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บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 
 
 

๑.  ภาพรวมสถานการณ์การค้าบริการของไทย 
ปัจจุบันกระแสการเปิดเสรีทางการค้ามีแนวโน้มที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงในหลายมิติ จึงไม่

สามารถแยกบริบทด้านการค้าสินค้า บริการ และการลงทุนออกจากกัน อีกทั้งยังเชื่อมโยงไปสู่
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี นวัตกรรม การเคลื่อนย้ายของทุนการเงินและทุนมนุษย์ ในช่วง
เวลาที่ผ่านมา ภาคบริการมีความส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน โดยมีสัดส่วน
มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของ GDP ของประเทศ และมูลค่าส่งออกบริการของไทยเป็นล าดับที่ ๒๘ ของ
โลก (ข้อมูลจากองค์การการค้าโลก) ไทยจึงน่าที่จะใช้นโยบายการเปิดเสรีภาคบริการเป็นเครื่องมือ
หนึ่งในการพัฒนาภาคบริการของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถแข่งขันได้ในเวทีสากล 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ที่ระบุว่า “พัฒนาฐานการผลิต
และบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความ
มั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่งคงทางเศรษฐกิจและสังคม” 

 
๒.  การเปิดเสรีการค้าบริการของไทยภายใต้ความตกลงการค้าเสรี  

๒.๑ ไทยมีความตกลงเปิดเสรีด้านการค้าบริการที่มีผลบังคับใช้แล้วจ านวน ๖ ฉบับ เป็น
ความตกลง ทวิภาคี ๒ ฉบับ และความตกลงระดับภูมิภาค จ านวน ๔ ฉบับ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑.๑  ความตกลงทวิภาค ี
๒.๑.๑.๑ ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thailand - Australia 

Free Trade Agreement: TAFTA) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การเจรจาเพิ่มเติมในเรื่องข้อบทและการเปิดตลาด 

๒.๑.๑.๒ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (Japan - Thailand 
Economic Partnership Agreement: JTEPA) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยมี
การทบทวนข้อบทและข้อผูกพันเปิดตลาดทุกๆ ๕ ปี 

๒.๑.๒  ความตกลงระดับภูมิภาค 
๒.๑.๒.๑ กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (ASEAN Framework 

Agreement on Services: AFAS) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๘ โดยสมาชิกทยอยเปิด
ตลาดให้แก่กันเป็นรอบๆ และเปิดตลาดในระดับที่สูงขึ้น และขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการส าหรับ
การเจรจาเพ่ือปรับปรุงกรอบความตกลงฯ และยกระดับให้เป็นความตกลงที่มีเนื้อหาครอบคลุม
ประเด็นบริการที่สมบูรณ์ 

๒.๑.๒.๒ ความตกลงการค้าบริการระหว่างอาเซียน-จีน (ASEAN - China 
Agreement on Trade in Services) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ส าหรับข้อผูกพัน
เปิดตลาดชุดที่ ๑ และวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ส าหรับข้อผูกพันเปิดตลาดชุดที่ ๒ 



จ 

๒.๑.๒.๓ ความตกลงการค้าบริการระหว่างอาเซียน-เกาหลี (ASEAN - Korea 
Trade in Services Agreement) มีผลบังคับใช้ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ อยู่ระหว่างการการศึกษา
ผลกระทบที่เกิดจากความตกลงด้านการค้าบริการเพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงส าหรับการเจรจาเปิด
เสรีด้านการค้าบริการในรอบต่อไป  

๒.๑.๒.๔ ความตกลงเ พ่ือจัดตั้ ง เขตการค้าเสรีอาเซียน -ออสเตรเลีย -
นิวซีแลนด์ (Agreement Establishing the ASEAN - Australia - New Zealand Free Trade 
Area: AANZFTA) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาทบทวน
ข้อบทและข้อผูกพันเปิดตลาด 

๒.๒ การเจรจาจัดท าความตกลงการค้าบริการของไทยกับคู่เจรจาในปัจจุบัน 
ปัจจุบันไทยจัดท าความตกลงการค้าบริการกับคู่เจรจาเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ยังไม่มีผล

