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ผานฉลุย ! ครม. ไฟเขียวการสมัครเขาเปนผูสังเกตการณของไทย 
ในคณะกรรมการวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐภายใต WTO แลว
7 พ.ค. 2558 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ - กาวแรกของไทยในเวทีการจัดซื้อจัดจางระหวางประเทศ 
กําลังจะเริ่มขึ้นแลว เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ใหไทยเขาเปนผู 
สังเกตการณในคณะกรรมการวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐภายใต องคการการคาโลก (คณะกรรมการ 
GP ภายใต WTO)  อานตอ

Cabinet gives the green light for �ailand to participate in 
the WTO’s GPA Committee as an observer
7 May 2015, Department of Trade Negotiations  - Cabinet resolution on 20 April 2015 which 
endorsed �ailand’s participation in World Trade Organization’s (WTO) committee on 
government procurement marks the beginning of �ailand’s �rst step in international 
procurement. Read full article in �ai
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ดานลบของเออีซี
9 พ.ค. 2558 ขาวสด - การตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีนับเปนโครงการสำคัญของอาเซียน 
ที่ตั้งเปารวมเศรษฐกิจของชาติสมาชิกที่มีประชากรรวมมากกวา 600 ลานคน และผลิตภัณฑมวลรวมกวา 
80 ลานลานบาท เขาดวยกันเปนตลาดเดียว ซึ่งรัฐบาล 10 ชาติอาเซียนตางก็สนับสนุนและสงเสริม 
การเกิดขึ้นจนกลายเปนวาระสำคัญของภูมิภาค แตก็ใชวาทุกภาคสวนในภูมิภาคจะเห็นดวยไปกับการตั้ง 
ประชาคมเศรษฐกิจในรูปแบบที่จะเกิดขึ้นนี้ เมื่อเร็วๆนี้หลายกลุมไดออกมาเรียกรองใหมีการเลื่อนและ 
ปรับเปลี่ยน คอนเซ็ปตของเออีซีเสียกอน พรอมระบุขอเสียที่จะเกิดขึ้นหากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
จะเกิดขึ้นจริงๆ ในเร็ววันนี้ อานตอ

- Policy brief: ประชาคมอาเซียน 2558: รวมเปนหนึ่งเพื่อใคร? (ภาษาอังกฤษ)

�e downside of AEC
9 May 2015, Khaosod - �e establishment of ASEAN Economic Community or AEC under 
which market integration among the economies of ASEAN Member States, with total 
population over 600 million and GDP of over 80 trillion Baht, is aimed is considered to be 
an important ASEAN project. Governments of the 10 Member States have given support 
and promoted the integration, making it become an important regional agenda. Not all 
sectors, however, are in favor of this form of integration. Various groups had recently called 
for the integration to be postponed, and its concept adjusted; possible disadvantages that 
could occur if real AEC integration is achieved in the near future were identi�ed. 
Read full article in �ai

- Policy brief: ASEAN Leaders Meet in Malaysia for the 26th ASEAN Summit 
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http://www.dtn.go.th/images/103/Minky/GP_WTO.pdf
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http://daily.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURObWIzSXdOVEE1TURVMU9BPT0%3D&sectionid=TURNd05nPT0%3D&day=TWpBeE5TMHdOUzB3T1E9PQ%3D%3D
http://iboninternational.org/sites/ibon/files/resources/IBON%20Policy%20Brief%20on%20ASEAN%20integration.pdf
http://daily.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURObWIzSXdOVEE1TURVMU9BPT0%3D&sectionid=TURNd05nPT0%3D&day=TWpBeE5TMHdOUzB3T1E9PQ%3D%3D
http://iboninternational.org/sites/ibon/files/resources/IBON%20Policy%20Brief%20on%20ASEAN%20integration.pdf
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บริษัทยายักษใหญ โขกคายาเม็ดละ 3 หมื่น แตตนทุนแคหลักรอย 
20 พ.ค. 2558 เครือขายผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ประเทศไทย  - วันนี้ (20 พ.ค. 2558) 
เครือขายผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ประเทศไทย มูลนิธิเขาถึงเอดส รวมดวยมูลนิธิโอโซน มูลนิธิศูนยคุมครอง 
สิทธิดานเอดส มูลนิธิรณรงคเพื่อการรักษาเอดส และชมรมเภสัชชนบท ไดยื่นจดหมายเปดผนึกถึง 
รมว.กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และรมว.กระทรวงพาณิชย เรียกรองใหทั้งสองกระทรวงพิจารณา 
หาแนวทางเพื่อแกปญหาราคายารักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี โดยมี นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ ผูชวยเลขานุการ 
รัฐมนตรี และ นพ.สุรเชษฐ สถิตนิรามัย รักษาราชการปลัด สธ. เปนตัวแทนรับหนังสือ   อานตอ

