
                                                                                                                                                                                                           ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
รายงานสถานะล่าสุดการเจรจาความตกลง TPP 

 

๑. U.S. International Trade Commission (USITC) จดัพมิพ์รายงานผลกระทบ
ของ TPP ต่ออุตสาหกรรมบางภาคส่วนและเศรษฐกิจโดยรวมสหรัฐฯ 

     ๑.๑ เมื่อ ๑๘ พ.ค. ๕๙ USITC ได้จดัท ำรำยงำนควำมยำว ๗๙๒ หน้ำ ในหวัข้อ
ผลกระทบของ TPP ตอ่อตุสำหกรรมบำงภำคสว่นและเศรษฐกิจโดยรวมสหรัฐฯ ซึง่เป็นขัน้ตอนตำม
กฎหมำย TPA เพ่ือให้รัฐสภำสหรัฐฯ ใช้ประกอบกำรพิจำรณำลงมตผิ่ำนร่ำง TPP  

     ๑.๒ รำยงำน ระบวุำ่ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ภำยใต้ TPP จะมีกำรขยำยตวัมำกกวำ่ใน
กรณีท่ีไมเ่ข้ำร่วม โดยในปี ๒๕๗๕ สหรัฐฯ จะมีรำยได้ท่ีแท้จริงตอ่ปีอยู่ท่ี ๕๘.๓ พนัล้ำนดอลลำร์
สหรัฐ สหรัฐฯ จะมี GDP มลูคำ่ ๔๒.๗ พนัล้ำนดอลลำร์สหรัฐ และจะมีกำรจ้ำงงำนเพ่ิมรวม 
๑๒๘,๐๐๐ งำน คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๓, ๐.๑๕ และ ๐.๐๗ มำกกวำ่ในกรณีท่ีสหรัฐฯ ไม่เข้ำร่วม 
ตำมล ำดบั โดยในสว่นของอตุสำหกรรมท่ีคำดกำรณ์วำ่จะมีกำรขยำยตวัมำกท่ีสดุได้แก่ 
อตุสำหกรรมกำรเกษตร อำหำร และบริกำร 

      ๑.๓ ในปี ๒๕๗๕ คำดวำ่ สหรัฐฯ จะมีมลูคำ่กำรสง่ออกอยู่ท่ี ๒๗.๒ พนัล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐ และมีมลูคำ่กำรน ำเข้ำอยู่ท่ี ๔๘.๙ พนัล้ำนดอลลำร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ ๑ และ ๑.๑ 
มำกกวำ่ในกรณีท่ีสหรัฐฯ ไม่เข้ำร่วม ตำมล ำดบั โดยกำรสง่ออกของสหรัฐฯ กบักลุม่ประเทศคูค้่ำรำย
ใหม่ภำยใต้ TPP จะมีมลูคำ่อยู่ท่ี ๓๔.๖ พนัล้ำนดอลลำร์สหรัฐ และมีมลูคำ่กำรน ำเข้ำอยู่ท่ี ๒๓.๔ 
พนัล้ำนดอลลำร์สหรัฐ  คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗ และ ๑๐.๔ มำกกวำ่กรณีท่ีสหรัฐฯ ไม่เข้ำร่วม 
ตำมล ำดบั (อำ่นรำยงำนฉบบัเตม็ได้ท่ี - https://www.usitc.gov/publications/332/pub4607.pdf) 

      ๑.๔ สถำบนั Progressive Policy Institute (PPI) ได้แถลงกำรณ์หลงัจำกท่ี USITC 
ได้ตีพิมพ์รำยงำน โดยได้วิเครำะห์เพ่ิมเตมิวำ่ กำรจดัตัง้ข้อก ำหนดในเร่ืองรูปแบบกำรท ำ e- 
commerce และกำรค้ำ digital ภำยใต้ TPP จะสง่ผลให้ e-commerce และกำรค้ำ digital ขยำยตวั
มำกย่ิงขึน้ และท ำให้กำรค้ำของธรุกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมมีควำมสะดวกมำกย่ิงขึน้ สง่ผลให้มี
กำรจ้ำงงำนมำกเพิ่มมำกขึน้ และนอกจำก TPP จะสง่ผลดีตอ่สหรัฐฯ ในด้ำนกำรค้ำและเศรษฐกิจ
แล้ว ยงัก่อให้เกิดผลประโยชน์ในด้ำนอื่นๆ อีกด้วย ได้แก่ ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งประเทศ ควำมโปร่ง
ใสข่องกฎหมำย กำรคุ้มครองแรงงำน และกำรดแูลรักษำสิ่งแวดล้อม 

