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ที่มำรูปภำพ : เว็บไซต์ สปริงนิวส์ออนไลน์
บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
ควำมตกลงหุ้ นส่ วนทำงเศรษฐกิ จภำคพื้ นแปซิ ฟิ ก1 (Comprehensive and Progressive Agreement
of Trans-Pacific Partnership : CPTPP) เป็นควำมตกลงกำรค้ำเสรีที่ครอบคลุ มในด้ ำนกำรค้ำกำรบริกำร และ
กำรลงทุน มีทั้งสิ้น ๓๐ ข้อบท2 โดยเป็นควำมตกลงที่มีวิวัฒนำกำรมำจำกควำมตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภำคพื้นแปซิฟิก
1

สำนักอเมริกำ แปซิฟิก และองค์กำรระหว่ำงประเทศ กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (๒๕๖๑), “ข้อมูลพื้นฐำน และสำระสำคัญควำมตกลงที่ครอบคลุม
และก้ำวหน้ำสำหรับหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจภำคพื้นแปซิฟิก”, https://api.dtn.go.th/files/v3/5d776119ef41406e29677542/download (สืบค้นเมื่อ
วันที่ ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓)
2 ข้อบท CPTPP 30 เรื่อง ประกอบด้วย (1) ควำมจำกัดควำมทั่วไป (2) กำรค้ำสินค้ำ (3) สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (4) กฎถิ่นกำเนิดสินค้ำ (5)
กำรบริหำรจัดกำรทำงศุลกำกรและกำรอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ (6) มำตรกำรสุขอนำมัยและสุขอนำมัยพืช (7) อุปสรรคทำงเทคนิคต่อ
กำรค้ำ (8) มำตรกำรเยียวยำทำงกำรค้ำ (9) กำรลงทุน (10) กำรบริกำรข้ำมพรมแดน (11) บริกำรด้ำนกำรเงิน (12) กำรเคลื่อนย้ำยนักธุรกิจ
(13) โทรคมนำคม (14) พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (15) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยรัฐ (16) นโยบำยกำรแข่งขัน (17) รัฐวิสำหกิจ (18) ทรัพย์สินทำง
ปัญญำ (19) แรงงำน (20) สิ่งแวดล้อม (21) ควำมร่วมมือและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ (22) ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรอำนวยควำม

-๒(Trans-Pacific Partnership: TPP) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีประเทศสมำชิก ๑๒ ประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกำ
และต่อมำสหรัฐอเมริกำลำออก แต่ประเทศที่เหลือ ๑๑ ประเทศยังยืนยันเดินหน้ำควำมตกลงต่อไป โดยคง
รำยละเอียดส่วนใหญ่ของ TPP เอำไว้ แต่ปรับให้มีควำมยืดหยุ่นมำกกว่ำเดิม ระงับบำงประเด็นที่ส่งผลกระทบ
ต่อประเทศสมำชิกและเปลี่ยนชื่อเป็น CPTPP เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ประเทศไทยได้ให้ควำมสนใจที่จะเข้ำร่วมเป็นสมำชิกควำมตกลง TPP มำตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕
ได้มีกำรศึกษำเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทำงกำรเจรจำและผลกระทบจำกกำรจัดทำควำมตกลงเพื่อเตรียมกำรเข้ำร่วม
ควำมตกลง TPP มำโดยตลอด ผ่ำนกำรรับฟังควำมคิดเห็นกลุ่มย่อยและสัมมนำเวทีสำธำรณะจำนวนหลำยครั้ง
รวมถึงกำรจัดจ้ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ศึกษำถึงผลกระทบของ TPP และรับฟังควำมคิดเห็นอย่ำงต่อเนื่องจนกระทั่ง TPP
เปลี่ยนชื่อมำเป็น CPTPP ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไทยจึงต้องมีกำรศึกษำเพิ่มเติมในรำยละเอียดของควำมตกลง CPTPP
ซึ่งมีควำมแตกต่ำงจำกควำมตกลง TPP บำงประกำรใหม่อีกครั้งควบคู่กับ กำรเปิดรับฟังควำมคิดเห็ นจำกทั้ ง
ภำคเอกชนและภำคประชำสังคมมำตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และสถำนกำรณ์ล่ำสุดเมื่อช่วงเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
กระทรวงพำณิชย์ได้นำวำระกำรพิจำรณำกำรเข้ำร่วมควำมตกลง CPTPP เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ
แต่ได้ถอนวำระดังกล่ำวออกไป เนื่องจำกยังมีข้อห่วงกังวลในเรื่องนี้บำงประกำรจำกหลำยฝ่ำย รวมทั้งสถำนกำรณ์
กำรระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ COVID -19 ที่เกิดขึ้นถือเป็นวำระเร่งด่วนกว่ำ

