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พาณิชยเปดแผนถกFTAป58
7 ม.ค. 2558 ฐานเศรษฐกิจ - เปดแผน"พาณิชย" ลุยเจรจาเอฟทีเอป 58 ชวยค้ำยอดสงออก เผยเตรียมเปด 
เจรจาใหม 3 ฉบับกับตุรกี แคนาดา ปากีสถาน เล็งศึกษาทำกับรัสเซียตามคำเรียกรองเอกชน เดินหนาถก 
4 เอฟทีเอสำคัญตอเนื่อง ชู RCEP เปาใหญตองสรุปผลเจรจาใหแลวเสร็จกอนสิ้นป  ชี้ 11 เดือนป 57 ไทย 
คากับคูสัญญาเอฟทีเอกวา 7.7 ลานลาน อานตอ
- พาณิชยชู 3 ยุทธศาสตร สูศึกสงออก 58

Commerce reveals negotiation plans for 2015
7 January 2015, �ansettakij - �e Ministry of Commerce plans to push forward with FTA 
negotiations in 2015 to support exports. �ree new negotiations with Turkey, Canada and 
Pakistan are on their way while prospects of a negotiation with Russia, demanded by the 
private sector, are to be studied. �e Ministry plans to proceed with 4 important FTAs and 
set the RCEP as its major goal, aiming to �nalize the negotiation within this year. �e 
ministry claims �ailand’s trade with FTA partners had achieved over 7.7 trillion baht 
within the �rst 11 months last year.
- Full article in �ai
- Commerce raises 3 strategies for the export battle (�ai)

กรมทรัพยสินทางปญญา ยอมถอนจดเครื่องหมายการคา ‘กลิ่น’ 
แตยังเดินหนาใหจด ‘เสียง’ เอฟทีเอว็อทชชี้ จงใจแกกฎหมาย 
ลวงหนา เอาใจสหรัฐฯ
14 ม.ค. 2558 FTAWatch - ตามที่การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พ.ย.57 ใหกรมทรัพยสินทาง 
ปญญาและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากลับไปทบทวน รางพรบ.เครื่องหมายการคา ที่จะขยาย 
ขอบเขตความคุมครองไปที่กลิ่นและเสียงซึ่งถูกกระทรวงสาธารณสุข อุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง 
และภาคประชาสังคมคัดคานนั้น วันนี้ (14 ม.ค.) มีการประชุมที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เพื่อพิจารณาในประเด็นนี้ โดยทางตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขไดรับแจงวา ทางกรมทรัพยสินทางปญญา 
ขอถอนประเด็นการจดเครื่องหมายการคา ‘กลิ่น’ ออกไปแลว จึงไมมีประเด็นหวงใยของกระทรวง 
สาธารณสุขที่จะกระทบตอการเขาถึงยาหรืออุตสาหกรรมยาในประเทศ อานตอ
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Department of Intellectual Property repeals ‘smell’ trademark 
but still pushing through with ‘sound’ –intentionally pre-edit-
ing the law to please the US, FTAWatch claims
14 January 2015, FTAWatch - Following the mandate of the Ministers meeting on 12 
November 2014, the Department of Intellectual Property and the Council of State were to 
review the draft Trademark Act under which the scope of protection were extended to cover 
smell and sound – a change highly opposed by the Ministry of Public Health, pharmaceutical 
and cosmetics industry and the civil sector. A meeting was held at the Council of State today 
(14 January) to address the issue. Ministry of Public Health representatives were informed 
that the Department of Intellectual Property has taken ‘smell’ trademark out from the draft. 
�us, issues of access to medicine and the pharmaceutical industry should no longer be a 
concern to the Ministry of Public Health.
- Full article in �ai

Gilead จอยื่นอุทธรณคำสั่งการปฏิเสธการยื่นขอจดสิทธิบัตรยารักษา 
โรคไวรัสตับอักเสบซี
16 ม.ค. 2558 Reuters - บริษัท Gilead Sciences สหรัฐอเมริกา จอยื่นอุทธรณคำสั่งการของสำนัก 
สิทธิบัตรอินเดียซึ่งไดปฏิเสธการยื่นขอจดสิทธิบัตรยารักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี Sovaldi ของ Gilead 
โดยการปฏิเสธการยื่นขอจดสิทธิบัตรยาครั้งนี้สงผลใหผูผลิตยาในประเทศสามารถที่จะผลิตและจำหนาย 
ยาสามัญของยาเม็ดละ 1,000 เหรียญตัวนี้ ในราคาที่ต่ำกวา อานตอ (ภาษาอังกฤษ)
- อินเดียปฏิเสธการยื่นขอจดสิทธิบัตรยารักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี (ภาษาอังกฤษ)

