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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.  
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มาตรา183 กลับไมได ไปไมถึง
4 ก.ย. 58 FTA Watch - ตามที่สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) กำลังจะลงมติตัดสินวาจะเห็นชอบหรือไมกับราง
รัฐธรรมนูญที่รางโดยคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ในวันอาทิตยที่ 6 กันยายน 2558 
กลุมศึกษาขอตกลงเขตการคาเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ ว็อทช) มีขอสังเกตและไมเห็นดวยตอมาตรา 
183 วาดวยการทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศ ดังนี้… อานตอ

Article 183: falls short but no turning back
4 September 2015, FTA Watch  - As the National Reform Council are about to decide the fate 
of the Constitution drafted by the Constitution Drafting Committee on Sunday, 6 
September 2015, FTA Watch raises comments and points against Article 183 of the (draft) 
Constitution which concerns the making of international treaties as follow…   
Read full article in �ai
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ถึงเวลาแลวสำหรับการเปดการถกเรื่องการเขารวม TPP ใหแกสาธารณะ
16 ก.ย. 58   สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ   -   เมื่อ   2 เดือนที่แลวรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกความตกลง
หุนสวนยุทธศาสตรเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก (TPP) ไดรวมตัวกันที่ฮาวายเพื่อเขารวมประชุมซึ่งเปนที่
คาดการณวาจะเปนการประชุมครั้งสุดทาย ซึ่งจากการเจรจานาน 10 ป มีความคาดหวังวาความตกลงนี้
จะสามารถรวมหนึ่งในสามของการคาโลกไวไดภายใตกฎการคาเดียวกันได อานตอ

ขาวที่เกี่ยวของ:

- ผลกระทบของ TPP ตอไทย ความเห็นของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

- เกาะติดอเมริกาล็อบบี้ไทยจากเทียร 3 สูการบีบไทยรับ TPP ผลกระทบเพียบ

Time for open public debate on joining TPP
16 September 2015, TDRI - Two months ago, ministers from the 12 Trans-Paci�c Partnership 
(TPP) countries met in Hawaii for what was widely expected to be the �nal time. After 10 
years of negotiating, there were high hopes of an agreement to bind together one third of the 
world’s trade under common rules. Read full article in �ai
Related news:

- Opinions from the O�ce of the National Economic and Social Advisory Council 
on the impacts of TPP on �ailand (Article in �ai)

- Close watch: US puts �ailand in tier 3, pushing �ailand into TPP, huge impacts 
expected (Article in �ai)
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http://www.ftawatch.org/node/49049
http://www.ftawatch.org/node/49049
http://tdri.or.th/tdri-insight/public-debate-on-joining-tpp/
http://tdri.or.th/tdri-insight/public-debate-on-joining-tpp/
http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=5781
http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=5781
http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=5783
http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=5783
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Azevêdo สนับสนุนใหสมาชิกองคการการคาโลกพิจารณาประโยชน
ของความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
17 ก.ย.  58  องคการการคาโลก      -      การเจรจากรอบความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟก (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 
ในประเด็นออนไหวของหลายประเทศ เชน ผลิตภัณฑนม รถยนต และเรื่องสิทธิบัตรยา 
อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

Azevêdo encourages WTO members to consider bene�ts of 
procurement pact
17 September 2015, WTO   - Director-General Roberto Azevêdo urged the organization’s 
members to consider joining the WTO’s Government Procurement Agreement (GPA), 
citing the “huge economic opportunities” o�ered by GPA accession and its positive impact 
on both trade and development. Read more 

กลุมผูใหการสนับสนุนดานสุขภาพกดดันสหรัฐอเมริกาในประเด็น
ขอยกเวนดานทรัพยสินทางปญญาสำหรับประเทศพัฒนานอยที่สุด 
18 ก.ย. 58   Intellectual   Property   Watch   -   กลุมผูนำดานสาธารณสุขหลายแหงยื่นหนังสือตอผูแทน
การคาของสหรัฐอเมริกาและผูอำนวยการสำนักสิทธิบัตรและเครื่องหมายการคา เพื่อรองขอความโปรงใส
ในจุดยืนของสหรัฐอเมริกาตอนขอเรียกรองของประเทศพัฒนานอยที่สุดเรื่องการขยายระยะเวลาผอนผัน
ภายใตองคการการคาโลกในประเด็นทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับเภสัชภัณฑออกไปอยางไมมีกำหนด  
อานตอ (ภาษาอังกฤษ)
 
