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ความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
(Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) 

 

 ความเป็นมา    
    

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ 
RCEP เป็นการพัฒนามาจากแนวคิด ASEAN+3/ASEAN+6 เป็น
ยุทธศาสตร์หน่ึงของ AEC Blueprint ที่อาเซียนต้องการรักษาบทบาท
ในการเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนการรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นใน
ภูมิภาค และเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ณ กรุงพนมเปญ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา  ผู้ นํ าอาเซียนและประเทศคู่ เจรจา  
6 ประเทศ (ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลีใต้ และ นิวซีแลนด์) ได้ออกปฏิญญาร่วมว่าด้วยการ
ประกาศการเร่ิมเจรจาจัดทําความตกลง RCEP (Joint Declaration on the Launch of Negotiations for the 
Regional Comprehensive Economic Partnership) เพ่ือประกาศให้มีการเริ่มเจรจาอย่างเป็นทางการใน 
ปี 2556 และต้ังเป้าหมายให้เจรจาแล้วเสร็จภายในปี 2558  

 

 หลักการท่ัวไป 
 

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

 
 ประโยชน์จากความตกลง RCEP 
 

   ความตกลง RCEP เป็นการเจรจาจัดทําความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียน 10 ประเทศ กับประเทศคู่
เจรจาของอาเซียน 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 ผู้ประกอบการไทยสามารถสรรหาแหล่งวัตถุดิบที่มีความ
หลากหลายทั้งเชิงคุณภาพและราคามากขึ้น จากเดิมที่สรรหาวัตถุดิบเพียง 10 ประเทศในอาเซียน ขยายเป็น  
16 ประเทศ ทําให้ไทยเข้าไปอยู่ในเครือข่ายภาคการผลิตและการกระจายสินค้าของภูมิภาค (Production and 
Distribution Network)   

3. RCEP จะช่วยลดความซ้ําซ้อนเรื่องกฎถิ่นกําเนิดสินค้า และประสานกฎระเบียบ/มาตรการทางการค้า 
ส่งผลให้มีการยอมรับกฎเกณฑ์ด้านมาตรฐานต่างๆ ระหว่างกันมากขึ้นทําให้การค้าการลงทุนในภูมิภาครวมถึงไทยมี
การขยายตัวขึ้น 
 

 กลไกการเจรจา 
 

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

ต่อมา คณะกรรมการเจรจาการค้า RCEP ได้จัดต้ังคณะทํางานและคณะทํางานย่อยรวมทั้งสิ้น 16 คณะ 
ประกอบด้วยคณะทํางานด้านต่างๆ 9 คณะ และคณะทํางานย่อยซึ่งอยู่ภายใต้คณะทํางานด้านการค้าสินค้า 5 คณะ 
และคณะทํางานย่อยซึ่งอยู่ภายใต้คณะทํางานด้านการค้าบริการ 2 คณะ ได้แก่ 
 

1. คณะทํางานด้านการค้าสินค้า 
- คณะทํางานย่อยด้านกฎกําเนิดสินค้า 
- คณะทํางานย่อยด้านพิธีการศุลกากรและการอํานวยความสะดวกทางการค้า และคณะทํางานเฉพาะ

กิจด้านกฎถิ่นกําเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า 
- คณะทํางานย่อยด้านมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและรับรอง 
- คณะทํางานย่อยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
- คณะทํางานย่อยมาตรการเยียวยาทางการค้า 

2. คณะทํางานด้านการค้าบริการ 
- คณะทํางานย่อยด้านบริการโทรคมนาคม 
- คณะทํางานย่อยด้านบริการการเงิน 

3. คณะทํางานด้านการลงทุน  
4. คณะทํางานด้านกฎหมายและสถาบัน 
5. คณะทํางานด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
6. คณะทํางานด้านการแข่งขัน 
7. คณะทํางานด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ 
8. คณะทํางานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
9. คณะทํางานด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 
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 ลาํดับเหตุการณ์สาํคญั  
 

   ผู้นําอาเซียนและประเทศคู่เจรจาได้ต้ังเป้าหมายให้สรุปผลการเจรจา ดังน้ี 

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

2552-2553 ต้ังคณะทํางานร่วม 16 ประเทศ เพ่ือศึกษาประเด็นด้านเทคนิคภายใต้ความตกลง
การค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับประเทศภาคี คือ ด้านกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า พิธี
การศุลกากร พิกัดศุลกากร และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  

