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TRANS-PACIFIC  

PARTNERSHIP (TPP): สรุปสารัตถะ 
 

 
 

 
 

 
 

1. ปฐมบทและค าจ ากดัความทัว่ไป (Initial Provision and 

General Definition) 
 

ประเทศภาคีหลายประเทศได้มีความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างกันอยู่ก่อน ข้อ

บทนี้จะรับรองว่า ความตกลง TPP จะสามารถบังคับใช้ไปพร้อมกับความตกลง

การค้าระหว่างประเทศฉบับอื่นๆ ได้แก่ ความตกลงในกรอบองค์การการค้าโลก 

ความตกลงทวิภาคี พหุภาคีและความตกลงในกรอบภูมิภาคของประเทศภาคี 

ตลอดจนก าหนดนิยามค าจ ากัดความท่ัวไปภายใต้ความตกลงฯ 
 

การเปิดตลาด

สนิคา้

• Trade in Goods

• Trade Remedies

• Customs

• Rules of Origin

• SPS Measures

• Technical Barriers to Trade

• Market Access

การคา้ภาค

บรกิาร

• Cross Border Trade in 
Services

• Financial Services

• E-Commerce

• Telecommunications

• Temporary Entry for 
Business Persons

ขอ้บทอืน่ๆ

• Investment

• Intellectual Property

• Environment

• Labor

• Government Procurement

• Legal and Institutional 
Issues

• Competition and State 
Owned Enterprises

• Capacity Building

Regulatory Coherence Regional Integration
Transparency and 

Development

ขอ้ผกูพนัทัว่ไป (HORIZONTAL 

ISSUES) 
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2. การคา้สนิคา้ (Trade in Goods) 
 

ประเทศภาคีตกลงจะยกเลิกหรือลดภาษีและมาตรการกีดกันท่ีไม่ใช่ภาษีในสินค้า

อุตสาหกรรม และจะยกเลิกหรือลดภาษีและมาตรการกีดกันอื่นๆ ในสินค้า

เกษตรกรรม โดยคาดว่าจะเพ่ิมมูลค่าการค้าตลอดจนช่วยสร้างและยกระดับการ

จ้างงานภายในประเทศภาคีซึ่งมีประชากรกว่า 800 ล้านคน การยกเลิกภาษี

สินค้าอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่มีผลบังคับใช้ทันที ในขณะท่ีบางสินค้ามี

ระยะเวลาทยอยลดภาษีที่ล่าช้าออกไปตามท่ีประเทศภาคีได้ตกลงกันไว้ ความตก

ลงก าหนดให้ประเทศภาคีจะต้องเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลตารางการลดภาษีใน

ทุกสินค้าสู่สาธารณะเพ่ือให้ธุรกิจทุกประเภทสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

อย่างเท่าเทียมและสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงฯ ให้ได้มากท่ีสุด หาก

ประเทศภาคีก าหนดให้สินค้าบางประเภทต้องได้รับใบอนุญาตก่อนการน าเข้า

หรือส่งออกจะต้องแจ้งประเทศภาคีอื่นๆ ให้ทราบเพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสและ

อ านวยความสะดวกทางการค้าในภูมิภาค  
 

ส าหรับการเปิดตลาดสินค้าเกษตรซึ่งส่งผลให้เพ่ิมมูลค่าการค้าและความมั่นคง

ทางอาหาร ประเทศภาคีตกลงที่จะสนับสนุนการปฏิรูปนโยบาย ได้แก่ การยกเลิก

การอุดหนุนการส่งออกสินค้าเกษตร ร่วมมือกันในกรอบองค์การการค้าโลกเพ่ือ

พัฒนาแนวปฏิบัติเรื่องการส่งออกสินค้าเกษตร เครดิตการส่งออก และก าหนด

มาตรการเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค นอกจากนี้ ประเทศภาคีตก

ลงท่ีจะเพ่ิมความโปร่งใสและความร่วมมือในกิจกรรมท่ี เกี่ ยวเนื่ องกับ

เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร 
 

 

3. สิง่ทอและเครือ่งแตง่กาย (Textile and Apparel) 
 

ประเทศภาคีตกลงท่ียกเลิกภาษีในสินค้าสิ่งทอและเครื่องแต่งกายโดยส่วนใหญ่

ทันที ส าหรับสินค้าอ่อนไหวบางประเภทจะทยอยลดภาษีในระยะเวลาล่าช้า

ออกไปตามท่ีได้ตกลงกันไว้ ข้อบทนี้รวมถึงการก าหนดให้ใช้วัตถุดิบการผลิต

เส้นด้ายและผ้าผืนจากภายในกลุ่มภาคี (Yarn Forward Rule of Origin) ซึ่งจะ

สนับสนุนการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตและการลงทุนภายในภูมิภาค ซึ่งจะใช้
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รวมกับกลไกรายการวัตถุดิบขาดแคลน (Short Supply List) ซึ่งจะอนุญาตให้

ใช้วัตถุดิบการผลิตจากประเทศนอกกลุ่มภาคีได้หากอยู่ภายใต้รายการดังกล่าว 

ตลอดจนความร่วมมือทางศุลกากรและการบังคับใช้ตรวจสอบเพ่ือป้องกันการ

หลีกเลี่ยงภาษี การลักลอบขนถ่ายสินค้าและการ ฉ้อฉล รวมถึงการก าหนด

มาตรการปกป้องพิเศษส าหรับสินค้าสิ่งทอกรณีการน าเข้าท่ีสูงผิดปกติ 

 
 

4. กฎถิน่ก าเนดิสนิคา้ (Rules of Origin) 
 

ประเทศภาคีได้ตกลงท่ีจะใช้กฎถิ่นก าเนิดสินค้าฉบับเดียว (single set of rules 

of origin) เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวในสินค้าแต่ละประเภท โดยใน

ภาพ รวม  ค วามตกล งฯ  อนุ ญ าตให้ ป ร ะ เท ศภ าคี ใช้ ห ลั ก ก ารส ะสม 

(accumulation) ส าหรับวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตท่ีมาจากกลุ่มภาคีท้ังหมด ข้อ

บทก าหนดกฎระเบียบท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของท้ังผู้ส่งออกและ

ผู้น าเข้าในกลุ่มภาคี รวมถึงก าหนดหน่วยงานของกลุ่มภาคีท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ

สร้างระบบรับรอง ตลอดจนก าหนดขั้นตอนการตรวจสอบและบังคับใช้ 

 

 

5. การบรหิารจดัการทางศลุกากรและการอ านวยความสะดวก

ทางการคา้  

(Customs Administration and Trade Facilitation) 

 

