
่

แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ
(International Trade and Health Program - ITH)

มูลนิธิเพือการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
(International Health Policy Program - IHPP)

update

YEAR 2 ISSUE 08, August 2015

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

้

หมายเหตุ: เอกสารนีเป็นการรวบรวมเนือหาข่าวจากแหล่งข่าวซึงเป็นเจ้าของลิขสิทธิของเนือหาข่าวนันๆตามทีระบุไว้ ITH ไม่ยืนยัน และไม่รับรองถึง 
ความครบถ้วนสมบูรณ์หรือถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว
Disclaimer: Materials presented in this document were drawn from various sources. ITH do not own copyright to the material presented; we are 
not liable or responsible for any incomplete or inaccurate information that may be presented in the document.  

้ ้ ์ ้ ้ ่่

หัวขอขาว (Contents)

ความเหมาะสมในการใชภาษีและคาธรรมเนียมเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ (Suitability in using
earmarked tax and fees for speci�c purposes)............................................................................ 

ยาแพงแน หากคลอดราง พ.ร.บ.จัดซื้อฯ เปดชอง บ.ตางชาติคากำไร ทำ อภ.ตาย  ( Prices will 
shoot up with Procurement Act – gives way to foreign businesses, lethal to GPO) ...................... 

TPP สอแววชะงักยาว 4 ยักษดึงเกมปองอุตฯ ในประเทศ (TPP potentially enter a long pause, 
4 giants drag talk to protect local industry) ...............................................................................

เอกวาดอร ชี้ ประเทศ BRICS เริ่มถอยจากระบบการพิพาทดานการลงทุนระหวางประเทศ 
(Ecuador, BRICS Moving Away From International Investment Dispute Regime, Paper Says) ..

ประเทศกำลังพัฒนา เล็งเสนอระงับการฟองรองจากกรณีที่มิไดมีการละเมิดความตกลงภายใต 
TRIPS เปนการชั่วคราวในการประชุมรัฐมนตรี (For Ministerial, Developing Countries Seek 
Moratorium On TRIPS Non-Violation Complaints) ...............................................................

สิทธิบัตรยา : อุปสรรคตอประเทศกำลังพัฒนา (Explainer: the problem drug patents pose for 
developing countries) ..............................................................................................................

ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 47 (Outcomes of the 47th ASEAN Economic 
Ministers Meeting) .................................................................................................................

Page

1

1

2

2-3

3

3-4

4-5

http://ihppthaigov.net/ith/


ความเหมาะสมในการใชภาษีและคาธรรมเนียมเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ
7 ส.ค. 58 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย - ในสัปดาหที่ผานมา คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 
ไดเพ่ิมเติมบทบัญญัติในหมวด “วินัยการคลัง” โดยหามการออกกฎหมายจัดเก็บภาษีเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ 
เวนแตเพ่ือจัดสรรใหองคกรบริหารทองถ่ินหรือพรรคการเมือง ท้ังน้ี หากมีกฎหมายในลักษณะดังกลาวอยูแลว 
ใหยกเลิกภายใน 3 ป  อานตอ

ขาวที่เกี่ยวของ:
- ธนาคารโลกแนะ 7 เปาหมายเพื่อปฏิรูปภาษีบาป

Suitability in using earmarked tax and fees for speci�c purposes
7 August 15, TDRI  - In the past week, the Constitution Drafting Committee added to the 
“Finance Regulation” section of the draft Constitution a provision which prohibits 
earmarking of tax for speci�c purposes with the exception of the use for local administration 
and political parties. Hence, existing legislation of such nature are to be annulled in 3 years.  
Read full article in �ai
Related news:

- �e seven salvos of sin (taxes)

่

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

้

ยาแพงแน หากคลอดราง พ.ร.บ.จัดซื้อฯ เปดชอง บ.ตางชาติคากำไร 
ทำ อภ.ตาย
7 ส.ค. 58 ASTV ผูจัดการออนไลน - นักวิชาการ - เอ็นจีโอ หวงราง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางฯ ใหม ไมกำหนด 
หนวยงานรัฐซื้อยาจาก อภ. ตามระเบียบพัสดุป 2535 เปดชอง บ.ตางชาติเขามาทำกำไร ทำลาย อภ. ชี้ 
ประเทศไทยเสียประโยชน ไรความมั่นคงทางยา ราคายาแพงขึ้น เหตุ อภ. ตรึงราคาไมได อานตอ

