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ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกจิระดบัภูมภิาค 
(Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) 

 

ขอ้มูลพื้ นฐาน 

สถานะล่าสุด 

เป้าหมาย 

FTA Population GDP 

ASEAN 
(10 Countries) 

665 million   
(8.6% of World Population) 

GDP 2.7 trillion US$  
(3.4% of World GDP)  

RCEP 
(16 Countries) 

3,560 million  
(47.7% of World Population)  

GDP 25.1 trillion US$  
(31.7% of World GDP) 

 สรุปได ้4 บท ไดแ้ก่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม พธีิการศุลกากรและการอ านวย

ความสะดวกทางการคา้ และการจดัซ้ือจดัจา้งโดยรฐั  

 จากทั้งหมด 20 บท และ 3 ภาคผนวก  

 ตั้งเป้าใหส้รุปผลการเจรจาอย่างมีนยัยะส าคญัในปี 2018    





การจ าแนกสาขาบริการ 
องค์การการค้าโลก (WTO) ได้จ าแนกประเภทของการค้าบริการ โดยจัดท าเอกสาร Services 

Sectoral Classification List (เอกสาร W120) โดยจ าแนกสาขาบริการออกเป็น 12 สาขา 160  
สาขาย่อย ดังนี้ 

 

บริการการศึกษา บริการสื่อสาร บริการนันทนาการ วัฒนธรรมและกีฬา บริการด้านการเงิน 

บริการธุรกิจ บริการเกี่ยวกับการเดินทางและท่องเที่ยว บริการขนส่ง บริการจัดจ าหน่าย 

บริการสิ่งแวดล้อม บริการสุขภาพและสังคม บริการก่อสร้าง บริการอื่นๆ 



ประเทศ A ประเทศ B 

รูปแบบการให้บริการ (Mode of Supply) 
Mode 1:  

การให้บริการข้ามพรมแดน 

- การเรียน การสอนทางออนไลน์ (E-learning)  
- การโอนเงินข้ามประเทศ เช่น โอนจากธนาคารกรุงเทพไปยังธนาคารในประเทศญี่ปุ่น 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.clipartguide.com/_small/0808-0710-1114-2232.jpg&imgrefurl=http://www.clipartguide.com/_pages/0808-0710-1114-2232.html&usg=__t31_IRvbFedD8I74GzX-XhIRX5w=&h=300&w=300&sz=4&hl=th&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=ZqZ_6dOyj2dEmM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=clip+art+free+arrows&um=1&hl=th&tbs=isch:1&ei=N3tjTZnVNcTNrQf565CtAQ
http://classroomclipart.com/cgi-bin/kids/imageFolio.cgi?img=&search=computers&cat=&bool=phrase
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.clipartoday.com/_thumbs/012/education/computer_012000846_tnb.png&imgrefurl=http://www.clipartoday.com/clipart/education/school/school_161451.html&usg=__Q83rBDAWicn2MtbD3owsxNNnMtU=&h=291&w=350&sz=65&hl=th&start=14&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=3eqBf9vwn0sZLM:&tbnh=100&tbnw=120&prev=/images?q=clip+art+free+computer&um=1&hl=th&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1&ei=DntjTaejOonqrQfhkIyzAQ


ประเทศ A ประเทศ B 

รูปแบบการให้บริการ (Mode of Supply) 
Mode 2:  

การบริโภคในต่างประเทศ 

-  นักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางเขา้มาท่องเที่ยวที่เกาะเสม็ด 
-  คนไทยเดินทางไปศัลยกรรมใบหน้าในประเทศเกาหลี 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://comps.fotosearch.com/comp/ARP/ARP112/airplane-3_~Airplan3.jpg&imgrefurl=http://www.fotosearch.com/ARP112/airplan3/&usg=__VMglu_iZv3rOjeKd_fdJIQ7USuY=&h=299&w=300&sz=26&hl=th&start=106&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=bMT1GAwKyt9eCM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=clip+art+free+airplane&start=100&um=1&hl=th&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1&ei=5HtjTaPdNZGvrAfs7KmkAQ
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.clker.com/cliparts/m/X/i/B/m/q/right-arrow-th.png&imgrefurl=http://www.clker.com/search/brown+arrow/1&usg=__qrjik-soDffR_8MJRIhSlccZhH4=&h=76&w=100&sz=4&hl=th&start=5&zoom=1&tbnid=ZvaOjSYPnGNTFM:&tbnh=62&tbnw=82&ei=dnM8T9OUB-uKmQXu66SqCw&prev=/search?q=arrow+brown&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.picturesof.net/_images_300/Ambulances_Parked_Outside_a_Hospital_Royalty_Free_Clipart_Picture_081105-004990-238042.jpg&imgrefurl=http://www.picturesof.net/pages/081105-004990-238042.html&usg=__ev9om4jex_qCOWw8nN6EgYECqso=&h=230&w=300&sz=21&hl=th&start=60&zoom=1&tbnid=H9XQSSQhLTTHiM:&tbnh=89&tbnw=116&ei=o4M8T_eeIuTEmQXMztzYBw&prev=/search?q=hospital+building+cartoon&start=42&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1


