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กรมทรัพยสินทางปญญาเดินหนาแกไขกฎหมายสิทธิบัตร
5 ม.ค. 59 กรมทรัพยสินทางปญญา - กระทรวงพาณิชยเดินหนาแกไขกฎหมายสิทธิบัตรซึ่งใชบังคับ 
มานานกวาสิบหาปเพื ่อพัฒนากฎหมายใหทันสมัยอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนใหง าย 
และรวดเร็วขึ ้นรวมทั ้งแกไขเพิ ่มเติมบทบัญญัติเพื ่อรองรับการเขาเปนภาคีความตกลงกรุงเฮก 
วาดวยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมระหวางประเทศ (Hague Agreement 
Concerning the International Registration of Industrial Designs) และรองรับการเขาเปนภาคีพิธีสาร 
แกไขความตกลงทริปสดานสาธารณสุข (Protocol Amending the TRIPS Agreement) (Doha Declaration) 
อานตอ

Department of Intellectual Property forges ahead with patent 
law amendment
5 January 2016, Department of Intellectual Property - �e Ministry of Commerce proceeds in 
amending the patent law which has been in place for �fteen years to keep the law up to date 
and facilitate the registration process, making registration easier and quicker. Amendments 
were also made in preparation for the accession to the Hague Agreement Concerning the 
International Registration of Industrial Designs and the Protocol Amending the TRIPS 
Agreement. Read full article in �ai
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สหรัฐฯ เดินหนาขยายความสัมพันธการคาการลงทุนไทย พรอมเชื่อมอาเซียน
20 ม.ค. 59 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ - เอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสหรัฐอเมริกา 
ประจําประเทศไทย (นายกลิน ที. เดวีส) ไดเขาเยี่ยมคาราวะรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย (นางอภิรดี 
ตันตราภรณ) เนื่องในโอกาสเขารับตําแหนงใหมอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ 
โรงแรมคอนราด โดยสหรัฐฯ เชื่อมั่นในการปฏิรูปประเทศของไทย และพรอมสนับสนุนการดําเนินการเขาสู 
ประชาธิไตยที่สมบูรณ รวมทั้งยินดีกับบทบาทสําคัญของไทยในเวทีเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะการที่ไทย 
ไดเขารวมประกาศความสําเร็จของการเจรจา ITA Expansion ในระหวางการประชุมรัฐมนตรีการคา 
ขององคการการคาโลก ครั้งที่ 10 (MC10) ณ ประเทศเคนยา เมื่อเดือนธันวาคม ที่ผานมา อานตอ

US strengthen trade and investment ties in �ailand. Ready to 
connect with ASEAN
20 January 2016, Department of Trade Negotiations - U.S. Ambassador to the Kingdom of 
�ailand, H.E. Glyn T. Davies, meets the Minister of Commerce (Mrs. Apiradi Tantraporn) 
in commemoration of his o�cial appointment on 20 January at Conrad Hotel. �e U.S. 
expressed its con�dence in �ailand’s reformation and readiness to support �ailand into 
achieving democracy. It celebrated �ailand’s role in the global economy, particularly 
�ailand’s part in the success of the negotiation for Information Technology Agreement 
(ITA) Expansion at the World Trade Organization (WTO)’s tenth Ministerial Conference 
(MC 10) in Kenya last December. Read full article in �ai
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http://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1796:2016-01-05-07-33-49&catid=8:news&Itemid=332
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‘พาณิชย’ปูพรมรับฟงเสียงสะทอน TPP 
22 ม.ค. 59 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ - นายวินิจฉัย แจมแจง ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวง 
พาณิชยเปดเผยวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการศึกษาความพรอม 
ของไทยตอความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟก (ทีพีพี) ไดมอบหมายใหรับฟงความเห็นของ 
ทุกภาคสวน เพื่อนํามาประกอบการศึกษาวิเคราะหผลดีและผลเสียของการดําเนินงานภายใตทีพีพี โดย 
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศไดมีแผนรับฟงความเห็น รวมทั้งขอเสนอแนะของทุกภาคสวนอยางทั่วถึง 
โดยเจาะลึกรายสาขาทั้งในสวนกลางและทุกภูมิภาคอยางตอเนื่อง อานตอ
ขาวที่เกี่ยวของ:

- หวั่น TPPกระทบ "ระบบสุขภาพ" สวนทางผลศึกษาปญญาภิวัฒน

- รัฐตั้งธงเดินหนา TPP ประชาสังคม โต จะเอาอะไรมาเยียวยาชีวิตคน

- ภาคประชาสังคมจี้ ไทยตองประเมินผลกระทบสุขภาพ กอนเขารวม TPP 

- ไทยรวม TPP อันตราย รัฐถูกรอนอำนาจ ยา-เมล็ดพันธุแพงลิ่ว 

- 'โจเซฟ สติกลิตซ' วิพากษ TPP แนวโนมสรางปญหาเศรษฐกิจป 2559

- เอฟทีเอว็อทชถามนายกฯตั้งธง TPP หรือไม จึงใหคิดเรื่องเยียวยา ทั้งที่ยังไมไดศึกษาผลกระทบ

และเรงแกกฎหมายตาม TPP กอนเขาเจรจา 

- สธ.ตั้ง คกก.ศึกษาผลกระทบ TPP ตอระบบสาธารณสุข คาดรูผล ก.พ.นี้ 

‘Commerce’ opens for comments on TPP
22 January 2016, Department of Trade Negotiations - Winichai Cheamchaeng, Vice Minister 
for Commerce, revealed that the Minister of Commerce, as the chair of the sub-committee 
to study �ailand’s preparedness in joining the Trans-Paci�c Partnership (TPP), is 
committed to listen to the voices of all sectors to complement the study on the positive and 
negative impacts of TPP. �e Department of Trade Negotiations plans to take all comments 
and suggestions from all sectors, as well as to continuously look into details of speci�c issues 
at central and regional level. Full article in �ai 
Related news:

- Concerns on the impact of TPP on the “health system” – contradicts Panyapiwat’s 
studies (Article in �ai) 

-Government presses forward with TPP - Civil sector asks ‘compensation for people’s
lives?’  (Article in �ai)

- Civil society demands for health impact assessment before joining TPP (Article in �ai) 
- Joining TPP, a danger for �ailand. Limits power of state. Overpriced drugs and

seeds. (Article in �ai) 
- In 2016, let's hope for better trade agreements - and the death of TPP 
- FTA Watch questions PM on compensation for TPP (Article in �ai)
- MOPH sets up committee to study TPP impact on health system - expecting to see 

results within February (Article in �ai)
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http://www.dtn.go.th/images/103/Minky/22-1-59%20_TPP.pdf
http://www.dtn.go.th/images/103/Minky/22-1-59%20_TPP.pdf
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1454153069
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1454153069
https://www.facebook.com/ftawatch/photos/a.526616774015814.122984.413915878619238/1118619818148837/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ftawatch/photos/a.526616774015814.122984.413915878619238/1118619818148837/?type=3&theater
http://www.hfocus.org/content/2016/01/11506
http://www.hfocus.org/content/2016/01/11506
http://m.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1452484128
http://m.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1452484128
http://prachatai.org/journal/2016/01/63430
http://www.theguardian.com/business/2016/jan/10/in-2016-better-trade-agreements-trans-pacific-partnership
https://www.facebook.com/ftawatch/photos/a.526616774015814.122984.413915878619238/1110512428959576/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ftawatch/photos/a.526616774015814.122984.413915878619238/1110512428959576/?type=3&theater
http://www.hfocus.org/content/2016/01/11526
http://www.hfocus.org/content/2016/01/11526
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อาเซียนจะเรงหาขอสรุปเร่ืองแผนยุทธศาสตรดานการคาสินคาหลังป 2015
25 ม.ค. 59 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ - นางสาวศิรินารถ ใจมั่น อธิบดีกรมเจรจาการคา 
ระหวางประเทศ เปดเผยวา กระทรวงพาณิชย โดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ จะเปนเจาภาพจัด 
การประชุมคณะกรรมการประสานงานการดําเนินการภายใตความตกลงการคาสินคาของอาเซียน 
(Coordinating Committee on ATIGA : CCA) ครั้งที่ 20 ระหวางวันที่ 25-29 มกราคม 2559 ณ จังหวัดภูเก็ต 
พรอมกับการประชุมคณะอนุกรรมการความตกลงการคาสินคาของอาเซียนดานกฎถิ่นกําเนิดสินคา 
และการประช ุ มผ ู  เ ช ี ่ ย ว ช าญด  านกฎหมายว  า ด  ว ยความตกลงการค  าส ิ นค  า อ า เซ ี ยน 
โดยจะมีสมาชิกอาเซียนเขารวมประชุมรวมประมาณ 150 คน จากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ  
อานตอ
ขาวที่เกี่ยวของ:

- อาเซียนเรงเดินหนาสานตอความรวมมือ

- ขาดแคลนพยาบาล ปมทาทายสังคมอาเซียน

- เรื่องวิตกวงการแพทยไทย เมื่อเปดเออีซี 

ASEAN seeks agreement on post 2015 strategy for trade in goods
25 January 2016, Department of Trade Negotiations - Sirinart Chaimun, Director-General of 
the Department of Trade Negotiations (DTN), revealed that the DTN, on behalf of the 
Ministry of Commerce, will host the 20th Coordinating Committee on ASEAN Trade in 
Goods Agreement (CCA) Meeting, as well as the Sub-Committee meeting on Rules on 
Origin and the legal experts meeting on ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) on 
25 – 29 January in Phuket, �ailand. �e meetings expect the attendance of proximately 150 
Delegates from the ten ASEAN Member States. Read full article in �ai
Related news:

- ASEAN continues its cooperation (Article in �ai)
- Nurse shortage – an ASEAN challenge  (Article in �ai) 
- AEC - a concern of medical practitioners (Article in �ai) 

WHO ศึกษาผลกระทบของพิธีสารนาโงยาวาดวยการแบงปน
ผลประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม
26 ม.ค. 59 Intellectual Property Watch - สหราชอาณาจักรและเนเธอรแลนดชี้ การบังคับใชของพิธีสาร 
วาดวยการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการใชประโยชนทรัพยากร
พันธุกรรมอยางเปนธรรมและเทาเทียมนั้น อาจสงผลตอการแบงปนตัวอยางเชื้อโรคระหวางประเทศ 
โดยทั้งสองประเทศไดเรียกรองใหองคการอนามัยโลก (World Health Organization – WHO) ศึกษา 
ผลกระทบที่สามารถเกิดขึ้นจากการบังคับใชพิธีสารดังกลาว อานตอ (ภาษาอังกฤษ) 
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http://www.dtn.go.th/images/103/Minky/25-1-59%20CCA%20phuket.pdf
http://www.dtn.go.th/images/103/Minky/25-1-59%20CCA%20phuket.pdf
http://www.dtn.go.th/images/103/Minky/11-1-59%20SEOM_HLTF-EI.pdf
http://www.dtn.go.th/images/103/Minky/11-1-59%20SEOM_HLTF-EI.pdf
http://www.posttoday.com/biz/aec/409597
http://www.posttoday.com/biz/aec/409597
http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/636580
http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/636580
http://www.ip-watch.org/2016/01/26/who-to-study-effect-of-nagoya-protocol-on-sharing-of-genetic-materials/
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ประเทศไทยยอมรับพิธีสารแกไขความตกลงทริปสเปนประเทศที่สาม
ในป 2559
28 ม.ค.59 องคการการคาโลก - ในวันที่ 28 มกราคมที่ผานมา ประเทศไทยไดยื่นตราสารยอมรับพิธีสาร 
แกไขความตกลงวาดวยทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคาหรือความตกลงทริปสป 2548 สงผลให 
ประเทศไทยเปนสมาชิกองคการการคาโลก (World Trade Organization – WTO) ประเทศที่สามที่ไดยื่น 
ตราสารดังกลาวภายในป 2559 นี้ โดยการยอมรับพิธีสารนี้เปนประเด็นที่มีการถกเถียงกันในระดับ 
ประเทศมานานหลายป อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

�ailand is third WTO member to accept protocol amending 
the TRIPS Agreement in 2016
28 January 2016, World Trade Organization - �ailand deposited its instrument of 
acceptance for the 2005 protocol amending the WTO’s Agreement on Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) on 28 January 2016, becoming the third 
WTO member to do so in 2016. �ailand accepted the amendment after several years of 
debate at the national level. Read more