ประเทศภาคีตกลงก าหนดกฎระเบียบท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวกทางการค้า 

เพ่ิมความโปร่งใสในกระบวนการทางศุลกากร และปฏิรูปการบริหารจัดการทาง

ศุลกากรให้ยึดมั่นความซื่อสัตย์ ซึ่งสอดคล้องกับความตกลงขององค์การการค้า

โลกท่ีมีอยู่ ตกลงก าหนดกฎระเบียบเรื่องความโปร่งใส ได้แก่ การเผยแพร่

กฎระเบียบทางศุลกากรต่อสาธารณะ การตรวจสอบและปล่อยสินค้า/หลักประกัน

โดยไม่ชักช้าหากไม่จ าเป็น ตกลงท่ีจะพัฒนากระบวนการประเมินมูลค่าทาง

ศุลกากรให้สอดคล้องภายในภูมิภาคเพ่ือสามารถท าการค้าอย่างคาดการณ์ได้ 



ส ำนกังำนพำณิชย์ในตำ่งประเทศ ณ กรุงวอชิงตนั  4 

 

ก าหนดให้การค านวณและการจัดเก็บค่าปรับทางศุลกากรเป็นไปด้วยความ

โปร่งใสและเป็นธรรม ก าหนดให้มีกระบวนการทางศุลกากรพิเศษส าหรับการ

ขนส่งเร่งด่วน ตลอดจนตกลงท่ีจะให้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง

กลุ่มภาคีเมื่อได้รับการร้องขอ เพ่ือป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีและการลักลอบขน

ถ่ายสินค้า 
 

 

6. มาตรการสขุอนามยัและสขุอนามยัพชื (Sanitary and 

Phytosanitary Measures: SPS) 
 

ประเทศภาคีตกลงท่ีจะเน้นความโปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ โดยใช้ความตกลง 

SPS ขององค์การการค้าโลกเป็นแบบอย่าง ก าหนดให้กระบวนการออก

กฎระเบียบมาตรการทาง SPS ใหม่ๆ จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎระเบียบก่อนการบังคับใช้ ก าหนดให้การก าหนด

มาตรการ SPS จะต้องมีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ

น าเข้าสินค้านั้นๆ และควรเร่งตรวจสอบสินค้าโดยไม่ชักช้า ก าหนดให้การ

ก าหนดมาตรการฉุกเฉินท่ีจ าเป็นเพ่ือปกป้องคน สัตว์ และพืชสามารถกระท าได้

หากแจ้งต่อกลุ่มภาคีอื่น ประเทศท่ีก าหนดมาตรการฉุกเฉินจะต้องท ารายงาน

ชี้แจงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ท่ีรองรับการตัดสินใจก าหนดมาตรการดังกล่าวให้

แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนและพร้อมท่ีจะเผยแพร่ให้กับประเทศภาคีอื่นหากได้รับ

การร้องขอ  เพ่ิมความร่วมมือเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระหว่างกลุ่มภาคี 

โดยเฉพาะเรื่องการเทียบเคียงและความสอดคล้องของกฎระเบียบภายในภูมิภาค 

นอกจากนี้ ความตกลงฯ ได้จัดต้ังกลไกหารือระหว่างรัฐบาลของประเทศภาคี

เพ่ือให้สามารถยุติข้อพิพาท SPS ได้อย่างรวดเร็ว 
 

 

7. การกดีกนัทางเทคนคิ (Technical Barriers to Trade: TBT) 
 

ประเทศภาคีตกลงท่ีจะเน้นความโปร่งใส ไม่ เลือกปฏิบั ติในการก าหนด

กฎระเบียบทางเทคนิค มาตรฐานและการประเมินตรวจสอบ เพ่ิมความร่วมมือเพ่ือ
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รับรองว่ามาตการ TBT มีความสอดคล้องและไม่เป็นการกีดกันการค้าโดยไม่

จ าเป็น ก าหนดกฎระเบียบท่ีจะอ านวยความสะดวกโดยให้ยอมรับผลการประเมิน

ตรวจสอบจากหน่วยงานลักษณะเดียวกันจากประเทศภาคีอื่นๆ ได้ จะต้องเปิด

โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎระเบียบก่อนการ

บังคับใช้ ก าหนดระยะเวลาในแต่ละช่วงให้เหมาะสม ต้ังแต่การร่างกฎระเบียบ 

การประกาศ และการบังคับใช้ เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีเวลาอย่างพอเพียงในการ

ปรับเปลี่ยนการผลิตให้สอดคล้องกับกฎระเบียบใหม่ๆ นอกจากนี้ ความตกลงฯ 

ได้ก าหนดภาคผนวกท่ีก าหนดแนวทางการก าหนดมาตรการ TBT ในภาพรวม

เพ่ือให้มีความสอดคล้องภายในภูมิภาค ได้แก่ เครื่องส าอาง อุปกรณ์ทาง

การแพทย์ ยาและเภสัชกรรม ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ไวน์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งปรุงแต่งอาหารและสูตรอาหารส าเร็จรูป และ

สินค้าเกษตรกรรมออร์แกนิค 
 

 

8. การเยยีวยาทางการคา้ (Trade Remedies) 
 

ความตกลงฯ สนับสนุนความโปร่งใสและให้เป็นไปตามขั้นตอนตามแนวปฏิบัติท่ี

ดีท่ีสุด  ก าหนดให้มีกลไกป้องกันในระยะเปลี่ยนผ่าน (transitional safeguard 

mechanism) ซึ่งอนุญาตให้ประเทศภาคีสามารถใช้กลไกดังกล่าวได้ชั่วคราว 

หากภายหลังการเริ่มบังคับใช้ความตกลงฯ  ในระยะแรกส่งผลกระทบต่ออย่าง

รุนแรงต่ออุตสาหกรรมในประเทศ โดยก าหนดให้มีระยะเวลาบังคับใช้ไม่เกิน 2 

ปี ต่ออายุได้ 1 ปี โดยหากบังคับใช้เกิน 1 ปี จะต้องเป็นมาตรการท่ีเปิดเสรีอย่าง

ก้าวหน้า (progressively liberalized) ประเทศภาคี ท่ีใช้มาตรการดังกล่าว

จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การแจ้งและการหารือประเทศภาคีอื่นๆตามท่ีได้

ก าหนด ความตกลงฯ ก าหนดให้ประเทศท่ีประกาศใช้กลไกดังกล่าวจะต้องตกลง

ร่วมกันกับประเทศคู่กรณีให้มีการชดเชยอย่างเหมาะสม (mutually agreed 

compensation) ประเทศภาคีไม่สามารถใช้มาตรการดังกล่าวในสินค้าท่ีก าหนด

โควตา (tariff rate quota) และจะต้องไม่ซ้ าซ้อนกับมาตรการปกป้องของ

องค์การการค้าโลกที่มีอยู่ก่อน 
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9. การลงทนุ (Investment) 
 

