สรุปสาระสาคัญของความตกลง CPTPP
อารัมภบท
1) ระบุวัตถุประสงค์และข้อพิจารณาในภาพรวมของการจัดทาความตกลง CPTPP อาทิ ยกระดับมาตรฐานการครอง
ชีพ ลดความยากจนและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน ยอมรับความแตกต่างในระดับการพัฒนาของเศรษฐกิจของ
ภาคี ยอมรับสิ ทธิ ของภาคี ในการออกกฎระเบี ยบเพื่ อวั ตถุ ประสงค์ สาธารณะ ความส าคั ญของการคุ้ มครอง
สิ่งแวดล้อมและแรงงาน ส่งเสริมธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม
2) ให้ภาคีสามารถถอนตัวออกจากการเป็นภาคีความตกลง CPTPP ได้
3) ให้มีการเปิดรับสมัครประเทศที่สนใจเข้าเป็นภาคีใหม่
4) ให้มีการทบทวนการดาเนินงานและการพิจารณาแก้ไขความตกลง CPTPP
5) ให้ชะลอการใช้บังคับพันธกรณีบางเรื่อง จนกว่าภาคีจะตกลงให้นากลับมามีผลใช้บังคับร่วมกันในเรื่องนั้นๆ อาทิ
5.1) (พิธีศุลกากรและการอานวยความสะดวกทางการค้า) – การให้ภาคีทบทวนมูลค่าสินค้าที่จะถูกจัดอยู่ใน
ช่องทางเร่งด่วนในพิธีการศุลกากรเป็นระยะ
5.2) (การลงทุน) – การให้นักลงทุนสามารถใช้กลไกระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน (ISDS) ฟ้องร้องรัฐ
ภายใต้สัญญาการลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน
5.3) (การค้าบริการ) – การยกเลิกการอุดหนุนบริการจัดส่งด่วนโดยผู้ให้บริการไปรษณีย์แบบผูกขาด
5.4) (การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ) – การใช้ประเด็นคุ้มครองสิทธิแรงงานมาเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมการจัดซื้อจัด
จ้างโดยรัฐ
5.5) (ทรัพย์สินทางปัญญา) – การชดเชยระยะเวลาคุ้มครองสิทธิบัตรเพื่อชดเชยความล่าช้าในการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรือการขึ้นทะเบียนตาหรับยา
5.6) (ทรัพย์สินทางปัญญา) – การคุ้มครองข้อมูลผลการทดสอบยา
5.7) (ทรัพย์สินทางปัญญา) – การอนุญาตให้จดสิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์ที่มีการปรับปรุงการใช้ใหม่ วิธีการใหม่
และขั้นตอนการใช้ใหม่ในผลิตภัณฑ์เดิม และสิ่งประดิษฐ์จากพืช
5.8) (ทรัพย์สินทางปัญญา) – การกาหนดระยะเวลาการคุ้มครองลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียงเป็น 70 ปี
5.9) (ความโปร่งใสและการต่อต้านคอรัปชั่น) – การสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในกระบวนการจัดซื้อยา
และเครื่องมือแพทย์ของรัฐ
1. บทนาและนิยาม
1.1 ให้ ความตกลง CPTPP ใช้ บังคับร่วมกับความตกลงระหว่ างประเทศอื่ น ๆ ที่ ภาคีเป็ นสมาชิกอยู่ แล้วแต่ เดิ ม
โดยยืนยันสิทธิและพันธกรณีระหว่างกันภายใต้ความตกลงนั้น ๆ
1.2 กาหนดคานิยามทั่วไปและคานิยามเฉพาะภาคีสาหรับคาที่ใช้ในความตกลง CPTPP
2. การค้าสินค้า
2.1 ลดหรือยกเว้นอากรศุลกากรในระดับที่สูงที่สุด (ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ยกเว้นอากรศุลกากรไม่น้อยกว่าร้อยละ
99 ของรายการสินค้าทั้งหมด)
2.2 ห้ามมีมาตรการยกเว้นอากรศุลกากรที่ผูกเงื่อนไขกับระดับการส่ งออกสินค้าที่ผลิตในประเทศ การใช้วัตถุดิบใน
ประเทศ การซื้ อหรื อการด าเนิ นการอื่ นใดกั บสิ นค้ าหรื อบริ การในประเทศ การก าหนดสั ดส่ วนมู ลค่ าเพิ่ ม
ภายในประเทศ (Domestic Content) หรือการกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างการนาเข้าและส่งออก
2.3 ห้ามจัดเก็บอากรขาออก ภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกทุกประเภท
2.4 ห้ามมีมาตรการปกป้องพิเศษสาหรับสินค้าเกษตรทุกประเภท
2.5 ห้ามนามาตรการหรือกฎหมายที่กีดกันหรือจากัดสินค้ามือสองมาใช้กับสินค้าบางรายการที่มีส่วนประกอบส่วนหนึ่ง
หรือทั้งหมดจากวัตถุดิบที่นากลับคืน โดยมีอายุการใช้งาน และสมรรถนะเทียบเท่าสินค้าใหม่ และมีประกันจาก
โรงงานที่เทียบเท่าสินค้าใหม่
2.6 ปรับแนวทางการบริหารจัดการสินค้าโควตาภาษี โดยห้ามบริหารโควตาให้แก่ผู้ผลิตกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตั้งเงื่อนไขให้
รับซื้อผลผลิตภายในประเทศ หรือจากัดการให้โควตากับผู้ผลิตต่อ
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2.7 ต้องเผยแพร่ข้อมูล ขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารจัดสรร หรือปรับเปลี่ยนสินค้าโควตาภาษีอย่างน้อย 90
วันก่อนมีผลบังคับใช้
2.8 ยกเว้นอากรให้กับของที่ส่งกลับเข้ามาหลังจากการซ่อมและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยไม่ทาลายลักษณะสาคัญ
ของของ หรือเป็นการสร้างของใหม่หรือสร้างความแตกต่างในเชิงพาณิชย์ หรือเป็นการเปลี่ยนของที่ยังไม่สมบูรณ์ให้
เป็นของสาเร็จรูป
2.9 ยกเว้นอากรแก่ตัวอย่างสินค้าที่มีราคาไม่เกิน 1 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อชิ้น สิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณาที่ผู้ส่งออกส่งให้โดย
