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สมาชิก WTO ตกลงขยายเวลาผอนผันสิทธิบัตรยาแกประเทศ
ยากจนที่สุด
6 พ.ย. 58 องคการการคาโลก - ผลสรุปจากมติที่ประชุมคณะมนตรี TRIPS องคการการคาโลก 
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ไดอนุญาตใหกลุมสมาชิกประเทศพัฒนานอยที่สุดคงความยืดหยุนสูงสุด 
ในการดำเนินการจดสิทธิบัตรเภสัชภัณฑไปจนถึง พ.ศ.2576 อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

WTO members agree to extend drug patent exemption for 
poorest members
6 November 2015, World Trade Organization - Least-developed country (LDC) members of 
the WTO will be allowed to maintain maximum �exibility in their approach to patenting 
pharmaceutical products until at least 2033, following a decision taken by the WTO’s 
Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) on 6 
November. Read more

องคการการคาโลกและองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ 
รวมทำงานดานการคาและความปลอดภัยอาหาร
2 พ.ย. 58 องคการการคาโลก - ในวันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผานมา ผูนำองคกรองคการการคาโลก (WTO) 
และองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ไดประกาศถึงความตกลงในการรวมมือในประเด็น 
การคาและความปลอดภัยอาหารระหวางสองหนวยงาน โดยนาย Roberto Azevêdo ผูอำนวยการใหญ 
WTO และนาย José Graziano da Silva ผูอำนวยการใหญ FAO ไดตกลงใหสองหนวยงานรวมกันศึกษาวิธี 
ที่มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและความปลอดภัยทางอาหารจะสามารถนำไปสูการอำนวยความ
สะดวกทางการคาและสงเสริมการพัฒนา  อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

WTO and FAO to collaborate on trade and food safety
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 more
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ผูอภิปรายถกประเด็น เกณฑการจดสิทธิบัตรในภาคสาธารณสุข 
11 พ.ย. 58 Intellectual Property Watch - การอบรมเชิงปฏิบัติการในประเด็นเกณฑการจดสิทธิบัตร 
ซึ่งเพิ่งจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ไดแสดงใหเห็นถึงประสบการณจากประเทศตาง ๆ ในการใชพื้นที่ในการกำหนด 
นโยบายภายใต กฎหมายการค  าระหว  า งประ เทศ เพ ื ่ อปร ับกฎหมายส ิทธ ิบ ั ต ในประ เทศ 
โดยวิทยากรในการอบรมนี้กลาววา นวัตกรรมสวนเพิ่มยังคงเปนประเด็นอุปสรรคสำหรับผูออกกฎหมาย 
ระดับประเทศ อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

Panel Looks At Patentability Criteria in Public Health
11 November 2015, Intellectual Property Watch - A recent workshop on patentability criteria 
illustrated how countries are using the policy space provided by international trade rules to 
calibrate their patent law. In particular, incremental innovation remains a trying issue for 
national legislators, speakers said. Read more

ผูอำนวยการ WHO ตั้งคำถามในประเด็นสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา 
ราคายา และอิทธิพลจากภาคธุรกิจ 
12 พ.ย. 58 Intellectual Property Watch - Margaret Chan ผูอำนวยการใหญองคการอนามัยโลก (WHO) 
กลาววา เธอสามารถพูดไดอยางอิสระมากขึ้นเมื่ออยูนอกเวที WHO และเผยความคิดเห็น ณ ที่ประชุม 
กลุมตัวแทน think tank ซึ่งจัดขึ้นที่ Graduate Institute of Geneva ในประเด็นสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาวา 
สิทธิ์ดังกลาวอาจเปนเหตุใหราคายาสูงขึ้นอยางไมเปนธรรม และการลอบบี้โดยภาคธุรกิจอาจกาวกาย 
การทำงานของภาครัฐซึ่งพยายามดำเนินการเพื่อวุขภาพของประชาชน อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

