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ความตกลงเพื่อการสงเสริมและคุมครองการลงทุน : 
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง International Investment 
Agreements (IIAs) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558
1 ต.ค. 58 กระทรวงการตางประเทศ  - ‘ดวยกระทรวงการตางประเทศ (กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ) 
รวมกับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (International Institute for Trade and Develop-
ment) ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “International Investment Agreements (IIAs) towards Global 
Sustainability” เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม โนโวเทล สยามสแควร กรุงเทพฯ  อานตอ

Documents from the Workshop on International Investment 
Agreementss (IIAs) on 25 June 2015
1 October 2015, Ministry of Foreign A�airs    - �e Ministry of Foreign A�airs (Department 
of International Economic A�airs), together with the International Institute for Trade and 
Development, held a workshop on “International Investment Agreements (IIAs) towards 
Global Sustainability” on 25 June 2015 at Novotel Hotel, Siam Square, Bangkok. 
Read full article in �ai

ไทย-ปากีสถาน เจรจา FTA รอบแรก ประสบความสำเร็จ 
พรอมเดินหนาเจรจาดานการคาสินคาใหแลวเสร็จ ในกลางป 2560
1 ต.ค. 58 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  - ไทยและปากีสถานไดเริ่มการเจรจาความตกลง FTA
ระหวางกันรอบแรก เมื่อวันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2558 ณ กรุงเทพฯ ภายหลังจากที่รัฐมนตรี 
ว าการกระทรวงพาณิชยของทั ้งสองประเทศไดประกาศการเปดเจรจาFTAระหวางการประชุม 
คณะกรรมการรวมทางการคา (Joint Trade Committee: JTC) ไทย-ปากีสถานครั้งที่ 3 เมื่อเดือนสิงหาคม 
2558 ณ กรุงอิสลามาบัดประเทศสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน อานตอ

First round of �ailand-Pakistan FTA negotiation a success, 
ready to conclude negotiations on trade in goods by 2017
1 October 2015, Department of Trade Negotiations  - �ailand and Pakistan held their �rst 
round of FTA negotiation on 29 September – 1 October 2015 in Bangkok, after both 
countries’ Ministers of Commerce announced the commencement of the negotiation at the 
3rd �ailand-Pakistan Joint Trade Committee Meeting in Islamabad, Pakistan in August. 
Read full article in �ai
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http://www.dtn.go.th/images/103/Minky/1-10-58%20Thai-Paki_final.pdf
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ผูผลิตยาสามัญชี้ ขอกำหนดดานทรัพยสินทางปญญาไมควร
เกินไปกวา TRIPS 
4 ต.ค. 58, Intellectual Property Watch   - ในเวทีเสวนาสาธารณะขององคการการคาโลกซึ่งจัดขึ้นเมื่อ 
อาทิตยที่แลว วิทยากรจากในชวงการบรรยายหัวขอ “หลักการในการสงเสริมการคายาสามัญและ 
ยาชีววัตถุคลายคลึง” ซึ่งจัดโดย International Generic Pharmaceutical Alliance (IGPA) ชี้วา 
ความตกลงการคาเสรีระหวางประเทศควรมีสิ่งจูงใจสำหรับยาสามัญและ ยาชีววัตถุคลายคลึง และได 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของยากสามัญและ ยาชีววัตถุคลายคลึงตอการเขาถึงยา 
โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

IP Clauses In FTAs Should Not Go Beyond TRIPS, 
Generics Manufacturers Say
4 October 2015, Intellectual Property Watch  - Free trade agreements should include incentives 
for generic and biosimilar medicines, speakers said at a panel during the World Trade 
Organization Public Forum last week. During a session titled “Principles to Foster Trade in 
Generic and Biosimilar Medicines,” organised by the International Generic Pharmaceutical 
Alliance (IGPA), speakers commented on the importance of generic and biosimilar 
medicines for access to health, in particular in developing countries.  Read more

รายงานจาก Chatham House ในประเด็นยาปฏิชีวนะ เผยหลักฐาน 
สนับสนุนการแยกการวิจัยและพัฒนาออกจากผลกำไรทางการคา 
9 ต.ค. 58 Intellectual Property Watch  - รายงานลาสุดจาก Chatham House ซึ่งใหขอเสนอสำหรับ 
โมเดลใหมสำหรับธุรกิจยาปฏิชีวนะ ชี้วาควรจะมีโมเดลหนึ่งซึ่งผลกำไรจากการลงทุนในการวิจัยและ 
พัฒนานั้นไมขึ้นอยูอยูกับปริมาณการขาย หรือที่เรียกวา Delinkage อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