ไม่คิดราคา
2.10 ยกเว้นอากรให้แก่อุปกรณ์ที่ใช้ในวิชาชีพ ที่จาเป็นต่อการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ การค้า หรื อวิชาชีพของผู้ได้รับ
อนุญาต (ตามกฎหมาย) ให้อยู่ในประเทศเป็นการชั่วคราว ของที่นาเข้ามาเพื่อแสดงหรือสาธิต รวมถึงชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์เสริมของของดังกล่าว ฟิล์มและสื่อบันทึกข้อมูลที่ใช้โฆษณาในงานแสดงนิทรรศการ และของที่นาเข้ามาเพื่อ
ใช้ในการแข่งขัน สาธิต หรือฝึกซ้อมกีฬา และห้ามศุลกากรเรียกหลักทรัพย์เพื่อวางประกันเกินกว่าค่าใช้จ่ายที่จะ
เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาที่นาเข้าจนถึงเวลาส่งออก
2.11 ให้มีการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าสินค้าเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่เท่าที่ทาได้และสอดคล้องกับ
กฎหมาย/นโยบายภายในประเทศ
กฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้า
3.1 กาหนดเกณฑ์การได้ถิ่นกาเนิดสินค้า ดังนี้ (1) สินค้านั้นได้มาหรือมีการผลิตทั้งหมดภายในประเทศภาคีใดประเทศหนึ่ง
หรือหลายประเทศ (2) สินค้านั้นมีกระบวนการผลิตทั้งหมดภายในประเทศภาคีใดประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศและ
วัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกาเนิดที่ใช้ในการผลิตทั้งหมดต้องผ่านเกณฑ์การได้ถิ่นกาเนิดภายใต้ความตกลง CPTPP หรือ (3)
สินค้านั้นมีกระบวนการผลิตทั้งหมดภายในประเทศภาคีใดประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศและใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้
คุณสมบัติถิ่นกาเนิดสินค้าที่มีคุณสมบัติเฉพาะรายสินค้าตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก (Annex 3-D)
3.2 ประเทศภาคีสามารถนามูลค่าเพิ่มจากกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนมาสะสมถิ่นกาเนิดสินค้าได้ตามที่เกิดขึ้นจริง
ถึงแม้ว่ากระบวนการผลิตดังกล่าวจะยังไม่สามารถทาให้วัตถุดิบนั้น ๆ ผ่านเกณฑ์การได้ถิ่นกาเนิดสินค้าก็ตาม
3.3 ผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้นาเข้าสามารถรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าได้ด้วยตนเอง
3.4 มีการกาหนดกฎถิ่นกาเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า (Product-Specific Rules of Origin) สาหรับสินค้าทุกรายการ
สินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
4.1 กาหนดกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้าที่ส่งเสริมให้ใช้วัตถุดิบภายในประเทศภาคี
4.2 กาหนดมาตรการปกป้องฉุกเฉินเพื่อบรรเทาผลกระทบที่รุนแรงต่ออุตสาหกรรมภายในจากการนาเข้าสินค้าสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่มที่ได้รับการลดหรือยกเลิกอากรศุลกากรภายใต้ความตกลง CPTPP
พิธีการศุลกากรและการอานวยความสะดวกทางการค้า
5.1 ให้มีกฎเกณฑ์ด้านพิธีการศุลกากรที่ยกระดับมากกว่าความตกลงว่าด้วยการอานวยความสะดวกทางการค้า (TFA)
ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ที่เพิ่มความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส และการคาดการณ์ได้
5.2 ให้มีความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการอานวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศภาคี
5.3 ให้มีการตรวจปล่อยสินค้าเร่งด่วนภายใน 6 ชั่วโมง
5.4 มิให้กาหนดสัดส่วนสาหรับเงินรางวัลของเจ้าหน้าที่รัฐ
5.5 ให้มีระยะเวลาในการตรวจปล่อยสินค้าภายใน 48 ชั่วโมงนับตั้งแต่สินค้ามาถึง
มาตรการเยียวยาทางการค้า
6.1 ให้มีมาตรการปกป้องเพื่อปกป้องหรือบรรเทาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมภายในที่ได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรง
จากการทะลักเข้าสู่ตลาดของสินค้า และให้มีมาตรการปกป้องสาหรับในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านเพื่อปกป้องหรือ
บรรเทาผลกระทบอย่างร้ายแรงอันเกิดจากการลดหรือยกเลิกอากรศุลกากรระหว่างภาคี
6.2 ให้มีมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและมาตรการตอบโต้การอุดหนุนที่สอดคล้องกับหลักการของความตกลง WTO

7. มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
7.1 ส่งเสริมและยกระดับการดาเนินการด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) โดยคานึงถึงการอานวยความ
สะดวกและการขยายโอกาสทางการค้า ไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการค้าที่ไม่เป็นธรรม และยกระดับความโปร่งใส
ทั้งในการออกมาตรการ SPS และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิค
