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สิงคโปรเ์ป็นประเทศแรกที่ให้สัตยาบันความตกลง RCEP และ ATISA อย่างเป็นทางการ 

 
 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 สิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่ให้สัตยาบันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ระด ับภ ูม ิภาค (The Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) หล ังจากให ้ส ัตยาบัน 
ความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Trade in Services Agreement: ATISA) เมื่อวันที่ 5 เมษายนที่
ผ่านมา เป็นประเทศแรกของอาเซียนเช่นกัน 

 การลงนามความตกลง RCEP เกิดขึ ้นเมื ่อวันที ่ 15 พฤศจิกายน 2563 ในการประชุมสุดยอด 
ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคครั้งที่ 4 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม
สิงคโปร์ นาย Chan Chun Sing เป็นผู้ลงนามร่วมกับภาคีจากประเทศสมาชิกอาเซียน1 ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น 
นิวซีแลนด์ และเกาหลีใต้ โดยมีนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ นาย Lee Hsien Loong ร่วมเป็นสักขีพยายามใน 
การลงนามดังกล่าว 

 RCEP เป็นความตกลงที่ เป็นประโยชน์ร ่วมกันของประเทศสมาชิก RCEP2 (RCPs) ซึ ่งภายใต้ 
ความตกลงนี้จะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจครั้งส าคัญที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จากจ านวนประชากร
รวมเกือบประมาณ 30% ของประชากรโลก และ GDP รวมประมาณ 30% ของ GDP ของโลก โดย RCEP จะมี 
ผลใช้บังคับใน 60 ว ัน หลังจากประเทศสมาชิกอาเซียนหกประเทศ และประเทศคู ่เจรจาของอาเซียน  
อีกสามประเทศได้มอบสัตยาบันสารกับเลขาธิการอาเซียน ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เก็บรักษาความตกลง RCEP 
ทั้งนี้ RPCs มีเป้าหมายที่จะให้ RCEP มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มกราคม 2565 

 

 
1 ประเทศสมาชิกอาเซยีน บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส ์สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
2 ประเทศสมาชิก RCEP - (RCEP Participating Countries: RPCs’) ประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และประเทศพันธมิตร  
5 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และนิวซีแลนด์ 
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 ในมุมมองของสิงคโปร์ เห็นว่า ความตกลง RCEP จะเข้ามาช่วยเสริมเครือข่าย FTA ของสิงคโปร์  
ในการขยายขอบเขตของการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคให้กว้างขึ้น ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นการค้าและการ
ลงทุน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ธุรกิจสิงคโปร์สามารถเข้าถึงตลาดที่ก าลังเติบโตมากขึ้น นอกจากนี้  
ธุรกิจสิงคโปร์ยังจะได้รับประโยชน์จากการลดอัตราภาษีศุลกากรโดยเฉลี่ยประมาณ 92% ของสินค้าที่ซื้อขาย
ระหว่างประเทศสมาชิก RCEP ตลอดจนกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าที่มีความคล่องตัวและความยืดหยุ่นมากขึ้น  
เพื่อการเข้าถึงตลาดใหม่ของธุรกิจสิงคโปร์ได้มากขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ ได้ร่วมกับ
สมาคมธ ุรก ิจ และหอการค้าต ่างๆ ในสิงคโปร ์ ในการจ ัดการประช ุมและสัมมนาออนไลน์หลายครั้ ง  
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้ประโยชน์จากความตกลง RCEP ให้กับธุรกิจสิงคโปร์ 
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 ก่อนการให้ส ัตยาบัน RCEP สิงคโปร์ก ็ได ้ให้สัตยาบันความตกลงการค้าบริการของอาเซียน  
(ASEAN Trade in Services Agreement: ATISA) เป็นประเทศแรกของอาเซียน เมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา  
โดยสิงคโปร์ได้เสร็จสิ้นกระบวนการภายในประเทศและได้ให้สัตยาบันกับเลขาธิการอาเซียนแล้ว ท าให้สิทธิของ
สิงคโปร์ภายใต้ ATISA เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 เมษายน 2564 ส่วนประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ก าลังอยู่ใน
กระบวนการภายในประเทศเพ่ือการให้สัตยาบัน ATISA โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปีนี้ 

 การลงนามความตกลง ATISA เกิดขึ้นในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ 
(AEM Retreat) คร ั ้ งท ี ่  25  ปี 2562 โดยม ีร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงการค ้าและอ ุตสาหกรรมส ิงคโปร์   
นาย Chan Chun Sing เป็นผู้ลงนาม ทั้งนี้ ความตกลง ATISA เป็นการปรับปรุงความตกลงว่าด้วยบริการของ
อาเซียนฉบับปัจจุบัน (AFAS) ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2538 โดยครอบคลุมหลักการเรื่องต่างๆ เช่น การให้การปฏิบัติกับ
ธุรกิจต่างชาติเท่าเทียมกับธุรกิจของชาติตน การเสริมสร้างการจัดท ากฎระเบียบภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การเสริมสร้างความโปร่งใส การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาด
กลาง ขนาดย่อม และรายย่อยในอาเซียน และการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยขยาย
โอกาสทางการค้าและการลงทุนของธุรกิจในประเทศสมาชิกอาเซียน 