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 รับรองเอกสารว่าด้วยหลักการทั่วไป
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 
  

มีการประชุม 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 ประเทศจีน 
21–27 มิ.ย. 2557      การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 5 ณ ประเทศสิงคโปร์ 
27 ส.ค. 2557 การประชุม RCEP Ministerial Meeting ครั้งที่ 2 ณ กรุงเนปิดอว์  

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

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

 

 

 

 

 



4 
 

ปี 2558  

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

ประเทศอินโดนีเซีย 
8-13 มิ.ย. 2558 การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 8 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น 
3-7 ส.ค. 2558    การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 9 ณ ประเทศเมียนมาร ์
25 ส.ค. 2558 การประชุม RCEP Ministerial Meeting ครั้งที่ 3 ณ ประเทศมาเลเซีย 
12-16 ต.ค. 2558    การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 10 ณ ประเทศเกาหลีใต้ 
21-22 พ.ย. 2558     การประชุม RCEP Summit ณ ประเทศมาเลเซีย 

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 

ประเทศลาว 
14-19 ส.ค. 2559 การประชุม RCEP ครั้งที่ 14 ณ นครโฮจิมนิห์ ประเทศเวียดนาม 
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 มี.ค. 2560 การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 17 ณ กรุงโตเกียวและเมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น 
6-12 พ.ค. 2560 การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 18 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
21-22 พ.ค. 2560 การประชุม RCEP สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 
23-28 ก.ค. 2560 การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 19 ณ เมืองไฮเดอราบัต ประเทศอินเดีย 
23-28 ต.ค. 2560 การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 20 ณ เมืองอินชอน  ประเทศเกาหลีใต้ 
12-14 พ.ย 2560 การประชุม RCEP สมัยพิเศษ และการประชุม RCEP Summit ครั้งที่ 1 ในช่วง

การประชุม ASEAN Summit ครั้งที ่31 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 

ปี 2561 

11 มกราคม 2561 การประชุม RCEP-AEM Caucus ณ ประเทศสิงคโปร ์
5-9 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 21 ณ เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 
3 มีนาคม 2561 การประชุม RCEP สมัยพิเศษ ครั้งที่ 4 ณ ประเทศสิงคโปร์ 
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28 เมษายน –  
8 พฤษภาคม 2561 

การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 22 ณ ประเทศสิงค์โปร์ 

1 กรกฎาคม 2561 การประชุม RCEP สมัยพิเศษ ครั้งที่ 5 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
17-27 กรกฎาคม 2561 การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 23 ณ กรุงเทพ ประเทศไทย 
30-31 สิงหาคม 2561 การประชุม RCEP ครั้งที่ 6 ณ ประเทศสิงคโปร์ 
13 ตุลาคม 2561 การประชุม RCEP สมัยพิเศษ ครั้งที่ 6 ณ ประเทศสิงคโปร์ 
18-27 ตุลาคม 2561 การประชุม RCEP-TNC  ครัง้ที่ 24 ณ เมืองโอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์  
14 พฤศจิกายน 2561 การประชุม RCEP Summit ครั้งที่ 2 ณ ประเทศสิงคโปร์ 

 

ปี 2562 

25-26 มกราคม 2562 การประชุม RCEP-TNC สมยัพิเศษ ครั้งที่ 2 ณ กรุงจากาตาร์  
ประเทศอินโดนีเซีย 

2 มีนาคม 2562 การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 25 และการประชุม RCEP สมัยพิเศษ ครัง้ที่ 7 
ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา 

25-31 พฤษภาคม 2562 การประชุม RCEP สมัยพิเศษครั้งที่ 7 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
23 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 
2562 

การประชุม RCEP ครั้งที่ 26 ณ เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย 

 

 ความคืบหน้าล่าสุด  
 
 

