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อาเซียน ASEAN  

ปี 2510 

ปี 2510 

ปี 2510 

ปี 2510 

ปี 2510 

ปี 2527 

อาเซียน 6 

ปี 2540 

ปี 2542 

ปี 2540 

ปี 2538 

สมาชิกใหม่ CLMV 

• ก่อตัง้เมื่อปี 2510 (1967)   

• จดุประสงคเ์ร่ิมแรก – สรา้งความมัน่คง เพื่อต้านภยัคกุคามคอมมิวนิสต ์

สมาชิก และปีทีเ่ข้าเป็นสมาชิก 



ความตกลงด้านเศรษฐกจิทีส่ าคญัของอาเซียน 

เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ลงนามปี 2535 เร่ิมปี 2536  
ASEAN Free Trade Area 

กรอบความตกลงด้านการค้าบริการ (AFAS) เร่ิมปี 2538 
ASEAN Framework Agreement on Services 

ความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน (AIA) เร่ิมปี 2541 
ASEAN Investment Area 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของอาเซียนท่ีผ่านมา 



 เม่ือ พฤศจิกายน 2550 ผูน้ าอาเซียนลงนามใน “ASEAN Charter” และ 
    “ปฏิญญาว่าด้วยแผนงานการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  
    เพ่ือยืนยนัเจตนารมณ์ร่วมกนัด าเนินการให้ส าเรจ็ตามก าหนดในปี  2558 

 ปี 2550 รฐัมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลงนามรบัรอง AEC Blueprint  แผนงานการจดัตัง้ 
    “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community : AEC) 

  ปี 2550  ผูน้ าอาเซียนลงนามใน ปฏิญญาเซบ ู      
     เร่งรดัการเป็น “ประชาคมอาเซียน”ให้เรว็ขึน้ เป็นปี 2015 (2558) 

ปี 2546  ผูน้ าอาเซียน ลงนามในปฏิญญาบาหลี (Bali Concord II)  
     แสดงเจตนารมณ์การน าอาเซียนไปสู่ “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) 

      ในปี 2020 (2563) 

มุ่งสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) 

 ASEAN Community  

 “ประชาคมอาเซียน” 2015 (2558) 

“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  ASEAN Economic Community : AEC 

ASEAN Charter 

AEC Blueprint 



ประชาคมอาเซียน 
 ปี 2558 (2015) 

ตารางด าเนินการ 
Strategic Schedule 

•พมิพ์เขียว 
AEC 
•AEC 

Blueprint 

ประชาคม 
เศรษฐกิจ 
อาเซียน  
(AEC) 

ประชาคม 
สงัคม-วฒันธรรม 

อาเซียน  
(ASCC) 

ประชาคม 
ความมัน่คง 
อาเซียน 
(ASC) 



เป้าหมายหลกัของ AEC 

AEC 

การเคลือ่นย้ายสินค้า 
 บริการ การลงทุน  

และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี 

การเคลื่อนย้ายงเงินทุนอย่างเสรีมากขึน้  

ฐานการผลติและตลาดเดยีว 

เพือ่สร้างภูมิภาคเศรษฐกจิ 
อาเซียนทีม่ีความมั่นคง 

 มั่งคั่ง และมีความสามรถ 
ในการแข่งขันสูง  

ลักษณะ 

เป้าหมาย 



1. เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม 

เคลือ่นยา้ยสินคา้เสรี 

เคลือ่นยา้ยบริการอย่างเสรี 

เคลือ่นยา้ยการลงทุนอย่างเสรี 

เคลือ่นยา้ยแรงงานมีฝีมืออย่างเสร ี

เคลือ่นยา้ยเงินทุนอย่างเสรีมากข้ึน 

AEC 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic Community: AEC ) 

2. สรา้งเสริมขีดความสามารถแข่งขนั 

e-ASEAN 

นโยบายภาษี 

สิทธิทรพัยสิ์นทางปัญญา 

นโยบายการแข่งขนั 

พฒันาโครงสรา้งพื้ นฐาน 

การคุม้ครองผูบ้ริโภค 

3. การพฒันาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 

สนบัสนุนการพฒันา SMEs 

ลดช่องว่างการพฒันา 

ระหว่างสมาชิกเก่า-ใหม ่

4. การบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก 

จัดท า FTA กบัประเทศนอกภูมิภาค 

ปรบัประสานนโยบายเศรษฐกิจ 

สรา้งเครือข่ายการผลิต จ าหน่าย 

ปี 2015 
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•   บริการด้านธุรกจิ 
•   บริการด้านส่ือสารคมนาคม 
•   บริการด้านการก่อสร้างและวศิวกรรมที่เก่ียวเน่ือง 
•   บริการด้านการจดัจ าหน่าย 
•   บริการด้านการศกึษา 
•   บริการด้านสิ่งแวดล้อม 

 

