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หมายเหตุ: เอกสารนี้เป็นการรวบรวมเนื้อหาข่าวจากแหล่งข่าวซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของเนื้อหาข่าวนั้นๆตามที่ระบุไว้ ITH ไม่ยืนยัน และไม่รับรองถึง 
ความครบถ้วนสมบูรณ์หรือถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว
Disclaimer: Materials presented in this document were drawn from various sources. ITH do not own copyright to the material presented; we are 
not liable or responsible for any incomplete or inaccurate information that may be presented in the document.  
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ไทย- ตุรกี ศึกษารวม FTA คืบหนา ประตูการคาสู EU
1 ก.ค. 2557 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  - นางนิศา ศรีสุวรนันท รองอธิบดีกรมเจรจาการคาระหวาง 
ประเทศ เปดเผยวา ไทยและตุรกีเดินหนาจัดทำการศึกษารวมถึงความเปนไปไดในการเปดการคาเสรี 
(FTA) ระหวางกันตอไป โดยผลการศึกษาที่ผานมาพบวาการทำ FTA ไทย- ตุรกี จะเปนประโยชนตอทั้ง 
สองฝาย นอกจากนี้ไทยยังสามารถใชตุรกีเปนประตูไปสูยุโรป อานตอ

�ailand and Turkey continue their FTA joint study
1 July 2014, Department of Trade Negotiations, �ailand  - Nisa Srisuworanant, Deputy 
Director General of the Department of Trade Negotiations, revealed �ailand and Turkey 
will continue their joint study on the impacts of FTA; past studies found �ailand-Turkey 
FTA to be bene�cial to both countries.
- Full article in �ai

เจรจา ‘RCEP’ ครั้งที่ 5 ‘TNC’ เรงหาขอสรุปดานสินคา
3 ก.ค. 2557 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ - ไทยรวมประชุมคณะกรรมการเจรจาการคา RCEP 
(Regional Comprehensive Economic Partnership - Trade Negotiating Committee Meeting: RCEP-TNC) 
ครั้งที่ 5 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร ‘สมเกียรติ’เผยผลการเจรจาเขมขนขึ้นเปนลำดับ โดยเรงหาขอสรุป 
รูปแบบและระดับการเปดตลาดใหการเจรจาดานสินคาและภาพรวมคืบหนา อานตอ

TNC seeks common ground on trade in products at the 5th 
‘RCEP-TNC’ meeting
3 July 2014, Department of Trade Negotiations, �ailand  - �ailand participated in the 5th 
RCEP-TNC (Regional Comprehensive Economic Partnership - Trade Negotiating 
Committee) meeting held in Singapore. Deputy Director-General of the Department of 
Trade Negotiations, Somkiat Triratpan, claimed the negotiation had intensi�ed and that 
the meeting pressed for a conclusion on market opening to progress the negotiation.
- Full article in �ai
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ประเทศสมาชิก WTO จัดประชุมการติดตามขอปฏิบัติพิเศษ 
เปนครั้งแรกหลังการประชุมที่บาหลีี
7 ก.ค. 2557 องคการการคาโลก - ประเทศสมาชิกองคการการคาโลกจัดทำกลไกติดตามขอปฏิบัติพิเศษ 
ภายใตมติการประชุมรัฐมนตรีสมัยสามัญครั้งที่ 9 และรอขอเสนอสำหรับการปรับปรุงการนำเงื่อนไข 
การปฏิบัติที่เปนพิเศษและแตกตาง (Special and Differential Treatment – S&D) ไปสูการปฏิบัติตาม 
ความตกลงและขอตัดสินใจภายใตองคการการคาโลก อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

Members hold �rst meeting on monitoring of special treat-
ment since Bali decision
7 July 2014, WTO - Members welcomed the decision in Bali to establish a Monitoring 
Mechanism and looked forward to proposals on how to improve the implementation of 
S&D provisions in WTO agreements and decisions. Read more

‘วิฑูรย’ หวั่น คสช.เพิ่มสิทธิทุนผูกขาดพันธุพืชกระทบมั่นคงอาหาร
8 ก.ค. 2557 สำนักขาวอิศรา - จับตาบทบาท คสช. ‘วิฑูรย’ หวั่นเพิ่มสิทธิทุนผูกขาดเมล็ดพันธุ-ลงนาม 
อนุสัญญายูปอฟ 1991 นักวิชาการมข. ชี้มั่นคงอาหารมีเพียงพอ และตองปลอดสารพิษดวย อานตอ
- เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ป 2557