บังคับใช้จ านวน ๒ ฉบับ และอยู่ระหว่างการเจรจาจ านวน ๕ ฉบับ ดังต่อไปนี้ 
๒.๒.๑ การจัดท าความตกลงการค้าบริการที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 

๒.๒.๑.๑ ความตกลงการค้าเสรีไทย-เปรู (Thailand - Peru Free Trade 
Agreement) ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอสรุปผลการเจรจาในเรื่องอ่ืน เนื่องจากเป็นความตกลงแบบองค์
รวม (Comprehensive Agreement) ซึ่งจะลงนามได้เม่ือสามารถสรุปผลการเจรจาทุกเรื่องแล้วเสร็จ 

๒.๒.๑.๒ ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (Thailand - Chile Free Trade 
Agreement) โดยรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ และคาดว่าจะ
ลงนามความตกลงฯ และจะมีผลบังคับใช้ภายในปี ๒๕๕๖ 

๒.๒.๒  การจัดท าความตกลงการค้าบริการที่อยู่ระหว่างการเจรจา 
๒.๒.๒.๑ ความตกลงทวิภาค ี

๑) ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย (Thailand - India Free 
Trade Agreement: TIFTA) อยู่ระหว่างจัดท าข้อบทการค้าบริการและข้อเสนอเปิดตลาดการค้า
บริการ 

๒) ความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป (Thailand - EU FTA) 
เริ่มการเจรจาครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีเป้าหมายสรุปผลการเจรจาภายใน ๒ ปี  

๒.๒.๒.๑ ความตกลงระดับภูมิภาค 
๑)  ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (ASEAN – India Free 

Trade Agreement: AIFTA) สามารถสรุปผลภาพรวมการเจรจาจัดท าความตกลงการค้าบริการได้
แล้ว คงเหลือประเด็นด้านเทคนิค ๑ ประเด็น และปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการขัดเกลาถ้อยค าทาง
กฎหมาย (Legal scrubbing)  

๒) ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN - Japan 
Comprehensive Economic Partnership: AJCEP) อยู่ระหว่างการเจรจาจัดท าข้อบทบริการและ
ข้อผูกพันเปิดตลาด คาดว่าจะสามารถสรุปผลการเจรจาได้ภายในปี ๒๕๕๖ 

๓) ความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional 
Comprehensive Economic Partnership: RCEP) เป็นการจัดท าความตกลงเปิดเสรีระหว่าง
อาเซียน และคู่เจรจา ๖ ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และอินเดีย เริ่ม



ฉ 

การเจรจาอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีเป้าหมายสรุปผลการเจรจาภายในปี 
๒๕๕๘ 

๔) ความตกลงการค้าเสรี ไทย -สมาคมการค้าเสรีแห่งยุ โรป 
(Thailand - EFTA Free Trade Agreement: TEFTA) ไทยอยู่ระหว่างการด าเนินการตามขั้นตอนที่
ก าหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญและคาดว่าจะสามารถเริ่มการเจรจาได้ในปี ๒๕๕๖ ล่าสุด และได้มีการ
ประชุมหารือเจ้าหน้าที่ระดับสูงอย่างเป็นทางการเพ่ือพิจารณาการรื้อฟ้ืนการเจรจาความตกลงการค้า
เสรีไทย-EFTA เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖  

๕) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลาย
สาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and 
Econo๐mic Cooperation: BIMSTEC) ยังจัดท าข้อบทบริการไม่แล้วเสร็จ และยังไม่มีการเจรจาต่อ
แต่อย่างใด 

๖) ความตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ (Thai - New Zealand 
Free Trade Agreement: TNZFTA) ทั้งสองฝ่ายมีพันธกรณีที่จะต้องเจรจาจัดท าข้อบทบริการ โดย
ปัจจุบันยังไม่เริ่มการเจรจา 

๒.๓ ความคืบหน้าและแนวโน้มการจัดท าความตกลงการค้าเสรีด้านบริการของไทยใน
อนาคต 

๒.๓.๑ กา ร เ จ ร จ า เ ข ต กา ร ค้ า เ ส รี ป ร ะ เ ทศ ช า ยฝั่ ง แ ปซิ ฟิ ก  (Trans-Pacific 
Partnership : TPP) ไทยด าเนินการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางการเจรจาและผลกระทบจากการ
จัดท าความตกลง TPP แล้ว โดยอยู่ระหว่างการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ 
รวมทั้งการศึกษาเชิงลึก ก่อนการขอความเห็นชอบกรอบการเจรจา และเป็นแนวทางในการเจรจา  

