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ความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
(Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) 

 

 ความเป็นมา    
    

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ 
RCEP เป็นการพัฒนามาจากแนวคิด ASEAN+3/ASEAN+6 เป็น
ยุทธศาสตร์หน่ึงของ AEC Blueprint ที่อาเซียนต้องการรักษาบทบาท
ในการเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนการรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น 
ในภูมิภาค เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ณ กรุงพนมเปญ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา ผู้ นําอาเซียนและประเทศคู่เจรจา 6 
ประเทศ (ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลีใต้ และ นิวซีแลนด์) ได้ออกปฏิญญาร่วมว่าด้วยการประกาศ
การ เ ริ่ ม เ จ รจา จั ดทํ าความตกลง  RCEP (Joint Declaration on the Launch of Negotiations for the 
Regional Comprehensive Economic Partnership) เ พ่ือประกาศให้มีการเ ร่ิมเจรจาอย่างเป็นทางการ 
ในปี 2556 และต้ังเป้าหมายให้เจรจาแล้วเสร็จภายในปี 2558  

 

 หลักการท่ัวไป 
 

ความตกลง RCEP จะเป็นความตกลงแบบองค์รวม (Comprehensive Agreement) ที่มีมาตรฐานสูง 
ประกอบไปด้วยการเปิดเสรีทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค โดยจะครอบคลุมประเด็นทาง
การค้าที่กว้างขึ้น และต้ังเป้าหมายท่ีจะลดภาษีระหว่างกันให้ได้มากที่สุด รวมถึงการลดอุปสรรคทางการค้าสินค้า 
บริการ และการลงทุน และจะเปิดกว้างในประเด็นใหม่ๆ ที่เก่ียวข้องกับการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน อาทิ 
เรื่องนโยบายการแข่งขัน และทรัพย์สินทางปัญญา เข้าไปในความตกลงด้วย 

 
ลําดับความสําคัญของประเทศคู่ค้าของไทยใน RCEP (ปี 2557) (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ) 

เปรียบเทียบข้อมูลเศรษฐกิจของสมาชิก RCEP 
 

 ประโยชน์จากความตกลง RCEP 
 

   ความตกลง RCEP เป็นการเจรจาจัดทําความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียน 10 ประเทศ กับประเทศ 
คู่เจรจาของอาเซียน 6 ประเทศ รวม 16 ประเทศที่มี GDP รวมกันกว่า 21.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 28 
ของโลก มีประชากรกว่า 3.4 พันล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของประชากรโลก และมีมูลค่าการค้ารวมกันสูงถึง 
10.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 29 ของการค้าโลก 

ในปี 2557 ไทยมีมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศสมาชิก RCEP จํานวน 1.27 แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น
ร้อยละ 56 ของการส่งออกทั้งหมดของไทย ขณะเดียวกันมีมูลค่าการนําเข้าจากประเทศสมาชิก RCEP จํานวน 1.33 
แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 58 ของมูลค่าการนําเข้าทั้งหมดของไทย ในด้านการลงทุน มีเงินลงทุนโดยตรง
จากประเทศสมาชิก RCEP ทั้ง 15 ประเทศเข้ามาในไทย จํานวน 2.8 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของเงินลงทุน
จากต่างชาติทั้งหมด จะเห็นได้ว่าการค้าและการลงทุนของไทยกว่าครึ่งต้องพ่ึงพาตลาดขนาดใหญ่ของ RCEP 
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ไทยจะได้รับประโยชน์จากความตกลง RCEP ในเรื่อง 
 

1. ตลาดที่ใหญ่ขึ้น RCEP ประกอบด้วยประเทศสมาชิกยักษ์ใหญ่ 2 ประเทศ ได้แก่ จีน และอินเดีย เพียงแค่ 
2 ประเทศน้ีก็มีประชากรรวมกันมากกว่า 2 พันล้านคน ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสในการส่งออกสินค้า บริการ และการลงทุน
ของไทยมากขึ้น 

2. จะส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการผลิตของภูมิภาค ผู้ประกอบการไทยสามารถสรรหาแหล่งวัตถุดิบที่ม ี
ความหลากหลายทั้งเชิงคุณภาพและราคามากข้ึน จากเดิมที่สรรหาวัตถุดิบเพียง 10 ประเทศในอาเซียน ขยายเป็น  
16 ประเทศ ทําให้ไทยเข้าไปอยู่ในเครือข่ายภาคการผลิตและการกระจายสินค้าของภูมิภาค (Production and 
Distribution Network)   