ความตกลงฯ ก าหนดให้ประเทศภาคีด าเนินนโยบายด้านการลงทุนแบบไม่เลือก

ปฏิบัติ ได้แก่ หลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ หลักปฏิบัติอย่างชาติท่ีได้รับความ

อนุ เค ราะห์ ยิ่ ง  แล ะหลั กป ฏิบั ติ ต ามมาตรฐานขั้ น ต่ า  ท่ี สอดคล้ องกั บ

มาตรฐานสากล ห้ามการเวนคืนทรัพย์สินยกเว้นเพ่ือผลประโยชน์สาธารณะ โดย

ต้องเป็นไปตามขั้นตอนและมีการชดเชยอย่างเหมาะสม ห้ามก าหนดเงื่อนไขการ

ด าเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ  (performance requirement) เช่นการบังคับให้

ใช้วัตถุดิบหรือเทคโนโลยีจากท้องถิ่นในการผลิต ก าหนดให้มีการเคลื่อนย้าย

เงินทุนส าหรับการลงทุนอย่างเสรี โดยให้เป็นไปตามข้อยกเว้นภายใต้ความตก

ลงฯ เพ่ือให้รัฐบาลมีความยืดหยุ่นอย่างเหมาะสมในการบริหารเงินไหลเข้าออก

ของประเทศ รวมถึงการก าหนดมาตรการป้องกันชั่วคราว เพ่ือควบคุมการ

เคลื่อนย้ายเงินทุนส าหรับการลงทุนในกรณีท่ีเกิดวิกฤติในบัญชีเดินสะพัดหรือ

ความเสี่ยงทางการคลังซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  และ

การให้อิสระในการแต่งตั้งต าแหน่งเจ้าหน้าบริหารอาวุโสจากทุกเช้ือชาติ 
 

ประเทศภาคีใช้หลัก negative list ส าหรับการลงทุน ดังนั้น การลงทุนใน

ประเทศภาคีท้ังหมดจะเปิดเสรียกเว้นตามท่ีระบุไว้ในภาคผนวกของแต่ละ

ประเทศ ซึ่งจะแบ่งเป็นสองหมวดได้แก่ หมวดการลงทุนท่ีแต่ละประเทศยืนยันว่า

จะไม่เพ่ิมความเข้มงวดด้านการลงทุนและจะพยายามเปิดเสรีในอนาคต และ

หมวดการลงทุนอ่อนไหวท่ีขอสงวนสิทธิในการก าหนดมาตรการและนโยบายท่ี

เกี่ยวข้องไว้ 
 

ความตกลงฯ ยังได้ก าหนดกลไกการระงับข้อพิพาทการลงทุนท่ีเป็นกลางและ

โปร่งใส ซึ่งรวมถึงข้อพิพาทฯ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการป้องกันสุขภาพ ความมั่นคง 

และสิ่งแวดล้อม โดยมีการก าหนดขั้นตอนต่างๆ อย่างชัดเจนเพ่ือรับรองความ

โปร่งใส และเป็นธรรม รวมท้ังอนุญาตให้ภาคเอกชนฟ้องภาครัฐในกระบวนการ

ระงับข้อพิพาทได้ (ISDS) ยกเว้นกรณีท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรการควบคุมยาสูบและ

ผลิตภัณฑ ์
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10. ธรุกจิบรกิารขา้มแดน (Cross Border Trade Services) 
 

ความตกลงฯ ได้ห้ามการก าหนด quantitative restrictions ของการให้บริการ 

อาทิ การจ ากัดจ านวน  ซัพพลายเออร์ จ านวนธุรกรรมการค้า การก าหนดให้มี

การร่วมทุนหรือก าหนดให้ใช้ซัพพลายเออร์ท้องถิ่น ซึ่งในทางปฏิบัติหมายถึง

ประเทศภาคีไม่สามารถก าหนดให้ซัพพลายเออร์จากประเทศภาคีอื่นจะต้อง

จัดต้ังธุรกิจ หรือร่วมทุนกับธุรกิจภายในประเทศก่อนจึงจะมีสิทธิเสนอขายบริการ 

โดยประเทศภาคีใช้หลักการ negative list ในเรื่องนี้ ดังนั้น ธุรกิจบริการข้าม

แดนในประเทศภาคีท้ังหมดจะเปิดเสรียกเว้นตามท่ีระบุไว้ในภาคผนวกของแต่ละ

ประเทศ ซึ่งถูกแบ่งเป็นสองหมวดเช่นเดียวกันกับข้อบทการลงทุน  
 

ความตกลงฯ เน้นความโปร่งใสและไม่เลือกปฏิบัติ ความตกลงฯ ก าหนดให้มีการ

เคลื่อนย้ายเงินทุนท่ีเกี่ยวข้องอย่างเสรี และมีภาคผนวกท่ีสนับสนุนความร่วมมือ

เรื่องการออกใบอนุญาตและการรับรองระหว่างกัน รวมถึงความสอดคล้องของ

กฎระเบียบและธุรกิจขนส่งเร่งด่วน 
 
 

11. ธรุกจิบรกิารการเงนิ (Financial Services) 
 

สาระส าคัญได้แก่ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สากล ได้แก่ หลักการปฏิบัติเยี่ยงคน

ชาติ หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติท่ีได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง การเข้าถึงตลาดและการ

ลงทุน ห้ามก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ให้บริการทางการเงินจะต้องเปิดสาขาในประเทศ

นั้นๆ ในการอนุญาตให้ด าเนินธุรกิจการเงิน ประเทศภาคีสามารถให้บริการทาง

การเงินใหม่ๆ ได้เช่นเดียวกับผู้ให้บริการท้องถิ่นท่ีได้รับการอนุญาต 
 

ข้อยกเว้นส าหรับธุรกิจบริการการเงินก าหนดอยู่ในภาคผนวก ซึ่งจะแบ่งเป็นสอง

หมวดเช่นเดียวกับข้อบทเรื่องการลงทุน ประเทศภาคีตกลงท่ีจะก าหนด

กฎระเบียบในการเร่งรัดกระบวนการให้บริการด้านประกันแก่ผู้ประกอบการท่ีมี

ใบอนุญาตอย่างมีประสิทธิภาพ ความตกลงฯ มีข้อก าหนดเฉพาะในเรื่อง การ
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บริการจัดการสินทรัพย์ การให้บริการบัตรเครดิต และการเคลื่อนย้ายข้อมูลทาง