 การประชุมรัฐมนตรี RCEP สมัยพิเศษ เมื่อวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงเทพฯ ทางสมาชิก 16 
ประเทศเข้าร่วมหารือและเจรจาในด้านต่างๆ ได้แก่ 
 1. รายการสินค้าสําหรับกฎถิ่นกําเนิดเฉพาะรายการ สินค้าตกลงกันเพ่ิมเติมได้ 331 รายการ หรือกว่า 
70% ของรายการสินค้าทั้งหมด โดยผลของการตกลง รายการกฎถิ่นกําเนิดสินค้าดังกล่าวจะช่วยเพ่ิมโอกาส 
ให้ผู้ส่งออกสามารถส่งสินค้าที่ผลิตในไทยมากขึ้น และ ผู้ผลิตของไทยจะสามารถใช้วัตถุดิบและส่วนประกอบจาก
แหล่งต่างๆ ใน RCEP ได้มากขึ้น 
 2. ภาคผนวกเก่ียวกับบริการโทรคมนาคมสามารถสรุปการหารือได้อีก 6 ข้อบท คือ เรื่องคํานิยาม สิทธิ
การคง เลขหมายการเช่ือมโยง การเข้าถึงและใช้โครงข่ายโทรคมนาคม การระงับข้อพิพาท และการเข้าถึงสายท่อ
และ เสาถือว่าตกลงกันได้มากถึง95% ของข้อบทท้ังหมด และคาดว่าจะสามารถสรุปได้ในรอบถัดไปบทน้ีจะมีกฎ
และกติกาด้านความโปร่งใสในการบังคับใช้กฎระเบียบและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการโทรคมนาคม ระหว่าง
ประเทศ 
 3. ภาคผนวกการเงินสามารถสรุปข้อบทคํานิยามเรื่องบริการการเงิน และคาดว่าจะสามารถ สรุป
ภาคผนวกดังกล่าวได้ในรอบต่อไปเช่นกัน 
 4. ทรัพย์สินทางปัญญา สามารถสรุปข้อบทองค์กรจัดเก็บ ค่าลิขสิทธ์ิ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้สมาชิก
ดําเนินการด้านลิขสิทธ์ิด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการหารือครั้งน้ีมีประเด็นที่ประเทศสมาชิก
ยอมรับข้อเสนอของไทยและอาเซียน ทําให้การเจรจามีความคืบหน้า แต่ยังต้องมีการหารือในประเด็นอ่อนไหว
ระหว่างคู่เจรจาต่อไป 
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 สมาชิกได้รายงานความคืบหน้าของการเจรจาการย่ืนข้อเสนอเปิดตลาดสินค้า บริการ และการลงทุนของ
ประเทศสมาชิก เพ่ือให้สมาชิกได้เร่งเจรจาข้อเสนอเปิดตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 คณะกรรมการเจรจาฯ ได้ใช้เวลาหารืออย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับการพิจารณากฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า ใน
กรณีที่สินค้าชนิดเดียวกันมีการเปิดตลาดที่แตกต่างกันของสมาชิกแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นประเด็นที่สมาชิก RCEP 
เห็นว่า เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีเง่ือนไขต่อผลประโยชน์ของสมาชิกมากที่สุด เพราะเป็นกฎเกณฑ์ที่เก่ียวกับกฎว่า
ด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าที่อาจจะมีการสวมสิทธิเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งเป็นผลจากการย่ืนข้อเสนอเปิด
ตลาดที่มีความยืดหยุ่นในหลักการการเปิดตลาดที่แตกต่างกัน โดยขณะน้ีมีสมาชิกย่ืนร่างกฎเกณฑ์เพ่ือใช้เป็นฐาน
การเจรจา อาทิ อาเซียน อินเดีย จีน ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ซึ่งร่างข้อเสนอดังกล่าวมีความ แตกต่างกันทั้งใน
กระบวนการและกฎเกณฑ์ทางศุลกากร ทั้งน้ี สมาชิกอยู่ระหว่างเร่งหารือให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว 
 นอกจากน้ีสมาชิก RCEP ต้องเร่งหารือในเรื่องการเปล่ียนแปลงพิกัดศุลกากรของตารางการลดภาษีจาก
ระบบฮาร์โมไนซ์ของปี 2012 เป็นระบบฮาร์โมไนซ์ของปี 2017 เพ่ือให้มีการสรุปผลการเจรจาทั้งหมดภายในปี  
พ.ศ. 2562 
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