยอมใหผลิต หรือขายผลิตภัณฑดงักลาวแลว 

พระราชบัญญัติสิทธิบัตรยอมรับสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรในการอนุญาตใหใชสิทธิหรือโอนสิทธิ
ของตนใหผูอื่น36  โดยผูทรงสิทธิมีทางเลือกท่ีจะอนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิตามสิทธิบัตรบางประการหรือ
ท้ังหมดของตนก็ได  แตผูทรงสิทธิไมสามารถกําหนดเงื่อนไขขอจํากัดสิทธิหรือคาตอบแทนในลักษณะ
ท่ีเปนการจํากัดการแขงขันโดยไมชอบธรรมตามท่ีบัญญัติไวในกฎกระทรวง37 

แมวากฎหมายสิทธิบัตรจะใหสิทธิแตเพียงผูเดียวแกผูทรงสิทธิบัตร  แตกฎหมายมีความ
จําเปนท่ีจะใหสิทธิแกผูอ่ืนในการใชสิทธิบัตรโดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูทรงสิทธิบัตร  เมื่อมี
การออกสิทธิบัตร  สิทธิบัตรน้ันควรมีการใชจริงเพ่ือเปนประโยชนตอสังคม  สิทธิบัตรจะเปลา
ประโยชนหากผูทรงสิทธิบัตรไมใชสิทธิบัตรและไมอนุญาตใหผูอ่ืนใช  ผลก็คือ  การประดิษฐใหมจะ
กลายเปนส่ิงไมมีประโยชน ดังน้ันกฎหมายไทยจึงไดมีการกําหนดการบังคับใชสิทธิเพ่ือบังคับใชสิทธิ
ของผูทรงสิทธิบัตรในกรณีท่ีไมมีการใชหรือขายผลิตภัณฑตามสิทธิบัตรภายใน 3 ปหลังจากมีการออก
สิทธิบัตร  หรือ 4 ปหลังจากวันยื่นคําขอแลวแตวันใดจะถึงกําหนดภายหลัง38   

นอกจากการบังคับใชสิทธิกรณีท่ีผูทรงสิทธิไมมีการใชสิทธิบัตรแลว  การบังคับใชสิทธิโดย
รัฐบาลสามารถทําไดเพ่ือประโยชนของสาธารณะโดยรวม  กฎหมายอนุญาตใหรัฐบาลใชสิทธิบัตรโดย
ปราศจากความยินยอมของผูทรงสิทธิใน 2 กรณีคือ  

1. กระทรวง ทบวง กรมอาจใชสิทธิแตเพียงผูเดียวในสิทธิบัตรหรือโดยผูอื่นเพ่ือ
ประโยชนในการประกอบกิจการอันเปนสาธารณูปโภค หรือในดานการปองกัน
ประเทศ  หรือการสงวนรักษาหรือการไดมาซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอม  
หรือปองกันหรือบรรเทาการขาดแคลนอาหาร ยา หรือสิ่งอุปโภคบริโภคอ่ืนอยาง
รุนแรง  หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอื่น  โดยตองแจงเปนหนังสือใหผูทรง
สิทธิบัตรทราบถึงการใชนั้นและตองจายคาตอบแทนแกผูทรงสิทธิบัตรหรือผูไดรับ
อนุญาตใหใชสิทธ ิ

2. นายกรัฐมนตรีโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีอาจส่ังใหมีการใชสิทธิบัตรระหวาง
สงครามหรือในภาวะฉุกเฉินเพ่ือปองกันประเทศและเพ่ือรักษาความม่ันคงของ
ประเทศ  โดยผูทรงสิทธิบัตรตองไดรับการแจงการใชน้ันและมีสิทธิไดคาตอบแทน
ท่ีเปนธรรม  ผูทรงสิทธิบัตรยังมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของนายกรัฐมนตรีหรืออุทธรณ
จํานวนคาตอบแทนตอศาลได 

                                            
36 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 38 
37 กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ.2542) 
38 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 มาตรา 46 
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อายุแหงการคุมครองสิทธิบัตรการประดิษฐคือ 20 ปนับจากวันที่มีการยื่นคําขอรับสิทธบิตัรใน
ประเทศไทย39  ขณะท่ีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑมีอายุแหงการคุมครอง 10 ปนบัจากวันท่ีไดยืน่
คําขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย  โดยอายุแหงการคุมครองสิทธิบัตรการประดิษฐและสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑน้ันไมสามารถตออายุไดอีก   เมื่อสิ้นอายุการคุมครอง  สิทธิบัตรจะตกเปนสมบัติ
สาธารณะ  ผูทรงสิทธิบัตรไมสามารถอางความมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการประดิษฐหรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑนั้นไดอีก  ดังน้ัน  บุคคลใดๆ จึงมีสิทธิใชสิทธิบัตรน้ันไดโดยถูกตองตามกฎหมายโดยไม
ตองเสียคาตอบแทน 

จะเห็นวา การคุมครองทรัพยสินทางปญญาของประเทศไทยภายใตกฎหมายท้ังสามฉบับไดมี
ความครอบคลุมและสอดคลองกับบทบัญญัติตามความตกลงทริปสอยูแลว อยางไรก็ตาม ความตกลง
การคาเสรีกับสหรัฐฯ จะมีผลทําใหประเทศไทยตองเปลี่ยนแปลงแกไขมาตรการในการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาหลายประการ   

5.4 การคุมครองทรัพยสินทางปญญาในความตกลงการคาเสรีของ
สหรัฐอเมริกา 

หัวขอน้ีจะนําเสนอสาระสําคัญของขอตกลงเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาในความตกลงการคา
เสรีสหรัฐฯ-สิงคโปร ซ่ึงมีแนวโนมวา  สหรัฐฯ จะใชเปนกรอบในการเจรจาการคาเสรีกับไทย  หัวขอ
ตอไปจะนําเสนอประเด็นการคุมครองทรัพยสินทางปญญาในความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ ท่ี
แตกตางไปจากความตกลงทริปส  โดยยึดตามความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปรเปนหลักและ
เปรียบเทียบกับความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-ชิลีในกรณีที่มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ  

5.4.1 สาระสําคัญของขอตกลงเกี่ยวกับสทิธใินทรัพยสินทางปญญาในความตกลง
สหรฐัฯ-สิงคโปร 

ในการเจรจาเร่ืองทรัพยสินทางปญญาในความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีระหวางสหรัฐฯ 
กับประเทศคูเจรจานั้น  สหรัฐฯ ตองการใหประเทศคูเจรจามีการคุมครองทรัพยสินทางปญญาท่ี
เขมงวดกวามาตรฐานขั้นต่ําในความตกลงทริปส  หรือเรียกกันวา “ทริปสผนวก” (TRIPS-plus)   
ดังตอไปนี ้

บทบัญญัติท่ัวไป (General Provisions) 

1. ความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปรระบุใหประเทศสมาชกิเขาเปนภาค ี (ratify) ความตกลง
ระหวางประเทศท่ีเกีย่วของกบัการคุมครองทรัพยสนิทางปญญาตางๆ ไดแก40 

                                            
39 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2542 มาตรา 35 อายุแหงการคุมครองนี้สอดคลองกับบทบัญญัติของความตก
ลงทริปสมาตรา 33 ที่ระบุวา “อายุแหงการคุมครองสิทธิบัตรจะตองไมสิ้นสุดลงกอนระยะเวลา 20 ปนับจากวันที่ย่ืนขอสิทธิบัตร” 
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)  ซ่ึงเปนความตกลงคุมครองรายการท่ีแพรภาพ
ผานสัญญาณดาวเทียม 

- International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (1991) 
หรือ UPOV Convention ซ่ึงเปนความตกลงคุมครองพันธุพืช 

- WIPO Copyright Treaty (1996) ซ่ึงเปนอนุสัญญาลิขสิทธิ์ขององคการทรัพยสินทาง
ปญญาโลกท่ีใหการคุมครองงานลิขสิทธิ์ท่ีอยูในรูปดิจิตอล 

- WIPO Performances and Phonograms Treaty (1996) ซ่ึงเปนอนุสัญญาการแสดง
และการบันทึกเสียงท่ีอยูในรูปดิจิตอลขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก 

- Patent Cooperation Treaty (1984) ซ่ึงเปนอนุสัญญาวาดวยความรวมมือทาง
สิทธิบัตรท่ีอํานวยความสะดวกใหภาคีสมาชิกสามารถยื่นจดสิทธิบัตรในหลาย
ประเทศพรอมกันในการยื่นเพียงคร้ังเดียว 

ท้ังน้ี ประเทศภาคีจะตองยอมรับและอนุวัตรกฎหมายภายในประเทศของตนตามพันธกรณีใน 
UPOV Convention (1991) ภายใน 6 เดือน  นับจากวันท่ีความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปรมีผล
บังคับใช    สวนความตกลงระหวางประเทศท่ีเหลืออีกสี่ฉบับจะตองอนุวัตรตามพันธกรณีภายในเวลา 
1 ป  นับจากวันท่ีความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปรมีผลบังคับใช41 

2. ประเทศภาคีตองปฏิบัติตาม (give effect) บทบัญญัติของความตกลงระหวางประเทศ
ตอไปน้ี  แมจะไมไดเปนภาคีสมาชิก42 

- มาตรา 1-6 ของ the Joint Recommendation Concerning Provisions on the 
Protection of Well-known Marks(1999)  

