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On May 2, 2011, the Office of the United States Trade Representative (USTR) announced the results 
of its Annual 301 Report, listing those countries which it deems do not provide sufficient protection 
to intellectual property rights owners.  
 
As part of the report process, an Out-of-Cycle Review was conducted by the USTR in Thailand at the 
beginning of 2011, by interviewing members of the public and private sectors in order to gather 
feedback. Representatives of international stakeholders, such as PhRMA and other NGOs, were also 
able to submit their yearly reports.   
 
For the fourth year in a row, Thailand was maintained on the Priority Watch List, a negative ranking 
that was first given to Thailand in 2007, after the announcement of the first compulsory licenses on 
medicines.  
 
In regard to the pharmaceutical industry, the USTR’s past concerns remain largely the same in 2011. 
The USTR recommended that the Thai government should involve owners of IP rights further, “as it 
considers ways to address Thailand’s public health challenges, while a patent system promotes 
investment, research and innovation.”  
 
In other words, the USTR’s position is that countries should have the right to protect public health, 
while also promoting access to medicines, as provided by the 2001 WTO Doha Declaration on 
TRIPS. Moreover, the USTR has been quite clear in stating that in the negotiation of bilateral, 
regional, or international agreements, the United States will require compliance with U.S. IP laws.  
 
However, the same countries should also concurrently support the “role of the patent system in 
promoting the development and creation of new and innovative lifesaving medicines.” 
 
The Thai government has indeed shown its intent in past years to improve weaknesses in the current 
system, such as the proposed liability of landlords for trademark infringement occurring on their 
premises. However, some important issues remain unsettled and IP associations, along with rights 
holders, are continuing to lobby for improvements in the protection and patent registration process in 
regard to pharmaceutical products.  
 
With the dissolution of the House of Representatives on May 9, 2011, and the adoption of new 
legislation and policies put on hold until the election of a new government in July, all parties will 
wait with bated breath to see whether the newly elected government adopts a pro-IP position to 
protect the interests of rights owners in the country.  
 



ไทยยงัคงเป็นประเทศท่ีถกูจบัตามองเป็นพิเศษ ตามรายงานของสาํนักงานผูแ้ทนการค้าสหรฐัตามมาตรา 301 

เมือ่วนัที ่2 พฤษภาคม 2554 สาํนกังานผูแ้ทนการคา้สหรฐั (USTR) ไดป้ระกาศผลรายงานประจาํปีตามมาตรา 301 ซึง่แสดง
รายชื่อประเทศทีถ่กูมองวา่มไิดใ้หค้วามคุม้ครองแก่เจา้ของสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาอยา่งเพยีงพอ 
 
ในการจดัทาํรายงานน้ี สาํนกังานผูแ้ทนการคา้สหรฐัในประเทศไทยไดจ้ดัใหม้กีารพจิารณานอกรอบในชว่งตน้ปี 2554 โดยทาํ
การสมัภาษณ์ประชาชนทัว่ไปและภาคเอกชนเพือ่รวบรวมความคดิเหน็ โดยในการน้ี ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ม้ผีลประโยชน์มสีว่นได้
เสยีต่างประเทศ อาท ิ สมาคมผูว้จิยัและผลติเภสชัภณัฑแ์ห่งสหรฐัอเมรกิา (PhRMA) และองคก์รเอกชนทีไ่มแ่สวงหาผลกาํไร
ต่างๆ ใหส้ง่รายงานประจาํปีของตนไดด้ว้ย 
 
ทัง้น้ี ปีน้ีนบัเป็นปีทีส่ ีต่ดิต่อกนัแลว้ทีป่ระเทศไทยถูกจดัใหเ้ป็นหน่ึงในประเทศทีถ่กูจบัตามองเป็นพเิศษ โดยไทยไดถ้กูจดัใหอ้ยู่
ในกลุม่ประเทศดงักล่าวมาตัง้แต่ปี 2550 ซึง่เป็นเวลาหลงัจากทีป่ระเทศไทยไดป้ระกาศมาตรการบงัคบัใชส้ทิธติามสทิธบิตัรยา
ครัง้แรก 
 