Chatham House Report On Antibiotics Gives Evidence For 
Drug R&D Delinkage
9 October 2015,Intellectual Property Watch   - A new report from Chatham House presenting 
suggestions for novel business models for antibiotics calls for models in which the return on 
investment in research and development is not dependent on the volume of sales, also 
known as delinkage.  Read more
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http://www.ip-watch.org/2015/10/04/ip-clauses-in-ftas-should-not-go-beyond-trips-generic-manufacturers-say/
http://www.ip-watch.org/2015/10/04/ip-clauses-in-ftas-should-not-go-beyond-trips-generic-manufacturers-say/
http://www.ip-watch.org/2015/10/09/chatham-house-report-on-antibiotics-gives-evidence-for-drug-rd-delinkage/
http://www.ip-watch.org/2015/10/09/chatham-house-report-on-antibiotics-gives-evidence-for-drug-rd-delinkage/
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สธ. เตรียมประชุมชี้แจงผูประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
กรณีฉลากบนผลิตภัณฑ 
16 ต.ค. 58 สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  - กระทรวงสาธารณสุข เตรียมจัด 
ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามประกาศควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไข  เกี่ยวกับฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ 2558 ที่จะมีผลบังคับใช 19 ตุลาคม 2558 
เปนตนไป อานตอ

MOPH gets ready for alcohol labeling brie�ng
16 October 2015, Bureau of Information, Ministry of Public Health - F�e Ministry of Public 
Health (MOPH) gets ready to hold a brie�ng on the guidelines to comply with the 
Noti�cation of the Alcoholic Beverages Control Re: Rules, Procedures, and Conditions for 
Labels of Alcoholic Beverages BE 2558 which will come into e�ect on 19 October 2015. 
Read full article in �ai

กลุมสุขภาพกระตุนใหคณะกรรมาธิการยุโรปปกปองการเขาถึงยาของ
ประเทศกำลังพัฒนา
14 ต.ค. 58 Intellectual Property Watch - Health Action International (HAI) รวมกับ Médecins Sans 
Frontières (MSF – Doctors without Borders) ออกรายงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการ 
ยุโรปในการปกปองการเขาถึงยา โดยรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นในบริบทของการปรับแกนโยบายดานการคา 
การลงทุนของสหภาพยุโรปในวันนี้ อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

เอกสารที่เกี่ยวของ:

- รายงานฉบับเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

- การปรับแกนโยบายดานการคาการลงทุนของสหภาพยุโรป (ภาษาอังกฤษ)

Health Groups Urge EU Commission To Safeguard Access 
To Medicines In Developing Countries
14 October 2015,Intellectual Property Watch - Health Action International (HAI) and 
Médecins Sans Frontières (MSF – Doctors without Borders) today issued a joint report on 
European Union commitments to safeguard access to medicines. �eir report comes in the 
context of the revision of the European Union’s trade and investment policy, released today.  
Read more
Related Documents:

- Full Report
- Revision of European Union’s trade and investment policy 
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http://www.ip-watch.org/2015/10/14/health-groups-urge-eu-commission-to-safeguard-access-to-medicines-in-developing-countries/
http://haiweb.org/wp-content/uploads/2015/10/Empty-Gestures-The-EUs-Commitments-to-Safeguard-Access-to-Medicines.pdf
http://haiweb.org/wp-content/uploads/2015/10/Empty-Gestures-The-EUs-Commitments-to-Safeguard-Access-to-Medicines.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/new-trade-strategy/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/new-trade-strategy/
http://www.ip-watch.org/2015/10/14/health-groups-urge-eu-commission-to-safeguard-access-to-medicines-in-developing-countries/
http://pr.moph.go.th/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=76632
http://pr.moph.go.th/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=76632
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ไทยพรอมปรับระบบพิธีการศุลกากรตามความตกลงวาดวย 
การอำนวยความสะดวกทางการคา
22 ต.ค. 58 คณะผูแทนถาวรไทยประจำองคการการคาโลก   -  เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะผูแทน 
ถาวรไทยประจำองคการการคาโลกไดยื่นตราสารยอมรับความตกลงวาดวยการอำนวยความสะดวก 
ทางการคา (Agreement on Trade Facilitation) ตอองคการการคาโลก ณ นครเจนีวา 
โดยประเทศไทยจัดเปนประเทศลำดับที่ ๒๐  อานตอ

�ailand rati�es Trade Facilitation Agreement 
5 October 2015, WTO - �ailand became the 20th WTO member to formally accept the 
WTO’s Trade Facilitation Agreement (TFA) when it submitted its instrument of 
acceptance on 5 October. Read more