- The Trademark Law Treaty43 

3. ประเทศภาคีตองใชความพยายามอยางเต็มท่ี ในการเขารวมเปนภาคี (best efforts to 
ratify) ความตกลงระหวางประเทศดังตอไปน้ี44 

- 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 
42 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) 
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เคร่ืองหมายการคาและส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร (Trademark, Including Geographical 
Indications) 

1. ประเทศภาคีจะตองใหความคุมครองเคร่ืองหมายการคา  เคร่ืองหมายบริการ  
เคร่ืองหมายรวม (Collective marks) และเคร่ืองหมายรับรอง (Certification marks)  
และประเทศภาคีจะตองไมจํากัดวา เคร่ืองหมายการคาท่ีจะสามารถจดทะเบยีนไดนัน้
จะตองเปนเคร่ืองหมายที่ตองมองเห็นไดดวยตา (visually perceptible)  และประเทศ
ภาคีตองพยายามใหมีการจดทะเบียนเคร่ืองหมายกลิ่น (scent marks)45 

2. ประเทศภาคีตองใหสิทธิแตเพียงผูเดียว (exclusive right) แกเจาของเคร่ืองหมาย
การคาในการปองกันบุคคลอื่นท่ีไมไดรับอนุญาตจะมาใชเคร่ืองหมายที่เหมือนหรือ
คลายกันกับเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน  

3. ประเทศภาคีตองใชบทบัญญัติเกี่ยวกับเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลาย 
(well-known trademark) ในอนุสัญญากรุงปารีส (ค.ศ.1967) โดยประเทศภาคีจะ
ตองหามการใชเคร่ืองหมายท่ีคลายหรือจะทําใหเกิดความสับสนกับเคร่ืองหมาย
การคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายน้ัน  ไมวาเคร่ืองหมายท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายน้ันจะไดรับ
การจดทะเบียนหรือไมก็ตาม46 

ช่ือโดเมนในอินเตอรเน็ต47  (Domain Names on the Internet) 

1. ประเทศภาคีจะตองเขารวมใน Government Advisory Committee of ICANN48 (the 
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) เพ่ือพิจารณาเร่ืองช่ือ
โดเมนท่ีเกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา และใหสงเสริมการบริหารจัดการช่ือโดเมน
ภายใตระบบช่ือโดเมนสูงสุดของประเทศ (Country code Top Level Domain: 
ccTLD)  อยางมีความรับผิดชอบ49 

2. ประเทศภาคีจะตองใหผูท่ีจดทะเบียนช่ือโดเมนบนอินเตอรเน็ตภายใต ccTLD ใช
กระบวนการระงับขอพิพาทซ่ึงยึดตามแบบของ ICANN UDRP (ICANN Uniform 
Domain Name Dispute Resolution Policy) เพ่ือระงับขอพิพาทในกรณีท่ีช่ือโดเมน
ท่ีจดทะเบียนละเมิดเคร่ืองหมายการคาโดยทุจริต  

                                            
45 U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.2.1 
46 U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.2.4 
47 U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.3 
48 ICANN เปนหนวยงานไมมุงหวังกําไรที่ตั้งข้ึนโดยสหรัฐฯ ในป ค.ศ.1988 เพื่อดูแลเร่ือง IP address การจัดการระบบช่ือ
โดเมน  และกําหนดนโยบายที่จะใชในการระงับขอพิพาทเกี่ยวกับชื่อโดเมน  
49 ccTLD  คือ ชื่อโดเมนสูงสุดของประเทศ  ปจจุบันการบริหารชื่อโดเมนระดับสูงสุดทั่วไปอยูภายใตความรับผิดชอบของ
บรรษัทกําหนดช่ือและเลขหมายอินเตอรเน็ต สวนการบริหารชื่อโดเมนสูงสุดของประเทศตางๆ กวา  240 ประเทศจะข้ึนอยูกับ
นโยบายของหนวยงานที่เปนนายทะเบียนของแตละประเทศ เชนในกรณีของประเทศไทย  นายทะเบียนชื่อโดเมนคือ THNIC 
(www.thnic.net)  

http://www.thnic.net
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ลิขสิทธิแ์ละสิทธิขางเคยีง (Copyright and Related Rights) 

1. ประเทศภาคีตองใหสิทธิแกผูสรางสรรคงานอันมีลิขสิทธิ์  นักแสดง  ผูผลิตสิ่ง
บันทึกเสียง (Phonograms) ในการหามการทําซ้ํา (reproduction) ทุกรูปแบบ ไมวา
จะเปนการทําซํ้าช่ัวคราวหรือถาวร  ซ่ึงรวมถึงการเก็บขอมูล น้ันในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส50 

2. ประเทศภาคีตองไมอ นุญาตใหมีการเผยแพรสัญญาณโทรทัศนบนเครือขาย
อินเตอรเน็ต  โดยปราศจากการอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์51 

3. ประเทศภาคีจะตองใหสิทธิแตเพียงผูเดียวแกเจาของลิขสิทธิ์ในการเผยแพรงานของ
ตนสูสาธารณะ  ตลอดจนการขายหรือโอนสิทธิในงานใหแกผูอ่ืน 

4. ประเทศภาคีจะตองใหการคุมครองลิขสิทธิ์และสิทธิขางเคียงตลอดอายุของเจาของ
สิทธิและหลังจากเจาของสิทธิเสียชีวิต 70 ป  หรือมีอายุ 70 ป นับจากวันสิ้นสุดป
ปฏิทินท่ีผลงานไดมีการเผยแพรคร้ังแรก52 

5. ประเทศภาคีจะตองมีการคุมครองมาตรการทางเทคโนโลยี53 (technological 
measures)  โดยมีมาตรการทางกฎหมายและการเยียวยาความเสียหายเม่ือเกดิกรณี
การละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีของเจาของลิขสิทธิ์และสิทธิขางเคียง ซึ่งเปนการ
ละเมิดอยางจงใจเพ่ือวัตถุประสงคทางการคา  โดยมียกเวนอยางจํากัดใหแกการใช
เพ่ือวัตถุประสงคทางการศึกษา  หรือเปนการเผยแพรโดยหนวยงานท่ีมิไดแสวงหา
กําไร54   

6. ประเทศภาคีจะตองใหมีการคุมครองสารสนเทศสําหรับการบริหารสิทธิ (rights 
management information)  ซ่ึงเปดโอกาสใหเจาของลิขสิทธิ์และสิทธิขางเคียง 
สามารถกําหนดเงื่อนไขการเผยแพรผลงานของตนได55 

7. ประเทศภาคีจะตองออกกฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนมาตรการดานปกครองเพื่อ
บังคับใหหนวยงานรัฐบาลมีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีถูกลิขสิทธิ์เทาน้ัน56   

8. ประเทศภาคีตองมีมาตรการคุมครองโปรแกรมการเขารหัสสัญญาณดาวเทียม โดยมี
กระบวนการทางแพงและทางอาญาเพ่ือปองกันการละเมิดระบบรหัสสัญญาณท่ีมีการ

                                            
50 U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.4.1 
51 U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.4.2 
52 U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.4.4 
53 มาตรการทางเทคโนโลยี  คือ  เปนมาตรการที่ใชเทคโนโลยีในการอนุญาตหรือปฏิเสธการใชงานอันมีลิขสิทธ์ิ  มาตรการนี้
เจาของลิขสิทธิ์จะกําหนดข้ึนเพื่อปองกันการใชงานของตนจากการใชประโยชนอันไมชอบธรรม  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 
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เขารหัสไว  และมีมาตรการปองกันการรับหรือกระจายตอสัญญาณดาวเทียมที่ถูก
ลักลอบถอดรหัสโดยมิไดรับการยินยอมจากเจาของสิทธิ57   

สิทธิบัตร (Patents) 

1. ประเทศภาคีจะตองใหการคุมครองสิทธิบัตรการประดิษฐทุกชนิด ท้ังทีเ่ปนผลติภณัฑ
หรือกรรมวิธ ีในทุกสาขาเทคโนโลย ี หากการประดิษฐน้ันจะตองมีความใหม (new)  
มีขั้นการประดิษฐ ท่ีสูงขึ้น (inventive step) และสามารถประยุกตใชในทาง
อุตสาหกรรม (industrial application)58  โดยอาจยกเวนการใหสิทธิบัตรแกการ
ประดิษฐตามขอยกเวนในมาตรา 27.2 และมาตรา 27.3(a) ของความตกลงทริปส59 

2. ประเทศภาคีจะตองจํากัดขอยกเวนในการใหสิทธิแตเพียงผูเดียว (exclusive right) 
แกเจาของสิทธิบัตร  โดยมีเงื่อนไขวาขอยกเวนดังกลาวจะตองไมขัดแยงกับการ
แสวงหาประโยชนตามปกติของเจาของสิทธิบัตร  และตองไมทําใหเกดิความเสียหาย
ตอผลประโยชนอันชอบธรรมของเจาของสิทธิบัตร  ท้ังน้ีใหคํานึงถึงสิทธิอันชอบ
ธรรมของบุคคลท่ีสามดวย60 

3. ประเทศภาคีสามารถเพิกถอนสิทธิบัตรไดเฉพาะกรณีท่ีมีเหตุผลที่จะปฏิเสธการให
สิทธิบัตรน้ันตั้งแตแรก  เชน ไมผานเงื่อนไขการไดสิทธิบัตร (การประดิษฐไมมีความ
ใหม  ไมมีขั้นการประดิษฐท่ีสูงขึ้นและไมสามารถใชประโยชนไดในทางอุตสาหกรรม) 
การใหขอมูลเท็จในการยื่นขอจดสิทธิบัตร  และการไมเปดเผยขอมูล ท่ีเปน
สาระสําคัญของการประดิษฐ เปนตน61 