7.2 ใช้มาตรการ SPS ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลหรืออยู่บนหลักการของการประเมินความเสี่ยงที่มีหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์สนับสนุน โดยการประเมินความเสี่ยงต้องอยู่บนหลักการความตกลง SPS/WTO และพิจารณาการ
จั ดการความเสี่ ยงทางเลื อก (Risk Management Option) ให้ มี ระดั บมาตรการการปกป้ องที่ เหมาะสม
ไม่เกิดข้อจากัดทางการค้าที่เกินความจาเป็น
7.3 ยอมรับความเท่าเทียมของมาตรการ SPS ในเชิงระบบหรือกลุ่มมาตรการกับประเทศภาคี
7.4 ใช้การตรวจประเมินเชิงระบบในการตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมของหน่วยงานที่กากับดูแลของประเทศผู้
ส่งออก โดยประเทศที่เดินทางไปตรวจประเมินจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ยกเว้นจะมีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่น
7.5 การตรวจสอบการนาเข้าต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Program)
มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยัน หากมีการกักกันหรือห้ามนาเข้า ต้องแจ้งเวียนผลการตรวจสอบภายใน 7 วัน
พร้อมทั้งระบุเหตุผลและเปิดโอกาสให้ร้องขอเพื่อทบทวนผลการตัดสินใจ โดยประเทศผู้นาเข้าจะต้องให้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องหากได้รับการร้องขอ
7.6 ยอมรับระบบการรั บรองที่แตกต่างกั นหรือแนวทางการให้ การรั บรองอื่นนอกเหนื อจากเอกสารใบรับรอง และ
ส่งเสริมการใช้การรับรองโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
7.7 ต้องแจ้งเวียนทั้งร่างมาตรการ SPS และมาตรการ SPS ฉบับสมบูรณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อการค้า และต้องเปิดรับฟัง
ข้อคิดเห็นเป็นเวลา 60 วัน หรือมากกว่า รวมทั้งต้องเผยแพร่ความเห็นที่ได้รับต่อสาธารณะ และเมื่อได้รับการร้องขอ
จะต้องมีการหารือร่วมกับประเทศภาคีเพื่อปรับมาตรการให้มีผลกระทบต่อการค้าน้อยลง นอกจากนี้ หากร่าง
มาตรการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลหรือมีสาระสาคัญแตกต่างจากมาตรการฉบับสมบูรณ์ จะต้องชี้แจงเหตุผล
พร้อมกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ หากมีการใช้มาตรการฉุกเฉินจะต้องแจ้งให้ประเทศภาคีทราบในทันทีและยอมรับ
ที่จะพิจารณาข้อมูลจากประเทศภาคี รวมทั้งมีการทบทวนมาตรการภายใน 6 เดือน
7.8 ให้มีการทาความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการหารือทางเทคนิค เพื่อให้สามารถดาเนินการตามพันธกรณี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการอานวยความสะดวกทางการค้า
7.9 ให้ใช้กระบวนการระงับข้อพิพาท (Dispute Settlement) ภายใต้ความตกลงนี้ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ
บังคับใช้มาตรการ SPS ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดทาความเท่าเทียมกัน การตรวจประเมินการตรวจสอบการนาเข้า
และการประเมินความเสี่ยง
8. อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า
8.1 ให้มี กฎเกณฑ์ ด้านมาตรการอุปสรรคทางเทคนิ คต่ อการค้าที่จะอานวยความสะดวกทางการค้า ลดหรือยกเลิ ก
อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าที่ไม่จาเป็น บนพื้นฐานของความโปร่งใส และส่งเสริมความร่วมมือด้านกฎระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติด้านกฎระเบียบที่ดี
8.2 ให้มีความร่วมมือเพื่อให้สามารถดาเนินการตามพันธกรณีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการอานวยความ
สะดวกทางการค้า รวมถึงผลักดันให้มีกลไกการหารือเพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจาก
มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า
8.3 ให้มีมาตรการ หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่ใช้ในการรับรอง อนุมัติ ให้ใบอนุญาต หรือให้การยอมรับด้วยวิธีการอื่น
ในการตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment) สินค้าของประเทศภาคีที่มีลักษณะเดียวกันหรือเทียบเท่ากับที่
ใช้ในการตรวจสอบรับรองของตน
8.4 ให้มีกฎเกณฑ์ด้านมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคสาหรับรายสินค้า เพื่อยกระดับการอานวยความสะดวกทางการค้า
โดยลดหรือยกเลิกอุปสรรคทางเทคนิค และบนพื้นฐานของความโปร่งใส

9. การลงทุน
9.1 มีกฎเกณฑ์ด้านการเปิดเสรี การส่งเสริมและอานวยความสะดวกด้านการลงทุนที่มีมาตรฐานสูงและครอบคลุม
ประเด็นสาคัญต่างๆ อาทิ นิยามการลงทุนและนักลงทุนที่มีขอบเขตกว้าง ครอบคลุมทั้งการลงทุนทางตรงและ
ทางอ้อม สินทรัพย์ทุกประเภท สาขา และผู้มีถิ่นพานักถาวร การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ การปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับ
ความอนุเคราะห์ยิ่ง การห้ามกาหนดเงื่อนไขในการลงทุนกับ นักลงทุน และการห้ามกาหนดเงื่อนไขด้านสัญชาติของ