Gilead to appeal India patent ruling on hepatitis C drug
16 January 2015, Reuters - U.S.-based Gilead Sciences Inc will appeal the Indian patent 
o�ce's rejection of its application for hepatitis C drug Sovaldi, a move that could allow local 
drugmakers to launch cheaper generic versions of the $1,000-a-pill medicine. Read more
- Key Hepatitis C Patent Rejected In India
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http://www.ftawatch.org/node/43872
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http://www.reuters.com/article/2015/01/16/gilead-sciences-india-patent-idUSL3N0UV3FU20150116
http://www.ip-watch.org/2015/01/14/key-hepatitis-c-patent-rejected-in-india-for-lack-of-novelty-inventive-step/
http://www.ip-watch.org/2015/01/14/key-hepatitis-c-patent-rejected-in-india-for-lack-of-novelty-inventive-step/


่

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

้

TDRI Factsheet 31: แกพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
ชวยเพิ่มการลงทุนในภาคบริการ
21 ม.ค. 2558 TDRI - ประเทศไทยเปนประเทศที่มีสัดสวนเงินลงทุนจากตางประเทศในภาคบริการไมสูงนัก 
เพื่อเทียบกับประเทศอาเซียนอื่นๆ ซึ่งสวนหนึ่งมาจากกฎหมายที่เกี่ยวของโดยเฉพาะ พรบ. ประกอบธุรกิจ 
ของคนตางดาว ไมสอดคลองกับแนวโนมการลงทุน อานตอ

TDRI Factsheet 31: Revising the Foreign Business Act - 
increases services investment
21 January 2015, TDRI - �ere is less foreign investment in �ailand’s services sector 
compared to other ASEAN countries; partly due to related rules and regulations, 
particularly the Foreign Business Act which is incoherent with investment trends.  
- Full article in �ai

ภาคประชาสังคมจับตาการผลักดันกฎหมายจีเอ็มโอผานสภานิติ 
บัญญัติแหงชาติ เอื้อบรรษัทเมล็ดพันธุขามชาติ
21 ม.ค. 2558  มูลนิธิชีววิถี - นายวิฑูรย เลี่ยนจำรูญ ผูอำนวยการมูลนิธิชีวิถี ไดแถลงในการประชุม 
เพื่อวิเคราะห “รางพรบ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ....” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการองคการอิสระ 
เพื่อการคุมครองผูบริโภค ภาคประชาชน และมูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 วา 
หลังจาก "คณะทำงานศึกษาแนวทางการนำสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและผลิตภัณฑมาใชใน 
ประเทศไทย" ไดประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 โดยที่ประชุมไดมีมติรวมกันวา การทดลอง 
เรื่องจีเอ็มโอนั้นใหกลับไปใชมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2550 ที่มีเงื่อนไขควบคุมการทดลอง 
จีเอ็มโอในภาคสนามที่เขมงวด อานตอ

Civil sector keeping an eye on the attempt to pass GMO law 
through the National Legislative Assembly, a move favorable 
to transnational seeds companies
21 January 2015, Biothai Foundation  - Witoon Lianjamroon, Director of the Biothai 
Foundation, made a statement on 21 January 2015 at a meeting, co-hosted by the 
Foundation for Consumers and Biothai foundation, where the Draft Biosafety Act BE… 
was examined. He stated that the joint resolution from the third meeting of the working 
group set up ‘to study the approaches for using genetically modi�ed life-forms and products 
in �ailand’ on 23 December 2014 dictated that the Cabinet resolution from 25 December 
2007 is to be used for matters related to GMO trials.
- Full article in �ai
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รัฐมนตรีองคการการคาโลกกับเปาหมายผลลัพธสำคัญ MC 10
27 ม.ค. 2558 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ - นางอภิรดี ตันตราภรณ รัฐมนตรีชวยวาการ 
กระทรวงพาณิชย เปดเผยวา ไดเขารวมการประชุมอยางไมเปนทางการ (Informal Ministerial Gathering: 
IMG) ระดับรัฐมนตรีองคการการคาโลก (World Trade Organization : WTO) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 ณ 
เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งไดรวมหารือกับสมาชิก WTO 21 ประเทศ โดยมีสมาพันธรัฐสวิส 
เปนเจาภาพจัดการประชุมฯ เกี่ยวกับทิศทางและแนวทางการดำเนินงานภายใต WTO ในป 2558 และ 
แสดงเจตนารมณทางการเมือง (Political Will) ในการที่จะรวมผลักดันเพื่อความคืบหนาของการเจรจา 
รอบโดฮา ในการประชุมระดับรัฐมนตรี WTO สมัยสามัญ ครั้งที่ 10 (MC10) ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 15 – 18 
ธันวาคม 2558 ณ กรุงไนโรบีประเทศเคนยา อานตอ 
- WTO พรอมเดินหนาเจรจาตอ สมาชิกย้ำเจรจาดานเกษตรเปนเรื่องสําคัญ 