4. ประเทศภาคีไมสามารถบังคับใชสิทธิในสิทธิบัตรโดยปราศจากความยินยอมของ
เจาของสิทธิบัตร62  ยกเวนในกรณ:ี  

(a) เพ่ือปองกันพฤติกรรมกีดกันการแขงขัน หลังจากท่ีมีคําตัดสินทางปกครองหรือ
ทางศาลในเร่ืองดังกลาว  

(b) เพ่ือการใชประโยชนของสาธารณะหรือในกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนของชาต ิ
ซ่ึงการบังคับใชสิทธิตามสิทธิบัตรนั้นจะตองทําโดยรัฐบาลหรือองคกรที่ไดรับ

                                            
57 U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.6.1 
58 U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.7.1 
59 มาตรา 27.2 ของความตกลงทริปสระบุวา  ประเทศสมาชิกอาจยกเวนการใหสทิธิบัตรการประดิษฐเพ่ือการแสวงหา
ผลประโยชนเชิงพาณิชยภายในประเทศของตน ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน รวมทั้งการคุมครองชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย สัตวหรือพืชเพือ่หลีกเล่ียงความเสียหายอยางรายแรงตอส่ิงแวดลอม  
สวนมาตรา 27.3(a)  ระบุวาประเทศสมาชิกอาจยกเวนการใหสิทธิบัตรแกวิธีการวินิจฉัย  อายุรกรรมและศัลยกรรมสําหรับการ
รักษามนุษยหรือสัตว 
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 
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อนุญาตจากรัฐบาลเทาน้ัน  เจาของสิทธิบัตรจะตองไดรับคาตอบแทนท่ี
เหมาะสมและประเทศภาคีจะตองไมเรียกรองใหมีการถายโอนขอมูลท่ีไมเปดเผย 
(undisclosed information)  หรือถายโอนโนวฮาว (knowhow) ท่ีเกี่ยวของกับ
การประดิษฐท่ีไดรับสิทธิบัตรนั้นโดยมิไดรับความยินยอมจากเจาของสิทธิบัตร 

5. เม่ือมีการรองขอจากเจาของสิทธิบัตร  ประเทศภาคีจะตองขยายการคุมครอง
สิทธิบัตรเพ่ือชดเชยความลาชาอยางไมสมเหตุสมผลในกระบวนการอนุมัติสิทธิบัตร  
ท้ังน้ีความลาชาดังกลาวใหรวมถึงระยะเวลาการตรวจสิทธิบัตรท่ีนานเกนิ 4 ปนบัจาก
วันท่ียื่นคําขอรับสทิธิบัตร หรือนานเกิน 2 ปนับจากวันท่ียื่นใหมีการตรวจสอบ
สิทธิบัตร  ขึ้นกับวาระยะเวลาใดนานกวากัน63 

6. กรณีท่ีกระบวนการอนุมัติสิทธิบัตรตองใชผลการตรวจสอบในตางประเทศ การขยาย
อายุสิทธิบัตรเพ่ือชดเชยความลาชาของกระบวนการอนุมัต ิอาจกําหนดไวไมใหเกิน 
5 ป64 

ผลิตภณัฑท่ีอยูภายใตการกํากับดูแล  (Certain regulated product)  

1. กรณีท่ีประเทศภาคีมีการพิจารณาอนุมัติผลิตภัณฑยา (Pharmaceutical product) 
หรือสารเคมีท่ีใชในการเกษตร (Agricultural chemical product) โดยใชขอมูล
เกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิผล กอนการอนุญาตใหผลิตภัณฑวางตลาด 
ประเทศภาคีจะตองไมอนุญาตใหบุคคลท่ีสามที่ผลิตหรือจําหนายผลิตภัณฑท่ี
คลายกันวางตลาดเปนเวลา 5 ป  นับจากวันท่ีขึ้นทะเบียนสําหรับผลิตภณัฑยา  และ
เปนเวลา 10 ปนับจากวันที่ขึ้นทะเบียนสําหรับสารเคมีท่ีใชในการเกษตร65 

2. ประเทศภาคีจะตองขยายเวลาการคุมครองผลิตภัณฑยา  ในกรณีที่กระบวนการ
อนุมัติวางตลาดมีความลาชา  และประเทศภาคีจะตองไมอนุมัติวางตลาดแก
ผลิตภัณฑท่ีมีสิทธิบัตรคุมครองอยูใหแกบุคคลที่สามโดยมิไดรับความยินยอมจาก
เจาของสิทธิบัตรจนกวาอายุการคุมครองจะส้ินสุด66  

การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา (Enforcement of Intellectual Property 
Rights) 

1. ประเทศภาคีจะตองเปดเผยกฎหมาย  ระเบียบขอบังคับ  กระบวนการและการตดัสนิ
ของศาลท่ีเกี่ยวกับเร่ืองการบังคับใชกฎหมายทรัพยสินทางปญญาแกสาธารณะ67 
และตองเปดเผยสถานการณเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายแพงและกฎหมายอาญา

                                            
63 U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.7.7  
64 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 
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และมาตรการดานปกครองในการปองกันการละเมิดทรัพยสินทางปญญา  ตลอดจน
สถิติเกี่ยวกับการดําเนินการทางกฎหมายนั้นดวย68 

2. ประเทศภาคีตองมีมาตรการเยียวยาทางแพง(Civil remedies) เพ่ือคุมครองลขิสทิธิ์69  
โดย 

- มีมาตรการช่ัวคราว (provisional measures)  เชน ริบส่ิงของท่ีละเมิดลิขสิทธิ ์

- เปดโอกาสใหเจาของลิขสิทธิ์สามารถเลือกวิธีคิดคาเสียหายวาจะคิดจาก
คาเสียหายตามจริง (รวมกําไรที่ไดจากสินคาละเมิด) หรือคาเสียหายประมาณ
การท่ีไมตองมีการพิสูจนความเสียหาย (pre-established damages) 

- ใหผูละเมิดจายคาธรรมเนียมตางๆ  ตลอดจนคาจางทนายความในการ
ดําเนินการทางแพงแกเจาของลิขสิทธิ ์

- ทําลายส่ิงของท่ีเกี่ยวของกับการละเมิดลิขสิทธิ ์

3. ประเทศภาคีตองมีมาตรการในการดําเนินคดีทางแพง กรณีท่ีมีการละเมิดลขิสิทธิแ์ละ
สิทธิขางเคียง  หรือมีการลอกเลียนหรือปลอมแปลงเคร่ืองหมายการคา  โดยใหผู
ละเมิดชดใชคาเสียหายแกผูทรงสิทธิ  ท้ังนี้ การคิดมูลคาความเสียหายของสินคา
หรือบริการท่ีถูกละเมิดน้ันอาจคิดจากราคาขายปลีกได70 

4. กรณีสินคาละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิขางเคียง  หรือสินคาที่มีการปลอมแปลง
เคร่ืองหมายการคา  ประเทศภาคีตองใหอํานาจแกเจาหนาท่ีในการจับกุมสินคานั้น
และใหสามารถริบเคร่ืองจักร ตลอดจนวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตสินคาละเมิดนั้นได71 

5. ประเทศภาคีจะตองมีกระบวนการทางแพง  ในการริบสินคาที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือมี
การปลอมแปลงเคร่ืองหมายการคาออกจากตลาด  และตองทําลายสินคาท่ีละเมิด
ทรัพยสินทางปญญาดังกลาวตลอดจนเคร่ืองจักรหรือวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตสินคา
ละเมิดนั้น  เมื่อมีการรองขอจากผูทรงสิทธิ72 

6. ประเทศภาคีจะตองมีกระบวนการทางแพง  ท่ีใหศาลสามารถสั่งการใหผูละเมิดระบุ
ถึงบุคคลท่ีสามท่ีเกี่ยวของกับการผลิตและจําหนายสินคาและบริการท่ีมีการละเมิด
ทรัพยสินทางปญญาและแจงขอมูลดังกลาวแกผูทรงสิทธิ และตองใหอํานาจศาลใน
การดําเนินคดีกับผูท่ีฝาฝนคําส่ัง73 

                                            
68 U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.9.3 
69 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 
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7. ประเทศภาคีตองใหอํานาจผูทรงสิทธิ (right holder) ในการริเร่ิมกระบวนการ
ตรวจสอบสินคาตองสงสัยวาจะมีการละเมิดทรัพยสินทางปญญาท่ีมีการนําเขาและ
สงออกจากประเทศ และตองใหอํานาจแกเจาหนาท่ีในการตรวจสินคาท่ีตองสงสัยวา
จะมีการละเมิดทรัพยสินทางปญญาไดโดยไมตองมีการรองขอจากผูเสียหายหรือผู
ทรงสิทธ ิ

8. ประเทศภาคีตองมีกระบวนการทางอาญาและบทลงโทษผูท่ีละเมิดลิขสิทธิ์และปลอม
แปลงเคร่ืองหมายการคาเพ่ือการพาณิชย  โดย 

- ตองมีบทลงโทษทางอาญาท่ีเขมงวดเพียงพอ 

- ใหเจาหนาท่ีมีอํานาจในการจับกุม  ริบคืนและทําลายสินคาละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญาโดยไมตองชดใชคาเสียหายแกเจาของสินคา 