Prices will shoot up with Procurement Act – gives way to foreign 
businesses, lethal to GPO
7 August 15, Manager Online - Scholars and NGOs expressed concern over procurement act 
draft where government bodies are not obligated to procure from the Government 
Pharmaceutical Organization as they have been under the Regulations of the O�ce of the 
Prime Minister on Procurement B.E.2535 (1992). Detrimental to the GPO, this paves the 
way for foreign businesses to make their pro�t and further contributing to the country’s 
losses with no medicine security and higher priced medicine, due to the fact that GPO 
cannot �x the price. Read full article in �ai

http://tdri.or.th/tdri-insight/the-use-of-an-earmarked-tax/
http://www.hfocus.org/content/2015/08/10643
http://tdri.or.th/tdri-insight/the-use-of-an-earmarked-tax/
http://blogs.worldbank.org/health/seven-salvos-sin-taxes
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9580000089029
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9580000089029
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TPP สอแววชะงักยาว 4 ยักษดึงเกมปองอุตฯ ในประเทศ
10 ส.ค. 58 ประชาชาติธุรกิจ - การเจรจากรอบความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจภาคพื้น 
แปซิฟก (Trans-Pacific Partnership) หรือ TPP ที่จัดขึ้นที่สหรัฐ เมื่อสัปดาหที่ผานมา สอเคาวาจะชะงักงัน 
หลังจากที่ประเทศผูเขารวมประชุมทั้ง 12 ฝาย ไดแก สหรัฐ แคนาดา เม็กซิโก ชิลี เปรู ญี่ปุน นิวซีแลนด 
ออสเตรเลีย บรูไน สิงคโปร มาเลเซีย เวียดนาม ไมสามารถหาขอสรุปตกลงกันได ในประเด็น 
ออนไหวของหลายประเทศ เชน ผลิตภัณฑนม รถยนต และเรื่องสิทธิบัตรยา อานตอ

ขาวที่เกี่ยวของ:

- นักกิจกรรมวิจารณสหรัฐฯ กรณีเลื่อนระดับการคามนุษยมาเลเซีย หวังการทำสัญญา
การคา TPP ราบรื่น 

- เครือขายผูบริโภคฯชี้สหรัฐฯ  ผูกมิตรรัฐบาลทหารมีเปาแอบแฝง

- ผลวิเคราะหเบื้องตนดานการผูกขาดชีววัตถุ (ภาษาอังกฤษ)

TPP potentially enter a long pause, 4 giants drag talk to protect 
local industry
10 August 15, PrachachatOnline  - Trans-Paci�c Partnership (TPP) talk in the US last week 
signals a pause in the negotiation after its twelve members – US, Canada, Mexico, Chile, 
Peru, Japan, New Zealand, Australia, Brunei, Singapore, Malaysia and Vietnam – failed to 
come to an agreement on several sensitive issues such as dairy products, automobile and 
patent. Read full article in �ai
Related news:

- �e Obama Administration Just Blew O� Human Tra�cking Concerns to 
Pass the TPP

- Consumer network claims US has an ulterior motive for approaching
military government (Article in �ai)

- Preliminary analysis of biologics exclusivity

เอกวาดอร ชี้ ประเทศ BRICS เริ่มถอยจากระบบการพิพาท 
ดานการลงทุนระหวางประเทศ
18 ส.ค. 58 Intellectual Property Watch - องคการพหุภาคีระหวางประเทศกำลังพัฒนาไดจัดทำ Policy Brief 
เกี่ยวกับประสบการณและความเคลื่อนไหวของประเทศเอกวาดอรซึ่งเปนการตานระบบการระงับขอพิพาท
ซึ่งมีอยูในขณะนี้ โดย Policy Brief นี้เปนสวนหนึ่งของชุดสิ่งพิมพที่เกี่ยวกับขอตกลงดานการลงทุนและ 
การระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับเอกชน  อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