ที่มำรูปภำพ : เว็บไซต์ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนำคำรไทยพำณิชย์
สำหรับผลประโยชน์ที่ไทยจะได้รับหำกเข้ำร่วมมีอยู่หลำยประเด็นด้วยกัน อำทิ เสริมสร้ำงบรรยำกำศที่ดี
ต่อกำรค้ำและดึงดูดกำรลงทุนของไทย สร้ำงมำตรฐำนที่สูงขึ้นให้กับกฎระเบียบด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนของไทย
รวมทั้งช่วยขยำยกำรค้ำของไทยไปยังประเทศสมำชิก CPTPP มำกขึ้น อย่ำงไรก็ดี ยังมีข้อกังวลจำกภำคส่วนต่ำง ๆ
ถึงผลกระทบกำรเข้ำร่วมควำมตกลงดังกล่ำว ไม่ว่ำจะเป็นกำรบังคับให้ประเทศสมำชิกต้องเข้ำร่วมเป็นภำคีอนุสัญญำ
กำรคุ้ มครองพั นธุ์ พื ชใหม่ (International Union for the Protection of New Varieties of Plants: UPOV) ที่ เปิ ด
โอกำสให้ต่ำงชำตินำเมล็ดพันธุ์พืชพื้นเมืองไทยไปวิจัยเพื่อสร้ำงพันธุ์พืชใหม่แล้วขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรได้ อำจส่งผลให้
สะดวกทำงธุรกิจ (23) กำรพัฒนำ (24) วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (25) ควำมสอดคล้องของกฎระเบียบ (26) ควำมโปร่งใสและกำร
ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น (27) กำรบริหำรจัดกำรและสถำบัน (28) กำรระงับข้อพิพำท (29) ข้อยกเว้น และ (30) บทสรุป

-๓เกษตรกรไทยไม่สำมำรถเก็บเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อปลูกในฤดูกำลต่อไปได้ อีกทั้งเปิดโอกำสทำงกำรแข่งขันให้แก่
นักธุรกิจต่ำงชำติมำกขึ้น โดยต่ำงชำติสำมำรถซื้อกิจกำรท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของรัฐบำลได้
ควำมคืบหน้ำล่ำสุดเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ที่ประชุมสภำผู้แทนรำษฎรมีมติเห็นชอบให้
จัดตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำผลกระทบจำกกำรเข้ำร่วมควำมตกลงที่ครอบคลุมและก้ำวหน้ำ
สำหรับหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจภำคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) แล้วโดยจะใช้เวลำในกำรพิจำรณำทั้งสิ้นประมำณ ๓๐ วัน
จำกนั้นจึงนำเสนอผลกำรพิจำรณำต่อที่ประชุมสภำผู้แทนรำษฎรทรำบและพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
ทั้งนี้ หำกประเทศไทยตัดสินใจที่จะเข้ำร่วมควำมตกลง CPTPP อย่ำงจริงจัง อำจจำเป็นต้องมี
กำรปรับแก้ไขกฎหมำยต่ำง ๆ ให้มีควำมสอดคล้ องกับควำมตกลง ซึ่งรัฐสภำไทยในฐำนะฝ่ ำยนิติ บัญ ญั ติ
จะสำมำรถเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรแสดงบทบำทในกำรพิจำรณำกลั่นกรองกรองแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องกับควำมตกลงเพื่อประโยชน์ในด้ำนเสถียรภำพของเศรษฐกิจของไทยในอนำคต

ภาพถ่ายหมู่รัฐมนตรีด้านการค้าประเทศสมาชิก ในพิธีลงนามข้อตกลง CPTPP
ณ กรุงซานติอาโก สาธารณรัฐชิลี เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑
ที่มำรูปภำพ : เว็บไซต์กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
บทนา
ควำมตกลงหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจภำคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) เป็นควำมตกลงกำรค้ำเสรีที่ครอบคลุม
ในหลำยประเด็น3 อำทิ กำรเปิดตลำดกำรค้ำซึ่งครอบคลุมสินค้ำอุตสำหกรรมและเกษตรกรรม กำรบริกำรข้ำมพรมแดน
และกำรบริกำรกำรเงิน กำรลงทุนซึ่งนโยบำยกำรลงทุนจะต้องยึดหลักกำรปฏิบัติต่อสินค้ำนำเข้ำเท่ำเทียมกับ
สินค้ำภำยในประเทศ (National Treatment) และหลักกำรปฏิบัติต่อสินค้ำจำกประเทศสมำชิกอย่ำงเท่ำเทียมกัน
(Most-favored Nation Treatment : MFN) ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล กำรอนุญำตเข้ำเมืองชั่วครำว
3

สำนักอเมริกำ แปซิฟิก และองค์กำรระหว่ำงประเทศ กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (๒๕๖๑), “ข้อมูลพื้นฐำน และสำระสำคัญควำมตกลงที่ครอบคลุม
และก้ำวหน้ำสำหรับหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจภำคพื้นแปซิฟิก”, https://api.dtn.go.th/files/v3/5d776119ef41406e29677542/download (สืบค้นเมื่อ
วันที่ ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓)