3. RCEP จะช่วยลดความซ้ําซ้อนเร่ืองกฎถิ่นกําเนิดสินค้า และประสานกฎระเบียบ/มาตรการทางการค้า 
ส่งผลให้มีการยอมรับกฎเกณฑ์ด้านมาตรฐานต่างๆ ระหว่างกันมากขึ้นทําให้การค้าการลงทุนในภูมิภาครวมถึงไทยมี
การขยายตัวขึ้น 
 

 กลไกการเจรจา 
 

   รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้เห็นชอบการจัดต้ังคณะกรรมการเจรจาการค้า RCEP หรือ “RCEP Trade 
Negotiating Committee” (RCEP-TNC) เพ่ือเป็นกลไกหลักในการเจรจาความตกลงฯ 

ต่อมา คณะกรรมการเจรจาการค้า RCEP ได้จัดต้ังคณะทํางานและคณะทํางานย่อยรวมทั้งสิ้น 11 คณะ 
ประกอบด้วยคณะทํางานด้านต่างๆ 7 คณะ และคณะทํางานย่อยซึ่งอยู่ภายใต้คณะทํางานด้านการค้าสินค้า 4 คณะ 
ได้แก่ 
 

1. คณะทํางานด้านการค้าสินค้า 
2. คณะทํางานด้านการค้าบริการ 
3. คณะทํางานด้านการลงทุน  
4. คณะทํางานด้านการแข่งขัน 
5. คณะทํางานด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
6. คณะทํางานด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
7. คณะทํางานด้านกฎหมาย 
8. คณะทํางานย่อยด้านกฎถิ่นกําเนิดสินค้า 
9. คณะทํางานย่อยด้านพิธีการศุลกากรและการอํานวยความสะดวกทางการค้า 
10. คณะทํางานย่อยด้านมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า 
11. คณะทํางานย่อยด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
 

 ลาํดับเหตุการณ์สาํคญั  
 

2547-2551 อาเซียนและประเทศคู่เจรจาริเริ่มแนวคิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอาเซียน+3 
(จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น) และอาเซียน+6 (จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์) 

2552-2553 ต้ังคณะทํางานร่วม 16 ประเทศ เพ่ือศึกษาประเด็นด้านเทคนิคภายใต้ความตกลง
การค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับประเทศภาคี คือ ด้านกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า  
พิธีการศุลกากร พิกัดศุลกากร และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  
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พ.ย. 2554 ผู้นําอาเซียนได้รับรองเอกสารกรอบอาเซียนสําหรับความตกลงหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค (ASEAN Framework for Regional Comprehensive 
Economic Partnership: RCEP) เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ของอาเซียนที่จะจัดทํา
ความตกลง RCEP โดยมีอาเซียนเป็นศูนย์กลาง (ASEAN Centrality) ในการ
ขับเคลื่อนการรวมกลุ่มของภูมิภาค 

ส.ค. 2555 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศ+6 รับรองเอกสารว่าด้วยหลักการท่ัวไป
และวัตถุประสงค์ของการเจรจา RCEP (Guiding Principles and Objectives 
for Negotiating the Regional Comprehensive Economic Partnership) 

พ.ย. 2555 ผู้นําอาเซียนและประเทศ+6 ได้ออกร่างปฏิญญาร่วม (Joint Declaration on 
the Launch of Negotiations for the Regional Comprehensive Economic 
Partnership) ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ว่าด้วยการประกาศให้เริ่มการเจรจา
RCEP ในปี 2556 และแล้วเสร็จในปี 2015 

9-13 พ.ค. 2556  การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 1 ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน 
19 ส.ค. 2556 
  

การประชุม RCEP Ministerial Meeting ครั้งที่ 1 ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน 
ประเทศบรูไน 

23-27 ก.ย. 2556 การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 2 ณ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย 
20-24 ม.ค. 2557     การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 3 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
31 มี.ค.-4 เม.ย. 2557  การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 4 ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
21–27 มิ.ย. 2557      การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 5 ณ ประเทศสิงคโปร์ 
27 ส.ค. 2557 การประชุม RCEP Ministerial Meeting ครั้งที่ 2 ณ กรุงเนปิดอว์  

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
27-28 ต.ค. 2557      การประชุม Intersessional meeting ในระดับ TNC ณ กรุงจาการ์ตา  

ประเทศอินโดนีเซีย 
1-5 ธ.ค. 2557         มีการประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 6 ณ เมือง Greater Noida ประเทศอินเดีย 

 

ปี 2558  

4-13 ก.พ. 2558      ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 7 ณ กรุงเทพฯ 
1 - 2 เม.ย. 2558     จะมีการประชุม Intersessional meeting ในระดับ TNC ณ กรุงจาการ์ตา 