- จดหมายเปดผนึก

Giant pharma reaps 30k per pill, real cost only in the hundreds 
20 May 2015, �aiplus - �aiplus, Aids Access Foundation, together with O-zone 
Foundation, Foundation for AIDS Rights, �ai Aids Treatment Action Group and Rural 
Pharmacy Association issued an open letter to the Public Health and Commerce Ministers 
today (20 May 2015) regarding the price of Hepatitis C drugs. �e letter was received by 
representatives from the Public Health Ministry - Dr.Yongyot �ammavudhi, Assistant 
Secretary to the Minister, and Dr. Surachet Satitramai, Acting Permanent Secretary.
Read full article in �ai
- Open letter to the Ministers (�ai) 

ครม.อนุมัติหลักการราง พ.ร.บ.คุมยาสูบแลว กอนสง 
สนช.พิจารณาตอไป
26 พ.ค. 2558 Hfocus - ครม.อนุมัติในหลักการ ราง พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบฉบับใหมตามที่ สธ.เสนอแลว 
ใหสง คกก.กฤษฎีกาพิจารณา แลวสงให สนช.พิจารณาตอไป พรอมมอบ สธ.จัดตั้งสำนักงานคกก.ควบคุม 
ผลิตภัณฑยาสูบใหสอดคลองกับมติ ครม. อานตอ

Cabinet approved draft Tobacco Control Act principles – to 
be sent to the National Legislative Assembly
26 May 2015, Hfocus  - �e Cabinet has approved the principles of the Public Health 
Ministry-proposed new Tobacco Control Act draft and had passed the draft on to the 
Council of State. �e draft will then be further sent for consideration by the National 
legislative Assembly. Additionally, the Public Health Ministry is to set up the tobacco 
products control committee o�ce as mandated by a Cabinet resolution. 
Read full article in �ai
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http://www.thaiplus.net/NewsUpdate.aspx?Id_Content=210
http://thaiplus.net/images/Content/pdf-media/210/Gilead.pdf
http://www.thaiplus.net/NewsUpdate.aspx?Id_Content=210
http://thaiplus.net/images/Content/pdf-media/210/Gilead.pdf
http://www.hfocus.org/content/2015/05/10047
http://www.hfocus.org/content/2015/05/10047
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สมัชชาอนามัยโลกปดลงดวยแผนดำเนินการในหลายประเด็น
27 พฤษภาคม 2558 Intellectual Property Watch  - Margaret Chan ผูอำนวยการใหญองคการอนามัยโลก 
(WHO) ไดใหความเห็นวา สมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 68 ซึ่งถูกจัดขึ้นในวันที่ 18-26 พฤษภาคม 2558 
นับเปนสมัชชาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดครั้งหนึ่ง ซึ่งความเห็นนี้อาจมีขอโตแยงไดเมื่อมองจากจุดยืน 
ของฝายทรัพยสินทางปญญา การเขาถึงและนวัตกรรม Intellectual Property Watch ไดหยิบยกประเด็น 
ความสำเร็จดังตอไปนี้ อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

- ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 68  (ภาษาอังกฤษ)

- อภิปราย : การบังคับใชสิทธิโดยรัฐอาจแกปญหายาราคาสูงในยุโรป  (ภาษาอังกฤษ)

World Health Assembly Concludes With Actions On Range 
Of Issues
27 May 2015, Intellectual Property Watch  - �e 68th World Health Assembly (WHA), 
which took place from 18-26 May, was characterised as one of the most successful annual 
assemblies ever by Margaret Chan, World Health Organization director general. From the 
standpoint of intellectual property, access and innovation, this may be debatable. Below is a 
guide to the main accomplishments highlighted by Intellectual Property Watch. Read more
- Full coverage of the Sixty-eighth World Health Assembly 
- Panel: Compulsory Licensing Could Address High-Priced Medicines In Europe

รายงานประจำป 2558 องคการการคาโลก
27 พฤษภาคม 2558 องคการการคาโลก  - เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม องคการการคาโลกไดตีพิมพรายงาน 
ประจำป 2558 โดยรวบรวมเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆขององคการการคาโลกตลอดทั้งป 2557 ที่ผานมา 
และในชวงตนป 2558 อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

WTO issues 2015 Annual Report
27 May 2015, World Trade Organization  - �e WTO published on 27 May the 2015 edition 
of the WTO Annual Report, covering WTO activities in 2014 and early 2015.  Read more
 