ผู้บริหารอาวุโสและคณะกรรมการผู้บริหาร
9.2 ให้ความคุ้มครองการลงทุนและนักลงทุนของต่างประเทศในการเข้ามาลงทุนในประเทศภาคี และให้การคุ้มครองการลงทุน
และนักลงทุนของประเทศภาคีที่ไปลงทุนในอีกประเทศภาคีบนพื้นฐานของหลักปฏิบัติสากล รวมทั้งการระงับข้อพิพาท
ระหว่างรัฐและเอกชน โดยเปิดโอกาสให้สามารถใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเป็นทางเลือกหนึ่งในการ
ระงับข้อพิพาท และการให้ความคุ้มครองการลงทุนและนักลงทุนตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการจัดตั้งธุรกิจ
9.3 มีการเปิดตลาดด้านการลงทุนในระดับสูงบนพื้นฐานของมาตรการในปัจจุบัน โดยสามารถสงวนมาตรการ/สาขาการ
ลงทุนที่ขัดกับข้อกาหนดได้บนพื้นฐานของกฎหมายปัจจุบัน รวมทั้งมาตรการ/สาขาบริการที่มีความอ่อนไหวเป็น
พิเศษ อาทิ มรดกทางวัฒนธรรม การให้ลงทุนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน/ที่เกี่ยวข้องกับชนกลุ่มน้อย/ชนพื้นบ้าน
และข้อกาหนดบางประการสาหรับการลงทุนของนักลงทุนรายย่อย เป็นต้น
10. การค้าบริการข้ามพรมแดน
10.1 มี กฎเกณฑ์ การค้าบริการข้ามพรมแดนที่ มี มาตรฐานสู งและครอบคลุ มประเด็ นส าคัญต่ างๆ อาทิ กฎระเบี ยบ
ภายในประเทศ ความโปร่งใส การให้ การปฏิบั ติ เยี่ยงคนชาติ การปฏิบั ติเยี่ ยงชาติ ที่ ได้รับความอนุ เคราะห์ ยิ่ ง
การห้ามกาหนดเงื่อนไขให้ต้องเข้ามาจัดตั้งธุรกิจในประเทศ และการให้สิทธิประโยชน์กับผู้ให้บริการจากประเทศ
นอกภาคีที่มีการจัดตั้ง/ดาเนินการในประเทศภาคีอื่นอย่างมีนัยสาคัญ รวมทั้งการจัดทาภาคผนวกในบริการด้าน
วิชาชีพ และบริการจัดส่งด่วน
10.2 มีการเปิดตลาดการค้าบริการในระดับสูง โดยสามารถสงวนมาตรการ/สาขาบริการที่ขัดกับข้อกาหนดได้บนพื้นฐาน
ของกฎหมายปั จจุ บั น รวมทั้ งมาตรการ/สาขาบริ การที่ มี ความอ่ อนไหวเป็ นพิ เศษ อาทิ มรดกทางวั ฒนธรรม
การให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน บริการที่เกี่ยวข้องกับชนกลุ่มน้อย/ชนพื้นบ้าน และข้อกาหนดบางประการ
สาหรับการให้บริการโดยผู้ให้บริการรายย่อย เป็นต้น
11. บริการด้านการเงิน
11.1 มีกฎเกณฑ์การค้าบริการสาขาการเงินที่มีมาตรฐานสูงและครอบคลุมประเด็นสาคัญ อาทิ นิยามบริการด้านการเงิน
ที่ครอบคลุมการประกันภัยและบริการที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย การธนาคารและบริการด้านการเงินอื่น ๆ
ที่ระบุไว้ การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ การปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง การเข้าถึงตลาดของสถาบันการเงิน
การอนุญาตให้บริการด้านการเงินใหม่ การห้ามกาหนดเงื่อนไขด้านสัญชาติของผู้บริหารอาวุโสและคณะกรรมการ
ผู้บริหาร ความโปร่งใส และการระงับข้อพิพาท
11.2 มีการเปิดตลาดการค้าบริการในระดับสูง โดยสามารถสงวนมาตรการ/สาขาบริการที่ขัดกับข้อกาหนดได้บนพื้นฐาน
ของกฎหมายปั จจุ บั น รวมทั้ งมาตรการ/สาขาบริการที่ มี ความอ่ อนไหวเป็ นพิ เศษ อาทิ การค้าประกันโดยรั ฐ
การประกันสังคมภาคบังคับ เป็นต้น
12. การเข้าเมืองชั่วคราวสาหรับนักธุรกิจ
12.1 มีกฎเกณฑ์เข้าเมืองชั่วคราวสาหรับนักธุรกิจซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดาของประเทศภาคีและผู้มีถิ่นพานักถาวรของ
ประเทศภาคี โดยครอบคลุมประเด็นสาคัญในเรื่องระยะเวลาการอนุญาตเข้าเมือง/พานัก/ต่ออายุชั่วคราว สาหรับ
บุคคลธรรมดาประเภทต่าง ๆ อาทิ นักธุรกิจ ผู้ให้บริการตามสัญญา ผู้โอนย้ายภายในบริษัท ผู้ให้บริการวิชาชีพ
อิสระ และนักลงทุน นอกจากนั้น ยังมีกฎเกณฑ์สาคัญในเรื่องความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนในการพัฒนาระบบ
การตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

13. บริการโทรคมนาคม
13.1 มีกฎเกณฑ์ในสาขาบริการโทรคมนาคมที่มีมาตรฐานสูงและครอบคลุมประเด็นสาคัญ อาทิ การเข้าถึงและการใช้
บริการโทรคมนาคมสาธารณะ การเชื่อมต่อโครงข่าย การคงสิทธิเลขหมายและการเข้าถึงเลขหมาย บริ การข้าม
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างประเทศ การปฏิบัติต่อผู้ให้บริการโทรคมนาคมอย่างเท่าเทียมกัน การแข่งขันที่
เป็นธรรม และการเข้าถึงระบบเคเบิ้ลใต้น้าระหว่างประเทศ
14. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
14.1 มีกฎเกณฑ์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ
หลีกเลี่ยงการสร้างอุปสรรคที่ไม่จาเป็นต่อการใช้และพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยครอบคลุมประเด็นสาคัญ
อาทิ การยอมรับผลทางกฎหมายของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การไม่เลือกปฏิบัติต่อสินค้าดิจิทัล การยกเว้นการ
เก็บภาษีศุลกากรสาหรับการส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการถาวร การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การคุ้มครอง