WHO Director Questions IP Rights, Drug Prices, Industry 
In�uence
12 November 2015, Intellectual Property Watch - Saying she could speak more freely outside 
of the World Health Organization, WHO Director General Margaret Chan today told a 
gathering of think tank representatives at the Graduate Institute of Geneva that intellectual 
property rights may be unfairly driving up drug prices and that industry lobbying may be 
interfering with governments’ e�orts to take action on behalf of their citizens’ public health.  
Read more
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TPP อยาผลีผลามตามแห
20 พ.ย. 58 มติชนออนไลน - การบรรลุความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจทรานส-แปซิฟก หรือทีพีพี (TPP : 
Trans-Pacific Partnership) ของ 12 ประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟกไปเมื่อตนเดือนตุลาคมที่ผานมา 
คงทำใหคนในแวดวงเศรษฐศาตร นักธุรกิจ และผูสนใจในสาขาตางๆ ตื่นเตนและตื่นตัวกันไมมากก็นอย 
กับตัวเลขขนาดเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกในกลุมนี้คิดเปนรอยละ 40 ของเศรษฐกิจโลก มีมูลคาประมาณ 
30 ลานลานดอลลารสหรัฐ หรือราว 1,095 ลานลานบาท และคาดวาจะใหญที่สุดในอนาคต แตประเด็น 
ที่นาสนใจขณะนี้คือ ไทยยังไมไดเปนสมาชิกในเขตการคาเสรีแหงนี้ คำถามที่ตามมาคือ ถาเราไมเขารวม.. 
เราจะตกขบวนและเสียโอกาส เสียประโยชน เสียเปรียบคนอื่นมากมายแคไหน? อานตอ
ขาวและบทความที่เกี่ยวของ:

- TDRI Factsheet 38: TPP กับทางเลือกของไทยที่มีอยู
- TPP เผยสูสาธารณะ พบหลายขอกำหนดพิเศษในระดับทวิภาคี (ภาษาอังกฤษ)
- #TPPWorseThanWeThought หลายกลุมตานขอตกลงเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก
- ‘เรือรบเทียบทา’ – TPP ในมุมมองญี่ปุน (ภาษาอังกฤษ)
- นักวิชาการชี้การเขารวมTPPทำใหประเทศไทยตองเขาเปนภาคีในสนธิสัญญาดานทรัพยสิน

ทางปญญานับสิบฉบับสงผลกระทบตอเกษตรกรรวมไปถึงธุรกิจการเกษตรทองถิ่น 

- 'ปานปรีย' แนะรัฐบาลตัดสินใจรอบคอบ ยุทธศาสตรการคา 'ทีพีพี' 
- เชานี้ทูตสหรัฐฯคนใหมแถลงขาวชวนประเทศไทยเขา TPP
- TPP เสริมการอนุญาโตตุลาการในประเด็นทรัพยสินทางปญญา (ภาษาอังกฤษ)
- ความสำคัญของความตกลง TPP ตอประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)

No haste in joining TPP
20 November 2015, Matichon Online - �e agreement among 12 Paci�c countries on the 
Trans-Paci�c Partnership (TPP) trade deal in October had spiked up the interest of those 
in the �elds of economics and industry as well as those from other sectors. �e total 
economic value of the 12 countries amounts to 40 percent of the world’s, which is 
approximately 30 trillion US Dollars or 1,095 trillion Baht, and is expected to grow to 
become the world’s largest. For �ailand, the focus is now on the fact that �ailand still 
remains a non-party to this free trade agreement. �e question is, if �ailand does not join 
the TPP, how much would the country lose when compared to countries party to the 
agreement? Read full article in �ai
Related news and articles:

- TDRI Factsheet 38: TPP and the choices �ailand has. (Article in �ai)
- TPP Text Is Out, Finally, With Lots Of Bilateral Specialities
- #TPPWorse�anWe�ought Groups opposing the Asia-Paci�c economic

partnership (Article in �ai)
- ‘One Battleship Has Arrived In Port’ – A Japanese View On �e TPP
- Joining TPP will force �ailand to accept several intellectual property treaties, scholars

