บันทึกแจงผลการดําเนินการติดตามรายงานผลการตรวจสอบละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ ๓๐๒/๒๕๕๗
เรื่อง

สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ กรณีอางวากรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กระทรวงพาณิชย กระทําการเขาขายเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชน และขัดตอบทบัญญัติ
มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (คํารองที่ 463/๒๕๕๕)
ผูรอง ตัวแทนเครือขายภาคประชาชน 14 องคกร
ผูถูกรอง กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย

๑. ความเปนมา
ผูรองในฐานะตั วแทนเครือขายประชาชน ๑๔ องคกร ประกอบด วยเครือขายผู ติ ดเชื้ อเอชไอวี
ประเทศไทย คณะกรรมการองคการพัฒนาเอกชนดานเอดส มูลนิธิเขาถึงเอดส มูลนิธิศูนยคุมครองสิทธิดานเอดส
เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก ชมรมเพื่อนโรคไต เครือขายเพื่อนมะเร็ง มูลนิ ธิเพื่อผูบ ริโภคมูลนิ ธิเภสัช ชนบท
กลุมศึกษาปญหายา มูลนิธิชีววิถี มูลนิธิบูรณะนิเวศ มูลนิธิสุขภาพไทย และกลุมศึกษาขอตกลงเขตการคาเสรีภาค
ประชาชน (FTA Watch) ไดยื่นเรื่องรองเรียนตอ กสม. วา กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย
กระทําการเขาขายเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนโดยเฉพาะสิทธิดานสุขภาพ และขัดตอบทบัญญัติ
มาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม จึงรองเรียนเพื่อขอใหตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีดังกลาวโดยเฉพาะพฤติกรรมและธรรมาภิบาลของอธิบดีกรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศในฐานะเลขานุการการประชุมระดับสูงเพื่อพิจารณาเตรียมเปดการเจรจาการคาเสรีของไทย
๒. การดําเนินการของ กสม.
๒.๑ กสม. ไดพิจ ารณาคํารองและรายงานของคณะอนุกรรมการดานสิทธิของผูสูงอายุ ผูพิการ
บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข แลวเห็นวา กรณีตามคํารองผูถูกรองอยูในขั้นตอนการดําเนินการ
มาตรา ๑๙๐ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เนื่องจากไดจัดใหมีการประชุมหารือ
และรับ ฟง ความคิด เห็น จากผูมีส วนไดเ สีย และดําเนิน การรวบรวมผลการศึก ษาและขอมูล รวมกัน พิจ ารณาให
ขอคิดเห็นทั้งเชิงกวางและลึก พรอมกําหนดวาขอมูลดานใดยังไมเพียงพอ จะตองทําการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อนําไปสู
การจัดทําขอคิดเห็น เสนอตอคณะเจรจาฯ เพื่อใชในการประกอบการจัดทําทาทีการเจรจาความตกลงการคาเสรี
ไทย-สหภาพยุโรป ซึ่งถือเปนขั้นตอนการปฏิบัติที่เปนไปตามมาตรา ๑๙๐ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุท ธศัก ราช ๒๕๕๐ และกระบวนการขั ้น ตอนการเจรจายัง อยู ในชว งระหวา งดํ า เนิน การซึ ่ง ยัง ไมเ สร็จ สิ ้น
แตอยา งไรก็ต าม หากมีการดําเนิน การตามแนวทางในการยอมรับ ขอตกลงทาทีการเจรจาที่ยืด หยุน และตอ ง
ยอมรับขอผูกพันที่มากกวาทริปส (TRIPs ) หรือยอมรับทริปสผนวก (TRIPs Plus) ที่จะมีแนวโนมเกิดการผูกขาด
ขอมูลยา (Data Exclusivity) ซึ่งอาจทําใหมีภาระในคาใชจายเรื่องยาภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ซึ่งเปน
ประเด็น ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ มีขอหวงใยในการจัดทําการเจรจาตกลงทางการคาเสรีร ะหวาง
ไทยกับสหภาพยุโรปดังกลาวและเห็นควรใหมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอกระทรวงพาณิชยพิจารณาดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ตอไป