- ใหเจาหนาท่ีสามารถดําเนินคดีกับผูละเมิดทรัพยสินทางปญญาได โดยไมตองมี
การรองขอจากผูทรงสิทธ ิ

ขอตกลงเร่ืองทรัพยสินทางปญญาในความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปรขางตน มีบทบัญญัตเิกีย่วกบั
การคุมครองทรัพยสินทางปญญาท่ีเขมงวดกวาบทบัญญัติในความตกลงทริปสหลายประการ  เราจึง
อาจเรียกความตกลงการคุมครองทรัพยสินทางปญญาในความตกลงการคาเสรีวาเปนความตกลง 
“ทริปสผนวก” (TRIPS-plus)   หัวขอตอไปจะวิเคราะหบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาในความตกลงการคาเสรีท่ีแตกตางไปจากความตกลงทริปส    

5.4.2 การคุมครองทรพัยสินทางปญญาของสหรฐัฯ ทีแ่ตกตางจากความตกลงทรปิส  

ความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ 74 มีบทบัญญัติการคุมครองทรัพยสินทางปญญาท่ีเขมงวด  
โดยมีการใหความสําคัญในเร่ืองลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  และเคร่ืองหมายการคามากกวาทรัพยสินทาง
ปญญาประเภทอื่น  และมีการกําหนดมาตรฐานการคุมครองทรัพยสินทางปญญาในระดับสูงกวาการ
คุมครองภายใตความตกลงทริปสดังท่ีกลาวมาแลวขางตน นอกจากน้ีความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ 
ยังมีบทบัญญัติในการคุมครองทรัพยสินทางปญญาหลายประการเพ่ิมเติมจากความตกลงทริปส ไดแก  
การคุมครองช่ือโดเมนในอินเตอรเน็ต การคุมครองมาตรการเทคโนโลยี การคุมครองสัญญาณ
ดาวเทียมเขารหัส     

หัวขอน้ี จะวิเคราะหบทบัญญัติของการคุมครองทรัพยสินทางปญญาประเภทตางๆ ในความ
ตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ เฉพาะประเด็นท่ีมีความสําคัญและท่ีแตกตางจากความตกลงทริปส    

                                            
74 ความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ   ในที่นี้หมายถึงความตกลงการคาเสรีที่สหรัฐฯ ทํากับประเทศคูคาตางๆ    
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 1) สิทธิบัตร  (Patents)  

บทบัญญัติเร่ืองการคุมครองสิทธิบัตรในความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ ไดรับความสนใจ
และมีการวิพากษวิจารณมาก  เนื้อหาโดยรวมมีการระบุถึงการใหสิทธิบัตรการประดิษฐ  การคุมครอง
พันธุพืช  การขยายอายุการคุมครองสิทธิบัตรเพ่ือชดเชยกระบวนการอนุมัติท่ีลาชา     

1.1) เงื่อนไขและขอยกเวนการไดรับสิทธิบตัร 

บทบัญญัติท่ีสําคัญเกี่ยวกับการไดสิทธิบตัร  ตามท่ีระบุในความตกลงสหรัฐฯ-สงิคโปร  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. 

ความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปรระบุเงื่อนไขการไดรับสิทธิบัตรการประดิษฐตาม
บทบัญญัติของความตกลงทริปสวา75  การประดิษฐท่ีจะไดสิทธิบัตรจะตองมีความใหม (New)  มีขั้น
การประดิษฐสูงขึ้น (Inventive step) และสามารถประยุกตใชในทางอุตสาหกรรม (Capable of 
industrial application)  และตองใหการคุมครองสิทธิบัตรการประดิษฐในทุกสาขาเทคโนโลยี  เงื่อนไข
การไดรับสิทธิบัตรน้ีมีเน้ือหาเชนเดียวกับท่ีระบุในความตกลงทริปส   

อยางไรก็ตาม ความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปรระบุขอยกเวนการไดรับสิทธิบัตรไว
แตกตางจากบทบัญญัติในความตกลงทริปส76  เชน ไมยกเวนการคุมครองพืชและสัตวตามมาตรา 
27.3(b) ของความตกลงทริปสท่ีระบุวา  ประเทศภาคีอาจไมใหสิทธิบัตรการประดิษฐสัตวหรือพืช  

1.2) การคุมครองพันธุพืช  

บางประเทศใหความคุมครองพันธุพืชภายใตระบบสิทธิบัตร และบางประเทศใหการคุมครอง
พันธุพืชโดยกฎหมายเฉพาะ (sui generis)  สหรัฐฯ ใหการคุมครองพันธุพืชภายใตกฎหมายหลาย
ฉบับ  เชน  กฎหมายสิทธิบัตรพืช (Plant Patent Act of 1930) ท่ีใหการคุมครองพันธุพืชที่ขยายพันธุ
แบบไรเพศ (Asexually propagated plant) และกฎหมายคุมครองพันธุพืช (Plant Variety Protection 
Act of 1970) ท่ีใหการคุมครองพันธุพืชที่ขยายพันธุแบบมีเพศ (Sexually propagated plant)   

ความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปรกําหนดใหประเทศภาคีเขารวมเปนภาคีในอนุสัญญาวาดวยการ
คุมครองพันธุพืช ค.ศ. 1991 (UPOV Convention 1991) ภายในเวลา 6 เดือนนับจากวันท่ีความตกลง

                                            
75 TRIPS Agreement, Art 27.1 
76 U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.7.1 
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การคาเสรีมีผลบังคับใช77   อนุสัญญาการคุมครองพันธุพืชฉบับใหมน้ีเปนการขยายความอนุสัญญา 
ยูปอฟ ค.ศ. 1978 ใหมีความเขมงวดขึ้น  โดยพยายามขยายขอบเขตสิทธิของผูทรงสิทธิในการท่ีจะกดี
กันผูอื่นมิใหนําเอาสวนท่ีใชในการขยายพันธุพืชไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยและในการเพาะปลูก  
รวมถึงมีสิทธิในการหามสงออก นําเขาหรือเก็บรักษาสวนท่ีใชในการขยายพันธุของพืชเพ่ือการ
จําหนายหรือเพ่ือการเพาะปลูกดวย78 นอกจากนี้ความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปรยังกําหนดใหมีการ
คุมครองพันธุพืชดวยสิทธิบัตร  เน่ืองจากตัดขอยกเวนการคุมครองสิทธิบัตรในมาตรา 27.3(b) ของ
ความตกลงทริปสออกไป   

ความตกลงทริปสมีขอยกเวนการใหสิทธิบัตรพืชตามมาตรา 27.3(b)  โดยระบุวา ประเทศ
สมาชิกอาจไมใหการคุมครองสิทธิบัตรแกพืชท่ัวไป  (Plants)  แตกําหนดใหภาคีสมาชิกสามารถ
คุมครองพันธุพืช (Plant varieties) ภายใตสิทธิบัตรหรือกฎหมายเฉพาะ (sui generis) หรือคุมครอง
โดยใชกฎหมายท้ังสองรวมกัน จะเห็นวา ความตกลงทริปสไมไดกําหนดใหสมาชิกตองคุมครองพืช
ดวยสิทธิบัตร ซ่ึงมิไดเปนไปตามความตองการของสหรัฐฯ ท่ีไมตองการใหมีขอยกเวนของการให
สิทธิบัตรการประดิษฐตางๆ รวมท้ังพืช   

1.3) การจํากดัขอยกเวนการละเมดิสิทธแิละการบังคบัใชสิทธ ิ

ความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปรมาตรา 16.7.3 ระบุเร่ืองขอยกเวนการละเมิดสิทธิไววา  “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. 

โดยท่ัวไป การใชสิทธิบัตรโดยมิไดรับอนุญาตจากผูทรงสิทธิบัตรถือเปนการละเมิดสิทธิบัตร 
อยางไรก็ตาม ในบางกรณีรัฐอาจอนุญาตใหบุคคลอื่นท่ีไมใชผูทรงสิทธิบัตรทําการผลิต นําเขาและ
จําหนายผลิตภัณฑที่จดสิทธิบัตร  เพ่ือแกปญหาความขาดแคลนผลิตภัณฑท่ีจําเปนนัน้ หรือท่ีเรียกกนั
วา “มาตรการบังคับใชสิทธ”ิ (Compulsory licensing)  ซ่ึงสามารถทําไดภายใตความตกลงทริปส  โดย
จะตองมีการจายคาชดเชยที่เพียงพอและเปนธรรมแกผูทรงสิทธิ  และการอนุญาตใหทําการผลิต
ผลิตภัณฑจะตองกระทําเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดในประเทศ   

ขอยกเวนการบังคับใชสิทธิในความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปร มีการจํากัดขอบเขต
มาตรการบังคับใชสิทธิมากกวาในความตกลงทริปส  โดยระบุวา  การใชประโยชนจากสิทธิบัตรทําได
ใน 2 กรณีเทาน้ัน79 

                                            
77 U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.10.1 
78 UPOV Convention, Art 14(1)(a) 
79 U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.7.6 
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กรณีแรก การใชเพ่ือเยียวยาการกระทําซ่ึงถูกตัดสินในทางปกครองหรือทางศาลแลววา เปน
การกีดกันการแขงขัน  

กรณีท่ีสอง  การใชเพ่ือสาธารณะประโยชนท่ีไมเปนการใชเชิงพาณิชย  หรือเปนการใชใน
กรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินในชาติหรือมีความจําเปนเรงดวน   