-๔สำหรับนักธุรกิจ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยรัฐ และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อำทิ พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ นโยบำยกำรแข่งขัน แรงงำน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น อย่ำงไรก็ดี ควำมตกลงนี้ริเริ่มกันมำตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีชื่อเดิมว่ำ ควำมตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภำคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP)
ซึง่ มีสมำชิกทั้งสิ้น ๑๒ ประเทศ แต่ต่อมำสหรัฐอเมริกำซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศสมำชิกประกำศถอนตัวออกจำก
ควำมตกลง TPP ไปเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๕๙ ประเทศที่เหลืออีก ๑๑ ประเทศ ได้ประกำศเดินหน้ำใน
เรื่องนี้ต่อไป เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ โดยรัฐมนตรีกำรค้ำ ๑๑ ประเทศออกแถลงกำรณ์ร่วมในกำรประชุม
ควำมร่ ว มมื อ ทำงเศรษฐกิ จ ในเอเชีย แปซิ ฟิ ก ครั้ ง ที่ ๒๙ (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC)
ณ นครดำนัง สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม โดยเห็นชอบที่จะนำสำระสำคัญของควำมตกลง TPP มำใช้
ยกเว้นชะลอกำรบังคับใช้ในบำงประเด็นที่ไม่เอื้ออำนวยต่อประเทศสมำชิก และใช้ชื่อใหม่ว่ำ Comprehensive
and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership หรือ CPTPP และเมื่อวันที่ ๘ มีนำคม ๒๕๖๑
ประเทศสมำชิก ได้แก่ ญี่ปุ่น แคนำดำ เม็กซิโก เปรู ชิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มำเลเซีย บรูไน และ
เวียดนำมได้มีกำรลงนำมในควำมตกลงดังกล่ำว4
ควำมตกลง CPTPP ประกอบด้วย ๓๐ ข้อบท ไม่รวมประเด็นที่สหรัฐอเมริกำเป็นผู้ผลักดัน อำทิ
กำรขยำยระยะเวลำคุ้มครองสิทธิบัตร กำรคุ้มครองข้อมูลทดสอบยำ กำรขยำยระยะเวลำคุ้มครองลิขสิทธิ์ และ
กำรให้ นั กลงทุน ใช้กลไกฟ้องรั ฐ ภำยใต้สั ญญำกำรลงทุนระหว่ำงรัฐ กับเอกชน เป็นต้น ซึ่งประเด็นเหล่ ำนี้
ประเทศสมำชิกที่เหลือเห็นว่ำยังไม่เหมำะสมที่จะบังคับใช้จึงยืดเวลำบังคับใช้ออกไปก่อน
อย่ำงไรก็ดี เมื่อสหรัฐอเมริกำลำออกจำกควำมตกลง TPP และเปลี่ยนชื่อควำมตกลงใหม่เป็น
CPTPP ส่งผลให้เกิดข้อแตกต่ำงระหว่ำง TPP กับ CPTPP5 ที่สำคัญ ดังนี้ ๑) ขนำดของเศรษฐกิจและกำรค้ำ
โดย CPTPP มีขนำดเล็กกว่ำ TPP เนื่องจำกสหรัฐอเมริกำซึ่งเป็นมหำอำนำจทำงเศรษฐกิจถอนตัวออกไป
ทำให้ขนำดเศรษฐกิจรวมลดลงจำกร้อยละ ๓๘ ของเศรษฐกิจโลกเป็นร้อยละ ๑๓ ขณะที่กำรค้ำรวมลดลงจำก
ร้อยละ ๒๗ เป็นร้อยละ ๑๕ และ ๒) รำยละเอียดของควำมตกลงที่มีกฎเกณฑ์ได้ผ่อนคลำยมำกขึ้น เนื่องจำก
ไม่ต้องขึ้นอยู่กับอำนำจต่อรองของสหรัฐอเมริกำซึ่งเป็นประเทศขนำดใหญ่ และประเทศสมำชิกสำมำรถนำ
ข้อตกลงที่ระงับไปกลับมำใช้ใหม่ได้
กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศของไทยได้ชี้แจงถึงสถำนกำรณ์ล่ำสุดของควำมตกลงดังกล่ำว
6
ว่ำ มีประเทศที่ให้สัตยำบันควำมตกลง CPTPP แล้ว ๗ ประเทศ ได้แก่ เม็กซิโก แคนำดำ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเวียดนำม (เปรู ชิลี มำเลเซีย และบรูไนยังไม่ได้ให้สัตยำบัน) โดยควำมตกลงมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวำคม ๒๕๖๑ ซึ่งสมำชิก CPTPP ๗ ประเทศ มีประชำกรกว่ำสี่ร้อยล้ำนคน คิดเป็นร้อยละ ๖
ของประชำกรโลก โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กำรค้ำของไทยกับ CPTPP มีมูลค่ำรวม ๑๑๔.๙๓ พันล้ำนเหรียญ
คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖ ของกำรค้ำไทยกับโลก โดยแบ่งเป็นกำรส่งออกของไทยไปยังสมำชิก CPTPP มีมูลค่ำ
๖๑.๔๘ พันล้ำนเหรียญ (คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของมูลค่ำกำรส่งออกของไทยทั้งหมด) และกำรนำเข้ำมูลค่ำ
๕๓.๔๔ พันล้ำนเหรียญ (คิดเป็นร้อยละ ๒๒ ของกำรนำเข้ำของไทยทั้งหมด)

4 กัลยรักษ์

นัยรักษ์เสรี . (๒๕๖๒). “ไทยจะได้ประโยชน์อะไรจำกกำรเข้ำร่วม CPTPP?”, https://www.scbeic.com/th/detail/product/4727.
(สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภำคม ๒๕๖๓)
5 เรื่องเดิม
6 กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์. “พำณิชย์ส่งกำรบ้ำนตำมมติ กนศ. ให้ ครม. พิจำรณำไปเคำะประตูขอเจรจำร่วมวง
CPTPP เ ชื่ อ ช่ ว ย ข ย ำ ย ส่ ง อ อ ก เ พิ่ ม จ้ ำ ง ง ำ น ดั น จี ดี พี ไ ท ย ห่ ว ง ช้ ำ เ สี ย โ อ ก ำ ส ใ ห้ เ พื่ อ น บ้ ำ น ซ้ ำ เ ติ ม วิ ก ฤ ติ โ ค วิ ด - 19”
,https://www.dtn.go.th/th/news/ (สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๓)