ประเทศ A ประเทศ B 

รูปแบบการให้บริการ (Mode of Supply) 
Mode 3:  

การจัดตั้งธุรกิจ 

- ต่างชาติเข้ามาจัดตั้งธนาคารพาณิชยใ์นไทยที่เป็นรปูแบบของบริษัทลกูของธนาคาร
ต่างประเทศ (Subsidiary) เช่น ธนาคารแห่งประเทศจีน สาขาระยอง 

- ต่างชาติเข้ามาจัดตั้งร้าน Boots ในเพื่อให้บริการค้าปลีก 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.picturesof.net/_images_300/Money_Outside_A_Vault_Royalty_Free_Clipart_Picture_090202-140487-108048.jpg&imgrefurl=http://www.picturesof.net/pages/090202-140487-108048.html&usg=__CeM1JxQjmK9j3DNLTxp8fX4epFM=&h=300&w=291&sz=17&hl=th&start=12&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=tMPUjnGGBIIUSM:&tbnh=116&tbnw=113&prev=/images?q=clip+art+free+money&um=1&hl=th&tbs=isch:1&ei=aX1jTZreH8LUrQfpo5WyAQ
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.clker.com/cliparts/m/X/i/B/m/q/right-arrow-th.png&imgrefurl=http://www.clker.com/search/brown+arrow/1&usg=__qrjik-soDffR_8MJRIhSlccZhH4=&h=76&w=100&sz=4&hl=th&start=5&zoom=1&tbnid=ZvaOjSYPnGNTFM:&tbnh=62&tbnw=82&ei=dnM8T9OUB-uKmQXu66SqCw&prev=/search?q=arrow+brown&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.picturesof.net/_images_300/Ambulances_Parked_Outside_a_Hospital_Royalty_Free_Clipart_Picture_081105-004990-238042.jpg&imgrefurl=http://www.picturesof.net/pages/081105-004990-238042.html&usg=__ev9om4jex_qCOWw8nN6EgYECqso=&h=230&w=300&sz=21&hl=th&start=60&zoom=1&tbnid=H9XQSSQhLTTHiM:&tbnh=89&tbnw=116&ei=o4M8T_eeIuTEmQXMztzYBw&prev=/search?q=hospital+building+cartoon&start=42&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1


ประเทศ A ประเทศ B 

รูปแบบการให้บริการ (Mode of Supply) 

Mode 4:  

การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา 

- พยาบาลชาวฟิลิปปินสเ์ดนิทางเข้าไปให้บริการในสิงคโปร์ 

- ผู้จัดการจากส านักงานใหญ่เข้ามาท างานที่บริษัทสาขาในต่างประเทศ   

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.clker.com/cliparts/m/X/i/B/m/q/right-arrow-th.png&imgrefurl=http://www.clker.com/search/brown+arrow/1&usg=__qrjik-soDffR_8MJRIhSlccZhH4=&h=76&w=100&sz=4&hl=th&start=5&zoom=1&tbnid=ZvaOjSYPnGNTFM:&tbnh=62&tbnw=82&ei=dnM8T9OUB-uKmQXu66SqCw&prev=/search?q=arrow+brown&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.picturesof.net/_images_300/Ambulances_Parked_Outside_a_Hospital_Royalty_Free_Clipart_Picture_081105-004990-238042.jpg&imgrefurl=http://www.picturesof.net/pages/081105-004990-238042.html&usg=__ev9om4jex_qCOWw8nN6EgYECqso=&h=230&w=300&sz=21&hl=th&start=60&zoom=1&tbnid=H9XQSSQhLTTHiM:&tbnh=89&tbnw=116&ei=o4M8T_eeIuTEmQXMztzYBw&prev=/search?q=hospital+building+cartoon&start=42&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.hittoon.com/450/230658-royalty-free-rf-clipart-illustration-of-a-caucasian-business-man-walking-with-his-hand-out-over-a-green-circle.jpg&imgrefurl=http://www.hittoon.com/clipart/230658-caucasian-business-man-walking-with-his-hand-out-over-a-green-circle&usg=__UFwcieaYZ4dxCpwmfb3etzLj7Ks=&h=470&w=450&sz=47&hl=th&start=82&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=ZZ1yVBzleUtzZM:&tbnh=129&tbnw=124&prev=/images?q=clip+art+free+walking+man&start=80&um=1&hl=th&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1&ei=0X5jTfj3IcbLrQeIuYWxAQ


หลักการส าคัญของ GATS 

• หลักการไม่เลือกปฏิบัต ิ(Non Discrimination) : หลัก MFN และ NT 
• การเปิดตลาดแบบค่อยเป็นค่อยไป (Progressive Liberalization) 
• การเปิดตลาดแบบมีเง่ือนไข (Market access conditions)  
• สิทธิในการก าหนดกฎระเบียบภายในประเทศ 
• ความโปร่งใส (Transparency) 



