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๑. สถานะการให้สัตยาบัน / ความคืบหน้าในการด าเนินการเพี่อให้ความตกลง TPP มีผลบังคับใช้ 

                  ๑.๑ ขัน้ตอนภายหลงัจากท่ีสหรัฐฯ และกลุม่ประเทศภาคีได้ร่วมลงนามความตกลง TPP ท่ีประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อ ๔ 
ก.พ. ๕๙ ท่ีผ่านมา U.S. Trade Representative ได้แจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการแก้ไขกฎหมายภายในสหรัฐฯ ต่อรัฐสภาฯ ในวนัท่ี ๑ 
เม.ย. ๕๙ และ U.S. International Trade Commission (USITC) องค์กรอิสระท าหน้าท่ีสืบสวนด้านการค้า ต้องจดัสง่รายงาน
ข้อคิดเหน็ผลกระทบของ TPP ต่อสหรัฐฯ เพ่ือการจดัท าร่าง กม. เพ่ือใช้บงัคบั TPP โดยหลงัจากนัน้ภายใน ๓๐ วนั คณะกรรมาธิการ
การเงินการคลงั สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ และคณะกรรมาธิการการคลงั วฒุิสภาสหรัฐฯ จะพิจารณาเสนอเข้าสูว่าระการพิจารณาของ
รัฐสภาสหรัฐฯ ซึง่จะใช้เวลาไมเ่กิน ๙๐ วนัท าการของสภานิติบญัญตัิ (Legislative day) ในการลงมติเหน็ชอบ จากนัน้ประธานาธิบดีจงึ
จะสามารถลงนามในร่างกฎหมายเพ่ือบงัคบัใช้ตอ่ไป 

                  ๑.๒ ลา่สดุ ประธานาธิบดี Obama คาดหวงัวา่ จะสามารถลงนามในร่างกฎหมายได้เร็วท่ีสดุในช่วงหลงัการสิน้สดุการ
เลือกตัง้ Primaries หรือประมาณหลงักลางเดือน ก.ค. ๕๙ ในขณะที่หลายฝ่ายยงัคงคาดการณ์วา่ หากจะมีการลงนามดงักลา่วก็น่าจะ
เกิดขึน้ในช่วง lame-duck session ภายหลงัการเลือกตัง้ท่ีจะมีขึน้ในเดือน พ.ย. ๕๙ 

๒. ท่าทีต่อประเทศที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นสมาชกิ TPP เพิ่มเตมิ 

                 ๒.๑ สหรัฐฯ พร้อมท่ีจะให้การสนบัสนนุประเทศสมาชิกใหมท่ี่ต้องการเข้าร่วมกลุม่ TPP โดยแนะวา่ ให้ประเทศสมาชิก
ใหมเ่ร่ิมศกึษาข้อก าหนดภายใต้ความตกลงอยา่งถ่ีถ้วน เพ่ือเตรียมการปรับกฎระเบียบภายในประเทศให้สอดคล้อง และแจ้งความ
ประสงค์กบัทัง้ ๑๒ ประเทศสมาชิกเป็นรายประเทศ และเพ่ือแก้ไขประเดน็ออ่นไหวระหวา่งประเทศ 

                 ๒.๒ สหรัฐฯ มองว่า การปฏิบตัิตามข้อก าหนดภายใต้ คตล. TPP ของกลุม่ประเทศสมาชิก และประเทศท่ีสนใจเข้าร่วม
กลุม่ในอนาคต จะเป็นการยกระดบัมาตรฐานทางการค้าและการลงทนุในระดบัภมูิภาค และยงัช่วยเพิ่มโอกาส และศกัยภาพทางการ
แข่งขนัให้แตล่ะประเทศสมาชิกอีกด้วย 

                 ๒.๓ เม่ือ ๒๐ เม.ย. ๕๙ USTR แจ้งตอ่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์และคณะ ระหวา่งการเข้าร่วมประชมุ TIFA JC 
ไทย – สหรัฐฯ และจดั session ให้ข้อมลู/ตอบข้อซกัถามเก่ียวกบั TPP ให้แก่คณะผู้แทนไทย โดยสหรัฐฯ พร้อมสนบัสนนุอยา่งเตม็ท่ี 
หากประเทศไทยต้องการเข้าร่วม TPP ในอนาคต และยินดีจดั teleconference ระหวา่งผู้ เช่ียวชาญแตล่ะด้านภายใต้ความตกลงกบั
ฝ่ายไทย เพ่ือตอบข้อซกัถามเก่ียวกบัประเดน็ท่ีฝ่ายไทยต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม 