ประเทศอินโดนีเซีย 
8-13 มิ.ย. 2558 การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 8 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น 
13 ก.ค. 2558 การประชุม RCEP Ministerial Meeting ณ กรุงกัวลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
1-7  ส.ค. 2558    การประชุม RCEP-TNC ครั้งที ่9 ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
24 ส.ค. 2558 การประชุม RCEP Ministerial Meeting ครั้งที่ 3 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

ประเทศมาเลเซีย 
12-16 ต.ค. 2558    การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 10 ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหล ี
21-22 พ.ย. 2558     การประชุม RCEP Summit ณ กรุงกัวลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
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ปี 2559 
  
13-19 ก.พ. 2559 การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 11 ณ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน 
23-29 เม.ย 2559     การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 12 ณ เมืองเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย 
12-18  มิ.ย. 2559 การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 13 ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ 
5 ส.ค. 2559    การประชุม RCEP Ministerial Meeting ครั้งที่ 4 ณ นครหลวงเวียงจันทร์  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
14-19 ส.ค. 2559 การประชุม RCEP ครั้งที่ 14 ณ นครโฮจิมนิห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
11-21 ต.ค. 2559    การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 15  ณ นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
4 พ.ย 2559 การประชุม RCEP สมัยพิเศษ ครั้งที่ 2 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส ์
7 ธ.ค 2559 การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 16 ณ เมืองตังเกรัง ประเทศอินโดนีเซีย 

 

ปี 2560 
  
24 ก.พ – 3 ม.ีค. 2560 การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 17 ณ กรุงโตเกียวและเมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น 
6-12 พ.ค. 2560 การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 18 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส ์
21-22 พ.ค. 2560 การประชุม RCEP สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม 
23-28 ก.ค. 2560      การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 19 ณ เมืองไฮเดอราบัต สาธารณรัฐอินเดีย 
23-28 ต.ค. 2560 การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 20 ณ สาธารณรัฐเกาหล ี
  

ปี 2561 
  
2-9 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 21 ณ เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 
3 มีนาคม 2561 การประชุม RCEP สมัยพิเศษ ครั้งที่ 4 ณ ประเทศสิงค์โปร์ 

 
  

 ความคืบหน้าล่าสุด  
 

   การประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional 
Comprehensive Economic Partnership-Trade Negotiating Committee: RCEP-TNC) มีมาแล้วทั้งสิ้น 21 ครั้ง  
โดยในการประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 21 ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 2-9 กุมภาพันธ์ 2561 
 การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 21 เน้นการเจรจาในประเด็นหลัก ได้แก่ การค้าสินค้า การค้าบริการ และ
การลงทุน โดยอาเซียนจะเสริมการหารือแบบทวิภาคีกับประเทศคู่เจรจา เพ่ิมจากการเจรจา TNC ตามปกติ 
เพ่ือให้การเจรจามีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีความต้ังใจที่จะผลักดันให้ประเทศคู่เจรจายอมรับข้อเสนอรูปแบบ
การเปิดตลาดสินค้าของอาเซียน คือ ยกเลิกอัตราศุลกากรร้อยละ 92 ของรายการทั้งหมด และมูลค่านําเข้าภายใน
เวลา 15 ปี บนพ้ืนฐานของการยกเลิกภาษีสินค้าเดียวกันให้แก่ทุกประเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงข้อเสนอ
รูปแบบการเปิดตลาดในสินค้าส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 8 ซึ่งเป็นข้อเสนอใหม่เพ่ิมเติมของอาเซียน เพ่ือผลักดันให้
การเจรจาครอบคลุมสินค้าทั้งหมด ซึ่งหวังว่าประเทศคู่เจรจาจะตอบสนองเชิงบวกและปรับปรุงข้อเสนอการเปิด
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ตลาดให้ดีขึ้นกว่าเดิม ในรอบนี้จะมีการเจรจาเรื่องกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าด้วย ซึ่งจะช่วยปรับประสานอัตรา
ภาษีศุลกากรและกฎกติกาให้สอดคล้องกัน ทําให้เข้าสู่ตลาดขนาดใหญ่ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  
 การประชุมคณะกรรมการเจรจา  RCEP ในครั้ งถัดไป  จะเป็นการประชุมครั้ งที่  22 ในช่วง 
วันที่ 28 เมษายน 2561 
 

---------------------------------  
ที่มา:  
1. กรมเจรจาการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
2. https://lawforasean.com 

ปรับปรุงวันที่ 18 เมษายน 2561 