‘Withoon’ expressed concern on the impacts of an increase on 
the exclusive right of plant varieties on food security
8 July 2014, Isra News  - – Keeping watch on the National Council for Peace and Order, 
Withoon, Director of Bio�ai Foundation, voiced out a concern on the possible impacts 
from signing the UPOV 1991 Convention on Food Security. Scholar from Khon Kaen 
University claims food is secured but must also be free of toxic chemicals. 
- Full article in �ai
- Presentations from Food Security Conference 2014 (�ai)
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FTAไทย-อียูชะงักเปนโอกาส
9 ก.ค. 2557 ฐานเศรษฐกิจ - เอ็นจีโอ-เอกชนเห็นพอง พลิกวิกฤติอียูระงับเจรจาเอฟทีเอเปนโอกาสระดม 
สมองคณะทำงานรวม 3 ฝายชวยกันทำการบานทุกประเด็นเจรจาใหเห็นตรงกันเพื่อรอวันถกรอบใหม 
อานตอ
- ผลสรุปการประชุมของคณะรัฐมนตรีตางประเทศสหภาพยุโรปเกี่ยวกับประเทศไทย

Opportunity from the Pause in �ailand-EU FTA 
Negotiation
9 July 2014, �an Online - NGO accorded with the private sector in taking advantage of 
the pause in �ailand-EU FTA negotiation to brainstorm so that the tripartite working 
group reaches the same ground on all issues in preparation for the next round of 
negotiation.
- Full article in �ai
- EU Council conclusions on �ailand

คณะกรรมการ SPS ตกลงเรื่องขั้นตอนสำหรับการไกลเกลี่ยขอขัดแยง 
ระหวางความปลอดภัยทางอาหารและสุขภาพพืช-สัตว
11 ก.ค. 2557 องคการการคาโลก - การประชุมสมาชิกองคการการคาโลกเมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2557 
ไดตกลงใชกระบวนการจัดการความแตกตางในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยทางอาหารและสุขภาพพื
ชและสัตว หากไมมีการแยงจากประเทศสมาชิกภายในวันที่ 5 กันยายน 2557 อานตอ(ภาษาอังกฤษ)

SPS Committee set to agree steps for mediating food safety, 
animal-plant health friction
11 July 2014, WTO  - WTO members meeting on 9–10 July 2014 have agreed on a new 
procedure to help them settle their di�erences on food safety and animal and plant health 
measures, so long as there are no objections by 5 September 2014. Read more
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51 ประเทศใหสัตยาบันในพิธีสารนาโงยาซึ่งจะมีผลบังคับใชใน 
เดือนตุลาคม
11 ก.ค. 2557 Intellectual Property Watch - พิธีสารนาโงยาซึ่งวาดวยการเขาถึงและการแบงผลประโยชน 
จากการใชทรัพยากรทางชีวภาพจะเริ่มมีผลบังคับใชในวันที่ 12 ตุลาคม 2557 นี้ ภายหลังจากที่ประเทศ 
สมาชิกไดใหสัตยาบันเพิ่มอีก 12 ประเทศเมื่อสัปดาหที่แลว อานตอ (ภาษาอังกฤษ)
- พิธีสารนาโงยา 

With 51 rati�cations, Nagoya Protocol to enter into force in 
October 
15 July 2014, Intellectual Property Watch - �e Nagoya Protocol on access and bene�t-shar-
ing of genetic resources will enter into force on 12 October, following the rati�cation of 12 
more countries last week. Read more
- Nagoya Protocol

อาเซียน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด เตรียมพรอมลงนามพิธีสาร 
ปรับปรุง FTA
16 ก.ค. 2557 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  - อาเซียน ออสเตรเลียและนิวซีแลนดเตรียมพรอมลงนาม 
พิธีสารปรับปรุง FTA เล็งเพิ่มความสะดวกใหนักธุรกิจ และขยายมูลคาการคาและการลงทุนระหวางกัน 
อานตอ

ASEAN, Australia and New Zealand getting ready to sign 
Protocol of Amendment
16 July 2014, Department of Trade Negotiations, �ailand  - ASEAN, Australia and New 
Zealand are preparing to sign the Protocol of Amendment for the AANZFTA, aiming to 
facilitate business and increase trade and investment values.
- Full article in �ai
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โคเด็กซ รับขอแนะนำใหมเรื่องความปลอดภัยอาหาร 
17 ก.ค. 2557 Intellectual Property Watch  - คณะกรรมาธิการรวมดานความปลอดภัยอาหารของ 
สหประชาชาติไดกำหนดระดับมาตรฐานของสารตาง ๆ ซึ่งรวมไปถึงสารตะกั่ว สารหนูและยาสัตว 
ในอาหาร อานตอ (ภาษาอังกฤษ)
- ผลจากการประชุมคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหารครั้งที่ 37 (ภาษาอังกฤษ)