นอกจากน้ี การใชสิทธิดังกลาวจะสามารถทําไดเฉพาะโดยหนวยงานรัฐหรือองคกรท่ีไดรับ
อนุญาตจากรัฐเทาน้ัน  และจํากัดเงื่อนไขวา ประเทศภาคีจะตองไมบังคับใหผูทรงสิทธถิายทอดขอมลูที่
ไมเปดเผย (Undisclosed information) และถายทอดโนวฮาวใหแกผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธ ิ   

1.4) การเพิกถอนสิทธบิัตร  

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-สิงคโปรน้ัน สามารถทําไดตอเม่ือการ
ประดิษฐไมเปนไปตามเงื่อนไขการไดสิทธิบัตร  กลาวคือ  เปนการประดิษฐท่ีไมมีความใหม  ไมมีขั้น
การประดิษฐท่ีสูงขึ้น หรือไมสามารถนําไปประยุกตใชในทางอุตสาหกรรมได    การเพิกถอนสิทธิบัตร
ในกรณีอ่ืนๆ ทําไดเฉพาะในกรณีท่ีผูยื่นขอจดสิทธิบัตรใหขอมูลเท็จ หรือไมยอมเปดเผยขอมูล
สาระสําคัญเกี่ยวกับการประดิษฐ   ซ่ึงหมายความวา จะเพิกถอนสิทธิบัตรในกรณีอ่ืนๆ เชน เพ่ือรักษา
ความปลอดภัยสาธารณะไมได   ท้ังที่สามารถทําไดในกรอบความตกลงทริปส   

1.5) ความลาชาในการอนมุัตสิิทธบิตัร 

ความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปร ระบุใหประเทศภาคีตองชดเชยอายุการคุมครอง
สิทธิบัตรเม่ือกระบวนการอนุมัติสิทธิบัตรลาชา  โดยมาตรา 16.7.7 ระบุวา “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
ภาคีจะตองขยายการคุมครองสิทธิบัตรเพ่ือชดเชยความลาชาอยางไมสมเหตุสมผลในกระบวนการ
อนุมัติสิทธิบัตร    ท้ังน้ี ความลาชาดังกลาวอยางนอยตองรวมถึงระยะเวลาท่ีนานเกิน 4 ปนบัจากวันท่ี
ยื่นคําขอรับสิทธิบัตร หรือนานเกิน 2 ปนับจากวันที่ยื่นใหมีการตรวจสอบสิทธิบัตร  ขึ้นกับวา
ระยะเวลาใดนานกวากัน ในขณะท่ีความตกลงสหรัฐฯ-ชิลีระบุใหชดเชยเมื่อกระบวนการอนุมตัสิทิธบิตัร
เปนระยะเวลาท่ีนานเกิน 3 หรือ 5 ปขึ้นกับวาระยะเวลาใดนานกวากัน   บทบัญญัติเร่ืองการขยายอายุ
การคุมครองสิทธิบัตรน้ีมิไดปรากฏในความตกลงทริปสแตอยางใด 

2) ผลิตภณัฑทีอ่ยูภายใตการกํากับดแูล  (Regulated products) 

การคุมครองผลิตภัณฑที่อยูภายใตการกํากับดูแลตามบทบัญญัติเร่ืองสิทธิบัตรในความตกลง
การคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปรครอบคลุมผลิตภัณฑยาและสารเคมีที่ใชในการเกษตร  โดยความตกลง 
อนุญาตใหมีการขยายอายุการคุมครองสิทธิบัตร เพ่ือชดเชยกรณีท่ีกระบวนการอนุมัติลาชาดังเชน
สิทธิบัตรการประดิษฐ  กลาวคือ  กรณีที่กระบวนการอนุมัติเพ่ือวางตลาดผลิตภัณฑท่ีอยูภายใตการ
กํากับดูแลลาชา  จะตองขยายอายุการคุมครองเพื่อชดเชย  นอกจากน้ี  ยังมีการระบุใหมีการคุมครอง
ขอมูลท่ีไมเปดเผยเกี่ยวกับการทดสอบประสิทธิผลและความปลอดภัยของผลิตภัณฑท่ีอยูภายใตการ
กํากับดูแลไวแตกตางจากความตกลงทริปส 

ความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปร ระบุใหประเทศภาคีจะตองใหการคุมครองขอมูล
เกี่ยวกับการทดสอบผลิตภัณฑท่ีอยูภายใตการกํากับดูแล  ซึ่งไดแก  ผลิตภัณฑยาและสารเคมีท่ีใชใน
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.” 

บทบัญญัติน้ี  ระบุใหผูยื่นขออนุญาตวางตลาดผลิตภัณฑยาหรือสารเคมีดานการเกษตรตอง
ใชขอมูลผลการทดสอบของตนเอง  อยางนอยภายในเวลาท่ีกําหนด   โดยระบุหามใชขอมูลผูอ่ืนเพ่ือ
ขออนุญาตวางตลาดผลิตภัณฑเดียวกันหรือคลายกันภายในเวลา 5 ปสําหรับผลิตภัณฑยา  และ 10 ป
สําหรับสารเคมีท่ีใชในการเกษตร  นับตั้งแตวันอนุมัติวางตลาดของผูยืน่ขอมูลรายแรก 

บทบัญญัติน้ีขยายการใหความคุมครองขอมูลผลการทดสอบ ตามความตกลงทริปสมาตรา 
39.3 ท่ีวา “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 



5-24                 การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทาํขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา 

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.”   

จะเห็นวา บทบัญญัติของความตกลงทริปสระบุเพียงใหการคุมครองขอมูลความลับเพ่ือ
ปองกันการใชขอมูลไปในเชิงพาณิชยอยางไมเปนธรรม (Unfair commercial use)   ยกเวน ในกรณีท่ี
นําขอมูลไปใชเพ่ือสาธารณประโยชนหรือสามารถพิสูจนไดวา มิไดนําไปใชในเชิงพาณิชยอยางไมเปน
ธรรม  ความตกลงทริปสไมไดหามหนวยงานกํากับดูแลนําขอมูลผลการทดสอบไปใช เพ่ือพิจารณา
อนุมัติวางตลาดแกผลิตภัณฑเดียวกันหรือคลายกนัที่ไดรับการอนุมัติแลว ขณะทีค่วามตกลงการคาเสรี
สหรัฐฯ-สิงคโปรหามการใชขอมูลในลักษณะดังกลาว  นอกจากน้ี การระบุวาจะตองไมเปดเผยขอมูลใน
ความตกลงทริปสใชคําวา “undisclosed test or other data”  ขณะท่ีความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-
สิงคโปรใชคําวา “information” ซ่ึงจะเห็นวา  ขอบเขตของคําวา “information” ในความตกลงการคา
เสรีสหรัฐฯ-สิงคโปรมีความหมายท่ีกวางกวาคําวา “undisclosed test or other data” ในความตกลง 
ทริปส   

3) ลิขสิทธิ์และสทิธขิางเคียง 

การคุมครองทรัพยสินทางปญญาในความความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปรระบุใหประเทศภาคี
ยอมรับบทบัญญัติของความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองลิขสิทธิ์และสิทธิ์ขางเคียง 3 
ฉบับ  ไดแก  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-สิงคโปรระบุใหประเทศภาคีเขารวมความตกลง
ท้ังสามฉบับน้ีภายใน 1 ป นับจากวันท่ีความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปรมีผลบังคับใช80 ซ่ึง
บทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองลิขสิทธิ์และสิทธิ์ขางเคียงที่เพ่ิมเติมและแตกตางไปจากบทบัญญัติใน
ความตกลงทริปส สรุปไดดังน้ี 

3.1) ขอบเขตของความคุมครอง 

ความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ มีบทบัญญัติเร่ืองลิขสิทธิ์เพ่ิมเติมในเร่ืองการคุมครอง
มาตรการทางเทคโนโลยี (Technological measures) เชน การเขารหัสขอมูลเพ่ือปองกันการละเมิด
ลิขสิทธิ์  และใหการคุมครองสารสนเทศที่ใชในการบริหารสิทธิ (right management information)  
โดยท่ีความตกลงทริปสยังไมมีบทบัญญัติในการคุมครองเร่ืองดังกลาว  นอกจากน้ีความตกลงการคา
เสรีของสหรัฐฯ ยังขยายอายุการคุมครองลิขสิทธิ์และขยายการคุมครองของสิทธิในการทําซํ้า สิทธิใน
การเผยแพรงานสูสาธารณชน  โดยมีรายละเอียดมากกวาในความตกลงทริปสและอนุสัญญากรุงเบิรน 
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3.2) สิทธิในการทําซํ้า 

ความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปรระบุเร่ืองสิทธิในการทําซํ้างานลิขสิทธิ์คอมพิวเตอรไวในมาตรา 
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).” 

