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โคงสุดทายอาเซียนเรงฝเทาเขาสูเออีซีป 2558
3 มี.ค. 2558 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ - นางอภิรดี ตันตราภรณ รัฐมนตรีชวยวาการ 
กระทรวงพาณิชย เปดเผยวา ไดนําผูแทนไทยเขารวมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอยางไมเปน 
ทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ - 1 มีนาคม 2558 ณ เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน 
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเปนการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจครั้งแรกของป 2558 อันเปนปสําคัญที่อาเซียน 
จะกาวเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางสมบูรณ นางอภิรดีกลาววา การประชุมในปนี้ 
มาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนเนนเรงการดําเนินมาตรการเขาสู AEC ตามที่อาเซียนตกลงกันไว 
ใหแลวเสร็จ  โดยมาตรการที่มีความสําคัญในลําดับตนซึ่งมีผลตอการคา ภาคธุรกิจ และ การรวมกลุม 
ทางเศรษฐกิจของอาเซียน เชน การลด/เลิกมาตรการที่มิใชภาษี การสรางความเขมแข็งใหกับภาคธุรกิจ
โดยเฉพาะ SMEs การสรุปผลการเจรจา RCEP อานตอ

- ขาวที่เกี่ยวของ: การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอยางไมเปนทางการ (AEM Retreat)
ครั้งที่ 21 วันที่ 28 กุมภาพันธ - 1 มีนาคม 2558 ณเมืองโกตาบารูประเทศมาเลเซีย (ภาษาอังกฤษ)

ASEAN speeds up for the �nal turn towards AEC in 2015
3 March 2015, Department of Trade Negotiations  - �e �ai delegation led by Deputy 
Minister of Commerce Apiradi Tantraporn, attended the 21st ASEAN Economic 
Ministers Retreat held on February 28th through March 1st, 2015 in Kota Bharu, Kelantan, 
Malaysia. �e retreat was the �rst meeting of the Economic Ministers in 2015, an important 
year in which ASEAN countries will come together as the ASEAN Economic Community. 
Apiradi revealed that at this year’s meeting, Malaysia, as the ASEAN chair, emphasized on 
speeding progress towards AEC, particularly on important regulations a�ecting trade, 
business and economic integration such as the reduction/cancelation of non-tari� barriers, 
strengthening business sector particularly the SMEs, and �nalizing RCEP negotiation.   
Read full article in �ai
-Related news: "21st ASEAN Economic Ministers’ Retreat 28 February to 1 March

2015, Kota Bharu, Malaysia"
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นักวิชาการดานยาติงพณ. เลิกขวางการควบคุมราคายาในรางพรบ.ยา 
หยุดเอาใจทุนขามชาติ
9 มี.ค. 2558 ประชาไท - ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผูจัดการแผนงานพัฒนากลไกเฝาระวังระบบยา 
(กพย.) ระบุวา ขณะนี้มีความพยายามขัดขวาง ราง พรบ.ยา ที่ สธ.แกไขจากฉบับของสำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ทั้งที่รางนี้ สธ.ไดหารือและแกปญหาเรื่อง 
นิยามยา และผูประกอบวิชาชีพที่สามารถสั่งจายยาไดแลว แตพบวา ถูกกระทรวงพาณิชยขัดขวางโดยใช 
ความเห็นของบรรษัทยาขามชาติเพื่อตัดการยื่นแสดงโครงสรางราคายาในการยื่นขอขึ้นทะเบียนตำรับ
อานตอ
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http://www.dtn.go.th/images/94/Update2/AEM_Retreat21_post.pdf
http://www.dtn.go.th/images/94/Update2/AEM_Retreat21_post.pdf
http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/the-21st-asean-economic-ministers-retreat-28-february-to-1-march-2015-kota-bharu-malaysia?category_id=27
http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/the-21st-asean-economic-ministers-retreat-28-february-to-1-march-2015-kota-bharu-malaysia?category_id=27
http://www.prachatai.com/journal/2015/03/58282
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Scholars from pharmaceutical sector reproached Commerce 
for standing in the way of drug price control under the Drug 
Act. No more trying to please foreign investors
9 March 2015, Prachatai - Dr. Niyada kiatying-angsulee, �ai Drug Watch program manager, 
revealed that there are currently attempts to keep the Drug Act draft, which the Ministry of 
Public Health revised from the revision by the O�ce of the Council of State, from going to 
the Senate. �ough Ministry of Public Health had consulted on and solved the issue 
surrounding the de�nition of drugs and practitioners who can prescribe drugs, the Act was 
found to be thwarted by the Ministry of Commerce by using the opinions of transnational 
pharmaceutical corporations to take price structure out of drug registration requirement.
Read full article in �ai

