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เอฟทีเอ ว็อทช แฉ ราง พรบ.ศุลกากร เปดประตูหลังให TRIPS+ 
ตามที่สหรัฐฯและอียูตองการ กระทบรุนแรงตออุตฯยาชื่อสามัญ ชี้ 
สนช.ตองรอบคอบ อยาหลงกลการสอดไส
8 ก.ย. 2557 FTA Watch - ตามที่สภานิติบัญญัติแหงชาติไดผานราง พรบ.ศุลกากร (ฉบับที่...) พ.ศ... 
โดยอางวาเพื่อทำหลักเกณฑศุลกากรการนำของเขาเพื่อการผานแดน หรือการถายลำออกนอก 
ราชอาณาจักรใหเปนตามมาตรฐานสากลนั้น เอฟทีเอ ว็อทช ระบุวา มีความพยายามสอดไสใหเกิด 
การจับยึดยาชื่อสามัญ โดยไมตองมีหมายจับและไมตองวางเงินประกันการขอตรวจจับ ซึ่งเปนขอเรียกรอง 
ของสหภาพยุโรป และสหรัฐฯในการเจรจาเอฟทีเอดานยามาโดยตลอด อานตอ 

FTA Watch claims TRIPS Plus provisions favored by the US 
and EU are let in ‘through the back door’ with the new draft 
Customs Act, serious impacts on generic drug industry. �e 
National Legislative Assembly must be cautious
8 September 2014, FTA Watch - – In response to the National Legislative Assembly passing 
the draft Customs Act (B.E. …) and claiming the Act will align �ai customs regulations 
with international standard, FTA Watch points out the attempt to slip in the provisions 
US and EU have always requested for in an FTA negotiation on medicines. �ey claimed 
that the drafted Act contains provisions that could lead to seizure of generic medicines 
without a search warrant or a security assurance.
- Full article in �ai

ขั้นตอนสำหรับการไกลเกลี่ยขอแตกตางดานความปลอดภัย 
ทางอาหารและสุขภาพพืช-สัตวตกลงใชอยางเปนทางการ
10 ก.ย. 2557 องคการการคาโลก - สมาชิกองคการการคาโลกตกลงใชกระบวนการจัดการความแตกตาง 
ในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยดานอาหารและสุขภาพพืชและสัตวอยางเปนทางการเนื่องจากไมมี 
การแยงจากประเทศสมาชิกภายในกำหนดสิ้นสุดวันที่ 5 กันยายน 2557 อานตอ (ภาษาอังกฤษ) 

Steps o�cially agreed for mediating food safety, animal-plant 
health friction
10 September 2014, WTO - A new mediation procedure to help members settle their 
di�erences on food safety and animal and plant health measures has o�cially been agreed 
since no objections were raised by the 5 September 2014 deadline. Read more

1

http://www.ftawatch.org/node/41156
http://www.ftawatch.org/node/41156
http://www.wto.org/english/news_e/news14_e/sps_10sep14_e.htm
http://www.wto.org/english/news_e/news14_e/sps_10sep14_e.htm


่

แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ
(International Trade and Health Program - ITH)

มูลนิธิเพือการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
(International Health Policy Program - IHPP)

ชัน 3 อาคารคลังพัสดุ ซอยสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Ministry of Public Health, Tiwanon Rd. Nonthaburi 11000, Thailand
Tel: +66(0) 2590-2382 Fax. +66(0) 2590-2385
Email: ith_news@ihpp.thaigov.net

้

ประณามขอตกลงใชสิทธิ ขวางเขาถึงยาตับอักเสบซี 
16 ก.ย. 2557 TCIJ - กิลลิแอดทำขอตกลงใหบริษัทยาอินเดียผลิตยาชื่อสามัญรักษาไวรัสตับอักเสบซีราคาถูก 
ขายไดในประเทศยากจน แตไมอนุญาตใหขายในประเทศกำลังพัฒนารวมทั้งไทย จีน และหลายประเทศใน 
ตะวันออกกลางและละติน มูลนิธิเขาถึงเอดสชี้ เปนแทคติคบริษัทยา หากำไร กีดกันผูปวยเขาถึงยา แบบใหม 
อานตอ 
 