revealed, a�ecting agriculture and local agricultural industry. (Article in �ai) 
- Government must be cautious on TPP, 'Parnpree' advises (Article in �ai) 
- New US ambassador invites �ailand to join TPP (Article in �ai) 
- TPP Strengthens Controversial IP Arbitration
- What the TPP pact means for �ailand 
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http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1448005124
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http://www.ftawatch.org/node/50408
http://www.ip-watch.org/2015/11/30/tpp-strengthens-controversial-ip-arbitration/
http://www.ip-watch.org/2015/11/30/tpp-strengthens-controversial-ip-arbitration/
http://tdri.or.th/tdri-insight/what-the-tpp-pact-means-for-thailand/
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สมาชิกรับรางมติในประเด็น “กรณีที่ไมมีการละเมิด” ทรัพยสินทางปญญา
23 พ.ย. 58 องคการการคาโลก -  ในที่ประชุมคณะมนตรี TRIPS สมาชิกองคการการคาโลก (WTO) 
รับรางมติรัฐมนตรีในประเด็นการฟองรองในกรณีที่ไมมีการละเมิดทรัพยสินทางปญญา (non-violation 
disputes) โดยคาดหวังวารางมตินี้จะไดรับการลงมติยอมรับในการประชุมระดับรัฐมนตรีซึ่งจะจัดขึ้นที่ 
เมืองไนโรบี ประเทศเคนยาในเดือนธันวาคม  อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

�ailand rati�es Trade Facilitation Agreement 
23 November 2015, World Trade Organization - WTO members meeting as the TRIPS 
(trade-related aspects of intellectual property rights) Council agreed on 23 November on a 
draft ministerial decision on so-called non-violation disputes in the area of intellectual 
property. �e decision is expected to be adopted at the Nairobi Ministerial Conference in 
December.  Read more

ผลการประชุมดานเศรษฐกิจในชวงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27
24 พ.ย. 58 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ - มาเลเซียประธานอาเซียนในป 2558 ไดจัดการประชุม 
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 และการประชุมอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ ระหวางวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558 ณ 
กรุงกัวลาลัมเปอร รวม 11 การประชุม โดยกอนหนาไดมี การประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เพื่อเตรียมการดานเศรษฐกิจ 
ของอาเซียนสำหรับการประชุมระดับผูนำ อานตอ

ขาวและเอกสารที่เกี่ยวของ:

- รายงานการบูรณาการการบริการอาเซียน (ภาษาอังกฤษ)

- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015: ความคืบหนาและผลสำเร็จ (ภาษาอังกฤษ)

- รายงานการบูรณาการอาเซียน 2015 (ภาษาอังกฤษ)

- ปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอรวาดวยการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2015 (ภาษาอังกฤษ)

- เหลือบมองอาเซียน 2025 

Outcomes of the economics meeting at the 27th ASEAN Summit
24 November 2015, Department of Trade Negotiations - Malaysia, as the Chair of ASEAN in 
2015, hosted the 27th ASEAN Summit and related meetings in Kuala Lumpur on 21-22 
November 2015. �e meeting was preceded by the 14th AEC Council meeting held on 20 
November 2015 to make preparations on ASEAN economic matters for the leader’s 
meeting. Read full article in �ai
Related news and documents:

- ASEAN Services Integration Report 
- �e ASEAN Economic Community 2015: Progress and Key Achievements
- ASEAN Integration Report 2015 
- Kuala Lumpur Declaration on �e Establishment of �e ASEAN Community
- ASEAN 2025 at A Glance 

4

https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/trip_ss_23nov15_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/trip_ss_23nov15_e.htm
http://www.dtn.go.th/images/103/Minky/24-11-58%20AEC%20Council_Summit27final.pdf
http://www.dtn.go.th/images/103/Minky/24-11-58%20AEC%20Council_Summit27final.pdf
http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/asean-services-integration-report?category_id=27
http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/asean-services-integration-report?category_id=27
http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/asean-services-integration-report?category_id=27
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http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/asean-integration-report-2015-2?category_id=27
http://www.asean.org/news/asean-statement-communiques/item/kuala-lumpur-declaration-on-the-establishment-of-the-asean-community?category_id=26
http://www.asean.org/news/asean-statement-communiques/item/kuala-lumpur-declaration-on-the-establishment-of-the-asean-community?category_id=26
http://www.asean.org/news/asean-statement-communiques/item/asean-2025-at-a-glance?category_id=26
http://www.asean.org/news/asean-statement-communiques/item/asean-2025-at-a-glance?category_id=26


