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องคการอนามัยโลกยัน ซองบุหรี่แบบเรียบไมขัดกฏการคาโลก 
2 ธ.ค. 2557 Hfocus - องคการอนามัยโลกเขาใหการตอคณะมนตรีทรัพยสินทางปญญา ยันซองบุหรี่ 
แบบเรียบไมขัดกฎดับเบิลยูทีโอ หลังมี 5 ประเทศ ยื่นฟองตอองคกรการคาโลกวา ซองบุหรี่แบบเรียบ 
ขัดตอขอตกลงทริปส ชี้ซองบุหรี่แบบเรียบมีเปาหมายเพื่อขจัดอิทธิพลจากการโฆษณาโดยการพิมพ 
เครื่องหมายการคาบนซองบุหรี่ คาดจะตัดสินคดีนี้ไดในป 59 ขณะนี้มี 9 ประเทศรอคำตัดสินกอนจะออก 
กฎหมายใหมีซองบุหรี่แบบเรียบ อานตอ
- องคการอนามัยโลก และ กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบฯ(FCTC) กลาวถอยแถลงรวม

ในประเด็นซองบุหรี่แบบเรียบ ณ การประชุมองคการการคาโลก (ภาษาอังกฤษ)

WHO insists plain packaging does not contradict 
international trade laws
2 December 2014, Hfocus - Following the claims made by 5 countries that plain cigarette 
packaging violates the provisions of the Agreement on Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights (TRIPS), the WHO made a statement at the TRIPS Council, 
stating that plain packaging does not contradict the WTO laws. WHO points out that the 
goal of plain packaging is to eliminate the in�uence of trademark as an advertising medium. 
With 9 countries waiting for its result before implementing their own plain packaging laws, 
the dispute is expected to be settled in 2016.
- Full article in �ai
- WHO and FCTC made a joint statement on plain packaging at WTO meeting

พาณิชยแจง WTO บรรลุขอตกลงอำนวยความสะดวกทางการคา 
ชวยลดตนทุน
3 ธ.ค. 2557 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ - สมาชิกองคการการคาโลกหรือ WTO จะดำเนินการ 
ใหสัตยาบันความตกลงวาดวยการอำนวยความสะดวกทางการคา ซึ่งจะสงผลเพิ่มประสิทธิภาพการให 
บริการภาครัฐในการนำเขาสงออก ชวยลดตนทุนการเงิน ระยะเวลา และแกปญหาความไมแนนอน 
ดานศุลกากรที่เกี่ยวของ อานตอ

Ministry of Commerce revealed the WTO achieved the 
Agreement on Trade Facilitation – helps lower costs
3 December 2014, Department of Trade Negotiation - WTO members to proceed with the 
rati�cation of the Agreement on Trade Facilitation which will enhance the e�ciency of 
government import and export services, reduce �nancial costs and time, and solves related 
arbitrary customs procedures problems.
- Full article in �ai
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ไทยรวมประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 6
9 ธ.ค. 2557 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ - คณะกรรมการเจรจาการคา RCEP ครั้งที่ 6 ระหวางวันที่ 
1 – 5 ธันวาคม 2557 ณ สาธารณรัฐอินเดีย ชองวางประเทศสมาชิกเริ่มแคบลง คาดหาขอสรุป 
รูปแบบการเปดตลาดการคาสินคา การคาบริการ และการลงทุน ในการประชุม RCEP ครั้งตอไป 
ตั้งเปาสรุปผลการเจรจา RCEP ใหแลวเสร็จตามเปาหมายภายในปลายป 2558 อานตอ

�ailand joins the 6th RCEP-TNC meeting
9 December 2014, Department of Trade Negotiation - �e 6th Regional Comprehensive 
Economic Partnership Trade Negotiation Committee (RCEP-TNC) meeting was held in 
the Republic of India on 1 – 5 December 2014. Gaps between member states have narrowed 
down while conclusions on the modes of market liberalization for trade in products, services 
and investments are expected to be drawn at the next RCEP-TNC meeting. �e 
Committee aims to �nalize the results of RCEP negotiations by the end of 2014. 
- Full article in �ai

การเจรจา TISA: ครอบคลุมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการไหลของ 
ขอมูล แตไมครอบคลุมการคุมครองขอมูลและทรัพยสินทางปญญา?
17 ธ.ค. 2557 Intellectual Property Watch - ผูเขารวมในการเจรจาความตกลงเพื่อสงเสริมการคาบริการ 
(Trade in Services Agreement – TISA) รอบเจนีวาในวันที่ 2 – 5 ธ.ค. 2557 เผยวา หลังจากที่มีการ 
เจรจาเปนระยะเวลาสองป ในขณะนี้ราง TISA ครอบคลุมขอเสนอทั่วไปและขอเสนอเฉพาะสวนทั้งหมด 17 
ขอเสนอ โดยแหลงขาวยืนยันในภาคผนวกของความตกลงมีดานโทรคมนาคมและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
รวมอยูดวย อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