ก.พาณิชยเผยสมาชิกRCEP พรอมลดภาษีสินคากลุมแรกทันที
26 ต.ค. 58 หนังสือพิมพแนวหนา - นางอภิรดี ตันตราภรณ รมว.พาณิชย เปดเผยวา ตามการเจรจา 
เปดเสรีในกรอบความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP ขณะนี้ไดขอสรุปในการลดภาษี 
สินคากลุมแรกแลว ซึ่งสมาชิกตกลงที่จะมีการลดภาษีเหลือ 0% ทันที จำนวน 65% ของสินคาที่มี 
การคาขายในกลุม RCEP ที่มีอยูประมาณ 8,000-9,000 รายการ และจะทยอยเพิ่มสินคาอีก 20% 
ใหภาษีเปน 0% ภายใน 10 ป สวนสินคาที่เหลืออีก 15% ซึ่งสวนใหญเปนสินคาออนไหว ก็จะมีการเจรจา 
ใหมีการปรับลดภาษีลงในระยะตอไป   อานตอ

ขาวที่เกี่ยวของ:

- ขอตกลงคาเสรีใหมมาเเลว! "อาเซป"ฉลุย "พาณิชย"มั่นใจ ศก.เหนือกวา "ทีพีพี"

- RCEP ถกเครียด เรงสรุปผล การเจรจาตามเปา 

RCEP members ready to cut tari�s for �rst category of goods, 
Commerce revealed
26 October 2015, Naewna - Apiradi Tantraporn, Minister of Commerce, revealed that the 
negotiation for the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) had 
successfully come to a resolution on tari� reduction for the �rst category of goods. Members 
had agreed to immediately cut their tari�s to 0% for 65% of goods and will reduce the tari�s 
to 0% within 10 years for another 20% of goods. �e tari� reduction for the remaining 15% 
which are primarily sensitive goods are still to be negotiated further. 
Read full article in �ai
Related News:

- Here comes a new FTA! “RCEP” got through with ease. “Commerce,” certain RCEP
 is better for �ai economy than TPP (Article in �ai) 

- Intense negotiation for RCEP, hasten to conclude, meets negotiation goals 
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สหรัฐ-อียูเปดศึกไทยขัดWTO ซักปมเหลา-บุหรี่ยัน"จำนำขาว”
29 ต.ค. 58 ประชาชาติธุรกิจ  - พาณิชยรับเผือกรอน 4 ประเทศ "สหรัฐ-อียู-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด" 
ใชเวทีทบทวนนโยบายการคา WTO จี้ไทยแจงกรณีเปลี่ยนฉลากเหลา-บุหรี่ โดยไมแจงลวงหนา ทำผูผลิต 
เสียหาย แถมพวงขอกลาวหาจำนำขาว ทำราคาตลาดโลกดิ่ง หวั่นถูกฟองใน WTO  อานตอ

US-EU: �ailand violates WTO rule, alcohol-tobacco issues 
to rice subsidy scheme questioned 
29 October 2015, Prachachat - Commerce under �re from countries as “US-EU-Austral-
ia-New Zealand” raised �ailand’s alcohol-tobacco labeling to the table at WTO Trade 
Policy Review, claiming the implementation of the changes in labeling without prior noti�-
cation harms manufacturers. Further, the rice subsidy scheme was claimed to cause a price 
drop in the global market. Dispute under the WTO is feared. Read full article in �ai 

ผูนำองคการทรัพยสินทางปญญาโลก องคการอนามัยโลก 
และองคการการคาโลกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น 
นวัตกรรม ทรัพยสินทางปญญา และการเขาถึงยา
29 ต.ค. 58 องคการทรัพยสินทางปญญาโลก - ผูอำนวยการใหญแหงองคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และองคการการคาโลก (WTO) เปดการประชุมสัมมนาในประเด็น นวัตกรรม 
ทรัพยสินทางปญญา และการเขาถึงยา พรอมเรียกรองใหเกิดความสมดุลที่จะรับประกันการเขาถึง 
การรักษาที่จำเปนโดยกลุมคนที่ยากจนที่สุด พรอมทั้งรับประกันวาโครงสรางของผลตอบแทนจะสามารถ 

สงเสริมใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑทางการแพทย อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

ขาวที่เกี่ยวของ:

- ผูอภิปราย: ราคาเปนอุปสรรคหลักตอการเขาถึงยาทั้งในประเทศที่รวยและประเทศที่จน 
(ภาษาอังกฤษ)

- ผูนำ WIPO, WTO, WHO ย้ำถึงความจำเปนของการเขาถึงยา (ภาษาอังกฤษ)