๒.๓.๒ ความตกลงการค้าเสรีไทย-แคนาดา ก าลังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้
ในการจัดตั้ง และอยู่ระหว่างการจัดเตรียมกรอบการเจรจาส าหรับการจัดท าความตกลงภายใต้
กระบวนการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ซึ่งคาดว่าไทยน่าจะเริ่มต้นเจรจาจัดท าความตกลงการค้า
เสรีไทย-แคนาดาในต้นปี ๒๕๕๗ (หากเป็นไปตามเป้าหมายเดิม) 
 
๓.  แนวทางการผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการ 

อุตสาหกรรมบริการของไทยมีอัตราเติบโตต่อเนื่องจากการบริโภคภายในประเทศและการ
ส่งออกนอกประเทศ โดยที่มีทั้งผู้ให้บริการจากต่างชาติเข้ามาจัดตั้งกิจการเพ่ือให้บริการกับคนใน
ประเทศและผู้ประกอบการไทยที่จัดตั้งกิจการภายในประเทศ ในเวลาเดียวกันไทยก็ได้ส่งออกบริการ
หรือให้บริการกับชาวต่างชาติในอัตราส่วนที่เติบโตต่อเนื่องในสาขาบริการท่องเที่ยว ขนส่ง ค้าส่ง ค้า
ปลีก สุขภาพ ซึ่งอยู่ในรูปแบบ Mode ๒ ส่วนบริการก่อสร้างอยู่ใน Mode ๓ 

ธุรกิจบริการที่จัดตั้งขึ้นส่วนใหญ่หรือเกือบร้อยละ ๙๙ เป็นการจัดตั้งภายใต้กลไกตลาดปกติ 
โดยเป็นการเข้ามาขออนุญาตจัดตั้งนิติบุคคลเป็นรายกรณีตามกฎหมายไทย ไม่ได้เข้ามาจัดตั้งกิจการ
ภายใต้สิทธิประโยชน์ FTA แต่ในอนาคตคาดว่าการเข้ามาของธุรกิจต่างชาติภายใต้สิทธิ FTAs จะเพ่ิม
มากขึ้นตามจ านวนและสิทธิประโยชน์ของ FTAs ที่เพ่ิมขึ้น ผลจากการเพ่ิมขึ้นของการเข้ามาประกอบ
ธุรกิจของต่างชาติภายใต้ FTAs ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมบริการไทย และต้องเปลี่ยนแปลงและปรับตัว
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ไปตามสถานการณ์ในโลกการค้ายุคใหม่ แต่ก็มีประเด็นที่น่าเป็นห่วง คือ การแข่งขันระหว่าง
ผู้ประกอบการในตลาดภายในประเทศที่เพ่ิมขึ้นสูง เป็นการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบกิจการ
ภายในประเทศและผู้ประกอบกิจการใหม่จากต่างประเทศ ซึ่งในบางกรณีอาจส่งผลเสียต่อ
อุตสาหกรรมบริการของไทยอันเนื่องมากจากการแข่งขันไม่ได้ของผู้ประกอบกิจการไทยและอาจต้อง
ปิดกิจการในท้ายที่สุด และอาจมีผลตามมาคือการมีอ านาจเหนือตลาดของผู้ประกอบกิจการ สรุป
การศึกษาแนวทางการผูกพันการเปิดตลาดบริการรายสาขา ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ สาขาที่ผูกพันเปิดตลาดได้เป็นบางกิจกรรมและบาง Mode Legal Services 
(บริการให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย) 