 ส าหรับสิงคโปร์ รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความเห็นว่า ความตกลง ATISA จะก่อให้เกิดประโยชน์และ 
เพิ่มความเชื่อมั่นของธุรกิจการบริการในทุกภาคส่วนของสิงคโปร์ รวมถึงบริการวิชาชีพ บริการโทรคมนาคม 
บริการทางการเงิน คอมพิวเตอร์ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริการกระจายสินค้าและบริการโลจิสติกส์ 
เป็นต้น ทั้งนี้ ATISA จะเป็นรากฐานขยายการเติบโตของภาคการบริการของอาเซียนอย่างต่อเนื่อง จากมูลค่า
มากกว่า 844.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์  กล่าวว่า การให้สัตยาบันความตกลง 
ATISA ของสิงคโปร์ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ ่งมั ่นของสิงคโปร์ ในการสร้างความโปร่งใส ความมั ่นคง และ
สภาพแวดล้อมของการค้าบริการในภูมิภาคที่คาดการณ์ได้ ทั้งนี้ ความตกลงดังกล่าวจะช่วยเสริมความแข็งแกร่ง
ให้กับการค้าด้านการบริการและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เนื่องจากอุปสรรคด้าน
กฎระเบียบที่เลือกปฏิบัติจะลดลง ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินธุรกิจสามารถเข้าถึงตลาดในประเทศอาเซียนได้มากขึ้น  



ข่าวเด่นประจำสัปดาหจ์ากสิงคโปร์ ชว่งวันที่ 12-16 เมษายน 2564 

  
4 

 

 

 

 



ข่าวเด่นประจำสัปดาหจ์ากสิงคโปร์ ชว่งวันที่ 12-16 เมษายน 2564 

  
5 

ความคิดเห็นของ สคต. 
 การที่สิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่ให้สัตยาบันความตกลง RCEP กับความตกลง ATISA แสดงให้เห็นถึง
ความมุ ่งมั ่นที ่จะผลักดันการเติบโตของการค้าระหว่างประเทศที่สิงคโปร์มีการพึ ่งพาค่อนข้างสูง รวมทั้ง 
การสนับสนุนนโยบายการค้าเสรีที่ชัดเจนของสิงคโปร์ โดยปัจจุบันความตกลงการค้าเสรีของสิงคโปร์ทั้งในระดับ 
ทวิภาคีและภูมิภาคที่มีผลใช้บังคับแล้วจ านวนมากถึง 26 ฉบับ3 และหนึ่งในนั้นคือ ความตกลงที่ครอบคลุมและ
ก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for 
Trans-Pacific Partnership: CPTPP) ที่มีสมาชิกของ RCEP อยู่ถึง 7 ประเทศ เป็นภาคี ทั้งนี้ การมีผลใช้บังคับ
ของ RECP อาจเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ในขณะที่ ATISA ก็น่าจะ
ช่วยการเพิ่มโอกาสให้ภาคธุรกิจบริการของสิงคโปร์ที่มีศักยภาพสูงในหลายสาขา เช่น บริการ โทรคมนาคม  
และบริการทางการเงิน เป็นต้น  

 ส าหรับประเทศไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วิเคราะห์ว่า ไทยจะได้รับสิทธิประโยชน์และโอกาสจาก
การเข้าถึงตลาดของประเทศสมาชิกในกลุ ่ม RCEP และสิทธิประโยชน์จาก ATISA เช่นเดียวกันกับสิงคโปร์  
ทั้งในด้านก าแพงภาษีที่ลดลง และโอกาสในด้านการค้าและการลงทุนในภาคบริการของไทยที่มีศักยภาพมากขึ้น 
เช่น บริการด้านสุขภาพ บริการด้านการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร บริการด้านก่อสร้าง บริการด้านการจัด
ประชุม และการจัดนิทรรศการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โอกาสที่เพิ่มขึ้นก็มาพร้อมกับการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น
เช่นกัน ทั้งในด้านฝีมือแรงงานและสินค้าที่มีราคาถูกที่จะเข้ามาแข่งขันกับสินค้าไทย ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการ SMEs ไทย อีกทั้ง ความตกลง ATISA ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจการเงินของไทย เนื่องจาก
การแข่งขันจากประเทศที่มีศักยภาพสูง ดังนั้น ทั้งภาครัฐและเอกชน จ าเป็นต้องปรับตัวทั้งระดับยุทธศาสตร์และ
แผนงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของไทยส าหรับการรองรับความท้าทายที่จะเกิดข้ึน 

-------------------------- 

ที่มา :  
Ministry of Trade & Industry - https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Newsroom/Press-
Releases/2021/04/Press-Release-on-Ratification-of-the-RCEP.pdf 
Ministry of Trade & Industry - https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Newsroom/Press-
Releases/2021/04/Singapore-ratifies-the-ASEAN-Trade-in-Services-Agreement.pdf 
Channel News Asia - https://www.channelnewsasia.com/news/business/singapore-ratifies-rcep-trade-
agreement-first-country-asean-14588416 
Straits Times - https://www.straitstimes.com/business/economy/singapore-ratifies-landmark-asean-services-
trade-agreement-first-member-state-to-do 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ 
เมษายน 2564 

 
3 ความตกลงการค้าเสรขีองสิงคโปร ์แบ่งออกเป็น ความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีทวิภาคี 15 ฉบับ และความตกลงการค้าเสรีระดับภูมิภาค 11 ฉบับ 
- https://www.enterprisesg.gov.sg/non-financial-assistance/for-singapore-companies/free-trade-agreements/ftas/singapore-ftas 
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