ก าร เงิน  ส าห รั บ ก ล ไก ระงั บ ข้ อ พิ พ าท  ก าห น ด ให้ ใช้ ก ร ะบ วน การ

อนุญาโตตุลาการท่ีเป็นกลางและโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ประเทศภาคี

ตกลงท่ีจะสงวนสิทธิในการก าหนดนโยบายก ากับดูแลธุรกิจบริการการเงินท่ี

เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเสถียรภาพในระบบการเงิน 
 
 

12. การอนญุาตเขา้เมอืงชัว่คราว (Temporary Entry for 

Business Person) 
 

สาระส าคัญได้แก่ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการอนุญาตเข้าเมืองของประเทศภาคี

จะต้องเผยแพร่กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการอนุญาตเข้าเมืองชั่วคราว

ส าหรับนักธุรกิจ และควรเผยแพร่และด าเนินการผ่านระบบอินเตอร์เน็ทหาก

เป็นไปได้ ก าหนดค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม มีการบังคับใช้

กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ประเทศภาคีตกลงท่ีจะให้

ความร่วมมือในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ อ านวยความสะดวกในกระบวนการ

ตรวจลงตราชั่วคราว ท้ังนี้ ประเทศภาคีเกือบท้ังหมดตกลงร่วมกันท่ีจะอนุญาต

การเข้าเมืองของนักธุรกิจระหว่างกันโดยได้ก าหนดเงื่อนไขไว้ในภาคผนวก 
 

 

13. โทรคมนาคม (Telecommunications) 
 

ประเทศภาคีสนับสนุนให้แต่ละประเทศมีโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ

และเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคัญส าหรับผู้ประกอบการด้านการให้บริการ 

ซึ่งครอบคลุมถึงการให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือ โดยผู้ให้บริการด้าน

โทรคมนาคมในแต่ละพ้ืนท่ีจะต้องให้บริการด้านการเชื่อมโยงระหว่างกัน ความ

ตกลงฯ ก าหนดให้การเช่า leased circuit services การใช้พ้ืนท่ีร่วมกัน (co-

location) การใช้ เสาส่งสัญญาณและโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นๆ มีเงื่อนไขท่ี

สมเหตุสมผล ความตกลงฯ ก าหนดให้การออกใบอนุญาตหรือการออก

กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการอย่างโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติหรือเจาะจง

เฉพาะเทคโนโลยีอย่างใดอย่างหนึ่ง การจัดสรรคลื่นความถี่ หมายเลข และสิทธิ
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ในโครงข่ายและทรัพยากรด้านโทรคมนาคมอื่นๆท่ีมีจ ากัด จะต้องเป็นไปอย่าง

โปร่งใสและไม่เลือกปฏิบัติ ประเทศภาคีเล็งเห็นถึงความส าคัญในการพ่ึงพา

กลไกตลาดและการเจรจาต่อรองโดยตกลงท่ีจะสนับสนุนการแข่งขันเสรีในการ

ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างประเทศ 
 
 

14. พาณชิยอ์เิลก็ทรอนกิส ์(Electronic Commerce)  
 

ในภาพรวม ประเทศภาคีสนับสนุนการเคลื่อนย้ายข้อมูลอย่างเสรีเพ่ือขับเคลื่อน

อินเตอร์เน็ทและเศรษฐกิจดิจิตอล เว้นแต่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ

นโยบายอื่นของภาครัฐ ห้ามไม่ให้ประเทศภาคีก าหนดให้ผู้ให้บริการต้องสร้าง

ศูนย์ เก็บข้อมูลในประเทศหรือการเข้าถึง  source code of software เป็น

เงื่อนไขในการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศ ห้ามการค านวณภาษี

ศุลกากรในการเคลื่อนย้ายข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ห้ามเอื้อประโยชน์ให้กับ

ธุรกิจท้องถิ่นโดยการเลือกปฏิบัติหรือการ block ข้อมูล ตกลงท่ีจะบังคับใช้

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการบริโภค

ผ่านระบบออนไลน์ และให้การคุ้มครองข้อมูลผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ตก

ลงท่ีจะมีมาตรการก ากับดูแลการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์ สนับสนุน

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อลดการใช้กระดาษ เช่น การ

ใช้ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาระบบและกฎหมายท่ีรองรับการลง

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในธุรกรรมเชิงพาณิชย์ ประเทศภาคีตกลงท่ีจะร่วมมือ

กันเพ่ือช่วย SMEs ใช้ประโยชน์จากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และให้ความร่วมมือ

ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การคุ้มครองข้อมูล

ออนไลน์ ตลอดจนความม่ันคงทางไซเบอร์ 
 
 

15. การจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั (Government Procurement) 
 

ประเทศภาคีต้องการท่ีจะมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของ

ประเทศภาคีอื่นอย่างโปร่งใส คาดการณ์ได้และไม่เลือกปฏิบัติ ประเทศภาคีตกลง

ท่ีจะใช้หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ ตกลงท่ีจะเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐเป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ประเทศภาคีอื่นมีระยะเวลาอย่างเพียงพอ
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ในการเตรียมตัวยื่นประมูลโครงการ จะต้องปฏิบัติต่อผู้ยื่นประมูลอย่างเป็นธรรม

และถือข้อมูลเป็นความลับ ตกลงท่ีจะใช้ข้อก าหนดและกระบวนการในการจัดซื้อ

จัดจ้างท่ีโปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติ และมีการตัดสินท่ีสมเหตุสมผล ตลอดจนจัดต้ัง

ระบบให้สามารถทบทวนการตัดสินเพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรม ความตกลงฯ 

จัดท าโดยใช้ positive list ซึ่งมีรายละเอียดในภาคผนวก 
 

 

16. นโยบายการแขง่ขนั (Competition Policy) 
 

ประเทศภาคีตกลงท่ีจะบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันท่ีก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจ

และบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ตกลงท่ีจะจัดต้ังหรือก ากับดูแลหน่วยงานหลัก

ท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบกฎหมายดังกล่าวอย่างเข้มงวด ประเทศภาคีตกลงท่ีจะให้

ความร่วมมือในกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนโยบายการแข่งขัน 

ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการหารือ การฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวจะต้อง

ได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรม และมีขั้นตอนชัดเจน ข้อบทนี้ไม่อยู่ภายใต้

กลไกระงับข้อพิพาท แต่ประเทศภาคีสามารถหารือข้อห่วงกังวลระหว่างกันได้ 
 
 

17. รฐัวสิาหกจิ (State Own Enterprises (SOEs) and 

Designated Monopolies) 
 

ประเทศภาคีเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการก าหนดกรอบแนวทางส าหรับการ