TISA Negotiations: Yes To E-Commerce, Data Flows, No To 
IPR, Data Protection?
17 December 2014, Intellectual Property Watch - After two years of negotiations, the draft 
Trade in Services Agreement (TISA) stands at 17 horizontal and sector-speci�c proposals, 
negotiators told Intellectual Property Watch after the 2-5 December Geneva round of 
negotiations. �e sector-speci�c annexes of the agreement, sources con�rm, include one on 
telecommunication and one all e-commerce aspects. Read more
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สธ.ดันราง พ.ร.บ.บุหรี่ฉบับใหม เพิ่มอายุผูซื้อจาก 18 ป เปน 20 ป 
ใหทันกลยุทธตลาดบุหรี่ ปกปองเยาวชน
19 ธ.ค. 2557 Hfocus - สธ.เตรียมเสนอราง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบฉบับใหม เขาครม. ปรับปรุง 
กฎหมายเดิม 2 ฉบับที่ใชมา 22 ป ใหทันสมัยและทันกลยุทธการตลาดบริษัทบุหรี่ขามชาติ เพิ่มอายุผูซื้อ 
จาก 18 ปเปน 20 ป ปรับปรุงความหมายผลิตภัณฑยาสูบครอบคลุมถึงมอระกู มอระกูไฟฟาและบุหรี่ 
ไรควัน หามการสงเสริมการขาย คาดจะชวยลดคารักษาและความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากนักสูบ 
หนาใหมปละ 15,600 ลานบาท อานตอ 

Ministry of Public Health pushes for the new Tobacco Act, 
increases minimum age from 18 to 20 to keep up with tobacco 
marketing strategy to protect youths
19 December 2014, Hfocus - Ministry of Public Health prepares to submit the new draft of 
the Tobacco Control Act to the cabinet. �e revision of the existing 22 year-old law aims to 
update and keep up with marketing strategies used by multinational tobacco companies. It 
raises the legal age to purchase tobacco products from 18 to 20, rede�nes the de�nition of 
tobacco products to include hookah, electronic hookah and smokeless cigarettes, and 
prohibits products promotion. �ese measures are expected to save as much as 15,600 baht 
of treatment costs and economic loss from new smokers per annum.
- Full article in �ai

"บิ๊กตู"อดเซ็นเปดคาเสรีเอฟทีเอ TPPสหรัฐพับแผน-อียูนับ 1 ใหม
25 ธ.ค. 2557 ประชาชาติธุรกิจ - การเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรป ไมคืบ ตองกลับไปเริ่มตนทบทวน 
ผลการเจรจาใหม สวนกรอบการเจรจากับสหรัฐตัดสินใจพับแผนการเขารวมความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ 
TPP แลว ชี้ไทยขาด "แตมตอ" ทางการคาหลังถูกตัด GSP เหี้ยน อานตอ 

Prayut misses the chance to sign FTA and TPP – pulls back 
from joining the TPP, back at step 1 with EU
25 December 2014, Prachachat - �e lack of progress in the negotiations for �ailand-EU 
FTA results in negotiation results being revisited while �ailand’s plan to join the 
negotiation for US-led Trans-Paci�c Partnership (TPP) has also been pulled back. �ailand 
no longer has “o�set” in trade after losing its Generalized Scheme of Preferences (GSP) 
privileges.
- Full article in �ai
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สนับสนุนโดย

แฉบริษัทยาขามชาติจองล็อบบี้ ครม.เปลี่ยนสาระ พ.ร.บ.ยา 'ไมตอง 
รายงานโครงสรางราคายา-ขอมูลสิทธิบัตร'
29 ธ.ค. 2557 Hfocus - เอ็นจีโอแฉบริษัทยาขามชาติเดินเกม 2 ขา เลนเสนรองนายกรัฐมนตรี กดดัน 
รัฐมนตรี เปลี่ยนสาระ พ.ร.บ.ยา ไมใหมีการรายงานโครงสรางราคายาและขอมูลสิทธิบัตรเมื่อมาขึ้น 
ทะเบียนยา และยอมใหตัวแทนบริษัทยาเปนกรรมการในคณะกรรมการยา ชี้ผลประโยชนทับซอนเอื้อแสวง 
ประโยชน เตือนรัฐบาลตองโปรงใส อานตอ

Multinational pharmaceutical companies revealed to be 
aiming to lobby the cabinet – changes the context of the Drug 
Act “pricing structure and patent information not required”
29 December 2014, Hfocus  - NGO reveals that multinational pharmaceutical companies are 
trying to alter the Drug Act contents by approaching both the Deputy Prime Minister and 
the Minister of Public Health. Pharmaceutical companies aim to exclude pricing structure 
and patent information from drug registration and to put their representatives in the Drug 
Committee - aims which are deemed to cause con�icts of interest and exploitation. 
Government must maintain transparency.
- Full article in �ai 
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