องคการอนามัยโลกเรียกรองใหมีการตอตานการคาผลิตภัณฑยาสูบที่
ผิดกฎหมาย ในวันงดสูบบุหรี่โลก
28 พฤษภาคม 2558 องคการอนามัยโลก - การขจัดการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย จะชวยใหรัฐบาล 
ไดคาภาษีรายป มูลคาถึงสามหมื่นหนึ่งพันลานเหรียญสหรัฐ สงเสริมสาธารณสุข ลดอาชญากรรมและ 
จำกัดแหลงที่มาสำคัญของรายไดของอุตสาหกรรมยาสูบ โดยสิ่งเหลานี้เปนหัวขอหลักสำหรับวันงดสูบ 
บุหรี่โลก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ซึ่งองคการอนามัยโลกจะดำเนินการกระตุนใหประเทศสมาชิกรวม 
ลงนามในพิธีสารวาดวยการขจัดการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย   อานตอ (ภาษาอังกฤษ)
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https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/anrp_27may15_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/anrp_27may15_e.htm
http://www.ip-watch.org/2015/05/27/world-health-assembly-concludes-with-actions-on-range-of-issues/
http://www.who.int/mediacentre/events/2015/wha68/en/
http://www.ip-watch.org/2015/05/28/speakers-compulsory-licensing-could-address-high-priced-medicines-in-europe/
http://www.ip-watch.org/2015/05/27/world-health-assembly-concludes-with-actions-on-range-of-issues/
http://www.who.int/mediacentre/events/2015/wha68/en/
http://www.ip-watch.org/2015/05/28/speakers-compulsory-licensing-could-address-high-priced-medicines-in-europe/
http://who.int/mediacentre/news/releases/2015/world-no-tobacco-day/en/
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สนับสนุนโดย

คณะกรรมการการคาของรัฐสภายุโรปพยายามที่จะไกลเกลี่ยความตึง
เครียดในการเจรจา TTIP แตผลลัพธยังคลุมเครือ
29 พฤษภาคม 2558 Intellectual Property Watch - ในวันที่  28 พฤษภาคม คณะกรรมการการ 
คาระหวางประเทศของรัฐสภายุโรป (INTA) กลาววา ผูเจรจาจากคณะกรรมาธิการยุโรปควรถอยจาก 
บทบัญญัติที่มีการโตแยงภายใต ความตกลงการคาและการลงทุนขามมหาสมุทรแอตแลนติก (TTIP) ที่จะ 
เปดโอกาสใหบริษัทยื่นฟองรัฐบาลตอศาลอนุญาโตตุลาการดวยขอกลาวอาง เรื่องการปฏิบัติที่ไมเทาเทียม 
โดยคณะกรรมการฯไดกลาววา สมาชิกของรัฐสภายุโรป (MEPs) เรียกรองใหใชผูพิพากษาที่มาจาก 
การแตงตั้ง โดยสาธารณชน และมีความเปนอิสระ การทำประชาพิจารณ และกลไกการอุทธรณที่เคารพ 
อำนาจของสหภาพยุโรปและศาลในประเทศ อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

- รายงานฉบับลาสุด ของคณะกรรมาธิการการคาสหภาพยุโรป ในเรื่องของขอพิพาทระหวางรัฐ

กับนักลงทุนในความตกลงการคาและการลงทุนขามมหาสมุทรแอตแลนติก (TTIP)      

(ภาษาอังกฤษ)

European Parliament Trade Committee Tries To Defuse 
TTIP Controversy But Outcome Remains Uncertain
29 May 2015, Intellectual Property Watch  - European Commission negotiators should back 
away from a controversial provision in the Transatlantic Trade and Investment Partnership 
(TTIP) deal that would allow companies to sue governments in arbitration courts over 
claimed unequal treatment, the European Parliament International Trade Committee 
(INTA) said on 28 May. MEPs called instead for publicly appointed, independent judges, 
public hearings and an appellate mechanism that respects the jurisdiction of EU and 
national courts, the committee said.  Read more
- EU Trade Commissioner New Paper On Investor-State Disputes In TTIP 

WHO calls for action against illicit tobacco trade on World 
No Tobacco Day
28 May 2015, World Health Organization  - Eliminating the illicit trade in tobacco would 
generate an annual tax windfall of US$ 31 billion for governments, improve public health, 
help cut crime and curb an important revenue source for the tobacco industry. �ose are the 
key themes of World No Tobacco Day on 31 May when WHO will urge Member States to 
sign the "Protocol to Eliminate the Illicit Trade in Tobacco Products" 
Read more
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http://who.int/mediacentre/news/releases/2015/world-no-tobacco-day/en/
http://www.ip-watch.org/2015/05/29/european-parliament-trade-committee-tries-to-defuse-ttip-controversy-but-outcome-remains-uncertain/
http://www.ip-watch.org/2015/05/05/eu-trade-commissioner-new-paper/
http://www.ip-watch.org/2015/05/29/european-parliament-trade-committee-tries-to-defuse-ttip-controversy-but-outcome-remains-uncertain/
http://www.ip-watch.org/2015/05/05/eu-trade-commissioner-new-paper/