ด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ความตกลงฯ ครอบคลุมถึงรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่เชิง

พาณิชย์ ความตกลงฯ ท่ีจะก าหนดให้รัฐวิสาหกิจต้องตัดสินใจด าเนินธุรกิจโดย

ใช้เหตุผลความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ เว้นแต่จะขัดต่อภารกิจหลักของ

รัฐวิสาหกิจในการให้บริการประชาชน รัฐวิสาหกิจจะต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อธุรกิจ 

สินค้าและบริการจากประเทศภาคีอื่น ประเทศภาคีตกลงยินยอมให้ศาลมีอ านาจ

ตัดสินเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจของประเทศภาคีอื่นในเขตอาณาอย่างเป็นธรรมและ

โปร่งใส ประเทศภาคีตกลงท่ีจะไม่ให้ความช่วยเหลือรัฐวิสาหกิจของตนเป็น

พิเศษซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของประเทศภาคีอื่น ตกลงท่ีจะ

แลกเปลี่ยนรายชื่อรัฐวิสาหกิจให้กับประเทศภาคีอื่นตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ
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ความเป็นเจ้าของของภาครัฐและการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐท่ีรัฐวิสาหกิจ

ได้รับเมื่อประเทศภาคีอื่นร้องขอ ภาคผนวกจะก าหนดข้อยกเว้นต่างๆ ในกรณีท่ี

เกิดภาวะฉุกเฉินในเศรษฐกิจของประเทศหรือเศรษฐกิจโลก และข้อยกเว้นราย

ประเทศ 
 
 

18. ทรพัยส์นิทางปญัญา (Intellectual Property) 
 

ข้อบทนี้จะครอบคลุมถึงสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ การออกแบบ

อุตสาหกรรม สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทาง

ปัญญาในรูปแบบอื่นๆ และการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ดังกล่าว รวมถึงความร่วมมือระหว่างกัน ตลอดจนเพ่ิมความสะดวกให้กับ

ผู้ประกอบการในการค้นหาและจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาใน

ตลาดใหม่ ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญส าหรับธุรกิจขนาดย่อม  
 

ความตกลงฯ ก าหนดมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิบัตร โดยมีต้นแบบจากความตก

ลง TRIPS Agreement ขององค์การการค้าโลก และจากแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดของ

นานาชาติ ส าหรับเครื่องหมายการค้า ความตกลงฯ ก าหนดให้คุ้มครองชื่อ

เครื่องหมายการค้าพร้อมท้ังตราสัญลักษณ์ ท่ีใช้ การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตร์ใหม่ๆ จะต้องมีความโปร่งใส และตกลงให้สามารถก าหนดมาตรการ

ป้องกันได้หากเป็นการใช้ช่ือสามัญ 
 

นอกจากนี้ ส าหรับเรื่องยาและเภสัชกรรม ซึ่งจะต้องก าหนดนโยบายท่ีสร้างความ

สมดุลระหว่างการสนับสนุนให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมใหม่และการเข้าถึงยา

สามัญ ตลอดจนระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกันของประเทศภาคี 

ประเทศภาคีตกลงท่ีจะปฏิบัติตามข้อผูกพันในความตกลง TRIPS Agreement 

on Public Health และยืนยันว่า ประเทศ   ภาคีสามารถสงวนสิทธิในการใช้

มาตรการเพ่ือปกป้องสาธารณสุขของประเทศ รวมถึงกรณีโรคระบาด อาทิ โรค

ภูมิคุ้มกันบกพร่อง  
 

ส าหรับลิขสิทธิ์ ได้ตกลงท่ีจะคุ้มครองงานสิ่งประดิษฐ์ การแสดง สิ่งบันทึกเสียง 

บทเพลง ภาพยนตร์ หนังสือและซอฟท์แวร์ รวมถึงการก าหนดมาตรการคุ้มครอง
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เทคโนโลยีและข้อมูลการบริหารจัดการสิทธิท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

รวมถึงในระบบดิจิตอล จะต้องจัดต้ัง copyright safe harbor ให้กับผู้ให้บริการ

อินเตอร์เน็ท (ISPs) แต่ไม่อาจใช้เป็นเงื่อนไขบังคับให้  ISPs ด าเนินการ

ตรวจสอบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเครือข่ายของตนได้  
 

ประเทศภาคีตกลงท่ีจะบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมี

ประสิทธิภาพ ครอบคลุมถึง การใช้วิธีพิจารณาความแพ่ง การใช้บทเฉพาะกาล 

มาตรการ ณ จุดผ่านแดน วิธีพิจารณาความอาญา และการลงโทษต่อการปลอม

แปลงเครื่องหมายการค้าเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และการละเมิดลิขสิทธิ์

หรือทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอื่น ตลอดจนก าหนดกฎหมายท่ีป้องกันการ

ขโมยความลับทางการค้า โดยก าหนดให้มีโทษทางอาญา และให้ครอบคลุมถึง

กรณี cyber theft และการแอบถ่ายในโรงภาพยนตร์ 
 

19. แรงงาน (Labor)  
 

ประเทศภาคีท้ังหมดเป็นภาคีของ International Labor Organization (ILO) อยู่

แล้ว และให้ความส าคัญกับการสนับสนุนสิทธิแรงงานขั้นพ้ืนฐาน ประเทศภาคี

ตกลงท่ีบังคับใช้กฎหมายแรงงานและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงานท่ี

สอดคล้องกับ ILO 1998 Declaration ได้แก่ เสรีภาพในการรวมกลุ่มจัดต้ัง

สหภาพ และสิทธิในการเจรจาต่อรอง ก าจัดการใช้แรงงานบังคับและแรงงาน

เด็ก ห้ามเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน รวมท้ังการก าหนดกฎหมายก ากับดูแล

ค่าแรงขั้นต่ า ชั่วโมงการท างาน และสุขภาพความปลอดภัยในการท างาน ซึ่ง

จะต้องครอบคลุมถึง export processing zones กฎหมายแรงงานจะต้องไม่ได้

รับการผ่อนคลายเพ่ือดึงดูดการค้าและการลงทุน และจะต้องบังคับใช้กฎหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ประเทศภาคีตกลงท่ีจะพยายามหลีกเลี่ยงการ

น าเข้าสินค้าจากประเทศอื่นๆ ท่ีผลิตหรือใช้วัตถุดิบท่ีผลิตโดยแรงงานบังคับหรือ

แรงงานเด็ก การฝ่าฝืนกฎหมายแรงงานจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างเป็น

ธรรม โปร่งใสและได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสม จะต้องมีกลไกให้

สาธารณชนสามารถมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นในกระบวนการร่าง

กฎหมายแรงงาน 
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ข้อบทนี้อยู่ภายใต้กลไกระงับข้อพิพาท เพ่ือสนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาอย่าง

รวดเร็ว  ความตกลงฯ ได้จัดต้ัง Labor Dialogue ท่ีประเทศภาคีสามารถใช้เป็น

ช่องทางในการหารือระหว่างกันในกรณีท่ีเกิดปัญหา นอกจากนี้ ยังได้จัดต้ัง

กลไกเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นแรงงาน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียให้ความคิดเห็นถึงกิจกรรมความร่วมมือท่ีเหมาะสม 
 
 

20. สิง่แวดลอ้ม (Environment)  
 

ประเทศภาคีตกลงท่ีจะบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมภายในประเทศอย่างมี

ประสิทธิภาพ และจะไม่ผ่อนคลายกฎหมายสิ่งแวดล้อมเพ่ือดึงดูดการค้าหรือการ

ลงทุน ตกลงท่ีจะปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ CITES และก าหนดมาตรการท่ีจะ

ป้องกันและป้องปรามการค้าพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชในท้องถิ่นอย่างผิดกฎหมาย 

ประเทศภาคีตกลงท่ีจะส่งเสริมการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ปกปักอนุรักษ์

พันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชในท้องถิ่นท่ีมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ รวมถึงมาตรการ

อนุรักษ์เขตนิเวศวิทยาพิเศษ อาทิ ป่าชายเลน ประเทศภาคีตกลงท่ีจะใช้การ

บริหารจัดการการประมงอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าท่ีส าคัญ 

อาทิ ปลาฉลาม แก้ไขปัญหาการประมง IUU ประเทศภาคีตกลงท่ีจะเพ่ิมความ

โปร่งใสในระบบให้การอุดหนุน เพ่ือพยายามยกเลิกนโยบายการอุดหนุนท่ีจะ

น าไปสู่การประมงท่ีมากเกินไป (overfishing) 
 

ประเทศภาคีตกลงท่ีจะป้องกันสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากมลพิษจากเรือและป้องกัน

ชั้นบรรยากาศโอโซนจากมลพิษต่างๆ ตลอดจน ยืนยันที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพัน

ของ multilateral environmental agreement (MEAs) ท่ีเป็นภาคีอยู่ ตกลงที่

จะมีกระบวนการออกกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้ด้วยความ

โปร่งใส ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็น ความ

ตกลงฯ ได้จัดต้ังคณะกรรมการ Environmental Committee เพ่ือก ากับดูแลการ

บังคับใช้ความตกลงฯ ข้อบทนี้อยู่ภายใต้กลไกระงับข้อพิพาท ประเทศภาคีตกลง

ท่ีจะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาท่ีเป็นความสนใจร่วมกัน หรือส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมโดยรวม รวมถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

และการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจท่ีสร้างมลพิษต่ า 
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21. ความรว่มมอืและการเสรมิสรา้งศกัยภาพ (Cooperation 

and Capacity Building) 
 

ประเทศภาคีมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกันค่อนข้างมากและ

ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความท้าทายของบางประเทศในการปฏิบัติตามข้อผูกพัน

ภายใต้ความตกลงฯ และการใช้ประโยชน์จากความตกลงฯ ให้ได้มากท่ีสุด 

ความตกลงฯ ได้จัดต้ังคณะกรรมการ Cooperation and Capacity Building 

Committee เพ่ือพิจารณากิจกรรมความร่วมมือและการเสริมสร้างศักยภาพ

ระหว่างประเทศภาคี กิจกรรมท้ังหมดจะต้องผ่านการพิจารณาตกลงร่วมกันและ

พิจารณาตามทรัพยากรท้ังด้านบุคคลและงบประมาณท่ีมีอยู่ คณะกรรมการจะ

ช่วยอ านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ความช่วยเหลือท่ี

เกี่ยวข้อง 
 

 

22. ขดีความสามารถในการแขง่ขนัและการอ านวยความสะดวก

ตอ่การประกอบธรุกจิ (Competitiveness and Business 

Facilitation)  
 

สาระส าคัญได้แก่ การก าหนดกลไกประเมินผลกระทบของความตกลงฯ ต่อขีด

ความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศภาคี ผ่านการหารือระหว่าง

ภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างห่วงโซ่อุปทาน

ภายในภูมิภาคเป็นส าคัญ  เพ่ือประเมินความคืบหน้า หาประโยชน์จากโอกาส

ใหม่ๆ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากท่ีความตกลงฯ มีผลบังคับ

ใช้ ความตกลงฯ ได้จัดต้ังคณะกรรมการ Competitiveness and Business 

Facilitation Committee ซึ่งจะพบหารืออย่างสม่ าเสมอเพ่ือประเมินผลกระทบต่อ

ขีดความสามารถในการแข่งขันของท้ังแต่ละประเทศและของภูมิภาคในภาพรวม 

คณะกรรมการจะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึง

แนวทางท่ีจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการเพ่ิมบทบาท
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ของ SMEs ในห่วงโซ่อุปทานภายในภูมิภาค 
 
 

23. การพฒันา (Development) 
 

สาระส าคัญประกอบด้วย 3 ส่วนซึ่งจะเป็นการด าเนินการในลักษณะความร่วมมือ

ภายหลังจากท่ีความ  ตกลงฯ มีผลบังคับใช้ในแต่ละประเทศภาคี ได้แก่ (1) การ

ขยายตัวเศรษฐกิจในภาพรวม ได้แก่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน การลดความยากจน 

การส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อม (2) ส่งเสริมบทบาทของสตรีในระบบเศรษฐกิจ 

ได้แก่ สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพและทักษะ ขยายช่องทางการเข้าสู่ตลาด 

หาช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเทคโนโลยี สร้างเครือข่ายผู้น าทางธุรกิจ และ

จัดท าแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดเรื่องความยืดหยุ่นในการท างาน ท้ังหมดส าหรับกลุ่ม

สตรีโดยเฉพาะ และ (3) การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษาวิจัย 

และนวัตกรรม ความตกลงฯ ได้จัดต้ังคณะกรรมการ TPP Development 

Committee ซึ่งจะพบหารืออย่างสม่ าเสมอเพ่ือพิจารณาสนับสนุนความร่วมมือ

ของการด าเนินการระหว่างกลุ่มภาคีตามแนวทางข้างต้นหรือตามแนวทางอื่นท่ี

เหมาะสมในอนาคต 
 
 

24. ธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (Small and Medium 

Sized Enterprises) 
 