-๕-

กระทรวงพาณิชย์กับการพิจารณาประเด็นการเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP ของไทย
ที่มำรูปภำพ : เว็บไซต์กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
ความคืบหน้าการเตรียมการและการดาเนินการของไทยที่ผ่านมาเกี่ยวกับความตกลง TPP และ CPTPP ล่าสุด
ประเทศไทยโดยกระทรวงพำณิชย์ได้มีกำรเตรียมกำรในเรื่องควำมตกลง CPTPP7 โดยเริ่มศึกษำเบื้องต้น
เกี่ยวกับแนวทำงกำรเจรจำและผลกระทบจำกกำรจัดทำควำมตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภำคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific
Partnership: TPP) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มกี ำรหำรือรับฟัง
ควำมคิดเห็นกลุ่มย่อยและสัมมนำเวทีสำธำรณะ จำนวนหลำยครั้ง รวมถึงกำรจัดจ้ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ ศึกษำถึง
ผลกระทบของ TPP และรับฟังควำมคิดเห็นอย่ำงต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สหรัฐอเมริกำได้ถอนตัวจำก
ควำมตกลง TPP และประเทศสมำชิก TPP เดิม ๑๑ ประเทศได้ออกแถลงกำรณ์เห็นชอบหลักกำร TPP เดิม และ
เปลี่ยนชื่อเป็น CPTPP ไทยจึงต้องมีกำรศึกษำเพิ่มเติมในรำยละเอียดของควำมตกลง CPTPP ซึ่งมีควำมแตกต่ำง
จำกควำมตกลง TPP บำงประกำรใหม่อี กครั้ ง โดยกระทรวงพำณิชย์ ได้ ศึ กษำเพิ่ มเติ มถึ งควำมตกลง CPTPP
ควบคู่ไปกับกำรเปิดรับฟังควำมคิดเห็นจำกทั้งภำคเอกชนและภำคประชำสังคมเพื่อพิจำรณำควำมเป็นไปได้ในกำร
เข้ำร่วมควำมตกลง CPTPP ตลอดทั้งปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีกำรดำเนินกำรจัดตั้งคณะทำงำนเตรียมกำรพิจำรณำ
เข้ำร่วมควำมตกลง CPTPP ล่ำสุดเมื่อเดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ กระทรวงพำณิชย์ได้ดำเนินกำรตำมมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรนโยบำยเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ หรือ กนศ. ที่มีนำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ รองนำยกรัฐมนตรี
เป็นประธำนฯ มติให้กระทรวงพำณิชย์เสนอผลศึกษำและระดมควำมเห็นภำคส่วนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรเข้ำ
ร่วมควำมตกลงที่ครอบคลุมและก้ำวหน้ำสำหรับหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจภำคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ของไทยให้
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ โดยนำยสมคิดฯ ให้ควำมเห็นชอบที่จะนำประเทศไทยเข้ำเป็น สมำชิก CPTPP และ
นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ ได้นำประเด็นดังกล่ำวเข้ำสู่วำระกำรพิจำรณำของ
คณะรั ฐมนตรี เพื่ อให้ ควำมเห็ นชอบเมื่ อเดื อนเมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่ ได้ ถอนออกจำกวำระกำรประชุ ม
คณะรัฐมนตรีในช่วงเย็นของวันที่ ๒๗ เมษำยน ๒๕๖๓ ก่อนกำรประชุม ๑ วันโดยให้เหตุผลว่ำ มีข้อกังวลเกี่ยวกับ
7

บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี จำกัด (ประเทศไทย) (สิงหำคม ๒๕๖๑), “เอกสำรประกอบกำรชี้แจงข้อกังวลต่อกำรเข้ำร่วมควำมตก
ลง CPTPP”, https://api.dtn.go.th/files/v3/5d776115ef41406e250ce121/download (สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓)