๒

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
(๑) กํ า กับ ดูแ ลและมอบหมายใหก รมเจรจาการคา ระหวา งประเทศและกรมทรัพ ยส ิน
ทางปญญาดําเนินการในเรื่องการเจรจาความตกลงการคาเสรีไทย-สหภาพยุโรป ที่ตองใหเปนไปตามหลักการของ
มาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อยางเครงครัด โดยเฉพาะหลักการให
ประชาชนเขาถึงขอมูลและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางเหมาะสมและเพียงพอ
(๒) ดําเนินการใหกรมเจรจาการคาระหวางประเทศและกรมทรัพยสิน ทางปญญานําเสนอ
ขอมูลโดยละเอียดในทุกดานตอรัฐ บาล เพื่อใชกําหนดทาทีในการเจรจาความตกลงการคาเสรีไทย-สหภาพยุโรป
ใหเกิด ประโยชนตอประเทศสูงสุด โดยคํานึงถึงสิทธิของประชาชนดานสุขภาพ ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหง ชาติ มีขอ กังวลในประเด็น ดังกลาว และเห็น วา ประเทศไทยควรมุง สงเสริม การผลิต ยารัก ษาโรคเพื ่อ ใช
ภายในประเทศ เพื่อเปนการลดตนทุนในการนําเขายา เพื่อคุมครองสิทธิของผูปวยใหสามารถเขาถึงการรักษาโรค
ไดอยางทั่วถึง
(๓) จากขอมูลที่ไดรับ คณะกรรมการสิท ธิมนุษยชนแหงชาติ มีความเปน หว งกังวลในการ
เจรจาทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหภาพยุโรป หากมีการเจรจาจนนําไปสูการลงนามความรวมมือเปนผลสําเร็จ
และยอมรับ ขอผูกพันที่มากกวาทริป ส (TRIPs ) หรือยอมรับทริปสผนวก (TRIPs Plus) ซึ่งจะทําใหผ ลประโยชน
ของประเทศชาติเกิดความเสียหายและอาจสงผลกระทบตอผูปวยที่ตองแบกรับคาใชจายราคายารักษาโรคที่มีราคา
สูงเกินไป เพราะจะทําใหผูปวยไมสามารถเขาถึงการรักษาอาการของโรคไดอยางทั่วถึง และสงผลกระทบโดยรวม
ของทั้งประเทศได จึงขอใหกรมเจรจาการคาระหวางประเทศจัดทําประชาพิจารณถึงผลดีและผลเสีย วาประเทศ
ไทยจะมีขอไดเปรียบเสียเปรียบในดานใดบาง และการตัดสินใจของรัฐบาลจะสงผลกระทบตอประเทศชาติอยางไร
เพื ่อ ใหเ ปน ไปตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช ๒๕๕๐ ที ่ร ะบุไ วว า
“คณะรัฐ มนตรีตองใหขอมูลและจัด ใหมีการรับฟงความคิด เห็น ของประชาชน” โดยเปดโอกาสใหมีกระบวนการ
การมีสวนรวมของประชาชนอยางทั่วถึง
๒.๒ สํานักงาน กสม. มีหนังสือ ที่ สม ๐๐๐๓/1992 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 แจงผลการ
ตรวจสอบใหผู รองทราบ หนั งสือ ที่ สม ๐๐๐๓/1993 ลงวันที่ 8 กัน ยายน 2557 แจงผลการตรวจสอบให
กระทรวงพาณิ ชย พิจารณาดําเนิ น การตามอํานาจหน าที่ หนั งสื อ ที่ สม 0009/3108 ลงวัน ที่ 18 ธัน วาคม
2557 ขอทราบผลการดําเนินการจากกระทรวงพาณิชย
๓. ผลการดําเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
กระทรวงพาณิชยแจงผลดําเนินการเปนหนังสือ ลงวันที่ 6 มกราคม 2558 สรุปวา
(๑) กระทรวงพาณิชยรับทราบขอเสนอแนะของ กสม. และพิจารณานําขอเสนอแนะไปดําเนินการ
เจรจาความตกลงระหวางไทยกับสหภาพยุโรป (FTA ไทย-EU) โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประเทศในภาพรวม
(๒) ขอเสนอแนะของ กสม. เป น ไปตามแนวทางการดําเนิ น การเจรจา FTA ไทย-EU กระทรวง
พาณิ ช ย จ ะยั งคงดํ าเนิ น กระบวนการรั บ ฟ งความคิ ด เห็ น เพื่ อ ให ภ าคส ว นต าง ๆ ได เข ามามี ส ว นร ว มตามความ
เหมาะสมเชนเดิมที่เคยถือปฏิบัติมา

๓

(๓) ขณะนี้ กระทรวงพาณิชยโดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศอยูระหวางดําเนินการโครงการ
ศึกษา "ประโยชนและผลกระทบจากการจัดทําความตกลงการคาเสรีระหวางไทยและสหภาพยุโรป" ซึ่งจะศึกษา
ขอมูลเชิงลึกในเรื่องทรัพยสินทางปญญาและการเขาถึงยาที่ภาคประชาสังคมและ กสม. มีความกังวลดวย