ไทยควรพิจารณาผูกพันเปิดตลาดใน Mode ๓ ให้ที่ปรึกษากฎหมายต่างชาติสามารถ
เข้ามาให้บริการเฉพาะด้านกฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้น ยกเว้นการให้ค าปรึกษาที่เกี่ยวกับ
กฎหมายไทย ส่วนการเข้าให้บริการใน Mode ๔ ห้ามให้มาท างานเป็นทนายความ รวมทั้งให้ก าหนด
เงื่อนไขต้องได้รับใบอนุญาตการท างานตามกฎหมายของกระทรวงแรงงาน โดยให้ก าหนดระยะเวลา
การท างานในประเทศไทยไม่เกินกว่ากฎหมายไทยก าหนด 

๓.๑.๑ Accounting, Auditing and Bookkeeping Services (บริการให้
ค าปรึกษาด้านบัญชี) และ Taxation Services (บริการให้ค าปรึกษาด้านภาษี) 

ไทยควรพิจารณาผูกพันเปิดตลาดให้กับการบริการด้านบัญชีเฉพาะบริการด้าน 
Accounting และ Bookkeeping ยกเว้น Auditing โดยก าหนดรูปแบบการเข้ามาให้บริการใน
รูปแบบบริษัทในเครือ ส่วนการเข้าให้บริการใน Mode ๔ ให้ก าหนดเงื่อนไขต้องได้รับใบอนุญาตจาก
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม-ราชูปถัมภ์ และใบอนุญาตการท างานตามกฎหมายของกระทรวงแรงงาน 
โดยให้ก าหนดระยะเวลาการท างานในประเทศไทยไม่เกินกว่ากฎหมายไทยก าหนด 

๓.๑.๒ Architectural services (บริการสถาปนิก) และ Urban planning and 
landscape (บริการภูมิสถาปัตยกรรม) 

การให้บริการใน Mode ๑ เป็นจุดแข็งของสถาปัตยกรรมไทย ไทยควรรักษา
ตลาดสาขาสถาปัตยกรรมไทย โดยให้พิจารณาก าหนดการผูกพันเปิดตลาด Mode ๓ ในบางกิจกรรม
ของสถาปัตยกรรม คือ การออกแบบผังเมือง ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของการพัฒนาประเทศโดยรวมด้วย 
และไม่ควรผูกพันการเปิดตลาดใน Mode ๔  

๓.๑.๓ Engineering services (บริการวิศวกรรม) 
ก าหนดให้มีการเปิดตลาดการประกอบธุรกิจของต่างชาติใน Mode ๓ เป็น

ล าดับ เพ่ือสร้างกลไกการแข่งขันให้เกิดการพัฒนาการบริการจัดการและการใช้วิทยาการใหม่ๆ แต่ให้
จ ากัดการเข้ามาให้บริการ Mode ๔ เพราะวิศวกรไทยสามารถประกอบวิชาชีพได้พร้อมกับการพัฒนา 
โดยไม่จ าเป็นต้องผูกพันเปิดตลาด Mode ๔ ให้ต่างชาติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสภา
วิชาชีพฯ และกฎหมายของกระทรวงแรงงาน  

๓.๑.๔ Medical and dental services (บริการแพทย์และทันตแพทย์)  
ไทยควรผูกพันเปิดตลาด Mode ๓ และผูกพันเปิดตลาด Mode ๔ ภายใต้

เงื่อนไขและข้อจ ากัดด้านโควตา โดยผูกพันเปิดตลาดให้แพทย์ผู้เชี่ยวด้านศัลยกรรม (โดยเฉพาะ
ศัลยกรรมอวัยวะภายในร่างกาย) เข้ามาท างานในประเทศไทย เนื่องจากขณะนี้จ านวนแพทย์
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ศัลยกรรมในประเทศมีสัญญาณลดลง เมื่อเทียบกับแพทย์ด้านอ่ืน ทั้งนี้ การเข้ามาใน Mode ๔ ให้
เป็นไปตามกฎระเบยีบของแพทยสภาทันตแพทย์ไทยมีจ านวนเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค 
การเปิดตลาดใน Mode ๓ และ Mode ๔ ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อผู้บริโภคไทยมากขึ้น จึงควร
พิจารณาไม่ผูกพันเปิดเสรีภายใต้ FTAs  