ไทย-นิวซีแลนดสานสัมพันธทางการคา
27 ม.ค. 59 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ - เอกอัครราชทูตนิวซีแลนดประจําประเทศไทย นาย เบน คิง 
(H.E. Mr. Ben King) เขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเพื่อแนะนําตัวในโอกาสเขารับตําแหนงใหม 
และกระชับความสัมพันธทางการคาและการลงทุน ระหวางสองประเทศ อานตอ

�ailand - New Zealand strengthen trade ties
27 January 2016 Department of Trade Negotiations - New Zealand Ambassador to the 
Kingdom of �ailand, H.E. Mr. Ben King, meets the �ai Minister of Commerce in 
commemoration of his appointment and to strengthen trade and investment ties between 
the two countries. Read full article in �ai

WHO To Study E�ect Of Nagoya Protocol On Sharing Of 
Genetic Materials
26 January 2016, Intellectual Property Watch  - �e implementation of a protocol ensuring 
access to genetic resources and the fair and equitable bene�t-sharing of commercial bene�ts 
might a�ect the sharing of pathogens samples between countries, said the United Kingdom 
and the Netherlands, who asked the World Health Organization to study possible 
implications of the protocol’s implementation. Read more
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สนับสนุนโดย

การเจรจา FTA ไทย-ปากีสถาน รอบที่ 2 มีความคืบหนามาก
29 ม.ค. 59 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ - นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ รองอธิบดีกรมเจรจาการคา 
ระหวางประเทศ หัวหนาคณะผูแทนไทย เขารวมการเจรจา FTA ไทย-ปากีสถาน ครั้งที่ 2 ณ 
กรุงอิสลามาบัด ประเทศสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เปดเผยวาการประชุมครั้งนี้ประสบความสําเร็จ 
เปนอยางมาก โดยทั้งสองฝายสามารถหาขอสรุปตกลงขอบทดานมาตรการสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช 
และมาตรการที่เปนอุปสรรคทางเทคนิคตอการคาไดแลว สวนการเจรจาขอบทอื่นๆ ไดแก การคาสินคา 
กระบวนการทางศุลกากรและการอํานวยความสะดวกทางการคา การเยียวยาทางการคา และประเด็น 
ดานกฎหมายอื่นๆ ก็มีความคืบหนาไปมาก อานตอ

Much progress seen at the second round of negotiations for 
�ailand-Pakistan FTA 
29 January 2016, Department of Trade Negotiations - Ms. Sunanta Kangvalkulkij, Deputy 
Director-General of the Department of Trade Negotiations attends the second �ailand – 
Pakistan FTA negotiation in Islamabad, Pakistan. She revealed that the meeting was 
successful with the two parties being able to reach an agreement on sanitary and 
phytosanitary measures as well as on measures that are technical barriers to trade. 
Negotiations for other issues such as trade in goods, customs procedures and trade 
facilitation, trade remedies, and other legal issues also showed much progress. 
Read full article in �ai 

WHO ถกประเด็นโปลิโอ ไวรัสตับอักเสบซี วัคซีน และความสามารถซื้อได
29 ม.ค. 59 Intellectual Property Watch - คณะกรรมการบริหารองคการอนามัยโลก (World Health 
Organization - WHO) พิจารณารายงานทีเกี่ยวของกับโรคติดตอ เชน โปลิโอและวัคซีน ในขณะเดียวกัน 
ประเทศกำลังพัฒนาไดเนนย้ำถึงประเด็นการเขาถึงและสามารถซื้อไดของการรักษาตาง ๆ ทั้งนี้ คณะ 
กรรมการฯ เห็นพองใหมีการจัดตั้งการประชุมปลายเปดระหวางภาคสวนเพื่อที่จะหาขอตกลงสำหรับ 
การปฏิรูปธรรมนูญขององคการ อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

WHO Discusses Polio, Hepatitis C, Vaccines, A�ordability
29 January 2016, Intellectual Property Watch – �e World Health Organization Executive 
Board noted a number of reports on communicable diseases, such as poliomyelitis, and 
vaccines. Developing countries underlined the a�ordability and accessibility of treatments. 
�e board also agreed on the setting up of an open-ended intergovernmental meeting to 
come to agreement on the organisation’s governance reform. Read more 

International Health Policy Program (IHPP) is a leading institute 
in Health Policy and System Research for evidence-based policy making
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