ผู้บริโภคออนไลน์ การงดเว้นจากการกาหนดเงื่อนไขในการทาการค้า (การบังคับให้ต้องตั้งอุปกรณ์สารสนเทศไว้ใน
ประเทศ และการบังคับให้เปิดเผยโค้ดต้นแบบ) และความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ การส่งเสริม SMEs การจัดการกับอุปสรรคต่อการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้
อาจมีระยะเวลาปรับตัวกับประเทศภาคีเพื่อดาเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
15. การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ
15.1 ให้มีขอบเขตครอบคลุมการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐของสินค้า บริการ งานก่อสร้าง มูลค่าขั้นต่าของการเปิดตลาดการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ รายชื่อหน่วยงานของรัฐที่เปิดตลาดการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ และข้อยกเว้นต่างๆ ตามข้อผูกพัน
ของแต่ละภาคีภายใต้ความตกลง CPTPP
15.2 ให้มีข้อยกเว้นสาหรับดาเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการปกป้องศีลธรรมอันดี ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย
การป้องกันชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ พืช การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา หรือมาตรการสาหรับผู้พิการ
แรงงานนักโทษ โดยไม่ใช่การเลือกปฏิบัติหรือเป็นมาตรการแอบแฝงในการจากัดการค้าระหว่างภาคี
15.3 ให้มีหลักการทั่วไป อาทิ การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติและไม่เลือกปฏิบัติต่อสินค้า บริการ และผู้เสนอราคาของภาคีอื่น
การใช้วิธีการประกวดราคาแบบเปิดกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ผูกพันไว้ เว้นแต่จะเข้ าข่ายกรณีที่สามารถใช้วิธีการ
กาหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือวิธีการประกวดราคาแบบจากัดตามที่กาหนดในความตกลง ต้องไม่มีหลักการ
ให้ แต้ มต่ อในทุ กขั้ นตอนของการจั ดซื้ อจั ดจ้ างโดยรั ฐ และต้ องพยายามที่ จะเปิ ดโอกาสในการใช้ ช่ องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างตามความเหมาะสม
15.4 ให้มีมาตรการสาหรับการปรับตัวของภาคีที่เป็นประเทศกาลังพัฒนาที่จะสามารถกาหนดระยะเวลาเปลี่ยนผ่านได้
15.5 ให้เผยแพร่ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐที่ผูกพันไว้ อาทิ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศ
คาดการณ์การจัดซื้อจัดจ้าง
15.6 ให้มีการกาหนดเงื่อนไขในการเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้เสนอราคาจะมีความสามารถ
ในการบรรลุข้อกาหนดในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น รวมถึงการกาหนดคุณสมบัติของ ผู้เสนอราคา วิธีการประกวดราคา
แบบจากัด การเจรจาต่อรอง ข้อกาหนดทางเทคนิค และกรอบระยะเวลา
15.7 ให้มีหลักการปฏิบัติต่อผู้ยื่นประกวดราคาและการตัดสินผู้ชนะประกวดราคา การให้ข้อมูลหลังการตัดสินการ
ประกวดราคา
15.8 ให้มีการสร้างความเชื่อมั่นต่อความสุจริตของวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ มีกลไกการทบทวนภายในประเทศ
15.9 ให้มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขภาคผนวกที่แสดงรายการข้อผูกพันของภาคี
15.10 ให้ตระหนักถึงบทบาทสาคัญของ SMEs ในการมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ
15.11 ให้มีความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเปิดตลาดการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ
15.12 ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐเพื่อจัดการประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามความตกลง
อาทิ ความร่วมมือระหว่างภาคี การอานวยความสะดวกสาหรับการมีส่วนร่วมของ SMEs และการทบทวนและ
การพิจารณาให้มีการเจรจาต่อรองเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ เช่น การขยายขอบเขตความครอบคลุมการเปิดตลาด
และมูลค่าขั้นต่า เป็นต้น

16. นโยบายการแข่งขัน
16.1 ให้มีกฎหมายการแข่งขันและหน่วยงานรับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายแข่งขัน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจและสวัสดิภาพของผู้บริโภค โดยมีความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ
16.2 ให้มีกระบวนการที่เป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมายแข่งขัน
16.3 ให้มีกลไกรองรับสิทธิของภาคเอกชนในการดาเนินการเพื่อแสวงหาการชดเชยหรือเยียวยาผลกระทบจากการกระทา
ผิดกฎหมายแข่งขัน
16.4 ให้มีความร่วมมือและการประสานงานระหว่างภาคี เพื่อให้สามารถดาเนินการตามพันธกรณีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมการใช้บังคับกฎหมาย