กรรมาธิการการคาสหภาพยุโรปเสนอจัดตั้งศาลเฉพาะสำหรับการ 
ระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับเอกชน
18 มี.ค. 2558 Intellectual Property Watch  - Cecilia Malmstroem กรรมาธิการการคาสหภาพยุโรป 
ปกปองใหมีคณะผูพิจารณาระงับขอพิพาทระหวางรัฐและเอกชนภายใตการเจรจาหุนสวนการคาและ 
การลงทุนขามแอตแลนติก (Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP) พรอมเสนอการแกไข 
เพิ่มเติมสำหรับพิจารณา อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

EU Trade Commissioner Suggests Special Court for ISDS 
Cases
18 March 2015, Intellectual Property Watch - European Union Trade Commissioner Cecilia 
Malmstroem today defended the inclusion of investor-state dispute settlement panels in the 
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), but o�ered several amendments 
for consideration. Read full article 

อย. กาวสูเวทีอาเซียนยกระดับเปนหนวยตรวจประเมินGMP 
ยาตามแนวทางPIC/S พรอมไดเปนสมาชิก ASEAN Listed Inspection 
Service ประเทศแรกที่ผานการรับรองจาก ACCSQ-PPWG
20 มี.ค. 2558 กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา - อย. เผยความสําเร็จ 
ในเวทีอาเซียน ผานการรับรองอยางเปนเอกฉันทจาก ACCSQ - PPWG ยอมรับ อย. ไทย เปนหนวยตรวจ 
ประเมิน ASEAN Listed Inspection Service ผลทําใหผูผลิตยาแผนปจจุบัน สําเร็จรูปสามารถสงออกยา 
ไปยังประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน โดยไมตองถูกประเมินจากประเทศสมาชิกอีก ลดความซ้ำซอน 
ของการตรวจประเมิน GMP ดานยาภายในภูมิภาค ประหยัดเวลา เอื้ออํานวยตอธุรกิจดานยาและเพิ่ม 
มูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ  อานตอ

- ขาวที่เกี่ยวของ: ASEAN ขับเคลื่อนขอตกลงยอมรับรวม GMP (ภาษาอังกฤษ)
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http://www.prachatai.com/journal/2015/03/58282
http://www.ip-watch.org/2015/03/18/eu-trade-commissioner-suggests-special-court-for-isds/
http://www.ip-watch.org/2015/03/18/eu-trade-commissioner-suggests-special-court-for-isds/
http://www.oryor.com/media/k2/pdfs/8090.pdf
http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/asean-moves-sectoral-mra-on-good-manufacturing-practices-forward?category_id=27
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FDA steps up to the ASEAN platform – becomes a PIC/S 
GMP inspection unit and the �rst ASEAN Listed Inspection 
Service member to receive certi�cation from ACCSQ-PPWG
20 March 2015, Public and Consumer A�airs Advertisement Control Division, FDA - FDA 
revealed its accomplishment in under the ASEAN platform: ACCSQ – PPWG has certi�ed 
the �ai FDA as an ASEAN Listed Inspection Service. With this accomplishment, 
manufacturers of ready-made conventional medicine can now export to ASEAN countries 
without having to go through further inspection by ASEAN members - eliminating 
redundancy in the regional pharmaceutical GMP inspection process, saving time, bene�ting 
pharmaceutical business and increasing national economic value. Read full article in �ai
- Related news: "ASEAN Moves Sectoral MRA on Good Manufacturing Practices

Forward"

ความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟกถูกมองเปน 
การเปดประตูใหตางชาติฟองสหรัฐ
25 มี.ค. 2558 The New York Times - จากเนื้อหาของเอกสารลับ ขอตกลงทางการคาระหวาง 12 ประเทศ 
ซึ่งผลักดันโดยประธานาธิบดีโอบามา จะเปดชองใหบรรษัทตางชาติสามารถฟองรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
ในประเด็นที่ทำให “ความคาดหวัง” ตอการลงทุนลดลงและกอใหเกิดความเสียหายตอธุรกิจ 
อานตอ (ภาษาอังกฤษ)
- ขาวที่เกี่ยวของ: บทที่วาดวยการระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับเอกชนภายใตความตกลงหุนสวน

ยุทธศาสตรเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟก คุกคามขอจำกัดและขอยกเวนดานทรัพยสินทางปญญา
ไดอยางไร (ภาษาอังกฤษ)

Trans-Paci�c Partnership Seen as Door for Foreign Suits 
Against U.S.
25 March 2015, �e New York Times - An ambitious 12-nation trade accord pushed by 
President Obama would allow foreign corporations to sue the United States government for 
actions that undermine their investment “expectations” and hurt their business, according to 
a classi�ed document. Read full article
- Related news: "How the Leaked TPP ISDS Chapter �reatens Intellectual Property 

Limitations and Exceptions"
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http://www.oryor.com/media/k2/pdfs/8090.pdf
http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/asean-moves-sectoral-mra-on-good-manufacturing-practices-forward?category_id=27
http://www.nytimes.com/2015/03/26/business/trans-pacific-partnership-seen-as-door-for-foreign-suits-against-us.html?_r=1&referrer
http://www.nytimes.com/2015/03/26/business/trans-pacific-partnership-seen-as-door-for-foreign-suits-against-us.html?_r=1&referrer
http://infojustice.org/archives/34189
http://infojustice.org/archives/34189
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คณะกรรมการความปลอดภัยดานอาหารเห็นพองใหคณะทำงาน 
อิเล็กทรอนิกสพักการกำหนดนิยามของมาตรฐานเอกชน
27 มี.ค. 2558 องคการการคาโลก - สมาชิกองคการการคาโลก ณ ที่ประชุมคณะกรรมการดาน 
ความปลอดภัยอาหารและสุขภาพสัตวและพืช เห็นควรใหคณะทำงานอิเล็กทรอนิกสพักการดำเนินการ 
เพื่อกำหนดนิยามเพื่อการทำงานของมาตรฐานเอกชนที่เกี่ยวของกับมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
หลังจากที่ไมสามารถหาขอสรุปในประเด็นนี้ได อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

Food safety body agrees to e-working group “time out” on 
de�nition of private standards
27 March 2015, WTO - WTO members meeting as the committee dealing with food safety 
and animal and plant health have agreed to a time out in the e�orts of an electronic working 
group to agree on a working de�nition of SPS-related private standards after failing to 
bridge their impasse on the issue. Read full article

ผูจัดหายาที่มีความจำเปน ใหการสนับสนุนขอยกเวน 
ภายใตความตกลงวาดวยการคาที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา 
สำหรับประเทศพัฒนานอยที่สุด
30 มี.ค.2558 Intellectual Property Watch - มูลนิธิ IDA ซึ่งเปนผูจัดหายาจำเปนใหแกประเทศที่มี 
รายไดต่ำและปานกลางระดับโลกไดสนับสนุนคำขอของประเทศพัฒนานอยที่สุด ที่จะตองการใหขยาย 
ระยะเวลาผอนผันสำหรับการปฏิบัติตามพันธกรณีในการใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญาแก 
เภสัชภัณฑ ดาน UNITAID ซึ่งเปนกลไกการจัดซื้อยาที่เกี่ยวของกับสหประชาชาติ ก็ไดออกถอยแถลง 
สนับสนุนการขยายระยะเวลาดังกลาว คาดวาคำขอนี้จะถูกยกขึ้นถกในเวทีองคการการคาโลกในเดือน 
มิถุนายน อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

Supplier of Essential Medicines Supports TRIPS Waiver for 
Least-Developed Countries
30 March 2015, Intellectual Property Watch - �e IDA Foundation, a worldwide supplier of 
essential medicines to low-and medium income countries, has backed up the request by 
least-developed countries to extend a waiver that allows them to forfeit the obligations to 
protect intellectual property on pharmaceutical products. UNITAID, the UN-related drug 
purchasing mechanism, also issued a statement in support of the extension. �e request is 
expected to be discussed at the World Trade Organization in June. Read full article
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EABC ยื่นมือขอเปนตัวกลางผลักดันการเจรจาFTA ไทย-EU
31 มี.ค. 2558 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ - นางอภิรดี ตันตราภรณ รัฐมนตรีชวยวาการ 
กระทรวงพาณิชย เปดเผยวา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ไดพบหารือกับผูแทนสมาคมการคา 
ยูโรเปยนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย (European Association for Business and Commerce: EABC) นำโดย 
นายรอลฟ-ดีเตอรดาเนียล (Mr. Rolf-Dieter Daniel) นายกสมาคมฯ โดย EABC เสนอตัวเปนตัวกลาง 
เพ ื ่อผล ักด ันให เก ิดการร ื ้อฟ  นการเจรจาความตกลงการคาเสร ีระหว างไทยกับสหภาพยุโรป 
เพื่อผลประโยชนรวมกันทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนา โดย FTA จะชวยใหไทย 
มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางแข็งแกรง และขับเคลื่อนใหประเทศมีการพัฒนาอยางยั่งยืน อานตอ