Gilead’s voluntary licensing agreements criticized: blocking 
access to Hepatitis C medicine
16 September 2014, TCIJ - Gilead signed agreements with Indian pharmaceutical 
manufacturers licensing the production of generic hepatitis C medicine for sale in poor 
countries – excluding developing countries such as �ailand and China as well as many 
Middle Eastern and Latin American countries. AIDS Access Foundation claims the 
agreement to be pharmaceutical companies’ tactic to generate higher pro�ts which will block 
access to new medicines.
- Full article in �ai

ญี่ปุนชงไทยเดินหนาเจรจา JTEPA ไทย-ญี่ปุนตอหลังชะงักมากวา 5 ป
22 ก.ย. 2557 ฐานเศรษฐกิจ - ญี่ปุนชงไทยเดินหนาเจรจา JTEPA ไทย-ญี่ปุนตอหลังชะงักมากวา 5 ป 
เหตุปญหาการเมืองภายในประเทศ พรอมฟนการคาระหวางกัน รับญี่ปุนกังวลรัฐบาลที่มาจากรัฐประหาร 
แตไทยยืนยันการบริหารงานและการลงทุนทำดวยความโปรงใส อานตอ

Japan urges to resume JTEPA negotiation after over 5 years’ 
halt 
22 September 2014, �an Online - Japan urges �ailand to resume Japan-�ailand Economic 
Partnership Agreement ( JTEPA) negotiation, which has been halted for over �ve years due 
to internal political con�ict, to restore trade between the two countries. Japan expresses 
concern about having the government formed from a coup d'état while �ailand assures 
transparency in its administration and investments.
- Full article in �ai
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สศก. เผย FTA อาเซียน-เกาหลี ลุยเปดเสรีตลาดสินคาเพิ่มเติม
25 ก.ย. 2557 ไทยรัฐ - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดินหนาเปดตลาดสินคาเกษตรไทยเพิ่มเติมภายใต 
ความตกลงการคาเสรีอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลี เผยที่ผานมา ไทยไดเปรียบดุลการคาตอเกาหลี 
เฉลี่ยมากกวา 13,000 ลานบาทตอป... อานตอ 

O�ce of Agricultural Economics reveals ASEAN-Korea 
FTA to further liberalize commodity market
25 September 2014, �airath - O�ce of Agricultural Economics further liberalize 
�ailand’s agricultural product market under the ASEAN-Korea FTA. �ailand has 
gained positive balance of trade over Korea, on average of over 13 billion baht per annum. 
- Full article in �ai

ซองบุหรี่แบบเรียบเริ่มคืบ เมื่อฝรั่งเศสเผยรางกฎหมาย
25 ก.ย. 2557 Intellectual Property Watch - ในวันนี้ นางมาริโซล ตูแรน รัฐมนตรีกระทรวงสวัสดิการสังคม 
สุขภาพ และสิทธิสตรี ประเทศฝรั่งเศสประกาศแผนงานเพื่อลดการบริโภคยาสูบในประเทศฝรั่งเศส 
ซึ่งครอบคลุมถึงการใชซองบุหรี่แบบเรียบ โดยแผนงานระดับชาตินี้มีขอแนะนำหลายประการ ซึ่งจะรวมอยู 
ในรางกฎหมายสุขภาพฉบับใหม ซึ่งจะตองนำเสนอตอรัฐสภา ตามที่กระทรวงฯแถลงขาว 
อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

Tobacco Plain Packaging Gains Ground As France Introduces 
Draft Bill
25 September 2014, Intellectual Property Watch  - French Minister for Social A�airs, Health 
and Rights of Women Marisol Touraine today announced a national programme to reduce 
tobacco use in France, including plain packaging. �e national programme includes a set of 
recommendations, which will be included in the new health draft law to be presented to the 
Parliament, according to a health ministry press release. Read more
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http://www.thairath.co.th/content/452699
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องคการการคาโลกจัดสัมมนาเรื่อง Cross-Cutting Issues ภายใต 
ความตกลงการคาระดับภูมิภาค
25 ก.ย. 2557 องคการการคาโลก - สำนักงานเลขานุการองคการการคาโลกจัดสัมมนาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 
เพื่อถก WTO Staff Working Papers วาดวยเรื่องของความตกลงการคาระดับภูมิภาค ซึ่งครอบคลุมหลาย 
ประเด็นที่เกี่ยวของกับความตกลงการคาระดับภูมิภาค เชน การเขาถึงตลาดสินคาและบริการ กฎวาดวย 
ถิ่นกำเนิดสินคา กฎในการบริการ มาตรการตอบโต การทุมตลาดและมาตรการปกปอง การอำนวยความ 
สะดวกทางการคา ทรัพยสินทางปญญา และการระงับ ขอพิพาท โดยทั้งหมดนี้อยูบนพื้นฐานของประเด็น 
ที่แจงตอองคการการคาโลก อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