Health Advocates Press United States On WTO LDC IP 
Waiver
18 September 2015, Intellectual Property Watch  - Several leading public health groups have 
sent a letter to United States Trade Representative and US Patent and Trademark O�ce 
director asking for more transparency on the US position on a request by least-developed 
countries to inde�nitely extend their World Trade Organization intellectual property waiver 
on pharmaceutical products. Read more
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https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/gpro_17sep15_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/gpro_17sep15_e.htm
http://www.ip-watch.org/2015/09/18/health-advocates-press-united-states-on-wto-ldc-ip-waiver/
http://www.ip-watch.org/2015/09/18/health-advocates-press-united-states-on-wto-ldc-ip-waiver/
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WHO ผนึก สสส.เดินหนาสรางสุขภาพในอาเซียน
123 ก.ย. 58 Hfocus  - WHO ผนึก สสส.เดินหนาสรางสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ชี้ สสส.
เปนผูนำการวางระบบการเงินการคลังเพื่อสรางเสริมสุขภาพ เนนปองกันโรคไมติดตอเรื้อรัง ขยายกองทุน
สุขภาพแบบ สสส.หวังคุมปจจัยเสี่ยง เหลา บุหรี่ อาหาร สรางกิจกรรมทางกาย ลดโรคติดตอเรื้อรัง 
ที่ทำใหคนเอเชียตะวันออกเฉียงใตตายปละกวา 7.9 ลานคน  อานตอ

WHO and �aiHealth joined forces in promoting health in 
ASEAN
23 September 2015, Hfocus  - WHO joined forces with �ai Health Promotion Foundation 
(�aiHealth) in health promotion in ASEAN. Addressing �aiHealth as the leader in 
setting the �scal system for health promotion, the cooperation mainly aims to prevent 
Non-communicable diseases and expand �aiHealth’s funding system, control risk factors 
such as alcohol, tobacco and food, promote physical activities, and decrease chronic 
communicable diseases which contributes to 7.9 million deaths per year in ASEAN region. 
Read full article in �ai

คานยืดอายุสิทธิบัตรยาตานไวรัสเอชไอวี ชี้ไมเขาเกณฑการประดิษฐ
ที่สูงขึ้น
24 ก.ย. 58 Hfocus  - ผเครือขายเอชไอวียื่นคัดคานบริษัทยา ยื่นจดสิทธิบัตรยาราลเท็คกราเวียร หวังยืด
อายุสิทธิบัตรยาออกไปอีกกวา 5 ป หลังจากที่จะหมดสิทธิบัตรในป 68 ทั้งที่ไมเขาเกณฑการประดิษฐ
ที่สูงขึ้น ทำใหยาไมไดเขาอยูในบัญชียาหลักและไมไดอยูในชุดสิทธิประโยชนหลักประกันสุขภาพ เผยยา
ราคา 13,620 บาทตอขวดสำหรับ 1 เดือน ใชสำหรับผูติดเชื้อเอชไอวีที่ดื้อยา อานตอ
ขาวที่เกี่ยวของ:

- คนไทยรูยัง : ตางชาติจดสิทธิบัตรการประดิษฐผลิตภัณฑในไทยมากกวาคนไทย ี

- เครือขายเอชไอวีรองคัดคานสิทธิบัตรเจ็ดชั่วโคตร

Opposing patent extension for antiretroviral, does not meet 
new inventive step requirement
24 September 2015, Hfocus  - �ai Network of People Living with HIV/AIDS (TNP+) 
protests against pharmaceutical company �ling patent for Raltegravir for a 5 year extension 
to the patent term after the expected expiration in 2025 even though the medicine does not 
satisfy the new inventive step requirement, causing the medicine to be left outside of the 
essential medicines list as well as the health bene�t package. �e medicine is revealed to cost 
13,620 Baht per one-month-use bottles for those infected with drug resistant HIV.  
Read full article in �ai
Related news:

- Do �ais know?: foreigners own more products patents in �ailand than �ais 
(Article in �ai) 