-๖CPTPP บำงประเด็น อำทิ กำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ กำรเปิดตลำดให้กับสินค้ำใช้แล้วที่นำมำปรับปรุงสภำพเป็น
ของใหม่และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยภำครัฐ และข้อกังวลเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์
Covid-19 ที่กำลังเกิดขึ้น ซึง่ อำจจะไม่เหมำะสมกับเวลำ
ผลประโยชน์และผลกระทบทีค่ าดว่าจะได้รับกรณีไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP
จำกกำรศึกษำ พบว่ำมีผลประโยชน์และผลกระทบต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะได้รับ ดังนี้
ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนำคำรไทยพำณิชย์ ได้มีกำรวิเครำะห์ถึงผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะ
ได้รับหำกประเทศไทยตอบตกลงที่จะเข้ำร่วมควำมตกลง CPTPP ใน ๓ ด้ำนหลักด้วยกัน8 คือ
๑) ด้ำนกำรส่งออก CPTPP จะเพิ่มโอกำสกำรส่ งออกของไทยไปยังประเทศสมำชิก CPTPP
โดยเฉพำะตลำดแคนำดำและเม็กซิโก ซึ่ง ประเทศไทยยังไม่มีข้อตกลงกำรค้ำเสรีด้วย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มูลค่ำ
ส่งออกของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศ CPTPP มีสัดส่วนร้อยละ ๓๐ ของกำรส่งออกทั้งหมดจำกไทย และ
มีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ ๙ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ สำหรับแคนำดำกับเม็กซิโกมีสัดส่วนกำรส่งออกรวมกัน
ร้อยละ ๒ โดยสินค้ำหลักที่ไทยส่งออกไปแคนำดำ ได้แก่ อำหำรทะเลแปรรูป ข้ำว และผลิตภัณฑ์ยำง ส่วนสินค้ำหลัก
ที่ส่งออกไปเม็กซิโก คือ รถยนต์และส่วนประกอบ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สินค้ำในหมวดดังกล่ำวมีโอกำส
ไปได้ดหี ำกประเทศไทยเข้ำร่วม CPTPP ได้สำเร็จ

ประเทศไทยได้รับประโยชน์ด้านการส่งออกและการลงทุน หากเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP
ที่มำรูปภำพ : เว็บไซต์ สปริงนิวส์ออนไลน์
๒) ด้ำนกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ กำรเข้ำร่วม CPTPP จะช่วยดึงดูดกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ
ที่ต้องกำรให้ไทยเป็นฐำนกำรผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศสมำชิก CPTPP ซึ่งหำกประเทศไทยไม่ได้เข้ำร่วม
จะเสียประโยชน์ให้แก่มำเลเซียและเวียดนำมซึ่งมีศักยภำพที่จะเป็นประเทศที่เป็นฐำนกำรผลิตสำคัญของ
ภูมิภำคได้ ในทำงกลับกัน หำกประเทศไทยเข้ำร่วมควำมตกลงดังกล่ำว จะส่งผลให้อุตสำหกรรมยำนยนต์ของ

8 กัลยรักษ์ นัยรักษ์เสรี. (๒๕๖๒). “ไทยจะได้ประโยชน์อะไรจำกกำรเข้ำร่วม CPTPP?”. https://www.scbeic.com/th/detail/product/4727

(สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภำคม ๒๕๖๓)

-๗ไทยได้รับประโยชน์มำกที่สุด เนื่องจำกสำมำรถดึ งดูดกำรลงทุนจำกประเทศญี่ปุ่นในฐำนะที่เป็นประเทศที่
สำมำรถเป็นฐำนกำรผลิตที่สำคัญประเทศหนึ่งในภูมิภำค
๓) ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน CPTPP จะช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของไทย
จำกกำรปรับปรุงกฎระเบียบภำยในประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับมำตรฐำนของ CPTPP ที่ได้ชื่อว่ำเป็นควำมตก
ลงทำงกำรค้ำคุณภำพสูง ตัวอย่ำงกฎเกณฑ์ที่ CPTPP สนับสนุน อำทิ ด้ำนกฎหมำยสิทธิแรงงำน ซึ่งมีกำรกำหนด
มำตรฐำนขององค์กรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO) ใน ๕ ประเด็นที่สำคัญ คือ ๑. เสรีภำพในกำรสมำคมและ
สิทธิในกำรรวมตัวเพื่อเจรจำต่อรอง ๒. กำรขจัดกำรใช้แรงงำนบังคับในทุกรูปแบบ ๓. กำรขจัดกำรใช้แรงงำนเด็ก
๔. กำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติในกำรจ้ำงงำนและกำรประกอบอำชีพ และ ๕. สิทธิในกำรมีสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม
ในกำรทำงำน ด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งนโยบำยกำรค้ำและนโยบำยสิ่งแวดล้อมต้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน
เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพของประเทศสมำชิกในกำรจัดกำรกับประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำ ตลอดจนให้
ควำมสำคัญกับกำรปฏิบัติตำมควำมตกลงระหว่ำงประเทศด้ำนสิ่งแวดล้อม (Multilaterral Environmental
Agreement: MEAs) ซึง่ แต่ละสมำชิกเป็นภำคี และด้ำนกำรสนับสนุนกำรแข่งขันอย่ำงเท่ำเทียมระหว่ำงธุรกิจ
ท้องถิ่นกับต่ำงชำติ ซึ่งสนับสนุนกำรอนุญำตเข้ำเมืองชั่วครำวสำหรับนักธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งกำรปฏิรูปกฎหมำย
เหล่ำนี้จะเป็นผลบวกกับไทยในระยะยำว
ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
ได้มีกำรประเมินถึงผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับหำกประเทศไทยตอบตกลงที่จะเข้ำร่วมควำมตกลง
CPTPP9 ดังนี้
๑) ด้ำนธุรกิจบริกำร
CPTPP ใช้เงื่อนไขกำรเจรจำแบบ negative list หรือกำรระบุรำยกำรที่ไม่เปิดเสรี กล่ำวคือ
ประเทศสมำชิกสำมำรถระบุหมวดธุรกิจบริกำรที่ไม่ต้องกำรเปิดเสรีได้ ส่วนหมวดธุรกิจบริกำรอื่น ที่ไม่ได้เลือก
ไว้ในข้อตกลงจะต้องเปิดเสรีต่อนักลงทุนต่ำงชำติทั้งหมด ดังนั้น สำหรับ ประเทศไทยที่เป็นประเทศที่ค่อนข้ำง
ปิดในหมวดบริกำร กำรเปิดเสรีนี้อำจทำให้ธุรกิจบริกำรภำยในประเทศเสียประโยชน์ให้กับนักลงทุนต่ำงชำติไป