- ผูอำนวยการใหญ Azevêdo: กฎองคการการคาโลกชวยสงเสริมสาธารณสุข (ภาษาอังกฤษ)
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WIPO, WHO, WTO Heads Discuss Innovation, IP, Access 
to Medicine 
29 October 2015, World Intellectual Property Organization   - �e Directors General of 
WIPO, the World Trade Organization (WTO) and the World Health Organization 
(WHO) opened a symposium on innovation and access to medicine, calling for a balance 
that ensures access to vital treatments for the neediest people while ensuring that incentive 
structures promote development of new medical products.  Read more
Related News:

- Panellists: Price Is Main Barrier To Medicines Access In Rich And Poor Countries 
- WIPO, WTO, WHO Heads Underline Need For Better Access To Medicines 
- DG Azevêdo: WTO rules help to support better public health 

ศิรินารถ ใจมั่น รับเผือกรอนขอดี-ขอเสีย "TPP" 
27 ต.ค. 58 ประชาชาติธุรกิจออนไลน - หลังจากสมาชิก 12 ประเทศ นำโดยสหรัฐไดสรุปผล 
"ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟก" (TPP) สรางความกังวลใหกับเอกชนไทยวาจะตกขบวน TPP 
สูญเสียตลาดสำคัญที่มีมูลคาการคา ปละ 175,689 ลานเหรียญสหรัฐ หรือสัดสวน 38.57% 
ของมูลคาการคาระหวางประเทศของไทย แลวจากนี้ "ไทย" ควรแกเกมอยางไร "นางสาวศิรินารถ ใจมั่น" 
อธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ใหสัมภาษณ "ประชาชาติธุรกิจ" ถึงแนวทางจากนี้วา  อานตอ

ขาวที่เกี่ยวของ:

- ภาครัฐ-นักวิชาการ-ประชาชน ชี้ TPP ตองมองรอบดาน ย้ำยังมีเวลาตัดสินใจ

- ชี้ขอตกลง‘TPP’มีทั้งบวก-ลบ เตือนไทยอยาเพิ่งผลีผลาม ชาไดแตตองไมตกขบวน 

- ทำไมประเทศไทยไมควรรวม TPP ความตกลงผูกขาดทรัพยากรชีวภาพ

- พาณิชยแทงกั๊ก เขารวม "ทีพีพี" ชี้ มีเวลา 2 ป ประเมินขอดี-เสีย 

- อาชนัน เกาะไพบูลย’ มองอยางไรบางเรื่อง TPP

- “รมช.พาณิชย” ชี้ TPP ทำใหไทยตองปฏิรูปประเทศ???

- ′ทีพีพี′ ตัวรายวงการสุขภาพ?

- ความตกลง TPP สรางผลกระทบอยางกวางขวาง การตัดสินใจเขารวมตองผานการตัดสินใจ

โดยประชาชนสวนใหญ 

- TPP นี่มัน'ดี'หรือ'ไมดี

- เจรจา TPP 12 ประเทศ กระทบสงออกไทย แนะรัฐศึกษากรอบขอดี-ขอเสียใหชัดเจน 

- "เออีซี" ถูกทาทายจาก TPP ทั้งหวงโซการผลิต-มาตรฐานการคาการลงทุน

- ภาคประชาสังคมยัน TPP ไมใชสนธิสัญญาการคา ไทยขืนเขารวม มีหวังยาแพง-รง.ยาสูบเจง

- ผูบริโภคหวงผูกขาดตลาดยาและเมล็ดพันธุพืชแน หากเขารวม TPP

- 20 ขอที่ไมนาจดจำสำหรับ TPP 

- เอกชนเตนไทยตกขบวนขอตกลงTPP สหรัฐนำเปดเสรีการคา12ปท.แปซิฟก 
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Sirinart Chaimun on the positive-negative impacts of TPP
27 October 2015, Prachachat - After the 12 countries, led by US, had �nalized their 
“Trans-Paci�c Partnership,” concerns have been raised by �ai private sectors that �ai-
land would be left out of the TPP and consequently lose its important market which 
generate almost 176 billion US Dollars trade value annually, making up 38.57% of �ai-
land’s global trade. What is �ailand’s approach on this issue? Sirinart Chaimun discusses 
the way forward in the following interview. Read full article in �ai
Related News:

- State-Academics-Citizens says TPP must be comprehensively looked at, there is still 
time to decide (Article in �ai) 

-TPP has both positive and negative impacts. �ailand should not rush. (Article in �ai)
- Why �ailand should not join TPP  (Article in �ai) 
- Commerce staying on the safe side, 2 years to study positive and negative impacts