- Close watch: US puts �ailand in tier 3, pushing �ailand into TPP, huge impacts 
expected (Article in �ai)
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http://www.hfocus.org/content/2015/09/10958
http://www.hfocus.org/content/2015/09/10958
http://www.hfocus.org/content/2015/09/10963
http://www.hfocus.org/content/2015/09/10963
http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=5801
http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=5801
http://prachatai.org/journal/2015/09/61570
http://prachatai.org/journal/2015/09/61570
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อย.ปรับปรุง พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย ยกระดับมาตรฐานรับ AEC
25 ก.ย. 58 Hfocus  - อย.เผยผลงานรอบ 1 ป ของการยกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทยตั้งแตตนน้ำ
ถึงปลายน้ำ เพื่อความสอดคลองเปนมาตรฐานเดียวกันกับนานาชาติ รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
ตั้งแตกฎระเบียบการควบคุมดูแลเครื่องมือแพทย ปรับปรุง พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย พ.ศ.2551
เพิ่มมาตรการควบคุมการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย โดยใหจัดเตรียมเอกสารสำคัญและหลักฐาน
ใหสอดคลองกับสากลพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือแพทยใหสอดคลองกับระบบ ISO 13485 
ตลอดจน การจัดทำหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการกระจายเครื่องมือแพทย เพื่อใหเครื่องมือแพทย
มีคุณภาพและปลอดภัยในการใชเอื้อประโยชนตอการคา การสงออกและสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
ตอไป อานตอ

FDA amends Medical Devices Act, lifting standards to 
welcome AEC
25 September 2015, Hfocus - FDA reveals the results of its one-year work in lifting the 
standards of medical devices both upstream and downstream to meet international standard 
and prepare for ASEAN Community integration. FDA has worked on improving the 2008 
Medical Device Act, increasing regulations on medical device control and care by requiring 
documents and evidences as required internationally, developing ISO 13485 compliant 
medical devices manufacturing, and making Good Distribution Practice for Medical 
Devices (GDP) to ensure quality and safety of medical devices - enhancing trade, export 
and the country’s economy.  Read full article in �ai

บริษัทยาช้ี TTIP สามารถสรางงานและเขาถึงยาท่ีดีข้ึน
25 ก.ย. 58  Intellectual Property Watch - ผูนำดานธุรกิจยาอาวุโสของยุโรปและอเมริกาและนักวิชาการชี้ 
การเจรจาการคาระหวางยุโรปและสหรัฐในประเด็นการคาและการลงทุนสามารถที่จะนำไปสูการสรางงา
นและการเขาถึงยาที่มีนวัตกรรมใหม อานตอ (ภาษาอังกฤษ)

TTIP Could Lead To Jobs, Access To Better Drugs, Says 
Pharma
25 September 2015, Intellectual Property Watch - �e trade negotiation between Europe and 
the United States relating to a wide range of trade and investment policies could lead to 
greater job creation and access to innovative medicines, according to senior European and 
American pharmaceutical business leaders and academics.  Read more
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http://www.hfocus.org/content/2015/09/10966
http://www.hfocus.org/content/2015/09/10966
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ไทยและปากีสถาน เริ่มเจรจา FTA ระหวางกันรอบแรก
29 ก.ย. 58 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  - ไทยและปากีสถานเริ่มการเจรจาความตกลงการคาเสรี
รอบแรก ระหวางวันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2558 ภายหลังจากที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
ของทั้งสองประเทศไดประกาศการเปดเจรจา FTA ระหวางกันระหวางการประชุมคณะกรรมการรวม
ทางการคา (Joint Trade Committee : JTC) ไทย-ปากีสถานครั้งที่3 ระหวางวันที่ 12-13 สิงหาคม 2558 
ที่ผานมาณกรุงอิสลามาบัดสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน อานตอ

�ailand and Pakistan’s �rst round of FTA negotiation
29 September 2015, Department of Trade Negotiations  - �ailand and Pakistan held their �rst 
round of FTA negotiation on 29 September – 1 October 2015, after both countries’ Com-
merce Ministers announced the start of their FTA dialogue at the 3rd �ailand-Pakistan 
Joint Trade Committee Meeting which was held on 12-13 August 2015 in Islamabad, Paki-
stan. Read full article in �ai 
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