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รายงานสถานะล่าสุดการเจรจาความตกลง TPP 

 

๑. ปธน. Obama ผลักดนัการพจิารณาร่างกฎหมาย TPP 
     ๑.๑ เม่ือ ๑๒ ส.ค. ๕๙ ปธน. Obama ได้ยืน่เอกสาร Statement of Administrative Action 

(SAA) ตอ่รัฐสภาสหรัฐฯ แสดงความจ านงอยา่งเป็นทางการ พร้อมรายละเอียดการด าเนนิการของฝ่ายบริหาร
ตาม กม. ท่ีต้องปรับปรุง เพือ่การบงัคบัใช้ TPP ตัง้แตก่ารก าหนดหนว่ยงานผู้ รับผดิชอบ ตลอดจนมาตรการ
บรรเทาผลกระทบจากการน าเข้าสนิค้าเกษตร และสิง่ทอ ท่ีอาจท าให้อตุสาหกรรมสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบ 
ทัง้นี ้การยืน่ SAA เป็นไปตามขัน้ตอนตามกฎหมาย Trade Promotion Authority ท่ีรัฐสภาฯ เหน็ชอบเม่ือ ม.ิย. 
๕๘ และรัฐสภาสามารถพจิารณาลงมตไิด้หลงัจาก ๓๐ วนันบัจากนี ้ ในการนี ้นาย Matt McAlvanah โฆษก
ส านกังานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ  ได้กลา่ววา่ การด าเนนิการดงักลา่วเป็นการยนืยนัความโปร่งใสและความ
ร่วมมือในกระบวนการผา่นร่างกฎหมายบงัคบัใช้ TPP ระหวา่งฝ่ายบริหารและฝ่ายนติบิญัญตัสิหรัฐฯ 

     ๑.๒ สว. Jeff Session (R - Alabama) ต าแหนง่ท่ีปรึกษาด้านนโยบายการตา่งประเทศของ
นาย Donald Trump ตวัแทนผู้ลงสมคัรชิงต าแหนง่ ปธน. จากพรรคริพบัลกินั ได้กลา่วไมเ่หน็ด้วยกบัการ
ด าเนนิการดงักลา่ว เพราะเหน็วา่ TPP จะสง่ผลให้เกิดการเลกิจ้างงาน และยงัเป็นการสอดแทรกร่างกฎหมาย
ท่ีไมไ่ด้รับการยอมรับ เพือ่ให้ได้รับการลงมต ิในขณะเดยีวกนั ส.ส. Paul Ryan (R-Wisconsin) ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ และ ส.ว. Mitchell McConnell (R – Kentucky) ผู้น า ส.ว. เสยีงข้างมาก แสดงความเหน็
ชดัเจนวา่ ไมเ่หน็ถงึประโยชน์ในการจดัให้มีการลงมตใินชว่ง lame-duck session เน่ืองจากวา่ไมน่า่ได้เสยีง
สนบัสนนุท่ีเพยีงพอ และสหรัฐฯ ยงัคงต้องแก้ไขกฎระเบยีบด้านการเกษตร ด้านแรงงาน และด้านยาชีวภาพ
กอ่นการพจิารณาอนมุตัอีิกด้วย 

๒. ประธานบริษัท UPS ผลักดนัให้เร่งการพจิารณาผ่านร่าง TPP 
     ๒.๑ เม่ือ ๑๕ ส.ค. ๕๙ นาย David Abney ประธานกรรมการบริหารบริษัท United Parcel 

Service, Inc. (UPS) ผู้ให้บริการขนสง่พสัดภุณัฑ์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ได้ประกาศเดนิหน้าสนบัสนนุการผา่นร่าง  
คตล. TPP ภายในชว่ง lame-duck session ท่ีผา่นมา UPS และกลุม่ผู้น าธรุกิจตา่งๆ ได้ตดิตอ่กบัสมาชิก
รัฐสภาฯ อยา่งตอ่เน่ือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผู้ ท่ียงัไมมี่ทา่ทีสนบัสนนุ TPP เพือ่ผา่นร่างกฎหมาย TPP โดยเร็ว 
เน่ืองจากจีนก าลงัเจรจาข้อตกลงทางการค้า (RCEP) กบัอีก ๑๕ ประเทศ ซึง่หากเสร็จสิน้แล้ว จะสง่ผลให้จีน
กลายเป็นประเทศผู้น าท่ีสามารถก าหนดมาตรฐานทางการค้าในภมูภิาคแทนสหรัฐฯ นอกจากนี ้TPP จะชว่ย
สร้างงานและรายได้ให้ผู้สง่ออกของสหรัฐฯ ทัง้แกบ่ริษัทขนาดใหญ่ และการคุ้มครองและสง่เสริมธรุกิจขนาด
ยอ่มอีกด้วย  

