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RCEP

โดย คณะผู้แทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือที�รู้จักกันจากตัวย่อภาษาอังกฤษว่า RCEP เป�นความตกลง
การค้าเสรีระหว่างประเทศภาคีความตกลง 15 ประเทศ รวมทั�งไทย เริม
� มีผลใช้บังคับสด ๆ ร้อน ๆ เมื�อวันที� 1 มกราคม 2565
หลังจากที�ใช้เวลากว่า 8 ป�ในการเจรจา ป�จจุบัน ความตกลง RCEP เป�นความตกลงการค้าเสรีท�ใี หญ่ท�ส
ี ุดของโลก ครอบคลุม
ประชากรและกลุ่มประเทศที�มี GDP รวมกันราวหนึ�งในสามของโลก แน่นอนว่าความตกลงดังกล่าวย่อมจะช่วยให้ภูมิภาค
ของเราที�ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 มาอย่างหนักหน่วงสามารถฟ�� นตัวได้เร็วขึ�น สําหรับไทย ปริมาณ
การค้าของเรากว่าครึ�งหนึ�งพึ� งพาตลาดขนาดใหญ่ของประเทศภาคีความตกลง RCEP ไทยจึงได้ประโยชน์จาก RECP
โดยตรง โดยเฉพาะโอกาสในการเข้าสู่ตลาดและการจ้างงานของภาคธุรกิจและประชาชนในภูมิภาค ทั�งนี� ผลการศึกษาของ
ดร. วิศาล บุปผเวส มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื�อการพั ฒนาประเทศไทย หรือ TDRI1 คาดว่า GDP ของไทยจะสามารถขยายตัวได้
ร้อยละ 4 จากการเข้าร่วม RCEP
นอกเหนือจากการเป�ดตลาดให้ผู้ประกอบการไทยสามารถค้าขายและลงทุนได้กว้างขวางมากขึ�นแล้ว RCEP ยังมี
สิ�งดีดีอีกหลายอย่างที�หลายคนอาจยังไม่รู้เช่น การส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การคุ้มครองทรัพย์สินทางป�ญญา
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs และการกําหนดมาตรฐานของการจัดซื�อจัดจ้างภาครัฐ

การส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
บทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ RCEP มีเป�าหมายหลักในการปรับกฎเกณฑ์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศภาคีความตกลงให้สอดคล้องกัน เพื�อส่งเสริมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนให้มากขึ�น โดยครอบคลุม
ประเด็นสําคัญ อาทิ การยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื�ออิเล็กทรอนิกส์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์
การป�องกันการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์ท�ีไม่พึงประสงค์ นอกจากนี� ยังระบุด้วยว่า ประเทศภาคีความตกลง
RCEP จะไม่จัดเก็บอากรศุลกากรสําหรับการส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดนระหว่างกัน ซึ�งสอดคล้องกับแผนการทํางาน
เรื�องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขององค์การการค้าโลก หรือ WTO

การคุ้มครองทรัพย์สินทางป�ญญา
ความตกลงการค้าเสรียุคใหม่มักครอบคลุมการคุ้มครองทรัพย์สินทางป�ญญาในการค้าระหว่างประเทศซึ�งกําลัง
ทวีมูลค่าสูงมากในป�จจุบัน บทที�ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางป�ญญาภายใต้ RCEP กําหนดการคุ้มครองดังกล่าว
ในระดับสูง โดยให้มีการคุ้มครองและเยียวยาทางกฎหมายที�เพี ยงพอต่อการปกป�องเจ้าของผลงานจากการถูกละเมิด
ทรัพย์สินทางป�ญญา ตลอดจนกระบวนการและโทษทางอาญาสําหรับการทําซํ�าซึ�งงานภาพยนตร์ในขนาดเชิงพาณิชย์โดย
ไม่ได้รับอนุญาต

เหล่านีเ� ป�นเพี ยงสิ�งดีดีบางส่วนทีค
� ัดมาเล่าสู่กันฟ�งเท่านั�น โดยในตอนหน้า
จะกล่าวถึงสิ�งดีดีของความตกลง RCEP ในด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
และการกําหนดมาตรฐานของการจัดซือ
� จัดจ้างภาครัฐ ซึง
� เชือ
� หรือไม่ว่าสําคัญมาก ๆ
ในการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
เนือ
� หาบางส่วนของบทความสรุปจากการเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ “Unlocking RCEP for Business” ทีจ
� ัดโดยสํานักเลขาธิการอาเซียน
และสภาธุรกิจเอเชียตะวันออก ขอขอบคุณท่าน อทป. ฤทัยชนก จริงจิตร นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าทีใ� นตําแหน่ง
เจ้าหน้าทีเ� สาเศรษฐกิจอาเซียน คณะผู้แทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ทีก
� รุณาสนับสนุนข้อมูล
1