๓.๑.๕ Services provided by midwives, nurses, physiotherapists and 
para-medical personnel (บริการพยาบาล)  

การผูกพันเปิดตลาดใน Mode ๔ จะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานพยาบาล
ในประเทศ แต่กลับส่งผลดีต่อบริการสุขภาพในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การผูกพันเปิดตลาด ต้อง
อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการก าหนดจ านวนผู้ให้บริการ (โควตา) ในแต่ละช่ว งเวลา และให้
เป็นไปตามกฎระเบียบของสภาพยาบาล และกฎหมายแรงงานของกระทรวงแรงงาน ซึ่งต้องก าหนดไว้
ในตารางข้อผูกพัน ทั้งนี้ เฉพาะ FTA ไทย-อินเดีย ที่ไทยจ าเป็นต้องปิดตลาดการเข้ามาของพยาบาล
อินเดียซึ่งจะกระทบต่อตลาดแรงงานพยาบาลและคุณภาพการให้บริการในโรงพยาบาลไทย  

๓.๑.๖ Computer and Related Services (บริการคอมพิวเตอร์และบริการที่
เกี่ยวข้อง) 

ไทยมีความจ าเป็นต้องผูกพันเปิดเสรี CRS และหากเป็นไปได้ให้ครอบคลุมทั้ง
อุตสาหกรรม ICT Mode ๓ ส าหรับใน Mode ๔ ให้มีเงื่อนไขและข้อจ ากัดด้านจ านวนผู้ให้บริการซึ่ง
ต้องก าหนดไว้ในตารางข้อผูกพัน และระยะเวลาการให้บริการ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายของกระแรงงาน 

๓.๑.๗ Advertising services (บริการโฆษณา) 
หากไทยมีการผูกพันเปิดตลาดใน Mode ๓ การเปิดตลาดจะไม่ส่งผลกระทบ

ต่อผู้ประกอบการไทย รวมทั้งการแข่งขันในจ านวนผู้ประกอบการมากรายจะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจทั้ง
ด้านการผลิตสินค้า ผู้ค้า/เจ้าของสินค้า และผู้ประกอบการบริการต่างๆ ในฐานะที่เป็นผู้บริโภค  

๓.๑.๘ Technical testing and analysis services (บริการวิเคราะห์และการ
ตรวจสอบทางเทคนิคและวิทยาศาสตร์) และ Related scientific and technical consulting 
Services (บริการให้ค าปรึกษาด้านเทคนิคและวิทยาศาสตร์) 

ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งของการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน ในแง่ของการ
ตรวจสอบหรือวัดค่ามาตรฐานและคุณภาพทางวิทยาศาสตร์กับสินค้าและบริการ ไทยควรพิจารณา
เปิดตลาดทั้งใน Mode ๓ และ Mode ๔  

๓.๑.๙ Packaging services (บริการบรรจุภัณฑ์)  
ไทยสามารถผูกพันเปิดตลาดทุก Mode ได้ในทุก FTAs 

๓.๑.๑๐ Convention services (บริการจัดประชุมและนิทัศน์การ) 
เป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน แต่จ ากัดอยู่ในตลาดภายในประเทศ

เท่านั้น ไทยยังไม่มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ การผูกพันเปิดตลาดจึงไม่เกิด
ประโยชน์ต่อไทย นอกจากนี้ ไม่มีประเทศใดให้ความสนใจในการเข้ามาจัดตั้งกิจการในประเทศไทย 
แต่หากไทยจะผูกพันเปิดตลาด ก็สามารถด าเนินการได้ใน Mode ๓  

๓.๑.๑๑ Telecommunication Services (บริการโทรคมนาคม)   
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การพิจารณาในประเด็นการจัดท าตารางข้อผูกพันเปิดตลาดภายใต้ FTAs 
โทรคมนาคมในประเทศไทยจ าเป็นต้องให้ประชาชนภายในประเทศมีส่วนเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งถือ
เป็นโครงข่ายหรือสมบัติของชาติ ดังนั้น ข้อผูกพันควรก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจะต้อง
จัดตั้งนิติบุคคลในประเทศไทยในรูปแบบบริษัทมหาชน จ ากัด เพ่ือการประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
หรือหากก าหนดเป็นนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทจ ากัด ข้อผูกพันก็ควรก าหนดสัดส่วนหุ้นต่างชาติไม่เกิน
ร้อยละ ๗๐ ทั้งนี้ ต้องก าหนดเงื่อนไขประกอบที่จ าเป็นโดยสอดคล้องกับกฎระเบียบภายในประเทศ 
รวมทั้ง พ.ร.บ. โทรคมนาคมฯ เช่น การต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
และวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ เป็นต้น 