EABC o�ers to be the facilitator for �ailand-EU FTA 
negotiation
31 March 2015, Department of Trade Negotiations - Deputy Minister of Commerce Apiradi 
Tantraporn, revealed to have met with executives from the European Association for 
Business and Commerce (EABC), led by Rolf-Dieter Daniel, its president, on March 30, 
2015. EABC has o�ered to take up the mediator role to push for the resumption of 
�ailand-EU FTA negotiation for the two parties’ mutual bene�t in economics, social and 
development sectors. It was claimed that the FTA will help promote strong economic 
growth and sustainable development in �ailand. Read full article in �ai

คณะกรรมการฯRCEP เรงหารือประเด็นติดคางสำคัญตนเดือนเมษายนนี้
31 มี.ค. 2558 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ - คณะกรรมการเจรจาการคา RCEP เตรียมจัด 
ประชุมเพิ่มเติม ระหวางวันที่ 1 – 2 เมษายน 2558 ณ กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อหาขอสรุป 
ประเด็นติดคางสําคัญดานรูปแบบการเปดตลาดการคาสินคา และการคาบริการ ใหแลวเสร็จ กอนการ 
ประชุมคณะกรรมการเจรจาการคา RCEP (RCEP – TNC) ครั้งที่ 8 ที่จะมีขึ้นชวงเดือนมิถุนายน 2558 ณ 
ประเทศญี่ปุน อานตอ

- ขาวที่เกี่ยวของ: ขอมูลความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค Regional Comprehensive 
Economic Partnership (RCEP)

RCEP Committee to discuss unsettled issues this April
31 March 2015, Department of Trade Negotiations  - Regional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP) Trade Negotiation Committee (TNC) prepares for additional meetings 
to be held on April 1-2, 2015 in Jakarta, Indonesia to seek conclusion on unsettled issues 
concerning the approach to market liberalization for trade in goods and services before the 
8th RCEP TNC meeting to be held in June 2015 in Japan. Read full article in �ai
-Related news: Information on "Regional Comprehensive Economic Partnership

(RCEP)" (�ai)
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สนับสนุนโดย

TDRI แนะรัฐวางหมากใหชัดกอนเขาสู AEC
31 มี.ค. 2558 TDRI  - ชวงปลายปนี้จะถึงกำหนดการที่ประเทศทั้ง 10 ในกลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
จะรวมมือกันอยางเปนทางการในการผนวกกิจกรรมทางเศรษฐกิจเขารวมเปนหนึ่งหรือที่เรียกสั้นๆวา 
กลุมประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) การรวมกลุมประชาคมในเชิงรูปธรรม 
ไดมีการดำเนินการสำเร็จไปแลวในหลายๆเรื่อง ในขณะเดียวกันก็มีอีกหลายๆประเด็นที่ยังมีความลาชา 
และอาจจะเสร็จไมทันกำหนดการในชวงปลายปนี้ได ในบทความนี้ผูเขียนจะกลาวถึงโครงสรางที่สำคัญ 
ของการรวมกลุม 3 เรื่อง ไดแก การเคลื่อนยายสินคาโดยเสรี (Free flow of goods) 
การเปดเสรีดานการลงทุน (Free flow of investment) และการเคลื่อนยายแรงงานทักษะอยางเสรี (Free 
flow of skilled labour) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ อานตอ 

TDRI recommends the government to set clear tactics going 
into the AEC
31 March 2015, TDRI - �e end of this year marks the integration of economic activities 
of ten countries in the South East Asia region which is known as the ASEAN Economic 
Community (ASEAN). Concrete integration has been accomplished in many issues while 
a lot still remains to be delayed and may not be accomplished within the given deadline at 
the end of this year. �is article presents the three important structures of the integration: 
free �ow of goods, free �ow of investment, free �ow if skilled labor. Read full article in �ai
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