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1.  Thai junta's battle with Australian miner puts law under spotlight 
Kingsgate brings mine closure dispute to international arbitration 

7 June 2018, Nikkei Asian Review - An Australian gold miner’s arbitration case against 
Thailand’s ruling military junta has put the spotlight on a constitutional law that gives the 
government sweeping power to intervene on any matter it sees fit.   
Read more at https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Thai-junta-s-battle-with-
Australian-miner-puts-law-under-spotlight 
 
Related news 

- Ministry denies settlement talks with mining firm  

คงิสเกตฯ เร่ิมอนญุาโตตุลาการเต็มรูปแบบ กรณีรัฐบาลไทยใชอํานาจ 
ม.44 ปดเหมอืงทอง  
1 มิถุนายน 2561, มติชนออนไลน – บริษัทคิงสเกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด ย่ืนคําเสนอขอพิพาทตอ
อนุญาโตตุลาการระหวางประเทศแลว  สืบเน่ืองจากกรณีที่รัฐบาลไทยใชอํานาจ ม.44 ออกคําสั่งเรื่องการแกไข
ปญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแรทองคํา ทั้งน้ีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเผยวา ตลอด
กระบวนการยังสามารถหารือเพื่อหาทางออกรวมกันได อานตอ 
 

 

2. WTO members intensify discussions on standards 
19 June 2018, WTO - WTO members continued their three-year review of the Technical 
Barriers to Trade (TBT) Agreement, proposing ideas on how to improve implementation of 
the Agreement at a TBT committee meeting on 19-21 June. Eleven new proposals were 
submitted by members, with the committee scheduled to conclude the review by November 
2018. Members also discussed 61 specific trade concerns, 8 of which are new.  Read more 
 

สมาชิกองคการการคาโลกรวมกนัอภิปรายประเด็นมาตรฐานอยาง
เขมขน 
19 มิถุนายน 2561, องคการการคาโลก (WTO) - สมาชิกองคการการคาโลก (WTO) ไดรวมกันทบทวนความ

ตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา (TBT) ที่จัดข้ึนทุก ๆ 3 ป เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงการ

ดําเนินการตามขอตกลง ซึ่งการประชุมคณะกรรมการความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา (TBT) 

ที่จัดข้ึนเมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายนน้ัน สมาชิกไดเสนอขอเสนอข้ึนใหม 11 ขอ ทั้งน้ีคณะกรรมการไดกําหนดวัน

เพื่อหาขอสรุปอีกครั้งภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 นอกจากน้ีสมาชิกยังกลาวถึงขอกังวลดานการคาเฉพาะ

เรื่องอีก 61 ขอ โดย 8 ขอเปนขอกังวลใหมที่เกิดข้ึน อานตอภาษาอังกฤษ 

  

 

https://www.bangkokpost.com/news/general/1482029/ministry-denies-settlement-talks-with-mining-firm
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_980679
https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/tbt_21jun18_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/tbt_21jun18_e.htm
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3. Govt considers ‘total ban’ on the import of e-waste 

21 June 2018, The Nation– The government is seriously considering an immediate ban on the 
import of electronic waste. “We will determine if the use of Article 44 is necessary to enforce 
the ban,” Defence Ministry spokesman Lt-General Kongcheep Tantravanich said yesterday, 
referring to the decision by a reform committee that is chaired by Deputy Prime Minister and 
Defence Minister General Prawit Wongsuwon.  Read more 
 
Related news 

- Environmental tax could cut e-waste: Proposal envisions levy on imported gadgets  

รัฐบาลพิจารณา “หาม” นาํเขาขยะอเิล็กทรอนกิส 
22 มิถุนายน 2018, Open Development Thailand (ODT) - รัฐบาลกําลังพิจารณาอยางจริงจังเกี่ยวกับ

การหามนําเขาขยะอิเล็กทรอนิกส โดยเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ที่ผานมา พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย โฆษก