๓. ผลประโยชน์ / ผลกระทบจากการที่สหรัฐฯ เข้าเป็นสมาชกิความตกลง TPP 

                  ๓.๑ ผลประโยชน์ 

                         – TPP เป็นหนึง่ในนโยบายการสร้างสมดลุทางยทุธศาสตร์ของสหรัฐฯ ในภมูิภาคแปซิฟิค โดยนอกจาก TPP จะ
ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจและการขยายตลาดสง่ออกให้กบัสหรัฐฯ แล้ว ยงัเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ไปยงัประเทศพนัธมิตร และ คูค้่า
ของประเทศสมาชิก 

                         – TPP จะช่วยสง่เสริมความเข้มแข็งและสร้างโอกาสให้ธุรกิจรายย่อยสหรัฐฯ มีโอกาสทางการค้ามากขึน้ โดย TPP 
จะยกเลิกภาษีสง่ออกสนิค้าและบริการท่ีผลติภายในสหรัฐฯ มากกวา่ ๑๘,๐๐๐ รายการ และช่วยเพิ่มการจ้างงานในสหรัฐฯ จากผล
การศกึษาของ Peterson Institute คาดวา่ TPP จะช่วยสร้างงานเพิ่ม ๗๐๐,๐๐๐ งาน ภายในปี ๒๕๖๘ และจะมีรายได้เพิ่มขึน้ปีละ 
๑๓๑ พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๕ ของ GDP รายได้จากการสง่ออกเพิ่มขึน้ร้อยละ ๙.๑ คิดเป็นมลูค่าปีละ ๓๕๗ 
พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ 

                        – TPP จะช่วยสง่เสริมให้นกัธุรกิจสหรัฐฯ แข่งขนัในภมูิภาคได้อยา่งเทา่เทียม ภายใต้ข้อก าหนด State-Owned En-
terprises (SOEs) การสร้างมาตรฐานสงูท าให้สหรัฐฯ สามารถแข่งขนักบัประเทศท่ีมีต้นทนุต ่ากวา่ การสร้างโอกาสให้เกิดเศรษฐกิจ
ดิจิตอล เพื่อให้ผู้ประกอบการสหรัฐฯ สามารถใช้ประโยชน์จาก e-commerce อยา่งกว้างขวาง 

                        – TPP ช่วยเปิดตลาดสนิค้าเกษตรให้สหรัฐฯ อยา่งมาก โดยเฉพาะใน ญ่ีปุ่ น มาเลเซีย เวียดนาม นิวซีแลนด์ และ
บรูไน โดย American Farm Bureau Federation จดัท าการศกึษาคาดวา่ รายได้ภาคเกษตรกรรมสหรัฐฯ จะเพิ่มขึน้จากการเข้าร่วม 
TPP กวา่ ๕.๓ พนัล้านดอลลาร์สหรัฐตอ่ปี โดยเฉพาะในสนิค้า ข้าว ฝา้ย เนือ้ววั เนือ้หม ูสตัว์ปีก เนยแข็ง ถัว่เหลืองและผลติภณัฑ์ นม
ผงแบบไร้ไขมนั 

                       – ผลประโยชน์ด้านเกษตรกรรม จากการเข้าร่วม TPP ของสหรัฐฯ จดัท าโดย U.S. Department of Agriculture 
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ท่ี http://www.fas.usda.gov/tpp-benefits-us-agricultural-products 

                       – ผลประโยชน์จากการเข้าร่วม TPP ของสหรัฐฯ จดัท าโดย U.S. Trade Representativeสามารถอา่นเพิ่มเติมได้ท่ี
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-fact-sheets 