Nmjgaw @pgcd ĚīłīōĦŔĲ:
- ประสบการณของประเทศเอกวาดอรดานการอนุญาโตตุลาการในประเด็นการลงทุน
ระหวางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1439184913
http://www.prachatai.com/journal/2015/08/60769
http://www.posttoday.com/social/general/381346
http://www.twn.my/title2/wto.info/2015/ti150808.htm
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1439184913
http://fpif.org/the-obama-administration-just-blew-off-human-trafficking-concerns-to-pass-the-tpp/
http://www.posttoday.com/social/general/381346
http://www.twn.my/title2/wto.info/2015/ti150808.htm
http://www.ip-watch.org/2015/08/18/ecuador-brics-moving-away-from-international-investment-dispute-regime-paper-says/
http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2015/08/IPB5_Ecuador%E2%80%99s-Experience-with-Intl-Investment-Arbitration_EN.pdf
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ประเทศกำลังพัฒนา เล็งเสนอระงับการฟองรองจากกรณีท่ีมิไดมีการ 
ละเมิดความตกลงภายใต TRIPS เปนการช่ัวคราวในการประชุมรัฐมนตรี
19 ส.ค. 58 Intellectual Property Watch - สิทธิ์ของประเทศสมาชิกในการฟองรองประเทศสมาชิก 
องคการการคาโลกประเทศอื่นในกรณีที่เสียประโยชนถึงแมประเทศดังกลาวจะมิไดมีการละเมิดความตกล
งนั้นยังไมครอบคลุมถึงกรณีทรัพยสินทางปญญาในขณะนี้ อานตอ(ภาษาอังกฤษ)

For Ministerial, Developing Countries Seek Moratorium On 
TRIPS Non-Violation Complaints
19 August 15, Intellectual Property Watch - �e ability for a member of the World Trade 
Organization to challenge another member for deprivation of bene�ts even though this 
member has not violated any given WTO agreement does not presently apply to intellectual 
property. Read more

สิทธิบัตรยา : อุปสรรคตอประเทศกำลังพัฒนา
24 สค. 58 Hfocus - ผลกระทบตอประเทศกำลังพัฒนาจากสิทธิบัตรและขอบังคับวาดวย 
ทรัพยสินทางปญญาเริ่มรุนแรงขึ้นในชวงทศวรรษที่ผานมา โดยศูนยกลางของปญหานั้นก็อยูที่การพัฒนา 
และการไหลบาของยาสามัญราคาถูกซึ่งประเทศกำลังพัฒนาจำเปนตองใชในการรักษาเอชไอวี วัณโรค 
และโรคติดตออื่น นอกจากนี้อุตสาหกรรมยาสามัญยังมีความจำเปนตอการจัดหายาตนทุนต่ำ โดยเฉพาะ 
ในภูมิภาคแอฟริกาใตซึ่งรุมเราดวยปญหาการระบาดของเอชไอวีและการเขาไมถึงหนวยงานดานการดูแล 
สุขภาพและยา  อานตอ

 
Ecuador, BRICS Moving Away From International 
Investment Dispute Regime, Paper Says
18 August 15, Intellectual Property Watch - As part of a series of publications on investment 
treaties and investor-state dispute settlement, a developing country multilateral organisation 
released a policy brief focusing on Ecuador’s experience and action against the current 
dispute settlement system. Read more
Policy Brief:

- Ecuador’s Experience with International Investment Arbitration 

http://www.ip-watch.org/2015/08/18/ecuador-brics-moving-away-from-international-investment-dispute-regime-paper-says/
http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2015/08/IPB5_Ecuador%E2%80%99s-Experience-with-Intl-Investment-Arbitration_EN.pdf
http://www.ip-watch.org/2015/08/19/for-ministerial-developing-countries-seek-moratorium-on-trips-non-violation-complaints/
http://www.ip-watch.org/2015/08/19/for-ministerial-developing-countries-seek-moratorium-on-trips-non-violation-complaints/
http://www.hfocus.org/content/2015/08/10719
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ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน คร้ังท่ี 47
24 สค. 58 กรมเจรจาการคา - นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ อธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
เปดเผยภายหลังเขารวมการประชุม รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ 
กรุงกัวลาลัมเปอรประเทศมาเลเซียวาที่ประชุม ไดหารือประเด็นสําคัญ เพื่อเรงการดําเนินการสูประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียนในอีก 4 เดือนขางหนา และการจัดทํา วิสัยทัศนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2025 
รวมทั้งการเตรียมการสําหรับการหารือกับประเทศคูเจรจาในระหวาง วันที่ 23-25 สิงหาคม 2558  
อานตอ