กระทรวงกลาโหม กลาววา “พวกเราจะพิจารณาความจําเปนในการใชมาตรา 44.เพื่อการบังคับในการหาม” 

ซึ่งอางอิงจากการตัดสินใจของคณะกรรมการปฏิรูปที่มีโดยมีพลเอกประวิทย วงษสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเปนประธาน อานตอ 

 
ขาวท่ีเกี่ยวของ 

- ภาษีสิ่งแวดลอมอาจลดขยะอิเล็กทรอนิกส 

 
 

4. US Raises Economic Concerns About Proposals At WIPO On Patents 
And Genetic Resources 

27 June 2018, Intellectual Property Watch -  Normally known for sanguine views of rules to 
strengthen intellectual property rights globally, the United States government this week 
submitted a paper at the World Intellectual Property Organization putting forward private 
sector economic concerns about proposals to strengthen international rules for patenting of 
genetic resources aimed largely at helping developing countries.  Read more 
 

สหรัฐฯ ชูขอกังวลทางเศรษฐกจิเกี่ยวกบัขอเสนอขององคการทรัพยสนิ
ทางปญญาโลก (WIPO) เร่ืองสทิธบิัตรและทรัพยากรพันธุกรรม 
27 มิถุนายน 2561 Intellectual Property Watch -  เปนที่ทราบกันดีเกี่ยวกับขอตกลงเรื่องการสรางเสริม

สิทธิในทรัพยสินทางปญญาทั่วโลก รัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดย่ืนหนังสือขอเสนอไปที่องคการทรพัยสนิทางปญญา

 

 
 

http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30348233
https://www.bangkokpost.com/business/news/1493670/environmental-tax-could-cut-e-waste.%20View%20our%20policies%20at%20http:/goo.gl/9HgTd%20and%20http:/goo.gl/ou6Ip.
https://thailand.opendevelopmentmekong.net/th/news/govt-considers-total-ban-on-the-import-of-e-waste/
https://thailand.opendevelopmentmekong.net/th/news/environmental-tax-could-cut-e-waste/
http://www.ip-watch.org/2018/06/27/us-paper-wipo-pits-business-public-interest-patents-genetics/
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โลก (WIPO) เกี่ยวกับการผลักดันเศรษฐกิจในภาคเอกชน โดยมีขอหวงกังวลประเด็นขอเสนอเพื่อเสริมสรางกฎ

ระหวางประเทศในการ จดสิทธิบัตรทรัพยากรพันธุกรรมเพื่อชวยเหลือกลุมประเทศกําลังพัฒนา อานตอ

ภาษาอังกฤษ 

 

 

5. Australian Tobacco Plain Packaging Upheld In Decision At WTO 
28 June 2018, Intellectual Property Watch -  A World Trade Organization dispute settlement 
panel has ruled that Australia’s law requiring tobacco products be sold in plain packages in 
the interest of public health does not violate the country’s obligations at the global trade 
body. In Australia and increasingly in other countries, tobacco must be sold with no 
trademarks or marketing visible other than name. The landmark dispute was seen by some as 
at the nexus of economic and health interests for the WTO.  Read more 

องคการการคาโลกช้ีออสเตรเลยีมสีทิธิอ์อกกฎหมาย “บุหร่ีซองเปลา”   
29 มิถุนายน 2561 เดลินิวส- คณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพพิาทการคาขององคการการคาโลก (WTO) มีมติวา

ออสเตรเลียมีความชอบธรรมในการออกกฎหมายใหบหุรี่ที่วางจําหนายในประเทศ “ตองเปนซองเปลา” และ

ปฏิเสธการรองเรียนของกลุมประเทศผูผลิตยาสูบรายใหญของโลก อานตอ 

 

 