ข้อผูกพันเปิดตลาดบริการของไทยภายใต้ WTO 

เงื่อนไขการให้บริการของทุกสาขาบริการ   
- การให้บริการโดยนิติบุคคลต้องเป็นบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทยเท่านั้น โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
• อนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% 
• จ านวนผู้ถือหุ้นต่างชาติต้องน้อยกว่าครึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้น
ทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว 
(สาขาที่มีเงื่อนไขแตกต่างไปจากข้างต้นจะระบุไว้เป็นการเฉพาะ) 



บริการด้านการเงิน -  บริการหลักทรัพย์ บริการจัดการลงทุน บริการประกัน
ชีวิต ประกันวินาศภัย และบริการเสริมของการประกันภัย (ไม่รวมบริการ
กองทุนบ านาญ) 
บริการการท่องเที่ยว- บริการโรงแรมและภัตตาคาร บริการตัวแทนท่องเที่ยว
และจัดการท่องเที่ยว 
-บริการนันทนาการ วัฒนธรรมและกีฬา- บริการด้านการกีฬา บริการ
สวนนันทการและชายหาด 
-บริการขนส่ง- บริการขนส่งทางทะล บริการขนส่งทางอากาศ บริการขนส่ง 
-ทางราง 
****ไทยไม่ได้ผูกพันในสาขาบริการสุขภาพและสังคมและบริการอื่นๆ*** 
 

ตัวอย่างการเปิดตลาดบริการของไทยภายใต้ WTO 



ตัวอย่างตารางการเปิดตลาดในสาขาประกันภัยภายใต้ WTO 



ตัวอย่างตารางการเปิดตลาดในสาขาประกันภัยภายใต้ WTO 

 



ความคืบหน้าการเจรจาการค้าบริการของไทย 

ความตกลงด้านการค้าบริการ (FTAs) ที่มีผลใช้บังคับแล้ว ดังนี้  
- ระดับภูมิภาค ได้แก่ อาเซียน (AFAS 9), อาเซียน-จีน (ACFTA 3), อาเซียน-เกาหลี 
(AKFTA), อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) และอาเซียน-อินเดีย (AIFTA)  
- ระดับทวิภาคี  ได้แก่ ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ไทย-ชิลี  

ความตกลงด้านการค้าบริการ (FTAs) ทีอ่ยู่ในระหว่างการเจรจา ได้แก่  
- ระดับภูมิภาค ได้แก่ อาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) RCEP และอาเซียน-ฮ่องกง (AHKFTA) 
- ระดับทวิภาคี  ได้แก่ ไทย-เปรู ไทย-อินเดีย 

* ปัจจุบัน แนวทางการเปิดตลาดด้านการค้าบริการของไทยเป็นแนวทาง 
positive-list approach * 



สาขาบริการประกันภัยที่ไทยผูกพัน 

- ประกันชีวิต (CPC 81211) 
- ประกันวินาศภัย (CPC 8129) 
- บริการนายหน้าและตัวแทนประกันภัย (CPC 81401) 
- บริการให้ค าปรึกษาด้านประกันภัย* (CPC 81402)  
- บริการการประเมินภัย (CPC 81403) 
- บริการคณิตศาสตร์ประกันภัย  
(CPC 81404) 



ไทยกับการเปิดเสรีสาขาบริการประกันภัย 

• ไทยผูกพันเปิดตลาดบริการประกนัภัยภายใต้ :  
  - WTO (รอบอุรุกวัย)  
  - อาเซียน (AFAS)  
  - อาเซียน-จีน (ACFTA)  
  - อาเซียน-เกาหลีใต้ (AKFTA)  
  - อาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (AANZFTA)  
  - อาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) (รอลงนาม) 
  - ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) และ  
  - ไทย-ชิลี (TCFTA) 
• ข้อผูกพันการเปิดตลาดสาขาบริการประกันภัยของไทยใน FTAs ต่างๆ ไม่เกินระดับ

ที่ผูกพันภายใต้ WTO (รอบอุรุกวัย) ยกเว้นอาเซียนที่มีระดับการเปิดตลาดที่สงูกว่า 
WTO 
 



เงื่อนไขการเปิดตลาดสาขาบริการประกันภัยของไทย 

• ภายใต้ WTO และ FTAs ต่างๆ ก าหนดเงื่อนไขสัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติ
ไม่เกินร้อยละ 25 (ผูกพันต่ ากว่ากฎหมายปัจจุบัน) 

• ภายใต้อาเซียน (AFAS/WCFSL) ผูกพันสัดส่วนต่างชาติตามกฎหมาย
ปัจจุบัน คือ 

 1) ก าหนดเงื่อนไขสัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติไม่เกินร้อยละ 25 
 2) เมื่อมีเหตุสมควร คปภ. อาจก าหนดเงื่อนไขสัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติได้

ถึงร้อยละ 49 
 3) เมื่อมีเหตุอันจะเกิดความเสียหาย หรือเพื่อสร้างความมั่นคง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยค าแนะน า คปภ. สามารถก าหนด
เงื่อนไขสัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติได้เกินกว่าร้อยละ 49 ได ้



http://www.dtn.go.th 
โทร. 0-2507-7506 

http://www.moc.go.th 
โทร. 0-2507-8000 

THANK  YOU 