ในสว่นทีเ่กีย่วกบัอุตสาหกรรมยา ในปีน้ี สาํนกังานผูแ้ทนการคา้สหรฐัยงัคงมคีวามกงัวลในประเดน็เดมิ โดยแนะนําวา่รฐับาล
ไทยควรรว่มมอืกบัเจา้ของสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาใหม้ากยิง่ขึน้ “ในการพจิารณาหาทางแกป้ญัหาดา้นสาธารณสขุของ
ประเทศ โดยคาํนึงวา่ระบบสทิธบิตัรเป็นสิง่ทีช่ว่ยผลกัดนัการลงทุน การวจิยั และการพฒันานวตักรรม” 
 
กลา่วอกีนยัหน่ึง สาํนกังานผูแ้ทนการคา้สหรฐัมทีา่ททีีช่ดัเจนวา่ ประเทศต่างๆ มสีทิธทิีจ่ะปกป้องคุม้ครองดา้นสาธารณสขุและ
สนบัสนุนการเขา้ถงึยา ดงัทีร่ะบุในปฏญิญาโดฮาวา่ดว้ยความตกลงทรปิสข์ององคก์ารคา้โลก ปี ค.ศ. 2001 นอกจากน้ี 
สาํนกังานผูแ้ทนการคา้สหรฐัยงัมจีุดยนืวา่ ในการเจรจาสนธสิญัญาระดบัทวภิาค ี หรอืระดบัภมูภิาค หรอืขอ้ตกลงระหวา่ง
ประเทศของสหรฐั  สหรฐัจะต่อรองใหป้ระเทศคู่สญัญาปฏบิตัติามมาตรฐานกฎหมายดา้นทรพัยส์นิทางปญัญาของสหรฐั 
 
อยา่งไรกด็ ี ประเทศต่างๆ เหลา่น้ีควรใหก้ารสนบัสนุน “บทบาทของระบบสทิธบิตัรทีส่ง่เสรมิการพฒันาและการสรา้งสรรคย์า
จาํเป็นใหม่ๆ ” ดว้ยเช่นกนั 
 
อนัทีจ่รงิแลว้ ในชว่งหลายปีทีผ่า่นมา รฐับาลไทยกไ็ดแ้สดงความมุง่มัน่ทีจ่ะแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของระบบทีเ่ป็นอยู ่เชน่ ดว้ยการ
เสนอหลกัการวา่ดว้ยความรบัผดิของเจา้ของอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการละเมดิสทิธใินเครือ่งหมายการคา้ แต่อยา่งไรก็
ด ียงัคงมปีระเดน็สาํคญัอกีหลายประเดน็ทีย่งัมไิดร้บัการแกไ้ข ซึง่สมาคมดา้นทรพัยส์นิทางปญัญา ตลอดจนเจา้ของสทิธติ่างๆ 
ไดพ้ยายามหาทางรว่มมอืเรยีกรอ้งใหม้กีารปรบัปรงุการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาใหม้ปีระสทิธภิาพดขีึน้ รวมทัง้ใหม้กีาร
ปรบัปรุงระบบการขึน้ทะเบยีนสทิธบิตัรเกีย่วกบัผลติภณัฑย์าดว้ย 
 
เน่ืองดว้ยประเทศไทยมกีารยุบสภาผูแ้ทนราษฎรเมือ่วนัที ่ 9 พฤษภาคม 2554 การประกาศใชก้ฎหมายและนโยบายใหม่ๆ  จงึ
ตอ้งระงบัไป จนกวา่จะมกีารจดัตัง้รฐับาลใหมซ่ึง่คาดวา่จะเป็นในราวเดอืนกรกฎาคม ในระหวา่งน้ี ทุกๆ ฝา่ยไดเ้ฝ้าตดิตามดวูา่
รฐับาลทีจ่ะไดร้บัการจดัตัง้ขึน้ใหม ่ จะใหค้วามสาํคญักบัการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเจา้ของ
สทิธมิากน้อยเพยีงใด 