                 ๓.๒ ผลกระทบ 

                       – หลายฝ่ายในสหรัฐฯ แสดงความกงัวลเร่ืองข้อก าหนดภายใต้ TPP ท่ีอนญุาตให้มีการคุ้มครองสทิธิบตัรยาเป็นเวลา
เพียง ๕ – ๘ ปี ซึง่น้อยกวา่ ๑๒ ปีตามกฎหมายของสหรัฐฯ ซึง่จะสง่ผลให้บริษัทผู้ผลติยาขาดแรงจงูใจในการพฒันายาใหม่ๆ  ท่ีมีต้นทนุ
สงู 

                       – TPP ก าหนดให้แตล่ะประเทศสมาชิกสามารถตัง้กฎควบคมุยาสบูเองได้ เน่ืองจากถือเป็นการคุ้มครองสขุภาพ 
สง่ผลให้ภาคเอกชนในอตุสาหกรรมยาสบูไมส่ามารถได้รับการคุ้มครองภายใต้ข้อก าหนด Investor-State Dispute Settlement (ISDS) 

                       – กลุม่แรงงานใน สหรัฐฯ กลา่ววา่ การเข้าร่วม TPP ของสหรัฐฯ จะเป็นการเอือ้ประโยชน์แก่บริษัทสหรัฐฯ ใน
ตา่งประเทศ โดยบริษัทฯ จะสามารถเสนอการจ้างแรงงานในต้นทนุท่ีต ่ากวา่การจ้างแรงงานภายในสหรัฐฯ สง่ผลให้ สหรัฐฯ สญูเสียการ
จ้างงานภายในประเทศในที่สดุ 

                       – ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการเข้าร่วม TPP ของสหรัฐฯ จดัท าโดย Global Development and Environment 
Institute at Tufts University สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ท่ี http://www.ase.tufts.edu/gdae/policy_research/TPP_simulations.html 

๔. การด าเนินการเพื่อรับมือ / บรรเทาผลกระทบ 

                 ๔.๑ รัฐบาลสหรัฐฯ สนบัสนนุการลงทนุ (Foreign Direct Investment) จากบริษัทในประเทศกลุม่สมาชิก TPP ภายใต้
โครงการ SelectUSA ซึง่ด าเนินการลกัษณะเดียวกบั BOI ของไทย แตส่ิทธิประโยชน์ตา่งกนัไปตามแตล่ะมลรัฐ อา่นข้อมลูเพิ่มเติมได้
ท่ี http://trade.gov/fta/tpp/foreign-direct-investment-tpp.asp 

                 ๔.๒ U.S. International Trade Commission (USITC) ได้จดั public hearing เพ่ือเปิดรับฟังความคิดเหน็ และผลกระทบ
ตอ่การเข้าร่วมความตกลง TPP ของสหรัฐฯ จากภาคสว่นตา่งๆ อาทิ ภาคเกษตรกรรม ภาคการผลิต และภาคอตุสาหกรรมแฟชัน่ เป็น
ต้น โดย USITC จะต้องจดัท ารายงานเสนอแก่ประธานาธิบดีและรัฐสภาสหรัฐฯ เพ่ือประกอบการพิจารณา และเข้าสูก่ระบวนการให้
สตัยาบนัภายในประเทศตอ่ไป 

๕. ข้อมูลอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ 

                ๕.๑ ข้อมลูทางเศรษฐกิจรายประเทศกลุม่สมาชิก และข้อมลูของสหรัฐฯ รายมลรัฐ และรายอตุสาหกรรม จดัท าโดย Inter-
national Trade Admiration, U.S. Department of Commerce – อา่นได้ท่ี http://trade.gov/fta/tpp/index.asp 

              ๕.๒ ฟิลิปปินส์เป็นอีกประเทศหนึง่ท่ีแสดงเจตจ านงเข้าร่วม TPP และอยูร่ะหวา่งการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วม TPP 

โดยพบหารือทัง้กบัภาครัฐและภาคเอกชนสหรัฐฯ ได้จดัคณะผู้แทนเยือนสหรัฐฯ หารือกบั USTR อยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้ได้ร่วมกบั 

สภาหอการค้าสหรัฐฯ จดัท าการศกึษาข้อดีข้อเสีย และการปรับตวัเพื่อเข้าร่วม TPP รายละเอียด https://

www.uschamber.com/event/the-philippines-and-tpp-opportunities-and-challenges 
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