 
ประเภทการค้าบริการ    

12 สาขา 
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•   บริการด้านการเงนิ 
•   บริการด้านสุขภาพและบริการทางสังคม  
•   บริการด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เก่ียวเน่ือง 
•   บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา 
•   บริการด้านการขนส่ง 
•   บริการอื่นๆ 

 

ประเภทการค้าบริการ 
(ต่อ) 



Mode 1  Cross-border supply 
  เช่น   การศึกษาทางไกลผ่าน Internet 
Mode 2  Consumption abroad 
  เช่น นักเรียนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศ 
Mode 3  Commercial presence 
  เช่น โรงเรียนต่างชาตมิาเปิดกจิการในไทย 
Mode 4  Presence of natural persons 
  เช่น ครูชาวต่างชาตเิข้ามาสอนในไทย 

ตัวอย่างการให้บริการด้านการศึกษา 



การเปิดเสรีการค้าบริการใน AFAS 

ลด/ยกเลิกกฎระเบียบท่ีเป็นอปุสรรคต่อการค้าบริการในอาเซียน 
 

1. การเข้าสู่ตลาด (Market Access: MA) 
 

2. การให้การประติบติัเย่ียงคนชาติ (National Treatment: NT) 
 

Mode 1 

Mode 2 

Mode 3 

Mode 4 

 

ผู้ให้ 
บริการ
ต่างชาต ิ

 

ข้อจ ากดั/อปุสรรคต่อการเข้าสู่ตลาด 
1. จ านวนผูใ้ห้บริการ 
2. มูลค่าการให้บริการ 
3. ปริมาณของบริการ 
4. จ านวนของบุคคลท่ีให้บริการ 
5. ประเภทของนิติบุคคล 
6. สดัส่วนการถือหุ้นในนิติบุคคล 



2008 2010 2013 2015 

แนวทางการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ: ดา้นบริการ (ASEAN) 
สาขาเร่งรัด: 
คอมพวิเตอร์,
โทรคมนาคม,  
ธุรกิจท่องเท่ียว

สุขภาพ 

สาขา
เร่งรัด:       

โลจิสติกส์   

สาขาอื่นๆ:  
วิชาชีพ, ก่อสร้าง, 
จัดจ าหน่าย, 
การศึกษา, 
ส่ิงแวดล้อม, 

ขนส่ง, และอื่นๆ 
ท้ังหมด 

ไม่มีขอ้จ ากดัการให้บริการ 
     ขา้มพรมแดน 
 ทยอยให้ต่างชาติถือหุ้นไดถึ้ง 70% 
 ให้คนต่างชาติเขา้มาท างาน 
      ไดม้ากข้ึน 

ไม่มีขอ้จ ากดัการให้บริการขา้มพรมแดน 
 ทยอยให้ต่างชาติถือหุ้นไดถึ้ง 70% 
 ให้คนต่างชาติเขา้มาท างานไดม้ากข้ึน 

ไม่มีขอ้จ ากดัการให้บริการขา้มพรมแดน 
 ทยอยให้ต่างชาติถือหุ้นไดถึ้ง 70% 
  ให้คนต่างชาติเขา้มาท างานไดม้ากข้ึน 

 AEC: 

 AEC: 

 AEC: 



COMMITMENTS : FOREIGN EQUITY 

PRIORITY SECTORS 
  

2008  :    51% 

 

2010   :    70% 

 

2013  :    70% 
(LOGISTICS) 

OTHER SECTORS 
 

2008      :     49% 

 

2010      :      51% 

 

2015       :      70% 



สรุปความคบืหน้าการด าเนินงานที่ส าคญั 

ข้อผูกพนัเปิดตลาดด้านบริการของอาเซียน 
ถึงปัจจุบนั สมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศไดจ้ดัท าขอ้ผกูพนัมาแลว้ 7 ชุด ซ่ึงพิธีการ

ส าหรับขอ้ผกูพนัชุดท่ี 7 ไดล้งนามเม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 
ส่วนขอ้ผกูพนัเปิดตลาดบริการชุดท่ี  8   นั้น สมาชิกก าลงัจดัท าตารางขอ้ผกูพนั

เพื่อใหเ้สร็จสมบูรณ์โดยเร็ว และคาดวา่สมาชิกทุกประเทศจะด าเนินการใหเ้สร็จส้ิน
ภายในปี 2553 

การจัดท า MRA ส าหรับวชิาชีพทีส่ าคัญ 
จดัท า MRA เพื่ออ านวยความสะดวกในการยอมรับคุณสมบติัของนกัวชิาชีพท่ีส าคญั

ร่วมกนั แต่ทั้งน้ี การเขา้เมืองและการท างานยงัตอ้งข้ึนอยูก่บักฎระเบียบของแต่ละ
ประเทศสมาชิก 

อาเซียนไดมี้การลงนาม MRA สาขาวศิวกรรม สาขาพยาบาล สาขาสถาปนิก  การ
ส ารวจ  แพทย ์ทนัตแพทย ์และกรอบ MRA บญัชีแลว้ 
 