ประเทศภาคีตกลงท่ีจะจัดท าเว็ปไซท์ท่ีเข้าใจง่ายส าหรับ SMEs โดยเฉพาะเพ่ือ

สร้างความรู้ความเข้าใจต่อความตกลงฯ ท้ังในภาพรวมโดยมุ่งเน้นถึงสิทธิ

ประโยชน์ท่ี SMEs จะได้รับจากความตกลงฯ และขั้นตอนการด าเนินการท่ี

เกี่ยวข้อง โดยรวมถึง กฎระเบียบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ข้อก าหนด

เรื่องการลงทุนจากต่างชาติ ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจ ระเบียบเรื่องแรงงาน

และการจ้างงาน และข้อมูลด้านภาษี ความตกลงฯ ได้จัดต้ังคณะกรรมการ 

SMEs Committee ซึ่งจะพบหารืออย่างสม่ าเสมอเพ่ือติดตามและประเมินผล
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กระทบจากการบังคับใช้ความตกลงฯ ต่อ SMEs พิจารณาแนวทางท่ีจะขยาย

สิทธิประโยชน์ให้กับ SMEs และก ากับดูแลกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ เพ่ือ

เสริมสร้างศักยภาพของ SMEs ผ่านการให้ค าปรึกษาการส่งออก การให้ความ

ช่วยเหลือ การฝึกอบรมธุรกิจ SMEs การแลกเปลี่ยนข้อมูล การหาแหล่งเงินทุน 

และกิจกรรมอื่นๆ 
 
 

25. ความสอดคลอ้งของกฎระเบยีบ (Regulatory Coherence) 
 

สาระส าคัญได้แก่ การสนับสนุนความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และความร่วมมือ

กันระหว่างประเทศภาคีเพ่ือให้มีการก าหนดกฎระเบียบด้านการค้าอย่าง

สอดคล้อง ความตกลงฯ ก าหนดกลไกการหารือระหว่างกลุ่มภาคีอย่างมี

ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้กระบวนการออกกฎระเบียบท่ีเป็นมาตรฐานสากล 

ได้แก่ การประเมินผลกระทบของกฎระเบียบท่ีจะบังคับใช้ การให้เหตุผลความ

จ าเป็นของการก าหนดกฎระเบียบดังกล่าวต่อสาธารณะ การมีส่วนร่วมให้ความ

คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความตกลงฯ ก าหนดให้กฎระเบียบจะต้องมีความ

ชัดเจน และรัดกุม ตลอดจนจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านระบบออนไลน์หาก

เป็นไปได้ จะต้องมีกลไกทบทวนกฎระเบียบท่ีมีอยู่เป็นระยะว่ายังมีประสิทธิภาพ

และสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ความจ าเป็นอยู่หรือไม่ ความตกลงฯ 

สนับสนุนให้ประเทศภาคีจัดท าแผนการออกกฎระเบียบประจ าปีและเผยแพร่สู่

สาธารณะ นอกจากนี้  ความตกลงฯ ได้จัด ต้ังคณะกรรมการ Regulatory 

Coherence Committee เพ่ือพิจารณาทบทวนการบังคับใช้ความตกลงฯ  

รายงานความคืบหน้า และแนวทางการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด และพิจารณาถึงความ

ร่วมมือในด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในอนาคต 
 
 

26. ความโปรง่ใสและการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

(Transparency and Anti-Corruption) 
 

สาระส าคัญได้แก่ การเพ่ิมความเข้มแข็งของหลักธรรมาภิบาลการด าเนินธุรกิจ
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ในประเทศภาคี และการแก้ไขปัญการทุจริตติดสินบนและคอร์รัปชั่นในระบบ

เศรษฐกิจ ประเทศภาคีตกลงท่ีจะก าหนดให้กระบวนการออกกฎหมาย และ

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนท้ังหมดเป็นไปด้วยความโปร่งใสและ

เปิดเผยมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยควรมีขั้นตอนเปิดรับฟังความคิดเห็นจาก

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเทศภาคีตกลงท่ีจะบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการ

คอร์รัปชั่นอย่างเต็มประสิทธิภาพ ความตกลงฯ ก าหนดให้ประเทศภาคีส่งเสริม

และรักษาคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ก าหนดมาตรการเพ่ือ

บริหารจัดการการขัดกันของผลประโยชน์ การเพ่ิมการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี

ภาครัฐ ส่งเสริมนโยบายการไม่รับของขวัญของก านัล สนับสนุนให้ช่วยกัน

สอดส่องดูแลไม่ให้เจ้าหน้าท่ีภาครัฐฉ้อราษฎร์บังหลวง และก าหนดบทลงโทษ

อย่างเหมาะสมเป็นเยี่ยงอย่าง ในภาคผนวกของ ข้อบท ประเทศภาคีตกลง

ส่งเสริมความโปร่งใสและเป็นธรรมในเรื่องหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับบัญชียา

หลักและข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้องสินค้าเภสัชกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ โดยให้

ยกเว้นจากกลไกระงับข้อพิพาท 
 
 

27. การบรหิารจดัการและสถาบนั (Administrative and 

Institutional Provision) 
 

สาระส าคัญ ได้แก่  การจัด ต้ังคณ ะกรรมการ Trans-Pacific Partnership 

Committee ซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าท่ีอาวุโสด้านการค้าของทุก

ประเทศภาคี เพ่ือติดตามประเมินผลการบังคับใช้ความตกลงฯ อย่างสม่ าเสมอ 

ตลอดจนพิจารณาก าหนดแนวทางใหม่ๆ ให้กับความตกลงฯ ท่ีอาจเกิดขึ้นใน

อนาคต ประเทศภาคีจะต้องก าหนดหน่วยงานหลัก (contact point) เพ่ืออ านวย

ความสะดวกต่อการติดต่อประสานงานภายหลังจากความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ 

และจัดต้ังกลไกส าหรับประเทศก าลังพัฒนาท่ีมีระยะการเปลี่ยนผ่านท่ีล่าช้า

ออกไปให้สามารถรายงานแผนการด าเนินงาน และความคืบหน้าของการบังคับ

ใช้ความตกลงฯ ในด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสในการบังคับ

ใช้ความตกลงฯ 
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28. การระงบัขอ้พพิาท (Dispute Settlement) 
 

สาระส าคัญได้แก่ การก าหนดกฎระเบียบเอื้อให้ประเทศภาคีสามารถด าเนิน

กลไกระงับข้อพิพาทระหว่างกันในด้านการบังคับใช้ความตกลงฯ ได้อย่าง

รวดเร็ว ผ่านความร่วมมือและการหารือระหว่างกัน หรือการใช้กลไกระงับข้อ

พิพาทรูปแบบอื่นๆ ท่ีเหมาะสม หากยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ ประเทศภาคีตกลง