WTO Seminar on Cross-Cutting Issues in Regional Trade 
Agreements
25 September 2014, WTO - �e Secretariat organized a seminar on 25 September to discuss 
WTO Sta� Working Papers on regional trade agreements (RTAs). �e papers cover a range 
of issues covered by RTAs, including market access in goods and services, rules of origin, 
services rules, anti-dumping and safeguard provisions, trade facilitation, intellectual property, 
and dispute settlement provisions, and are based on all RTAs noti�ed to the WTO. 
Read more 

ผูสนับสนุนสุขภาพเรียกรองสหภาพยุโรปหันกลับนโยบายทางการคา 
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคดานสุขภาพ
29 ก.ย. 2557 Intellectual Property Watch - องคกร Health Action International, Europe และ Oxfam 
ออกเอกสารสรุปยอเรื่อง “Trading Away Access to Medicines: How the European trade agenda 
continues to undermine access to medicines” โดยเนื้อหาโตแยงวา ขอกังวัลใหม เชน ขอกังวลเกี่ยวกับ 
ไวรัสอีโบลาและการคุกคามจากเชื้อดื้อยาที่ไมมีการตรวจสอบบงบอกถึงความจำเปนที่จะตองมีรูปแบบ 
ใหมในการจัดการเงินทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายา อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

Health Advocates Demand U-Turn in EU Trade Policy To 
Align With Its Health Objectives
29 September 2014, Intellectual Property Watch  - Health Action International, Europe and 
Oxfam today issued a brie�ng paper entitled, “Trading Away Access to Medicines: How 
the European trade agenda continues to undermine access to medicines.” �e paper argues 
that new concerns such as the ebola virus and the threat of unchecked antimicrobial 
resistance show the need for a new model for �nancing pharmaceutical research and 
development. Read more 
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http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/wkshop_sept14_e/wkshop_sept14_e.htm
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สมาชิกองคการการคาโลกถกงานดานการอำนวยความสะดวกทาง 
การคาในอนาคต ในขณะที่ความขัดแยงในเนื้อหาพิธีสารยังคงอยู
29 ก.ย. 2557 องคการการคาโลก - คณะกรรมการเตรียมการเพื่อการนำการอำนวยความสะดวก 
ทางการคาไปสูการปฏิบัติขององคการการคาโลกยังไมสามารถกำหนดทิศทางสำหรับการนำไปสูการ 
ปฏิบัติได เนื่องจากยังติดขัดเรื่องการลงมติยอมรับเครื่องมือ (พิธีสาร) ที่จะทำใหขอตกลงเรื่องการอำนวย 
ความสะดวกทางการคามีผลบังคับใช อานตอ (ภาษาอังกฤษ)
      
WTO members debate future work on trade facilitation as 
deadlock on protocol remains
29 September 2014, WTO - �e WTO committee preparing work on implementing a trade 
facilitation deal was unable to agree on 29 September 2014 on how to proceed, as dead-
lock continued on adopting the instrument to trigger the process for the Agreement’s 
entry into force (the so-called “Protocol”). Read more 

แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (International Trade and Health Program - ITH)
มูลนิธิเพือการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (International Health Policy Program - IHPP)
ชัน 3 อาคารคลังพัสดุ ซอยสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

Ministry of Public Health, Tiwanon Rd. Nonthaburi 11000, Thailand
Tel: +66(0) 2590-2382 Fax. +66(0) 2590-2385 Email: ith_news@ihpp.thaigov.net 

่
้

สนับสนุนโดย

5

http://www.wto.org/english/news_e/news14_e/fac_29sep14_e.htm
http://www.wto.org/english/news_e/news14_e/fac_29sep14_e.htm