WTO Ministers and MC 10 goals 
27 January 2015, Department of Trade Negotiations - Apiradi Tantraporn, Deputy Minister 
of Commerce, attended the World Trade Organization (WTO) Informal Ministerial 
Gathering (IMG) hosted by Switzerland in Davos, Switzerland on 24 January 2015 where 
21 WTO member countries discussed the directions and way forward under the WTO in 
2015. Members showed political will to make progress to the Doha Round at the 10th 
WTO Ministerial Conference (MC 10) which is to be held in Nairobi, Kenya on 15-18 
December 2015.
- Full article in �ai
- WTO ready to move forward. Members emphasize the importance of agriculture

negotiations (�ai)

ชงเขียนรธน.ทำ'เอชไอเอ' 
กิจการพลังงาน-แร-เอฟทีเอ-นโยบายสุขภาพ'
27 ม.ค. 2558 Hfocus - สช.-สจรส.จัดประชุมวิชาการ ประเมินผลกระทบสุขภาพป 57 เสนอใช "เอชไอเอ" 
ในกิจการพลังงาน เหมืองแร เอฟทีเอ พรอมยกระดับประเมินนโยบายสาธารณะแบบรายโครงการสูการ 
ประเมินเชิงยุทธศาสตรที่ครอบคลุมทุกมิติ เตรียมเสนอ สปช. บรรจุในรัฐธรรมนูญฉบับใหม อานตอ
- วีดีโอ การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Conference)  Part 1  Part 2
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‘HIA’ for energy-mining-FTAs-health policies
27 January 2015, Hfocus - Recommendations from the 2015 Health Impact Assessment 
(HIA) Conference hosted by the National Health Commission O�ce and the Health 
System Management Institute (HSMI), Prince of Songkla University (PSU) suggested for 
HIA to be conducted for the energy industry, mining and FTAs as well as for public policy 
evaluation approach to be changed from program-speci�c to multidimensional strategy 
evaluation approach. �e recommendations will be made to the National Reform Council 
to be considered for the new Constitution.
- Full article in �ai
- Watch the HIA Conference (�ai)  Part 1  Part 2

ไทยเตรียมหารือมาตรการที่ไมใชภาษี หวังลดอุปสรรคทางการคา 
ในการประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 7
30 ม.ค. 2558 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ - ไทยพรอมเปนเจาภาพจัดประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 7 
ระหวางวันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ 2558 ณ กรุงเทพฯ โดยประเทศสมาชิก RCEP 16 ประเทศจะหารือ 
ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับมาตรการที่มิใชภาษี โดยเฉพาะมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในสินคา 
เกษตรและอาหาร อานตอ 

�ailand prepares to discuss Non-Tari� Measures at the 7th 
RCEP-TNC meeting, looking to reduce trade barriers
30 January 2015, Department of Trade Negotiation - �ailand is ready to host the 7th 
Regional Comprehensive Economic Partnership Trade Negotiation Committee 
(RCEP-TNC) meeting on 4-13 February 2015 in Bangkok, where 16 member countries 
will be discussing Non-Tari� Measures, particularly sanitary and phytosanitary (SPS) 
measures in agricultural products and food.
- Full article in �ai
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สธ.เปดโตะหารือเชิงนโยบายเพื่อผลักดันราง พ.ร.บ. ควบคุม 
ผลิตภัณฑยาสูบ
31 ม.ค. 2558 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ประชุมหารือ 
ชี้แจง กรมสรรพสามิต ผูแทนจากกรมการคาภายใน  กระทรวงพาณิชย และผูแทนจากกรมสงเสริม 
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อทำความเขาใจหลักการรางพระราชบัญญัติควบคุม 
ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. .... และรวมผลักดันใหเปนเครื่องมือรัฐใชปกปองเยาวชนไมตกเปนทาสบุหรี่ 
และปกปองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่อีกกวา 50 ลานคน อานตอ
- แกะรอยบริษัทขามชาติทุมลมกฎหมายควบคุมยาสูบไทย

Policy consultation on the drafted Tobacco Control Act 
convened by the Ministry of Public Health
31 January 2015, O�ce of the Permanent Secretary, MoPH - Public Health Minister held a 
consultative meeting with representatives from the Excise Department, Department of 
Internal Trade (Ministry of Commerce) and Department of Agricultural Extension 
(Ministry of Agriculture and Cooperatives) to enhance the understanding on the principles 
of the drafted Tobacco Control Act and collectively advocate for the implementation of the 
Act as a mean to protect youths from tobacco as well as to protect the health of over 50 
million non-smokers.
- Full article in �ai
- Tracking transnational corporation’s attempts to overturn �ailand’s Tobacco 

Control Act 
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