6. The Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products is live! 

28 June 2018, WHO - Yesterday, 27 June 2018, the conditions for the entry into force of the 

first legally binding instrument adopted under the WHO FCTC were met, paving the way to 

eliminate illicit trade of tobacco products.  Read more 

แนวทางปฏบิตัิในการกําจัดการลักลอบคาบุหร่ีเถื่อนมผีลบังคบัใชแลว! 
27 มิถุนายน 2561 องคการอนามัยโลก- เงื่อนไขในการใชเครื่องมือที่ทําใหเกิดผลการบังคับใชทางกฎหมาย 

ไดรับการลงมติแลวภายใตอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสบูขององคการอนามัยโลก (WHO Framework 

Convention on Tobacco Control: WHO FCTC) ซึ่งความสําเร็จน้ีจะเปนการปทูางในการกําจัดการ

ลักลอบคาผลิตภัณฑยาสบูตอไป อานตอภาษาอังกฤษ 

  

 
 

 
 

http://www.ip-watch.org/2018/06/27/us-paper-wipo-pits-business-public-interest-patents-genetics/
http://www.ip-watch.org/2018/06/27/us-paper-wipo-pits-business-public-interest-patents-genetics/
http://www.ip-watch.org/2018/06/28/australian-plain-packaging-upheld-decision-wto/
https://www.dailynews.co.th/foreign/652015
http://www.who.int/fctc/mediacentre/press-release/protocol-entering-into-force/en/
http://www.who.int/fctc/mediacentre/press-release/protocol-entering-into-force/en/
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 ITH Announcement  
 
Poster Presentation on the 100 year of Public Health Conference 
Title: The new Chinese Silk Road: opportunities and challenges for the Thai health systems  

Place:  Challenger Hall 1, 2nd Floor, Impact Muang Thong Thani 

Data and Presentation Time:  19 July, 2018  10:00-10:15 

Section (Code): Migrants health, and ASEAN/global health/health-related SDGs  (MHA-P-005) 

 

การนาํเสนอผลงานวชิาการดวยโปสเตอรในงานประชุมวชิาการและ
มหกรรมการแสดงผลงาน ๑๐๐ ป การสาธารณสุขไทย 
หัวขอ : เสนทางสายไหมใหมของจีน : โอกาสและความทาทายตอระบบสุขภาพของไทย 
สถานที่ : ชาเลนเจอรฮอลล 1 , ช้ัน 2 อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี 
เวลาแสดงผลงาน : วันที่ 19 กรกฏคม 2561 เวลา  10.00 – 10.15 น. 
รหสันําเสนอ : MHA-P-005 
สาขา :แรงงานขามชาติ / สุขภาพภาพโลกและประชาคมอาเซียน / เปาหมายแหงการพัฒนาอยางย่ังยืน  
 

International Trade and Health Conference 2018 
Theme:   Belt and Road Initiative:  Opportunities and Challenges for Health 
Date:  15-16 November, 2018 
Place:  Bangkok  …More details coming soon! 
 

ITH Scholarships 

The ITH Programme is providing a number of scholarships for capacity building to interested 
applicants, e.g. to give a presentation at a conference, attend a workshop related to 
international trade and health both in Thailand and abroad. 
Please contact chaaim@ihpp.thaigov.net for more information. 

แผนงาน ITH มีทุนสนับสนุนสําหรับการพฒันาศักยภาพใหกบัผูทีส่นใจงานดานการคาระหวางประเทศและ
สุขภาพ เชน การนําเสนอผลงานในเวทกีารประชุมวิชาการ การเขารวมฝกอบรม เปนตน  ทานสามารถขอ
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่chaaim@ihpp.thaigov.net 
 

 
แผนงานการพัฒนาศักยภาพดานการคาระหวางประเทศและสุขภาพ (International Trade and Health Program - ITH) 

มูลนิธิเพือการพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (International Health Policy Program - IHPP) 
ชัน 3 อาคารคลังพัสดุ ซอยสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท 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 

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

 
 

 
 

 
 

mailto:chaaim@ihpp.thaigov.net
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