16.5 ให้มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพของผู้บริโภค ปกป้องผู้บริโภคจากการฉ้อโกงและหลอกลวง
และตลาดเกิดการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ
16.6 ให้มีความโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูล
16.7 ให้มีกลไกการหารือเพื่อทาความเข้าใจระหว่างภาคี
16.8 ภาคีไม่สามารถใช้กลไกระงับข้อพิพาทของความตกลงกับข้อบทนโยบายการแข่งขัน
17. รัฐวิสาหกิจ
17.1 ให้มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่กาหนดให้รัฐวิสาหกิจและธุรกิจที่ได้รับสิทธิผูกขาดจากรัฐดาเนินการบน
หลักการเชิงพาณิชย์ และไม่เลือกปฏิบัติในการซื้อและขายสินค้าและบริการ
17.2 ให้ยกเลิกการให้ความช่วยเหลือที่มิใช่เชิงพาณิชย์หรือการอุดหนุนแก่รัฐวิสาหกิจและธุรกิจที่ได้ รับสิทธิผูกขาดจาก
รัฐที่จะกระทบต่อผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ และอุตสาหกรรมภายในของประเทศภาคี
17.3 กาหนดให้มีศาลมีอานาจในการพิจารณาข้อพิพาทในทางแพ่งเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ของหน่วยงานที่รัฐบาล
ต่างชาติเป็นเจ้าของหรือมีอานาจควบคุมกิจการที่ดาเนินกิจการภายในประเทศ
17.4 ให้หน่วยงานที่กากับดูแลรัฐวิสาหกิจกากับดูแลรัฐวิสาหกิจและวิสาหกิจที่รัฐไม่ได้เป็นเจ้าของโดยไม่เลือกปฏิบัติ
17.5 ให้มีความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจและการส่งเสริมธรรมาภิบาลในประเทศสมาชิก
17.6 ให้มีหลักการเรื่องความโปร่งใสของนโยบาย โครงสร้าง และการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจและธุรกิจที่ได้รับสิทธิผูกขาดจากรัฐ
17.7 ให้มีการเจรจาขยายขอบเขตพันธกรณีด้านรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม
18. ทรัพย์สินทางปัญญา
18.1 ให้มีการพัฒนาระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้มีมาตรฐานสอดคล้องกัน ครอบคลุมเรื่อง เครื่องหมายการค้า
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สิทธิบัตรและการคุ้มครองข้อมูลที่ไม่เปิดเผย การออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง
18.2 ให้เป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ Patent Cooperation Treaty (การอานวย
ความสะดวกในการยื่นคาขอจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศ) Paris Convention (การคุ้มครองทรัพย์สิน
อุตสาหกรรม) Berne Convention (การคุ้มครองลิขสิทธิ์) Madrid Protocol (การอานวยความสะดวกในการยื่น
คาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ) และ/หรือ Singapore Treaty (กระบวนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า) Budapest Treaty (การฝากเก็บจุลชีพเพื่อกระบวนการจดสิทธิบัตร) UPOV 1991
(การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่) WIPO Copyright Treaty และ WIPO Performances and Phonograms Treaty
(สิทธินักแสดงและผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียง)
18.3 ยืนยันสิทธิของสมาชิกในการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา (Compulsory Licensing: CL) ตามความตกลงทริปส์
ขององค์การการค้าโลก (WTO) และปฏิญญาว่าด้วยความตกลงทริปส์และการสาธารณสุข ซึ่งรวมถึงการใช้ CL
เพื่อประโยชน์สาธารณะที่ไม่ใช่เพื่อการค้า (Public Non-Commercial Use)
18.4 ให้มีการบังคั บใช้สิ ทธิในทรัพย์ สินทางปัญญา (Enforcement) ที่มี ประสิ ทธิภาพ ซึ่งรวมถึ งการบังคับใช้สิทธิ
ในทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาทางแพ่ ง และทางอาญา และมาตรการ ณ จุ ด ผ่ า นแดน (Border
measures)
สาหรับเฉพาะลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
18.5 ส่งเสริมความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศสมาชิก เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูล การฝึกอบรม
เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญา

19. แรงงาน
19.1 ส่งเสริมและปฏิบัติตามมาตรฐานสิทธิแรงงานระหว่างประเทศ ได้แก่ เสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการรวมตัว
เพื่อเจรจาต่อรอง การขจัดการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ การขจัดการใช้แรงงานเด็ก การขจัดการเลือกปฏิบัติใน
การจ้างงานและการประกอบอาชีพ และสิทธิในการมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทางาน เช่น ค่าแรงขั้นต่า
ชั่วโมงการทางาน และความปลอดภัยในการทางาน
19.2 มิให้ประเทศภาคียกเว้นจากการบังคับใช้มาตรฐานสิทธิแรงงานเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน
19.3 ส่งเสริมการสร้างความรับรู้สาธารณะเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และให้บุคคลที่ เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงกลไกที่
โปร่งใสและเป็นธรรมในการระงับข้อพิพาทภายใต้กฎหมายแรงงาน
19.4 ให้มีความร่วมมือเพื่อให้สามารถดาเนินการตามพันธกรณีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมมาตรฐานสิทธิแรงงาน
19.5 ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านแรงงานประกอบด้วยผู้แทนอาวุโสภาครัฐของประเทศภาคีในระดับรัฐมนตรีหรือ
อื่นใด เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อบทด้านแรงงาน
19.6 ให้มีกลไกการหารือระหว่างประเทศภาคีผู้ร้องและผู้ถูกร้องเกี่ยวกับประเด็นด้านแรงงาน ก่อนที่จะไปสู่การใช้
กระบวนการระงับข้อพิพาทภายใต้ความตกลง CPTPP
20. สิ่งแวดล้อม
20.1 ให้มีการส่งเสริมประโยชน์ระหว่างการค้าและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานความคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
โดยต้องคานึงถึงความพร้อมและสถานการณ์ที่แตกต่างกันของภาคี และจะต้องไม่ใช้กฎหมายหรือมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้า
20.2 ให้มีการบังคับใช้ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายภายในประเทศที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้
กาหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อมภายในประเทศเพิ่มเติมได้ในอนาคต
20.3 ให้ยืนยันสิทธิและพันธกรณีภายใต้ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่แต่ละภาคีเป็นสมาชิกอยู่ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต
20.4 ให้มีความครอบคลุมถึงมาตรฐานสากลและการปกป้องและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่สาคัญในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การค้า เช่น การปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน การปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากมลพิษทางเรือ ความรับผิดชอบต่อ
สังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ การกากับดูแล การเคลื่อนย้ายชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน การเปลี่ยนผ่านไปสู่
เศรษฐกิจคาร์บอนต่าและความสามารถในการปรับตัวต่อผลกระทบเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
ประมงทะเล การอนุรักษ์และการค้า สินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
20.5 ให้มีความโปร่งใส กลไกในการมีส่วนร่วม การรับฟังความเห็นสาธารณะ และการร้องเรียน
20.6 ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการและกาหนดผู้ประสานงานหลักระหว่างประเทศภาคี
20.7 ส่งเสริมให้มีความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
20.8 ให้มีกลไกในการหารือระหว่างภาคีเพื่อทาความเข้าใจและแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบทเรื่องสิ่งแวดล้อมของ
ความตกลง ทั้งในระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูงและระดับรัฐมนตรี
20.9 ให้มีกลไกในการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อบทเรื่องสิ่งแวดล้อม
21. ความร่วมมือและการเสริมสร้างความสามารถ
21.1 ให้มีการส่งเสริมและดาเนินกิจกรรมความร่วมมือและเสริมสร้างขีดความสามารถระหว่างกันในด้านต่างๆ อาทิ
การปฏิบัติตามและการใช้ประโยชน์จากความตกลง การส่งเสริมและอานวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน
รวมถึงความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ อาทิ เกษตร อุตสาหกรรม บริการ การศึกษา วัฒนธรรม ความเท่าเทียมทางเพศ
การบริหารความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ ตลอดจนความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
21.2 ภาคีไม่สามารถใช้กลไกระงับข้อพิพาทของความตกลงกับข้อบทเรื่องความร่วมมือและการเสริมสร้างความสามารถ

22. ความสามารถในการแข่งขันและการอานวยความสะดวกด้านธุรกิจ
22.1 ให้มีการส่งเสริมเรื่องความสามารถในการแข่งขันและการอานวยความสะดวกด้านธุรกิจ
22.2 ให้มีการหารือ ร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูล และเสนอแนะแนวทาง ในการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
การสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน การมีส่วนร่วมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการอานวยความ
สะดวกต่อธุรกิจ
22.3 ภาคีไม่สามารถใช้กลไกระงับข้อพิพาทของความตกลงกับข้อบทเรื่องความสามารถในการแข่งขันและการอานวย
ความสะดวกด้านธุรกิจ
23. การพัฒนา
23.1 ให้มีการส่งเสริมเรื่องการพัฒนา
23.2 ให้มีการหารือ ร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูล และเสนอแนะแนวทาง ในการส่งเสริมการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยใช้