ทบทวนนโยบายการคา: ประเทศไทย
26 พ.ย. 58 องคการการคาโลก - ในวันที่ 24 และ 26 พฤศจิกายน ที่ผานมา องคการการคาโลก (WTO) 
ไดมีการทำการทบทวนนโยบายทางการคาและการปฏิบัติของประเทศไทยครั้งที่ 7 โดยทำการทบทวน 
ยึดหลักจากรายงานของเลขาธิการ WTO และรัฐบาลไทย อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

Trade Policy Review: �ailand
26 November 2015, World Trade Organization - �e seventh review of the trade policies and 
practices of �ailand takes place on 24 and 26 November 2015. �e basis for the review is a 
report by the WTO Secretariat and a report by the Government of �ailand. Read more
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หวั่น ‘กรมทรัพยสินทางปญญา’ เอื้อบริษัทยาขามชาติยื่นคุมครอง
สิทธิบัตรยา ทั้งที่ไมใชยาใหม
25 พ.ย. 58 Hfocus - เอ็นจีโอ-เครือขายผูปวยฯ แคลงใจ หวั่น “กรมทรัพยสินทางปญญา” 
เปดชองโหวเอื้อบริษัทยาขามชาติยื่นคุมครองสิทธิบัตรยา เหตุทำงานไรประสิทธิภาพ แถมสารพัดอุปสรรค 
ขัดขวางยื่นคัดคานสิทธิบัตร ทั้งระยะเวลายื่นคานจำกัด 90 วัน ระบบฐานขอมูลคลาดเคลื่อน สืบคนขอมูลยาก 
แถมเว็บไชตที่ใชงบพัฒนารวมรอยลานไรประสิทธิภาพ ชี้ตองเพิ่มบทบาทคุมครองประชาชน แนะลางบาป 
ดวยการเพิกถอนคำขอสิทธิบัตรยารักษาไวรัสตับอักเสบซี เพราะมีหลักฐานชัดไมใชยาใหม ชวยผูปวย 
กวาลานคนในประเทศเขาถึงการรักษา อานตอ

Patent protection favoring multinational pharma raises concern 
25 November 2015, Hfocus - NGO-patient networks raised concern that the Department of 
Intellectual Property (DIP) leaves room for multinational pharmaceutical companies to �le 
for drug patents, claiming DIP’s ine�ciency as well as obstacles preventing patent opposi-
tion such as the 90-day limit, inaccurate database, di�cult search system and ine�cient 
website to be the cause. �ey claimed DIP needs to step up in the protection of its citizen 
and redeem itself by revoking the patent for Hepatitis C which was proven not to be a new 
drug to help millions of patients in the country gain access to the treatment. 
Read full article in �ai 
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สนับสนุนโดย

คณะกรรมการสิทธิบัตร องคการทรัพยสินทางปญญาโลก 
หารือประเด็นการเขาถึงยา-การรักษาความลับ
30 พ.ย. 58 Intellectual Property Watch - คณะกรรมการดานกฎหมายสิทธิบัตร ภายใตองคการ 
ทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO) เขาประชุมและเขารวมประชุมสัมมนาครื่งวันในประเด็นความสัมพันธ 
ระหวางระบบสิทธิบัตรและการเขาถึงยาในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนานอยที่สุด
อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

ขาวที่เกี่ยวของ:

- การศึกษาชี้ การตรวจสิทธิบัตรควรคำนึงถึงสาธารณสุข

WIPO Patent Law Committee Looks at Access to 
Medicines, Con�dentiality
30 November 2015, Intellectual Property Watch - �e World Intellectual Property Organiza-
tion committee on patent law is meeting this week, including a half-day seminar on the rela-
tionship between patent systems and the availability of medicines in developing countries 
and least-developed countries. Read more
Related News:

- Public Health Considerations Should Guide Patent Examination, Paper Argues 

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