     ๒.๒ นาย Abney ได้กลา่วเพิม่เตมิวา่ บริษัท UPS วางแผนจดัตัง้ศนูย์ฝึกอบรมแรงงานท่ีอาจ
ได้รับผลกระทบให้ถกูเลกิจ้างจากการเข้าร่วม TPP ของสหรัฐฯ เพือ่การเตรียมความพร้อมให้กบักลุม่แรงงาน 
ส าหรับสายงานประเภทใหม่ๆ  ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 

๓. การผ่านร่างกฎหมายเพื่อบงัคบัใช้ TPP อาจท าเสร็จสิน้ได้ภายในระยะเวลา ๑๐ วนั 
ในช่วง lame – duck session 

     ๓.๑ เม่ือ ๒ ส.ค. ๕๙ นาง Darci Vetter ต าแหนง่ Chief Agriculture Negotiator จาก
ส านกังานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ  (US Trade Representative - USTR) ได้กลา่วระหวา่งการประชมุ 
International Sweetener Symposium ครัง้ท่ี ๓๓ ระหวา่งวนัท่ี ๒๙ ก.ค. - ๓ ส.ค. ๕๙  ท่ีเมือง Coeur 
D’Alene มลรัฐ Idaho วา่ การผา่นร่างกฎหมายบงัคบัเพือ่ใช้ คตล. TPP สามารถเสร็จสิน้ได้ภายใน ๑๐ วนั 
ภายใต้ชว่ง lame – duck session หากได้รับเสยีงสนบัสนนุท่ีเพยีงพอ เน่ืองจากเนือ้หาสว่นใหญ่เก่ียวกบัการ
ปรับลดภาษี 

     ๓.๒ นาย Mike Crapo (R - Idaho) สมาชิกคณะกรรมมาธิการการคลงั วฒุสิภาสหรัฐฯ ได้
กลา่วในงานเดยีวกนันีว้า่ ท่ีผา่นมา USTR ได้ตดิตอ่ขอหารือเก่ียวกบัร่างกฎหมายเพือ่การบงัคบัใช้ TPP และ
ตนมีความเหน็สอดคล้องกบันาง Vetter วา่ จะสามารถท าให้เสร็จสิน้ได้ภายในระยะเวลา ๑๐ วนั  

๔. ประเดน็หลักที่วุฒสิภาสหรัฐฯ เหน็ว่า TPP ต้องการให้ฝ่ายบริหารชีแ้จง 
     ๔.๑ Biologics – การปกปอ้งทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัทผู้คดิค้นผลติยาใหม ่ท่ีไม่

คุ้มครองการเปิดเผยข้อมลูยานานเพยีงพอ จากเดมิ ๑๒ ปี ท่ีจะลดลงเหลอื ๕ - ๘ ปี เม่ือบงัคบัใช้ TPP 
     ๔.๒ Dispute Arbitrage - ภาคเอกชนสหรัฐฯ จะไมส่ามารถยืน่ฟอ้งภาครัฐของประเทศท่ี

สหรัฐฯ เข้าไปลงทนุได้ตามกระบวนการระงบัข้อพพิาท โดยอตุสาหกรรมยาสบูสหรัฐฯ จะได้รับผลกระทบ 
     ๔.๓ Export Access - การสร้างความมัน่ใจวา่ ผู้สง่ออกเนือ้หม ูและสนิค้าเกษตรสหรัฐฯ  

จะสามารถสง่ออกไป ปท. สมาชิก TPP ได้มากขึน้ 

 
      จดัท าโดย สอท. ณ กรุงวอชิงตนั 