บทบัญญัติน้ีสอดคลองกับอนุสัญญากรุงเบิรนท่ีใหสิทธิแกเจาของลิขสิทธิ์ในการทําซํ้างานอนัมี
ลิขสิทธิ์ของตนในทุกรูปแบบและทุกลักษณะ (in any manner or form) และระบุสอดคลองกับมาตรา 
1.4 ของ WIPO Copyright Treaty ท่ีวา  สิทธิการทําซํ้าในงานอันมีลิขสิทธิ์ท่ีระบุตามอนุสัญญา 
กรุงเบิรนน้ันใหรวมถงึงานดิจิตอลและงานลิขสิทธิ์ท่ีอยูในรูปดิจิตอลดวย  หมายความวา  ประเทศภาคี
จะตองใหการคุมครองสิทธิในการทําซํ้างานลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวกับดิจิตอลทุกรูปแบบ  รวมถึงการทําซ้ํา
ช่ัวคราว (temporary copy) งานลิขสิทธิ์ในคอมพิวเตอร  เชน  การอานขอมูลเขาในหนวยความ 
จํา (RAM) ของคอมพิวเตอร  การคัดลอกขอมูลมาเก็บไวในเคร่ืองแมขายของตนชัว่คราว  เปนตน  ซ่ึง
เปนการใหการคุมครองแกเจาของลิขสิทธิ์ในงานคอมพิวเตอรเกินกวาท่ีระบุในความตกลงทริปส 

3.3) สิทธิในการเผยแพรงานสูสาธารณชน 

ความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ หามเผยแพรงานบนสื่ออินเตอรเน็ตโดยไมไดรับการ
อนุญาต   โดยความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปรระบุใหประเทศภาคีตองไมอนุญาตใหมีการเผยแพรสัญญาณ
โทรทัศนบนเครือขายอินเตอรเน็ต  โดยปราศจากการอนุญาตโดยเจาของลิขสิทธิ์81   ซ่ึงไมปรากฏใน
ความตกลงทริปสแตอยางใด  

3.4) อายุแหงความคุมครอง 

ความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ ทุกฉบับ ระบุใหอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ใหมีตลอดอายุ
ของผูสรางสรรคผลงานและมีตอไปอีก 70 ปหลังจากผูสรางสรรคเสียชีวิต  ขณะท่ีความตกลงทริปสให
มีการคุมครองลิขสิทธิ์ตลอดอายุของผูสรางสรรคและมีตอไปอีก 50 ปนับจากวันที่ผูสรางสรรคเสียชีวิต  
จะเห็นวา  ความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ ไดกําหนดอายุการคุมครองลขิสทิธิท่ี์ยาวนานกวาทีร่ะบใุน
ความตกลงทริปส 

4) การคุมครองสัญญาณดาวเทียม (Satellite signals)  

ความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปรระบุใหประเทศสมาชิกเขารวมเปนภาคี Convention 
Relating to the Distribution of Programme-Carrying Signals Transmitted by Satellite (1974) ซ่ึง
เปนความตกลงคุมครองรายการท่ีแพรภาพผานสัญญาณดาวเทียมหรือเรียกวา Brussels Convention  
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ภายใน 1 ปหลังจากความตกลงมีผลบังคับใช82  ในขณะที่ความตกลงสหรัฐฯ-ชิลีระบุใหเขารวมความ
ตกลงดังกลาวภายใน 5 ปหลังจากความตกลงมีผลบังคับใช83  ผลของการเขารวมใน Brussels 
Convention ทําใหประเทศภาคีตองคุมครองการเผยแพรสัญญาณผานดาวเทียมท่ีมีการเขารหัสไว  
โดยตองมีมาตรการท้ังทางแพงและกฎหมายอาญาเพ่ือปองกันการละเมิดสัญญาณดาวเทียมอยางจงใจ   
บทบัญญัติน้ีไมปรากฏในความตกลงทริปส   

5) ชื่อโดเมนในอินเตอรเน็ต (Domain names on the Internet) 

ความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปร ระบุใหประเทศภาคีประเทศภาคีจะตองเขารวมใน 
Government Advisory Committee of ICANN (the Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers) และพยายามบริหารการจัดการชื่อโดเมนภายใตระบบช่ือโดเมนสูงสุดของประเทศ 
(Country code Top Level Domain : ccTLD) อยางมีความรับผิดชอบ  นอกจากน้ี  ประเทศภาคี
จะตองใหผูท่ีจดทะเบียนชื่อโดเมนบนอินเตอรเน็ตภายใต ccTLD ใชกระบวนการระงับขอพิพาทของ 
ICANN UDRP (ICANN Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) เพ่ือระงับขอพิพาท
กรณีท่ีชื่อโดเมนที่จดทะเบียนเหมือนหรือคลายกับเคร่ืองหมายการคา84   บทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกบัชือ่
โดเมนนี้ไมปรากฏในความตกลงทริปส   

6) เครือ่งหมายการคา (Trademarks) 

6.1) ลักษณะเคร่ืองหมายการคาที่ไดรับการคุมครอง 

ความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ ใหคุมครองเคร่ืองหมายการคาและเคร่ืองหมายบริการ
ตลอดจนครอบคลุมไปถึงเคร่ืองหมายรวม (Collective marks) และเคร่ืองหมายรับรอง (Certification 
marks) โดยความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปรใหการคุมครองเคร่ืองหมายการคาที่คลายในความตกลง
สหรัฐฯ-ชิลี85   แตมิไดระบุใหคุมครองเคร่ืองหมายเสียง (sound marks) อยางชัดเจนเชนกรณีความ
ตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-ชิลี  เพียงแตกําหนดใหประเทศภาคีตองไมจํากัดสิทธิในการจดทะเบยีนเฉพาะ
เคร่ืองหมายที่มองเห็นไดดวยตาเทานั้น  ซึ่งเทากับวา ตองใหมีการจดทะเบียนเคร่ืองหมายเสยีงนัน่เอง 
การขยายการคุมครองเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนไปยังสิ่งท่ีไมสามารถสัมผัสไดดวยตาตามความ
ตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ นี้  เปนเร่ืองท่ีไปไกลกวาความตกลงทริปส  เน่ืองจากความตกลงทริปส 
ระบุเพียงวา  ประเทศภาคีสามารถกําหนดเงื่อนไขการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาโดยถือเอา
เคร่ืองหมายที่สามารถมองเห็นไดดวยตา86  โดยมิไดกําหนดใหถือเอากลิ่นและเสียงเปนเงื่อนไขในการ
จดเคร่ืองหมายการคาแตอยางใด 

                                            
82 U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.10.1 
83 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) ขอกําหนดพิเศษในการใชเคร่ืองหมายการคา 

ความตกลงทริปสมีการระบุวาการใชเคร่ืองหมายการคาจะตองไมถูกกีดขวางอยางไม
สมเหตุสมผลดวยขอกําหนดพิเศษ  เชน  ขอกําหนดใหใชเคร่ืองหมายในลักษณะที่จะกอใหเกิดความ
เสียหายตอความสามารถในการจําแนกเคร่ืองหมายการคาของกิจการหน่ึงออกจากเคร่ืองหมายการคา
อีกกิจการหน่ึง87  แตความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปรไปไกลกวานั้นจากการระบุวา  ขอกําหนด
ในการใชช่ือสามัญของสินคาหรือผลิตภัณฑ  เชน ขอกําหนดเกี่ยวกับขนาดของเคร่ืองหมาย  การวาง
ตําแหนงเคร่ืองหมาย  หรือรูปแบบของเคร่ืองหมาย  จะตองไมไปขัดขวางการใชเคร่ืองหมายการคา
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  โดยมีบทบัญญัติเร่ืองพันธกรณีทั่วไป  กระบวนการทางแพงและกระบวนการทาง
ปกครอง  มาตรการช่ัวคราว  มาตรการ ณ จุดผานแดนและกระบวนการทางอาญา  อยางไรก็ตาม 
ความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ มิไดเปดชองใหประเทศภาคีสามารถเลือกแนวทางในการบังคับใช
กฎหมายไดอยางอิสระดังเชนท่ีระบุในความตกลงทริปส  ซ่ึงอนุญาตใหประเทศภาคีสมาชิกสามารถ
เลือกใชกระบวนการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมในการดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทาง
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.” 

เน่ืองจากประเทศตางๆ มีระบบกฎหมายที่แตกตางกัน  ความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ จึง
ไดระบุใหประเทศภาคีจะตองมีการเปดเผยการบังคับใชกฎหมายของตนแกสาธารณชน  ท้ังที่เปน
กฎหมาย  ระเบียบขอบังคับ  กระบวนการดานปกครองตลอดจนการตัดสินของศาลในเร่ืองการบังคับ

                                            
87 TRIPS Agreement, Art 20 
88 Pedro Roffe, “Bilateral agreements and a TRIPS-plus world: the Chile-USA Free Trade Agreement,” TRIPS Issues 
Papers 4 : p.42 
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ใชกฎหมาย  ท้ังน้ีจะตองเผยแพรกฎระเบียบตางๆ ในภาษาประจําชาติของตน แตอนุโลมใหประเทศ
ภาคีไมตองเปดเผยขอมูลความลับท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายตอผลประโยชนอันชอบธรรมของภาค
ธุรกิจ และไมบังคับใหตองเปดเผยขอมูลที่จะกอความเสียหายตอผลประโยชนสาธารณะหรือเปน
อุปสรรคตอการบังคับใชกฎหมาย89 

ในกระบวนการทางแพง90  ความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ กําหนดใหผูละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญาตองจายคาเสียหายแกผูทรงสิทธ ิ โดยคาเสียหายนั้นจะรวมถึงผลกําไรท่ีไดจากการละเมิด
ทรัพยสินทางปญญาและสามารถประเมินคาความเสียหายจากการประมาณการ (Pre-established 
damages) ได   โดยอาจคิดจากราคาขายปลีกของสินคาที่มีการละเมิดทรัพยสินทางปญญา  ซ่ึงการ
ชดเชยคาเสียหายจากการละเมิดนี ้ในความตกลงทริปสระบุไวเพียงวาคาเสียหายจากการละเมิดอาจ
คิดจากคาเสียหายประมาณการไดในกรณีที่เหมาะสม ท้ังน้ีแลวแตดุลพินิจของศาล91 

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. 

ประเทศภาคีความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปร ตองมีมาตรการปองปรามการละเมิด
ทรัพยสินทางปญญาโดยเฉพาะการปลอมแปลงเคร่ืองหมายการคาและสินคาละเมิดลิขสิทธิ์  โดยการ
ละเมิดน้ันจะตองเปนไปอยางจงใจ และทําในปริมาณมากเพ่ือประโยชนทางการคา (Commercial 
scale)  ซ่ึงความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ และความตกลงทริปสระบุไวคลายกัน  อยางไรก็ตาม 
ความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ ไดพยายามที่จะกําหนดนิยามของการละเมิดทรัพยสินทางปญญาใน
ปริมาณท่ีมากเพ่ือประโยชนทางการคา ใหครอบคลุมถึงการละเมิดท่ีทําใหไดรับผลตอบแทนทาง
การเงิน (Financial gain) และการละเมิดที่มีจุดประสงคใหมีความไดเปรียบทางการคาของผูละเมิด 
(commercial advantage)  โดยมิไดระบุวาการละเมิดในปริมาณเทาใดจึงจะถือวามีความผิด  ซ่ึง
สามารถตีความไดกวาง 

โดยสรุป ความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ มีบทบัญญัติการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่
เขมงวดกวาความตกลงทริปสซึ่งเปนความตกลงที่กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการคุมครองทรัพยสนิทาง
ปญญาของประเทศสมาชิกองคการการคาโลก  ความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ มีการบังคับใช
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญญาท่ีเขมงวด  และมีการระบุบทบัญญัติทรัพยสินทางปญญา

                                            
89 U.S.-Singapore Free Trade Agreement, Art 16.9.2 
90 อางแลว Pedro Roffe, pp.43-44 
91 TRIPS Agreement, Art 45.2 
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ประเภทตางๆ เพ่ิมเติมจากความตกลงทริปสหลายประการ  โดยเฉพาะบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิบัตร  
ลิขสิทธิ์และเคร่ืองหมายการคา     

5.5 ผลกระทบของขอตกลงเก่ียวกับสิทธใินทรัพยสินทางปญญาตอประเทศ
ไทย 

การยอมรับขอตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของความตกลงการคาเสรีของ
สหรัฐฯ   จะทําใหประเทศไทยตองยกระดับมาตรฐานการคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหสูงขึ้นใน
ระดับท่ีทัดเทียมกับสหรัฐฯ   ซ่ึงนาจะมีผลทําใหระบบการคุมครองทรัพยสินทางปญญาของไทยมี
มาตรฐานสูงเกินกวาระดับการพัฒนาประเทศ      ผลท่ีจะตามมาก็คือ  รัฐบาลไทยจะขาดความ
ยืดหยุนในการกําหนดนโยบายดานทรัพยสินทางปญญาตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา (เชน การ
จัดหาตําราเรียน  หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรราคาถูกแกสถาบันการศึกษา)  นโยบายสาธารณสุข (เชน 
การจัดหายารักษาโรคราคาถูกแกผูปวย)  ตลอดจนนโยบายเกษตร (เชน การเขาถึงเมลด็พันธุพืชของ
เกษตรกร) เปนตน 

ในสวนน้ี คณะผูวิจัยจะวิเคราะหผลกระทบของขอตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
ในความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ   โดยจะเสนอผลกระทบดานตางๆ โดยรวมตอประเทศไทย  และ
ผลกระทบตอผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยเฉพาะ   

5.5.1 ผลกระทบโดยรวมตอประเทศไทย 

ภาคการผลติ 

การท่ีสหรัฐฯ ตองการใหประเทศคูภาคีเขารวมอนุสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตร (PCT) 
ซ่ึงเปนอนุสัญญาท่ีทําใหเกิดการคุมครองสิทธิบัตรในทุกประเทศท่ีเปนสมาชิก โดยการยื่นจดสิทธิบัตร
เพียงคร้ังเดียว     การเขารวมในอนุสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตร จะทําใหในอนาคต 
ผูประกอบการไทยขาดโอกาสในการใชสิทธิบัตรท่ีอยูในคลังสิทธิบัตรตางประเทศซึ่งไมไดจดทะเบียน
ในประเทศไทยกวารอยละ 99.95  ของสิทธิบัตรท่ีมีการยื่นจดทะเบียนในตางประเทศท้ังหมด โดยไม
ตองเสียคาใชจาย  เพราะจะมีการประดิษฐจํานวนมากขึ้นท่ีเขามาจดทะเบียนในประเทศไทย  ผูท่ี
ตองการใชสิทธิบัตรเหลาน้ันจะตองขออนุญาตและจายคาตอบแทนแกผูทรงสิทธิ   นอกจากน้ีการท่ี
ขอตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญาในความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ  กําหนดใหมีการ
บังคับใชสิทธ ิ(Compulsory licensing) ไดเฉพาะโดยหนวยงานรัฐและหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากรัฐ
เทาน้ัน จะปดกั้นโอกาสของคนไทยในการไดประโยชนจากการประดิษฐที่จดสิทธิบัตรแตไมมีการใช
งานจริงในประเทศไทย   
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ภาคเกษตรและอาหาร 

การท่ีขอตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ กําหนดใหประเทศภาคีเขารวมในอนุสัญญายูปอฟวา
ดวยการคุมครองพันธุพืช (UPOV Convention 1991) ซ่ึงใหความคุมครองพันธุพืชเฉพาะท่ีเปนพันธุ
พืชใหมเทานั้น  จะทําใหประเทศภาคีไมสามารถคุมครองพันธุพืชพื้นเมืองและไมสามารถอางวาพันธุ
พืชพ้ืนเมืองและสารพันธุกรรมพืชเปนของตนได  นอกจากนีอ้นุสัญญายูปอฟ ป ค.ศ.1991 ยังใหผูทรง
สิทธิมีสิทธิผูกขาดเหนือผลผลิตของพืช  เชน  ผล  เมล็ด  ใบ  ลําตนและทุกสวนของพืชอีกดวย  
หมายความวา  เกษตรกรไมอาจเก็บผลผลิตของพืชเพ่ือเพาะปลูกในฤดูกาลตอไปได 

ขอตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ กําหนดใหประเทศภาคีตองจดสิทธิบัตรแกการประดิษฐตาม
มาตรา 27.3(b) หมายความวา  ประเทศภาคีจะตองใหความคุมครองสิทธิบัตรการประดิษฐทุกประเภท 
รวมถึงพืชและสัตว รวมถึงการตัดตอพันธุกรรมพืชและสัตวดวย  ผลกระทบตอประเทศไทยก็คือ 
เกษตรกรไทยอาจมีตนทุนการใชทรัพยากรพืชและสัตวเพราะเกิดการผูกขาดการประดษิฐโดยสทิธบิตัร 

สาธารณสุข 

การคุมครองสิทธิบัตรในผลิตภัณฑยาในความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ จะมีผลในการจํากดั
สิทธิในการบังคับใชสิทธิโดยมิไดรับความยินยอมจากผูทรงสิทธิไวเฉพาะการใชโดยรัฐบาล หรือ
หนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลเทาน้ัน  ซ่ึงขัดแยงกับปฏิญญาโดฮาวาดวยความตกลงทริปสและ
การสาธารณสุข (Doha Declaration on TRIPS and Public Health) ท่ีอนุญาตใหประเทศภาคีที่ขาด
แคลนหรือไมสามารถผลิตยาขึ้นเองได สามารถใชมาตรการบังคับใชสิทธิไดตามสมควร  ดังน้ันการ
จํากัดสิทธิในการเขาถึงยาโดยการจํากัดใหมีการบังคับใชสิทธิโดยรัฐเทานั้นนาจะสงผลใหประเทศไทย
มีตนทุนในการเขาถึงยาเพ่ิมขึ้น 

การศกึษา 

การยอมรับขอตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของสหรัฐฯ   จะเพ่ิมตนทุนใน
การศึกษาและวิจัย เชน การขยายความคุมครองลิขสิทธิ์เปน 70 ปหลังจากผูสรางสรรคเสียชีวิต  จะ
เปนการเปนการเพ่ิมการผูกขาดการใชงานอันมีลิขสิทธิ์ของเจาของลิขสิทธิ์ออกไป การนํางานอันมี
ลิขสิทธิ์มาใชเพ่ือการศึกษาและการวิจัยจะตองเสียคาลิขสิทธิ์ใหแกเจาของลิขสิทธิ์  ซ่ึงทําใหเกิด
อุปสรรคในดานการศึกษาและวิจัย  ตลอดจนไปเพ่ิมภาระแกหองสมุดในการบริการประชาชน  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การคุมครองลิขสิทธิ์ในงานในรูปดิจิตอลจะเพ่ิมตนทุนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแก
ผูบริโภคซอฟตแวร  เชน  การท่ีบริษัทซอฟตแวรไทยจะผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือใชงานเฉพาะ
ดานแกลูกคา  จะตองมีการใชงานจากโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีลิขสิทธิ์  ดังน้ัน  ในการนํางานที่มี
ลิขสิทธิ์มาใชจะตองเสียคาตอบแทนแกเจาของลิขสิทธิ์  ทําใหตนทุนการผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร
เพ่ิมขึ้น  เปนตน  นอกจากนี้การขยายความคุมครองเทคโนโลยีสารสนเทศดวยสิทธิบัตรในวิธีการ
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ดําเนินธุรกิจ (business method patent) จะเปนการผูกขาดชองทางการดําเนินธุรกิจ  ผูประกอบการ
ไทยอาจสูญเสียโอกาสทําธุรกิจจากการคุมครองดังกลาวได 