ประโยชน์จากความตกลง
23.3 ส่งเสริมนโยบายและการพั ฒนาในด้ านเศรษฐกิจทุ กภาคส่ วน การขยายโอกาสการมี ส่ วนร่วมของสตรีในด้ าน
เศรษฐกิจ และการพัฒนาในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจน
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาระหว่างกัน
23.4 ภาคีไม่สามารถใช้กลไกระงับข้อพิพาทของความตกลงกับข้อบทเรื่องการพัฒนา
24. ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
24.1 ให้มีการส่งเสริมเรื่องธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
24.2 ให้มีการหารือ ร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูล และเสนอแนะแนวทาง ในการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
24.3 ให้มีการจัดทาเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความตกลง ข้อผูกพัน ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎระเบียบและ
พิธีการด้านศุลกากร ทรัพย์สินทางปัญญา มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า
การลงทุน การดาเนินธุรกิจ การจ้างงาน และภาษี
24.4 ภาคีไม่สามารถใช้กลไกระงับข้อพิพาทของความตกลงกับข้อบทเรื่องธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
25. ความสอดคล้องด้านกฎระเบียบ
25.1 ส่งเสริมหรือดาเนินการให้มีกลไกการประสานงาน และแนวทางปฏิบัติที่ดี ในการออกกฎระเบียบ
25.2 ให้มีการหารือ ร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูล และเสนอแนะแนวทาง ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านกฎระเบียบ
25.3 ภาคีไม่สามารถใช้กลไกระงับข้อพิพาทของความตกลงกับข้อบทเรื่องความสอดคล้องด้านกฎระเบียบ
26. ความโปร่งใสและการต่อต้านคอรัปชั่น
26.1 ส่งเสริมหรือดาเนินการให้มีความโปร่งใสและแนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน และการดาเนินการ/
การตัดสินทางปกครอง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความตกลง การค้า และการลงทุน
26.2 ส่งเสริมหรือดาเนินการขจัดปัญหาการติดสินบนหรือคอรัปชั่น โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความตกลง การค้า และ
การลงทุน ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการป้องกันและต่อสู้กับปัญหาคอรัปชั่น
26.3 ส่งเสริมกระบวนการที่ดีและโปร่งใสเกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเครื่องมือแพทย์สาหรับด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ ภาคีไม่
สามารถใช้กลไกระงับข้อพิพาทของความตกลงในประเด็นนี้
27. บทบัญญัติด้านการบริหารและสถาบัน
27.1 ให้มีคณะกรรมการ CPTPP ประกอบด้วยผู้แทนจากภาคี มีอานาจและหน้าที่ อาทิ ติดตามการปฏิบัติตามและ
การดาเนินการตามความตกลง กากับดูแลการดาเนินงานของคณะทางานต่างๆ ภายใต้ความตกลง กาหนดแนวทาง
การตีความความตกลง ทบทวนความตกลงตามช่วงเวลาที่กาหนดไว้ในความตกลง ตลอดจนพิจารณาข้อแก้ไขความ
ตกลงและรับรองการปรับเปลี่ยนความตกลงในส่วนของภาคผนวกที่กาหนดไว้ในความตกลง
27.2 ให้ภาคีกาหนดหน่ วยงานประสานงานกลางเพื่ออานวยความสะดวกแก่การสื่ อสารระหว่างภาคีในเรื่องที่ อยู่ใน
ขอบเขตของความตกลง
27.3 กาหนดขั้นตอนสาหรับการรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติตามพันธกรณีของความตกลงในระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
เฉพาะภาคี

28. การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ
28.1 มีขั้นตอนกลไกระงับข้อพิพาทระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องกับการตีความหรือการบังคับใช้ความตกลง CPTPP สาหรับ
การปรึกษาหารือ การจัดตั้งคณะผู้พิจารณาเพื่อมีคาวินิจฉัยในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง การชดเชยและระงับสิทธิ
ประโยชน์กรณีที่ผู้ถูกร้องไม่ปฏิบัติตามคาวินิจฉัย และการทบทวนการปฏิบัติตามคาวินิจฉัยและระดับการระงับ
สิทธิประโยชน์โดยคณะผู้พิจารณาโดยเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม
29. ข้อยกเว้นและบทบัญญัติทั่วไป
29.1 กาหนดข้อยกเว้นของความตกลง CPTPP รวมถึงข้อยกเว้นทั่วไป (General Exceptions) ข้อยกเว้นด้านความมั่นคง
(Security Exceptions) ข้อยกเว้นสาหรับมาตรการปกป้องชัว่ คราวในกรณีที่มีปัญหาเรื่องดุลการชาระเงินและการเงิน
ภายนอกอย่างรุนแรง หรือปัญหาการจัดการเศรษฐกิจมหภาคอย่างรุนแรง ตลอดจนให้ภาคีมีสิทธิปฏิเสธการฟ้อง
มาตรการควบคุมยาสูบผ่านกระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน
30. ข้อบทส่งท้าย
30.1 กาหนดวิธีการแก้ไขความตกลง การภาคยานุวัติความตกลง การมีผลใช้บังคับของความตกลง และการถอนตัวจาก
การเป็นภาคีความตกลง
**************