Codex Alimentarius Adopts New Food Safety 
Recommendations
17 July 2014, Intellectual Property Watch - A joint United Nations commission on food 
safety this week has set several new standards on level of lead, arsenic and drugs appearing 
in food. Read more
- Decisions taken at the 37th session of the Codex Alimentarius Commission

ASEAN หารือวิธีการบังคับใชกฎหมายเพื่อการแขงขันอยางมี 
ประสิทธิภาพ
18 ก.ค. 2557 สำนักเลขาธิการ ASEAN - การประชุม ASEAN Competition ครั้งที่ 4 ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญดาน 
การแขงขันและผูมีสวนไดสวนเสียภาครัฐและเอกชนจากประเทศ ASEAN ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ญี่ปุน 
สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และองคกรระหวางประเทศตาง ๆ เชน UNCTAD และ
OECD เขารวมแลกเปลี่ยนประสบการณการบังคับใชนโยบายและกฎหมายการแขงขันของประเทศ ASEAN 
อานตอ (ภาษาอังกฤษ) 

ASEAN Discusses Approach to E�ective Competition 
Enforcement
18 July 2014 ASEAN Secretariat  - �e 4th ASEAN Competition Conference brought 
together competition experts and public-private stakeholders from ASEAN, Australia, 
New Zealand, Japan, Republic of Korea, US, EU and international entities such as 
UNCTAD and the OECD, to discuss the experiences of ASEAN Member States (AMS) 
in Competition Policy and Law (CPL) enforcement and share knowledge on remedies 
and innovative methodologies to combat anticompetitive conducts. Read more
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่

สรางความสอดคลองขอกำหนดในการควบคุมอาหารของอาเซียนเพื่อ
ขจัดอุปสรรคทางการคา
18 ก.ค. 2557 สำนักเลขาธิการ ASEAN  - เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2557 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง "การทบทวนและพัฒนาแนวทางสำหรับ ASEAN Common Food Control Requirements (ACFCRs)"  
ณ สำนักเลขาธิการ ASEAN ณ กรุงจาการตา เพื่อพิจารณา ACFCRs ฉบับที่มีอยูซึ่งตีพิมพในป 2549 
และรางฉบับใหม  อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

Harmonising Food Control Requirements in ASEAN to 
Remove Trade Barriers
18 July 2014, ASEAN Secretariat  - A Workshop on Review and Development of Guide-
lines on ASEAN Common Food Control Requirements (ACFCRs) was held on 14 – 15 
July 2014 at the ASEAN Secretariat, Jakarta, to review the existing ACFCRs published in 
2006 and the proposed new draft Guidelines. Read more

Azevêdo เปดตัว Trade Facilitation Agreement Facility 
เพื่อชวยเหลือประเทศพัฒนานอยที่สุดและประเทศกำลังพัฒนา  
22 ก.ค. 2557 องคการการคาโลก - องคการการคาโลกเปดความริเริ่มใหมซึ่งจะชวยใหประเทศกำลัง 
พัฒนาและประเทศพัฒนานอยที่สุดเก็บเกี่ยวสิทธิประโยชนจากความตกลงฉบับใหมวาดวยการอำนวย 
ความสะดวกทางการคาซึ่งไดรับความเห็นชอบในการประชุมรัฐมนตรีที่บาหลีเมื่อเดือน ธันวาคม 
พ.ศ.2556 อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

Azevêdo launches new WTO Facility to deliver support to 
LDCs and developing countries
22 July 2014, WTO  - A new initiative unveiled at the WTO on 22 July 2014 will help 
developing countries and least-developed countries reap the bene�ts of the WTO’s new 
Trade Facilitation Agreement, which was agreed at the Bali Ministerial Conference in 
December 2013. Read more  
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ภาคเอกชนฟงขาวดี: คสช. ไฟเขียวการอำนวยความสะดวกทางการคา
30 ก.ค. 2557 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ - นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย 
เปดเผยวา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 คณะรักษาความสงบแหงชาติไดใหความเห็นชอบเรื่องที่ไทย 
พรอมปฏิบัติไดทันทีตามความตกลงวาดวยการอำนวยความสะดวกทางการคา (Agreement on Trade 
Facilitation หรือ TFA) ภายใตองคการการคาโลก (WTO) เพื่อแจง WTO ทราบ อานตอ 

NCPO gives the green light to trade facilitation, good news 
for private sector
30 July 2014, Department of Trade Negotiations, �ailand  - Chutima Bunyapraphasara, 
Permanent Secretary of the Ministry of Commerce, revealed that the National Council for 
Peace and Order (NCPO) supports the implementation of the provisions of WTO’s Agree-
ment on Trade Facilitation (TFA) and that �ailand’s willingness to endorse the TFA will 
prove the country’s commitment to international organizations. 
- Full article in �ai 