CPTPP อาจส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมของไทย
ที่มำรูปภำพ: เว็บไซต์เนชั่นทีวี
9 เรื่องเดิม

-๘๒) ด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร
ประเทศไทยจะเผชิญกับกำรแข่งขันที่มำกขึ้น โดยเฉพำะสินค้ำเกษตรจำกแคนำดำ เช่น ปุ๋ย
และถั่วเหลือง ที่จะเข้ำมำตีตลำดของประเทศไทยหลังกำรเปิดเสรีด้ำนกำรค้ำ นอกจำกนี้ กลุ่มศึกษำข้อตกลง
เขตกำรค้ำเสรีภำคประชำชน (FTA WATCH) ระบุว่ำหำกเข้ำร่วมในข้อตกลง CPTPP นี้ จะผูกมัดให้ประเทศไทย
ต้องเข้ำร่วมอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ หรือ อนุสัญญำ UPOV 199110 ที่จะ
เปิดโอกำสให้ต่ำงชำติสำมำรถนำพันธุ์พืชพื้นเมืองไทยไปทำกำรวิจัยเพื่อสร้ำงพันธุ์พืชใหม่แล้ว ขึ้นทะเบียน
สิทธิบัตรได้ ซึ่งส่งผลเสียต่อเกษตรกรไทยโดยตรง เนื่องจำกหำกนำพันธุ์พืชใหม่เหล่ำนี้มำปลูกแล้วจะไม่สำมำรถ
เก็บเมล็ดไปปลูกต่อได้อย่ำงเช่นเมื่อก่อน จะต้องซื้อเมล็ดใหม่เท่ำนั้น ทำให้ต้นทุนกำรเกษตรยิ่งสูงขึ้นโดยอัตโนมัติ
ซึ่งทำให้เกิดกำรผูกขำดเมล็ดพันธุ์พืชและกระทบต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และส่งผลกระทบต่อเกษตรกร
ที่ไม่สำมำรถเก็บเมล็ดพันธุ์พืชไว้ทำพันธุ์ต่อไปได้

อุตสาหกรรมยาอาจได้รับผลกระทบจากการเข้าร่วม CPTPP ด้วยเช่นกัน
ที่มำรูปภำพ : เว็บไซต์ทีวีพูลออนไลน์
๓) ด้ำนอุตสำหกรรมยำ
สภำเภสัชกรรมได้แสดงข้อกังวลในประเด็นกำรคุ้มครองสิทธิบัตรยำ 11 ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
กำรเข้ำถึงยำ กำรพัฒนำอุตสำหกรรมยำในประเทศ นอกจำกนี้ ยังส่งผลต่อเรื่องสุขภำพและระบบสำธำรณสุข
ในด้ำนอื่นอีก เช่น กำรผูกโยงกำรขึ้นทะเบียนตำรับยำกับระบบสิทธิบัตร (Patent linkage) ข้อผูกมัดในบทว่ำด้วย
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยรัฐและทรัพย์สินทำงปัญญำ บทที่ว่ำด้วยกำรคุ้มครองกำรลงทุนที่ให้นักลงทุนต่ำงชำติ
ฟ้องร้ องรั ฐ ผ่ ำนกลไกอนุ ญ ำโตตุล ำกำรนอกประเทศได้ และกรณีสิ นค้ำเหล้ ำ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แ ละ
ผลิตภัณฑ์ยำสูบ บุหรี่ ที่ลดภำษีนำเข้ำลดลงจนเหลือร้อยละ ๐ และกำรเข้ำร่วมอนุสัญญำ UPOV 1991 เป็นต้น
10 ส ำนั ก ข่ ำ วบี บี ซี . “CPTPP : ควำมตกลงทำงกำรค้ ำ ใหม่ คนไทยจะได้ ห รื อ เสี ย ประโยชน์ จ ำกเมล็ ด พั น ธุ์ -กำรเข้ ำ ถึ ง ยำ”

https://www.bbc.com/thai/thailand-52437047 (สืบค้นเมื่อวันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๓)
11 สภำเภสัชกรรม. (๒๕ เมษำยน ๒๕๖๓). “สภำเภสัชกรรมเรียกร้องกลไกทำงวิชำกำรและกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรที่ ไทยจะยื่นหนังสือแสดง
เจตจำนงเข้ำร่วม CPTPP”, https://www.pharmacycouncil.org/ index.php?option= content_detail&menuid=0&itemid=1696&catid=1 (สืบค้นเมื่อ
วันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๓)