๒. รมช. พณ. สหรัฐฯ กล่าวเน้นย า้ถงึความส าคญัของ TPP ในงานสัมมนา
สมาคมผู้ค้า footwear สหรัฐฯ 

       ๒.๑ เมื่อ ๑๗ พ.ค. ๕๙ นำย Bruce Andrews รมช. พณ. สหรัฐฯ ได้กลำ่วในงำน 
2016 Footwear Distributors and Retailers Association (FDRA) Executive Summit เพ่ือเน้นย ำ้
ถงึควำมส ำคญัของ TPP ท่ีมีตอ่สหรัฐฯ ในตลำดกำรค้ำโลก โดยได้กลำ่วขอบคณุ FDRA ซึง่เป็นกำร
รวมกลุม่ของตวัแทนของผู้ ค้ำสง่และผู้ ค้ำปลกีสนิค้ำประเภท footwear ของสหรัฐฯ มำกกวำ่ ๑๐๐ 
บริษัท และมำกกวำ่ ๒๐๐ ตรำสินค้ำ ท่ีสนบัสนนุกระบวนกำรเข้ำร่วม TPP ของสหรัฐฯ มำโดยตลอด 
ตัง้แตก่ำรผ่ำนร่ำง กม. TPA เมื่อกลำงปี ๒๕๕๘ 

      ๒.๒ ในปี ๒๕๕๘ สหรัฐฯ น ำเข้ำ footwear จำกเวียดนำมเป็นมลูคำ่มำกกวำ่ ๔.๓ 
พนัล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ซึง่ผู้น ำเข้ำจะต้องเสียคำ่ภำษีทัง้หมดเป็นมลูคำ่สงูถงึ ๕๐๙ ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐ ซึง่สง่ผลตอ่รำคำซือ้ของผู้บริโภค โดยหำกสหรัฐฯ มีกำรบงัคบัใช้ TPP แล้ว จะสง่ผลให้อตัรำ
ภำษีลดลงทนัที คิดเป็นมลูคำ่ ๔๕๐ ล้ำนดอลลำร์สหรัฐภำยในปีแรก 

        ๒.๓ นำย Andrews เรียกร้องให้กลุม่ผู้ประกอบกำรแจ้งให้ ส.ว. และ ส.ส. ในเขต
มลรัฐของตน แสดงเจตนำรมณ์สนบัสนนุกระบวนกำรพิจำรณำ คตล. TPP เพ่ือผลกัดนัรัฐสภำ
สหรัฐฯ ด ำเนินกำรให้เร็วขึน้อีกทำงหนึง่ 

  ๓. นาง Hillary ประกาศต่อต้านการลงมตผ่ิานร่าง TPP ในช่วง lame-duck 
session หากชนะการเลือกตัง้ ปธน. 

        เมื่อ ๖ พ.ค. ๕๙ นำง Hillary Clinton ผู้ลงสมคัรชิงต ำแหน่ง ปธน. ท่ีมีคะแนนน ำ
จำกพรรคเดโมแครตได้ประกำศตอ่ต้ำนกำรลงมติผ่ำนร่ำง TPP ทัง้ก่อนและหลงัเลือกตัง้ผ่ำน
แบบสอบถำม จดัท ำโดย Oregon Fair Trade Campaign โดยให้ควำมเห็นวำ่ ควรมีกำรศกึษำ
เพ่ิมเติมเร่ืองข้อก ำหนด โดยเฉพำะเร่ืองกำรแทรกแซงคำ่เงิน นอกจำกนี ้นำง Hillary ยงัได้ให้
ควำมเห็นเก่ียวกบัประเดน็ท่ีจะต้องมีกำรพิจำรณำเพ่ิมเติม ได้แก่ เร่ืองกำรคุ้มครองแรงงำน สิทธิ
มนษุยชน เร่ืองสขุภำพ สิ่งแวดล้อม และควำมปลอดภยัของผู้บริโภค  

 
      จดัท ำโดย สอท. ณ กรุงวอชิงตนั 