5.5.2 ผลตอผูประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ตัดโอกาสของผูประกอบการในการใชสิทธบิัตรตางประเทศ   

การท่ีความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปรระบุใหประเทศภาคีตองยอมรับอนุสัญญาความรวมมือดาน
สิทธิบัตร (PCT) น้ัน   จะลดโอกาสใชประโยชนโดยไมเสียคาสิทธิบัตรของผูประกอบการ ท้ังน้ี
เน่ืองจากการยื่นจดสิทธิบัตรของประเทศภาคีของอนุสัญญาน้ีเพียงคร้ังเดียว อาจจะไดรับการคุมครอง
จากทุกประเทศท่ีเปนภาค ี หากผูประกอบการตองการใชสิทธิบตัรของผูทรงสิทธิที่เปนคนในชาติภาคี
อนุสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตร จะตองขออนุญาตและตองเสียคาตอบแทนแกผูทรงสิทธิ  ดังน้ัน
การยอมรับอนุสัญญาดังกลาว จะทําใหเกิดตนทุนในการใชสิทธิบัตรของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมของไทยเพ่ิมขึ้น 

ตนทุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสูงขึ้น 

การท่ีสหรัฐฯ มีการคุมครองทรัพยสินทางปญญาท่ีมีขอบเขตกวางกวาความตกลงทริปส 
โดยเฉพาะการพยายามขยายการคุมครองไปยังสินคาดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ  ซึ่งการ
คุมครองจะทําใหผูทรงสิทธิไดรับสิทธิผูกขาดในการกระทําการใดๆ กับผลงานของตน  รวมถึงการ
อนุญาตใหบุคคลอ่ืนใชประโยชนจากงานน้ัน ซึ่งผูท่ีตองการใชประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกลาว 
จะตองขออนุญาตและตองมีการเสียคาลิขสิทธิ์แกผูทรงสิทธ ิ คาตอบแทนการใชลิขสิทธิ์น้ีเองจะไปเพ่ิม
ตนทุนของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ  
เน่ืองจากสินคาดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ไดรับการคุมครองโดยความตกลงการคาเสรี
ระหวางไทยกับสหรัฐฯ  

5.6 ขอเสนอแนะในการเจรจา 

สหรัฐฯ นําขอตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญามาเจรจากับประเทศคูคาทุกประเทศ  
โดยมีกรอบการเจรจาของตนอยู  หลักการของขอตกลงเร่ืองทรัพยสินทางปญญาของสหรัฐฯ คือ 
ตองการใหประเทศคูคาใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญาท่ีเขมงวด  และพยายามขยายขอบเขต
การคุมครองในสาขาเทคโนโลยีท่ีกวางกวาที่บัญญัติไวในความตกลงทริปส   ดังน้ันการมีระดับความ
คุมครองท่ีสูงขึ้น  ยอมสงผลตอตนทุนในการใชทรัพยสินทางปญญาเพิ่มขึ้น  นอกจากน้ีการมีขอตกลง
หลายประการท่ีแตกตางไปจากความตกลงทริปส  อาจสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
ของไทยในดานตางๆ เชน  ดานการผลิต  การศึกษา  สาธารณสุข  ตลอดจนการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญาท่ีเขมงวดเกินไปอาจเปนอุปสรรคในการเขาถึงเทคโนโลยีของประเทศกําลังพัฒนาอยาง
ไทย  



5-32                 การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทาํขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา 

คณะผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนวทางและขอเสนอแนะการเจรจาการคาเสรีในขอตกลงเกีย่วกบัสิทธิ
ในทรัพยสินทางปญญากับสหรัฐฯ   โดยเสนอเปนแนวทางการเจรจาและขอเสนอแนะในการเจรจา ไว
ดังตอไปน้ี  

1) แนวทางการเจรจา 

- ควรช้ีใหเห็นวา ขอตกลงวาดวยทรัพยสินทางปญญาในความตกลงการคาเสรีของ
สหรัฐฯ ขัดกับหลักความสมดุลในการคุมครองทรัพยสินทางปญญา  มีผลเสียตอ
สังคมมากกวาผลด ี  

- ควรช้ีใหเห็นวา ขอตกลงวาดวยทรัพยสินทางปญญาในความตกลงการคาเสรีของ
สหรัฐฯ ขัดกับเปาหมายในการพัฒนาประเทศของไทย  โดยช้ีวาระดับของการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาขึ้นอยูกับระดับการพัฒนา  ดังนั้นการท่ีประเทศไทยยัง
เปนประเทศกําลังพัฒนาจึงนาจะมีระดับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาท่ีต่ํากวา
ประเทศพัฒนาแลวอยางสหรัฐฯ  

2) ขอเสนอแนะในการเจรจา 

ในกรณีท่ีตองยอมรับเง่ือนไขสวนใหญในความตกลงวาดวยทรัพยสินทางปญญาในความ 
ตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ   รัฐบาลไทยควร 

- ยืดเวลาในการปฏิบัติตามขอตกลงออกไป เชน ในความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปรระบใุห
ประเทศภาคีเขาเปนภาคีความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาตามมาตรา 16.1.2(a) ภายในเวลา 6-12 เดือน  ซ่ึงเปน
ระยะเวลาท่ีกระช้ันชิดเกินไปสําหรับไทย  ดังน้ันควรเจรจาใหมีเวลาปฏิบัติตาม
พันธกรณีอยางนอย 10 ปขึ้นไป  นับจากวันท่ีความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ มี
ผลบังคับใช 

- ตอรองใหประเทศไทยยังไมตองเปนภาคีของ UPOV Convention (1991) ซ่ึงเปน
ความตกลงท่ีมีมาตรฐานในการคุมครองพันธุพืชสูงเกินกวาท่ีเกษตรกรรายยอยสวน
ใหญของไทยจะไดรับประโยชน  เชน อาจตอรองใหสามารถใช UPOV Convention 
(1978) แทน  เน่ืองจาก UPOV Convention (1978) เปนตนแบบในการรางกฎหมาย
การคุมครองพันธุพืชของไทยอยูแลว  ดังนั้นการอนุวัตรตาม UPOV Convention 
(1978) จะทําไดงายกวา UPOV Convention (1991) 

- ตอรองใหประเทศไทยยังไมตองเปนภาคีอนุสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตร (PCT)  
เน่ืองจากจะลดโอกาสในอนาคตในการใชสิทธิบัตรตางประเทศจํานวนมากโดยไม
ตองเสียคาใชจาย 

- ไมควรขยายอายุการคุมครองลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรใหนานเกินไปกวาปจจุบัน  
เน่ืองจากจะเปนการขยายสิทธิผูกขาดของผูทรงสิทธิออกไปเกนิกวาระดบัทีเ่กดิความ
เหมาะสม  
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- ไมควรขยายการคุมครองสิทธิบัตรการประดิษฐไปเกินกวาสาขาท่ีระบุในความ 
ตกลงทริปส  

- ไมรับบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการเขาสูตลาดยาและสารเคมีท่ีใชในการเกษตรของ
ผูประกอบการรายใหม  เชน  การขยายเวลาการคุมครองสิทธิบัตรกรณีกระบวนการ
อนุมัติมีความลาชา หากความลาชาดังกลาวไมไดเกิดจากการเลือกปฏบิตัติอผูยืน่จด
สิทธิบัตรของสหรัฐฯ   และไมควรยอมรับขอหามไมใหผูประกอบการรายใหมใช
ขอมูลผลการทดสอบยาของผูทรงสิทธิบัตรที่ยื่นขออนุญาตวางตลาดกอน   เปนตน 

- พยายามปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายแขงขันทางการคาใหมีประสทิธผิล  เน่ืองจาก
การคุมครองทรัพยสินทางปญญาเปนการใหสิทธิผูกขาดแกผูทรงสิทธิ  ซ่ึงตองมี
กลไกในการควบคุมพฤติกรรมดวยกฎหมายแขงขันทางการคา  

3) ขอเสนอแนะตอผูประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย 

- สงเสริมใหผูประกอบการวิสาหิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยจดสิทธิบัตรและ
เคร่ืองหมายการคา  เพ่ือใหไดรับการคุมครองทางกฎหมายทรัพยสินทางปญญา  
และไมเสียประโยชนใหแกบุคคลอ่ืนท่ีจะนําการประดิษฐหรือเคร่ืองหมายการคาของ
ตนไปใช  นอกจากน้ียังจะทําใหผูประกอบการที่เปนผูทรงสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญามีสิทธิโดยชอบท่ีจะไดรับคาตอบแทนจากการใชสิทธิอีกทางหน่ึงดวย 

- สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ควรรวมมือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมทรัพยสินทางปญญาในการใหความรูเร่ืองกฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญา  ทั้งเร่ืองการจดสิทธิบัตร  การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา  
และสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ  ตลอดจนสงเสริมใหผูประกอบการท่ีใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีซอฟตแวรที่มีคุณภาพดีและราคาถูกเชน ซอฟตแวรท่ี
เรียกวา “โอเพนซอรส” (open source software) 

 
 