บทความ “RCEP โอกาสหรือกับดักของประเทศไทย? กับ ดร. วิศาล บุปผเวส” เผยแพร่ครั�งแรกเมื�อ 19 ธ.ค. 2555
ทางเว็บไซต์ https://thaipublica.org/2012/12/rcep-chance-trap/
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บทความตอนที�แล้วกล่าวถึงเนื�อหาของความตกลง RCEP ในด้านการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางป�ญญา นับว่า RCEP เป�นความตกลงที�ทันสมัยอย่างยิง
� ทุกวันนี� การทํางานจากบ้าน ความง่ายในการผลิตเนื�อหา
ลงสื�อสังคมออนไลน์หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ บนโลกอินเทอร์เน็ต ทําให้ทั�งสองเรื�องข้างต้นมีความสําคัญมากขึ�นเรื�อย ๆ
ในขณะเดียวกัน ก็มีอีกสองเรื�องที�สําคัญต่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ และจะขอเล่าให้ฟง
� ว่า RCEP
ช่วยส่งเสริมประเด็นเหล่านี�อย่างไรบ้าง

การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ปฏิเสธไม่ได้ว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงวิสาหกิจรายย่อย ช่วยขับเคลื�อนการเติบโตของเศรษฐกิจ
การจ้างงาน และนวัตกรรม และเป�นผู้ท�ีได้รับผลกระทบจาก COVID-19 อย่างมาก ดังนั�น ประเทศภาคีความตกลง RCEP
จึงกําหนดให้ส่งเสริมการแบ่งป�นข้อมูลเกี�ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีช่องทางการสื�อสารที�เข้าถึงได้
ให้ความรู้เกี�ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบทางการค้าและการลงทุนที�เกี�ยวข้องกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รวมถึงข้อมูลทางธุรกิจอื�น ๆ ที�เป�นประโยชน์สําหรับผู้ประกอบการ เพื� อยกระดับขีดความสามารถของ SMEs ให้สามารถ
เข้าร่วมเป�นส่วนหนึ�งของห่วงโซ่มูลค่า (Global Value Chains) ในเรื�องนี� อาเซียนค่อนข้างได้เปรียบ เพราะป�จจุบันมีกลไก
ในอาเซียนที�ช่วยสนับสนุน SMEs ให้สามารถใช้ประโยชน์จาก RCEP ได้ อาทิ ASEAN Trade Repository ซึ�งเป�นคลังข้อมูล
ทางการค้าที�สําคัญของภูมิภาค ASEAN SMEs Academy ซึ�งเป�นช่องทางสําหรับเข้าถึงการฝ�กอบรมเพื� อพั ฒนาศักยภาพ
ของ SMEs

การจัดซื�อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดซื�อจัดจ้างภาครัฐช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื� อการเติบโตและพั ฒนาร่วมกัน
อย่างยั�งยืน แต่ท�ผ
ี ่านมา ความตกลงการค้าเสรีท�อ
ี าเซียนทํากับประเทศต่าง ๆ ไม่ได้กล่าวถึงเรื�องนี� โดยที�ประเทศภาคี
ความตกลง RCEP ตระหนักว่า การจัดซื�อจัดจ้างภาครัฐที�มีประสิทธิภาพและโปร่งใส เป�นป�จจัยที�ช่วยสนับสนุนการฟ�� นฟู
เศรษฐกิจของภูมิภาค ความตกลง RCEP จึงระบุให้มีการจัดทํากฎระเบียบเป�นภาษาอังกฤษและเผยแพร่ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปลี�ยนข้อมูลกฎระเบียบการจัดซื�อจัดจ้างภาครัฐ และให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค
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เนือ
� หาบางส่วนของบทความสรุปจากการเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ
“Unlocking RCEP for Business” ทีจ
� ัดโดยสํานักเลขาธิการอาเซียน
และสภาธุรกิจเอเชียตะวันออก ขอขอบคุณท่าน อทป. ฤทัยชนก จริงจิตร
นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าทีใ� นตําแหน่ง
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จะเห็นได้ว่า ความตกลง RCEP เป�นความตกลงที�ทําขึ�น
ให้ทันสมัย ครอบคลุม มีคุณภาพสูง เพื� อให้ประเทศ
ภาคีได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริง หากต้องการ
ข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับ RCEP สามารถสืบค้นเพิ� มเติม
ได้ท�เี ว็บไซต์ของสํานักเลขาธิการ RCEP (www.rcepsec.org)
และเว็บไซต์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (www.dtn.go.th)
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