 (Article in �ai) 
- ‘Archanun Kohpaiboon’ views on TPP   (Article in �ai) 
- 'Commerce Deputy Minister' – TPP causes �ailand to reform?  (Article in �ai) 
- TPP, the antagonist in health context?  (Article in �ai) 
- Wide range of impacts from TPP Agreement, decision to join must go through 

public decision  (Article in �ai) 
- Is TPP good or bad?  (Article in �ai) 
- 12-country TPP a�ects �ai exports, government are advised to study the positive

and negative impacts  (Article in �ai) 
- AEC’s supply chain and trade and investment standards challenged by TPP 

(Article in �ai) 
- Civil sector a�rms TPP is not a trade pact; Joining TPP will increase drug prices and

drive Tobacco Monopoly out of business 
- Consumers concerned about the drugs and plant seeds monopoly if �ailand joins 

the TPP (Article in �ai) 
- 20 unexceptional points on TPP (Article in �ai) 
- Private sector worries �ailand will be left behind as US-lead TPP liberalize trade in

12 countries in the Paci�c  (Article in �ai) 
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สนับสนุนโดย

การเจรจาระดับสูงที่องคการการคาโลกในประเด็นการขยาย
ระยะเวลาผอนผันสำหรับประเทศพัฒนานอยที่สุด
30 ต.ค. 58 Intellectual Property Watch - ประเด็นการขยายระยะเวลาผอนผันสำหรับประเทศ 
พัฒนานอยที่สุดในการบังคับใชสิทธิทางทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับยานั้น เปนประเด็นที่มีการเจรจา 
มาอยางตอเนื่องภายใตองคการการคาโลก  อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

ขาวที่เกี่ยวของ:

- ณ องคการการคาโลก รัฐและกลุมผูสนับสนุนดานสุขภาพเห็นประโยชนจาก TRIPS

สนับสนุนใหมีการผอนผัน (ภาษาอังกฤษ)

- รายงานจากองคการการคาโลกอาจนำมาสูความคิดใหม ๆ ตอประเด็นการบังคับใช

สิทธิแบบพิเศษภายใต TRIPS ในการสงออกยา (ภาษาอังกฤษ)

- คณะมนตรี TRIPS ถกประเด็นการฟองรองในกรณีที่ไมมีการละเมิด และการสงออกยา

ภายใตวรรค 6 (ภาษาอังกฤษ)

- การเจรจาของคณะมนตรี TRIPS ขององคการการคาโลกถูกเลื่อน เนื่องจากประเด็น

การขยายระยะเวลาสำหรับประเทศพัฒนานอยที่สุด (ภาษาอังกฤษ)

High-Level Negotiations On LDC Pharma IP Waiver 
Extension At WTO
30 October 2015, Intellectual Property Watch  - Negotiations have been ongoing at the World 
Trade Organization over the extension of a waiver allowing least-developed countries not to 
grant or enforce intellectual property rights on pharmaceutical products. Read more
Related News:

- At WTO, Governments, Health Advocates See Bene�t From TRIPS; LDC Waiver Urged
-WTO Paper Could Spark New Ideas On TRIPS Special Compulsory Licence For

 Medicines Export
- WTO TRIPS Council Addresses Non-Violation, Paragraph 6 Drug Exports 
- WTO IP Committee Suspended Over LDC Extension 
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http://www.ip-watch.org/2015/10/30/high-level-negotiations-on-ldc-ip-waiver-extension-at-wto/
http://www.ip-watch.org/2015/10/30/high-level-negotiations-on-ldc-ip-waiver-extension-at-wto/
http://www.ip-watch.org/2015/10/07/at-wto-health-advocates-see-benefit-from-trips-urge-waiver-for-ldcs/
http://www.ip-watch.org/2015/10/07/at-wto-health-advocates-see-benefit-from-trips-urge-waiver-for-ldcs/
http://www.ip-watch.org/2015/10/12/wto-paper-could-spark-debate-on-trips-special-compulsory-licence-for-medicines-export/
http://www.ip-watch.org/2015/10/12/wto-paper-could-spark-debate-on-trips-special-compulsory-licence-for-medicines-export/
http://www.ip-watch.org/2015/10/15/wto-trips-council-addresses-non-violation-paragraph-6-drug-export-provision/
http://www.ip-watch.org/2015/10/15/wto-trips-council-addresses-non-violation-paragraph-6-drug-export-provision/
http://www.ip-watch.org/2015/10/17/wto-ip-committee-suspended-over-ldc-extension/
http://www.ip-watch.org/2015/10/17/wto-ip-committee-suspended-over-ldc-extension/