ท่ีจะใช้กลไกระงับข้อพิพาทผ่านคณะผู้พิจารณา (panel) ท่ีเป็นธรรม ซึ่งจะ

บังคับใช้กับทุกข้อบทภายใต้ความตกลงฯ ยกเว้นท่ีได้ระบุไว้เป็นอื่น ประเทศภาคี

จะต้องเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทต่อสาธารณะเพ่ือให้ทุกฝ่ายสามารถ

ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการได้ การด าเนินการไต่สวนข้อพิพาทจะต้อง

เปิดต่อสาธารณะ ยกเว้นท้ังสองฝ่ายจะตกลงกันไว้เป็นอื่น ผลการพิจารณาของ

คณะผู้พิจารณาจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ และคณะผู้พิจารณาจะต้องพิจารณา

รับฟังความคิดเห็นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากองค์กรท่ีไม่ใช่ภาครัฐในเขต

อาณาของประเทศท่ีมีข้อพิพาท 
 

ในกรณีท่ีการหารือระหว่างไม่สามารถหาข้อยุติได้ ประเทศภาคีสามารถร้อง

ขอให้มีการจัดต้ังคณะผู้พิจารณา ซึ่งจะต้องจัดต้ังภายใน 60 วันหลังจากได้รับ

การร้องขอการหารือเพ่ือระงับข้อพิพาท หรือภายใน 30 วันหากข้อพิพาท

เกี่ยวข้องกับสินค้าเน่าเสียง่าย คณะผู้พิจารณาจะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญอิสระ

ในด้านการค้าระหว่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกรณี

พิพาทจ านวน 3 ท่าน ซึ่งจะต้องจัดท าและส่งรายงานประเมินเบื้องต้นให้กับ

ประเทศคู่กรณีภายใน 150 วันภายหลังจากการแต่งต้ังคณะผู้พิจารณาคน

สุดท้าย และภายใน 120 วันในกรณีเร่งด่วน เช่นสินค้าเน่าเสียง่าย  ซึ่งจะถือเป็น

ความลับเพ่ือให้ประเทศคู่กรณีท้ังสองสามารถยื่นค าชี้แจงแก้ต่างต่อรายงาน

เบื้องต้นได้ คณะผู้พิจารณาจะต้องรายงานผลการตัดสินภายใน 30 วันหลังจาก

การส่งรายงานเบื้องต้น และจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณะภายใน 15 วันหลังจาก

แล้วเสร็จเพ่ือให้เกิดการบังคับใช้ในระดับสูงสุด ความตกลงฯ อนุญาตให้ประเทศ

ภาคีสามารถก าหนดมาตรการ ตอบโต้ทางการค้า อาทิ ยกเลิกการให้สิทธิ

ประโยชน์ หากประเทศภาคีคู่กรณีดึงดันไม่ปฏิบัติตามผลการตัดสินของคณะผู้
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พิจารณา โดยก่อนการบังคับใช้มาตรการตอบโต้ดังกล่าว ประเทศภาคีคู่กรณี

สามารถเจรจาต่อรองหรือตัดสินชี้ขาดถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการใช้

มาตรการตอบโต้ได้ 

 

 
 
 

29. ขอ้ยกเวน้ (Exceptions)  
 

สาระส าคัญได้แก่ การก าหนดให้รัฐบาลของแต่ละประเทศภาคีมีความยืดหยุ่นใน

การก าหนดนโยบายเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ท้ังด้านความมั่นคง

และสวัสดิการสังคม ซึ่งสอดคล้องกับข้อยกเว้นท่ัวไปใน Article XX ของความ

ตกลง GATT  โดยประเทศภาคีจะยังคงสามารถก าหนดมาตรการท่ีจ าเป็นเพ่ือ

รักษาความเชื่อมั่นของประชาชน ปกป้องชีวิตและสุขภาพของคน สัตว์และพืช

ในประเทศ คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้าท่ีผลิต

โดยแรงงานบังคับ และมาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ข้อบทนี้จะสอดคล้องกับข้อยกเว้นท่ัวไปใน Article XIV ของความตกลง GATS 

ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าธุรกิจบริการ ความตกลงฯ ก าหนดให้ประเทศภาคี

สามารถประเมินใช้ข้อยกเว้นโดยตนเอง (self-judging exception) ซึ่งอนุญาต

ให้ประเทศภาคีสามารถก าหนดมาตรการท่ีจ าเป็นเพ่ือปกป้องความมั่นคงของ

ประเทศ ซึ่งจะระบุถึงสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมท่ีประเทศภาคีสามารถ

ก าหนดมาตรการป้องกันชั่วคราว เช่นการควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินทุนหรือ

ผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการลงทุน เพ่ือสงวนสิทธิให้รัฐบาลมีความยืดหยุ่น

ในการบริหารจัดการฐานะการคลังของประเทศ โดยเฉพาะในกรณีท่ีเกิดวิกฤติ

เศรษฐกิจ นอกจากนี้ ประเทศภาคีสามารถท่ีจะสงวนสิทธิในการให้ข้อมูลต่างๆ 

ภายใต้ความตกลงฯ หากขัดต่อกฎหมายหรือจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ

ของธุรกิจภายในประเทศ นอกจากนี้ ประเทศภาคีมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่ใช้กลไก

ระงับข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนกับรัฐในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรการควบคุม

ยาสูบ 
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30. บทสรปุ (Final Provision)  
 

สาระส าคัญได้แก่ การก าหนดขั้นตอนการบังคับใช้ความตกลงฯ ภายหลังจาก

การลงนาม การปรับแก้ความตกลงฯ ซึ่งสามารถกระท าได้ หากทุกประเทศภาคี

ได้ตกลงร่วมกันและได้ปรับแก้กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องภายในประเทศ รวมท้ังแจ้ง

หน่วยงานศูนย์กลางอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร การก าหนดขั้นตอนส าหรับ

ประเทศอื่นๆ ท่ีต้องการจะเข้าร่วมเป็นภาคีเพ่ิมเติมในอนาคต ซึ่งเปิดโอกาสให้

ประเทศสมาชิกเอเปค หรือประเทศอื่นๆ ท่ีประเทศภาคีเดิมเห็นชอบสามารถขอ

เข้าร่วมได้ การก าหนดขั้นตอนการถอนตัวจากการเป็นภาคี ตลอดจนก าหนด

หน่วยงานท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางรับผิดชอบการบริหารจัดการเอกสารท่ี

เกี่ยวข้องกับความตกลงฯ ข้างต้น 
 

 