FTA Watch อัด รธน.ชั่วคราว ตัดตอน ปชช. ทิ้งธรรมาภิบาลการทำ 
หนังสือสัญญาระหวางประเทศ
23 ก.ค. 2557 ประชาไท - กลุมศึกษาขอตกลงเขตการคาเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) ออกแถลงการณ 
“ละทิ้งธรรมาภิบาลในการทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศ ยึดคืนพื้นที่ประชาชน กระชับอำนาจ 
ชนชั้นนำไทย” อานตอ
- แถลงการณจาก FTA Watch
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

FTA Watch critiques on the interim Constitution 2014 
23 July 2014, Prachatai -  FTA Watch critiques the interim Constitution 2014 through its 
o�cial statement; “Leaving behind good governance in making international agreements, 
taking away the people’s space and retaining power among �ai elites.” 
- Full article in �ai
- Full statement by FTA Watch (�ai)
- Gist of Constitution of the Kingdom of �ailand (interim), B.E. 2557 (2014)
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คิด2: ไทยเปนเมดิคัลฮับ.. ใครรับ ใครจาย?
25 ก.ค. 2557 TDRI - มองรอบดานกับการเปนเมดิคัลฮับของไทย ใครได – ใครเสีย ไดในคิดยกกำลังสอง 
กับ ทีดีอารไอ อานตอ

�ink2: �ailand as the Medical Hub… Who reaps? 
Who pays?
25 July 2014, TDRI - Looking at all aspects of becoming a Medical Hub, who will it 
bene�t? Who will end up paying? �ink2 with TDRI.
- Infographic and video in �ai

กรรมการสุขภาพแหงชาติแนะเจรจาคาเสรี ตองฟงความเห็นทุกฝาย 
ในสังคม
26 ก.ค. 2557 Hfocus - เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) 
มีมติเห็นชอบใหเตรียมขอเสนอตอ ครม. ใหเนนกระบวนการมีสวนรวมในการเจรจาการคาและทำหนังสือ 
สัญญาระหวางประเทศ  ซึ่งสอดคลองกับขอเสนอจากการประชุมวิชาการการคาระหวางประเทศ 
และสุขภาพ ป 2556-2557 อานตอ
- ขาวการเขารวมการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ โดย พล.ต.อ.อดุลย

แสงสิงแกว
- มติการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 2/2557
- เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ การคาระหวางประเทศและสุขภาพ ป 2556-2557

Free Trade negotiations need to consider all sectors, 
suggestion from the National Health Commission
26 July 2014, Hfocus - National Health Commission meeting, held on 25 July 2014, agreed 
to prepare recommendations for submission to the cabinet, suggesting the cabinet to 
prioritize multi-sectoral involvement in trade negotiations and agreements. �e 
recommendation aligns with the recommendations from the International Trade and 
Health Conference 2013-2014.
- Full article in �ai
- Pol.Gen. Adul Sangsingkaew’s attendance at the National Health Commission

meeting
- Decisions from the National Health Commission meeting (�ai)
- Presentations from the International Trade and Health Conference 2013-2014
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คสช.ใหความสำคัญคุมครองและพัฒนาสิทธิบัตรไทยสูสากล
29 ก.ค. 2557 กลุมยุทธศาสตรและแผนการประชาสัมพันธ สำนักโฆษก - วันนี้ (29 ก.ค. 57) เวลา 15.40 น. 
ณ สโมสรทหารบก เทเวศร กรุงเทพฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม คสช. เพื่อบริหารราชการแผนดิน 
ครั้งที่ 8/2557 ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ผูบัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะหัวหนา คณะ 
รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เปนประธานฯ ร.อ.นายแพทยยงยุทธ มัยลาภ พรอมดวย 
นางสาวปถมาภรณ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โฆษกคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ฝายพลเรือน ไดแถลง 
ผลการประชุมฯ อานตอ
  
Priority placed by NCPO on intellectual property and patent 
protection
29 July 2014, Secretariat of the Prime Minister - July 29, 2014, at 1540hrs, at the Royal 
Army Club, �ewes, following the weekly meeting of National Council for Peace and 
Order (NCPO) chaired by Gen. Prayuth Chan-ocha, Commander-in-Chief of the Royal 
�ai Army, in his capacity as the NCPO Chief, Capt. Dr. Yongyuth Mayalarp, M.D., 
civilian Spokesperson of the National Council for Peace and Order (NCPO), and Ms. 
Patamaporn Ratanadilok Na Phuket, Mass Communication O�cer (Professional Level), 
held a press conference. Read more
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