-๙นอกจำกนี้ ธุรกิจอื่น ๆ ในไทยต้องเตรียมรับมือกับกำรรุกตลำดของต่ำงชำติเช่นกัน เนื่องจำก CPTPP
จะเปิดโอกำสทำงกำรแข่งขันให้กับนักลงทุนต่ำงชำติมำกขึ้น ทั้งจำกกำรลดภำษีสินค้ำนำเข้ำ กำรเปิดโอกำสให้
ธุรกิจต่ำงชำติเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของรัฐบำล รวมถึงกำรอนุญำตให้ นักลงทุนต่ำงชำติเข้ำซื้อ
กิจกำรท้องถิ่นได้
อย่ำงไรก็ดี กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิช ย์ได้มีกำรชี้แจงผ่ำนเอกสำร
ประชำสัม พัน ธ์ ข องกรมเจรจำกำรค้ำ ระหว่ำ งประเทศเกี่ย วกับ คำถำมที่พ บบ่อ ยเกี่ย วกับ ควำมตกลง
CPTPP12 ถึงข้อกังวลดังกล่ำวว่ำ กำรเข้ำร่วมอนุสัญญำ UPOV 1991 นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกำร
ลงทุนด้ำนวิจัยและพัฒนำพันธุ์พืชใหม่ ด้วยกำรให้สิทธิ ในกำรทำกำรค้ำส่วนขยำยพันธุ์ของพั นธุ์พืชใหม่แก่
ผู้คิด ค้น แต่ มีข้อ ยกเว้น สิท ธิที่อ นุญ ำตให้เ กษตรกรสำมำรถเก็บ เมล็ด พัน ธุ์ไ ว้ป ลูก ต่อ และขำยผลผลิต ที่
เกิดขึ้นได้
บทบาทของรัฐสภาไทยต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลง CPTPP ของรัฐบาลไทย
จำกควำมพยำยำมที่รัฐ บำลไทยจะเข้ำร่ว มควำมตกลง CPTPP ซึ่งถือว่ำเป็นสัญญำระหว่ำ ง
ประเทศที่มีผลผูกพันตำมกฎหมำยจึงจำเป็นที่จะต้องผ่ำนกระบวนกำรกำรพิจำรณำของฝ่ำยนิติบัญญัติ ซึ่ง
ตำมรัฐ ธรรมนูญ แห่ง รำชอำณำจัก รไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 13 มำตรำ ๑๗๘ ระบุว ่ำ “หนัง สือ สัญ ญำใดมีบ ท
เปลี่ย นแปลงอำณำเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอำณำเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนำจ
ตำมหนังสือสัญญำหรือตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศหรือจะต้องออกพระรำชบัญญัติเพื่อให้กำรเป็นไป
ตำมหนังสือสัญญำ และหนังสือสัญญำอื่นที่อำจมีผลกระทบต่อควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ สังคม หรือกำรค้ำ
หรือ กำรลงทุน ของประเทศอย่ำ งกว้ำ งขวำง ต้อ งได้รับ ควำมเห็น ชอบของรัฐ สภำ ในกำรนี้ รัฐ สภ ำต้อง
พิจ ำรณำให้แ ล้ว เสร็จ ภำยในหกสิบ วัน นับ แต่วัน ที่ไ ด้รับ เรื่อ ง หำกรัฐ สภำพิจ ำรณำไม่แ ล้ว เสร็จ ภำยใน
ก ำหนดเวลำดัง กล่ำ ว ให้ถือ ว่ำ รัฐ สภำให้ค วำมเห็น ชอบ” โดยมำตรำดัง กล่ำ วมีวัต ถุป ระสงค์ใ ห้มีค วำม
โปร่งใสในกำรจัดทำหนังสือสัญญำระหว่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ดี หำกรัฐบำลมีควำมประสงค์จะลงนำมเข้ำ
ร่ว มเป็น สมำชิก ควำมตกลง CPTPP อีก ในอนำคต และรัฐ สภำก็จ ะมีบ ทบำทในกำรพิจ ำรณำให้ค วำม
เห็นชอบหนังสือสัญญำดังกล่ำว เพื่อวัตถุประสงค์ตรวจสอบและถ่วงดุลอำนำจของรัฐบำลตำมรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐14 ที่กำหนดบทบำทของรัฐสภำว่ำ รัฐสภำจะต้องมีกำรประชุมร่วมกัน
ระหว่ำ งสภำผู ้แ ทนรำษฎรและวุฒ ิส ภำ เพื่อ ให้ค วำมเห็น ชอบในกำรรับ ฟัง ค ำชี้แ จงและกำรให้ค วำม
เห็นชอบหนังสือสัญญำตำมมำตรำ ๑๗๘ ด้วย
ควำมคืบหน้ำล่ำสุดของรัฐสภำไทยต่อควำมตกลงดังกล่ำว ที่ประชุมสภำผู้แทนรำษฎรเมื่อวันที่
๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำผลกระทบจำกกำรเข้ำร่วม
ควำมตกลงที่ครอบคลุมและก้ำวหน้ำสำหรับหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจภำคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) จำนวนทั้งสิ้น
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ก ร ม เ จ ร จ ำ ก ำ ร ค้ ำ ร ะ ห ว่ ำ ง ป ร ะ เ ท ศ ก ร ะ ท ร ว ง พ ำ ณิ ช ย์ . , “ค ำ ถ ำ ม ที่ พ บ บ่ อ ย เ กี่ ย ว กั บ ค ว ำ ม ต ก ล ง CPTPP”.,
https://www.dtn.go.th/th/negotiation/5cff75981ac9ee073b7c038f?cate=5cff753c1ac9ee073b7bd20a (สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่ ๒๗
พฤษภำคม ๒๕๖๓)
13 กลุ่ ม งำนรำชกิ จ จำนุ เ บกษำ ส ำนั ก เลขำธิ ก ำรคณะรั ฐ มนตรี . (๒๕๖๐) รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รำชอำณำจั ก รไทย พุ ท ธศั ก รำช ๒๕๖๐.,
http://www. ratchakitcha. soc. go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF (สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓)
14 เรื่องเดิม