ขาวการประชุมที่เกี่ยวของ:

- อาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนดจับมือปรับปรุงความตกลงการคาเสรี

- การคาสินคาเสรีในอาเซียนพรอมรับ AEC

- อาเซียน-อินเดีย เรงเดินหนายกระดับความสัมพันธหุนสวนทางยุทธศาสตร

- รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ผลักดันการเจรจายกระดับความตกลงการคาเสรีอาเซียน – จีน

- รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน เดินหนากระชับความสัมพันธทางเศรษฐกิจ ภายใตแผนงาน

ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุน ระยะ 10 ป 

- แคนาดาและอาเซียนจับมือชูแผนงาน 2559-2563 เรงเปาขยายการคาและการลงทุนเพ่ิมข้ึน 2 เทา

- สหรัฐอเมริกาพรอมขับเคล่ือนการเปนพันธมิตรกับอาเซียน ผานแผนงาน ASEAN-U.S TIFA & 

E3 Workplan

- อาเซียนและเกาหลีใตเตรียมความพรอมเปดมิติใหมความสัมพันธทางเศรษฐกิจ

- รัฐมนตรี 16 ชาติ ปลดล็อคการเจรจา RCEP คาดเจรจาแลวเสร็จในป 2016

- อาเซียน - รัสเซียกําหนดแผนงานหลังป 2015 สานตอการกระชับความสัมพันธการคาและ

การลงทุนระหวางอาเซียนกับรัสเซีย

 
Explainer: the problem drug patents pose for developing 
countries
6 August 2018, �e Conversation - Patents and restrictions on intellectual property have 
become more problematic for developing nations in the last decade. At the centre of the 
storm is the development and in�ux of inexpensive generic medicines that developing 
countries need to treat HIV, TB and other communicable diseases. Read more

https://theconversation.com/explainer-the-problem-drug-patents-pose-for-developing-countries-45667
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Outcomes of the 47th ASEAN Economic Ministers Meeting
24 August 15, Department of Trade Negotiation - �e 47th ASEAN Economic Ministers 
Meeting on 22 August 2015 in Kuala Lumpur discussed key issues to move forward to 
ASEAN Economic Community (AEC) integration in four months, the AEC 2025 vision, 
and the preparation for negotiations with trade partners on 23-25 August 2015 - 
�awatchai Sophastienpong, Director General of the Department of Trade Negotiations, 
revealed.  Read full article in �ai
Related meetings:

- ASEAN, Australia and New Zealand joined hands in improving FTA (Article in �ai)
- Free trade in ASEAN – getting ready for AEC (Article in �ai)
- ASEAN-India pushing strategic partnership to the next level (Article in �ai)
- ASEAN and Chinese Economic Ministers push to level up ASEAN-China FTA

(Article in �ai)
- ASEAN and Japanese Economic Ministers strengthen economic ties with the 10-year 

ASEAN – Japan economic partnership strategy (Article in �ai)
- Canada and ASEAN together raised 2016 – 2020 plan, aiming to double trade and 

investment (Article in �ai)
- US ready for ASEAN-U.S TIFA & E3 Workplan (Article in �ai)
- ASEAN and South Korea ready for new dimension of economic partnership 

(Article in �ai)
- Ministers of 16 countries unlocked RCEP negotiation – to wrap up talks in 2016 

(Article in �ai) 
- ASEAN-Russia partnership continues with Post 2015 ASEAN-Russia Trade and 

Investment Work Programme (Article in �ai) 

แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (International Trade and Health Program - ITH)
มูลนิธิเพือการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (International Health Policy Program - IHPP)
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