- ๑๐ ๔๙ คน15 โดยจะใช้เวลำในกำรพิจำรณำประมำณ ๓๐ วัน ซึ่งได้มีกำรประชุมครั้งแรกไปเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนำยน
๒๕๖๓ เพื่อเลือกตั้งประธำนคณะกรรมำธิกำร (นำยวีระกร คำประกอบ ได้รับเลือกให้เป็นประธำนคณะกรรมำธิกำร)
กำหนดวันและเวลำในกำรประชุม และกรอบแนวทำงในกำรดำเนินงำนของคณะกรรมำธิกำรดังกล่ำว

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลง CPTPP) แล้ว
ที่มำรูปภำพ: เว็บไซต์สำนักข่ำวไทย
ทั้งนี้ หำกประเทศไทยตัดสินใจที่จะเข้ำร่วมควำมตกลง CPTPP อย่ำงจริงจัง อำจจำเป็นต้องมี
กำรปรับแก้ไขกฎหมำยต่ำง ๆ ให้มีควำมสอดคล้ องกับควำมตกลง ซึ่งรัฐสภำไทยในฐำนะฝ่ ำยนิติ บัญ ญั ติ
จะสำมำรถเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรแสดงบทบำทในกำรพิจำรณำกลั่นกรองกรองแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ให้สอดคล้องกับควำมตกลงเพื่อประโยชน์ในด้ำนเสถียรภำพของเศรษฐกิจของไทยในอนำคต
_____________________________
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สมำชิกคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ พิจำรณำศึกษำผลกระทบจำกกำรเข้ำร่วมควำมตกลงที่ ครอบคลุมและก้ำวหน้ำสำหรับ หุ้นส่วนทำง
เศรษฐกิจภำคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ประกอบด้วย ๑) นำงอรมน ทรัพย์ทวีธรรม ๒) นำยทศพล ทังสุบุตร ๓) นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ๔)
นำงสำวเสริมสุข สลักเพ็ชร ๕)นำยศุภกิจ ศิริลักษณ์ ๖) นำยไพศำล ดั่นคุ้ม ๗) นำยเชิดชำย ใช้ไววิทย์ ๘) นำงสำวศรีนวล บุญลือ ๙) นำง
รัชฎำภรณ์ แก้วสนิท ๑๐)นำยระวี มำศฉมำดล ๑๑) นำยเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ๑๒) นำยสมเกียรติ ศรลัมพ์ ๑๓) นำงสำวสกุณำ สำระนันท์ ๑๔)
นำยจิรวัฒน์ ศิริพำนิชย์ ๑๕) นำยเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ๑๖) นำงสำวจิรำพร สินธุไพร ๑๗) นำยจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ๑๘) นำยประเสริฐ ชัย
กิจเด่นนภำลัย ๑๙) นำยธกร เลำหพงศ์ชนะ ๒๐) นำยอนันต์ ศรีพันธุ์ ๒๑) นำงสำวกรรณิกำร์ กิจติเวชกุล ๒๒) นำยวิจักร อำกัปกริยำ ๒๓)
นำยวี ร ะกร ค ำประกอบ ๒๔) นำยเพชรภู มิ อำภรณ์ รั ต น์ ๒๕) นำยปริ ญ ญำ ฤกษ์ ห ร่ ำ ย ๒๖) นำยสะถิ ร ะ เผื อ กประพั น ธุ์ ๒๗) รอง
ศำสตรำจำรย์รงค์ บุญสวยขวัญ ๒๘) นำวสำวอรพินทร์ เพชรทัต ๒๙) นำงสำวทิพำนัน ศิริชนะ ๓๐) นำงสำวนพวรรณ หัวใจมั่น ๓๑) นำยจัก
รวี วิสุทธิผล ๓๒)นำยศุภชัย ใจสมุทร ๓๓) นำงนำที รัชกิจประกำร ๓๔) นำยสมบูรณ์ ซำรัมย์ ๓๕) นำยเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ ๓๖) นำย
ฐิตินันท์ แสงนำค ๓๗) นำยวรภพ วิริยะโรจน์ ๓๘) นำยวำโย อัศวรุ่งเรือง ๓๙) รองศำสตรำจำรย์สุรวิช วรรณไกรโรจน์ ๔๐) รองศำสตรำจำรย์
จิรำพร ลิ้มปำนำนนท์ ๔๑) นำยเกียรติ สิทธีอมร ๔๒) นำยอันวำร์ สำและ ๔๓) นำยสุนทร รักษ์รงค์ ๔๔) นำยปริญญ์ พำนิชภักดิ์ ๔๕) นำย
นิกร จำนง ๔๖) นำยพิทักษ์ สันติวงษ์สกุล ๔๗)นำยธีระพงษ์ วัฒนวงษ์ภิญโญ ๔๘) นำงสำวเพชรชมพู กิจบูรณะ และ ๔๙) นำยมนูญ สิวำ
ภิรมย์รัตน์
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