๓.๑.๑๒ Construction and Related Engineering Services (บริการก่อสร้าง
และวิศวกรรม)  

หากไทยพิจารณาผูกพันเปิดตลาดก่อสร้าง ก็สามารถด าเนินการได้ เนื่องจาก พ.ร.บ. 
ต่างด้าวฯ มีข้อยกเว้นหลายประการ อาทิ ส าหรับกิจการก่อสร้างสิ่งซึ่งเป็นการให้บริการพ้ืนฐานแก่
ประชาชนด้านการสาธารณูปโภคหรือการคมนาคมที่ต้องใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีหรือความ
ช านาญในการก่อสร้างเป็นพิเศษ โดยมีทุนขั้นต่ าของคนต่างด้าวตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับ FTA ควรก าหนดทุนขั้นต่ าของคนต่างด้าวตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ล้านบาทข้ึนไป  

๓.๑.๑๓ Distribution Services (บริการจัดจ าหน่าย)   
ไทยไม่เคยผูกพันเปิดตลาดจัดจ าหน่ายในกรอบ FTA ใดๆ แต่ในสภาพความ

เป็นจริงมีผู้ประกอบการจัดจ าหน่าย ทั้งตัวแทนจ าหน่าย ค้าส่ง ค้าปลีก ที่มีต่างชาติถือหุ้นอยู่ร้อยละ 
๑๐๐ หลายราย ภายใต้การเข้ามาจัดตั้งกิจการตามกลไกการได้รับอนุญาตปกติ ไทยควรพิจารณา
ผูกพันเปิดตลาดสาขาจัดจ าหน่ายที่มีเงินลงทุนมูลค่าสูงมากกว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาท หรือเลือกเปิด
ตลาดให้กับการค้าส่งค้าปลีกส าหรับสินค้าที่ผู้ค้าเป็นผู้ผลิตรายเดียวกันให้กับคู่เจรจา FTA โดยเฉพาะ
กับสหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ที่พยายามเรียกร้องให้ไทยผูกพันเปิดตลาดให้ 

๓.๑.๑๔ Educational Services (บริการด้านการศึกษา) 
ไทยก็ควรพิจารณาเปิดตลาดให้กับสหภาพยุโรปและ FTAs แต่มีข้อจ ากัดใน

บางส่วน เช่น ผูกพันเปิดตลาดสัดส่วนหุ้นต่างชาติร้อยละ ๗๐-๑๐๐ แต่ต้องมีสัญชาติไทยบริหาร
จัดการ ทั้งสัญชาติไทยที่เป็นผู้จัดการ หรือครูใหญ่ และผู้ได้รับใบอนุญาต เป็นต้น ส าหรับการผูกพัน
เปิดตลาด Mode ๔ นั้น ไทยต้องการครูและบุคคลกรที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะเจ้าของภาษาอังกฤษเข้า
มาท างานในสถาบันการศึกษา ไทยอาจพิจารณาผูกพัน Mode ๔ โดยให้มีเงื่อนไขที่เข้มงวดในการ
ก าหนดจ านวนการเข้ามาท างานในแต่ละปี และให้เป็นไปตามกฎหมายของกระทรวงแรงงาน 

๓.๑.๑๕ Health Services related and social (บริการด้านสุขภาพและสังคม) 
การเจรจาเปิดตลาดภายใต้ FTA ในอนาคตจ าเป็นจะต้องมีแนวทางยกระดับ

การเปิดตลาดให้สูงขึ้น ซึ่งไทยควรผูกพันเปิดตลาดบริการสุขภาพทุกรูปแบบอย่างสมบูรณ์ในทุกเวที 
FTA 

๓.๑.๑๖ Tourism and Travel related Services (บริการท่องเที่ยวและบริการ
ที่เกี่ยวข้อง) 
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 ในอนาคตไทยอาจต้องผูกพันเปิดตลาดบริการท่องเที่ยวใน FTAs แต่เพ่ือไม่ให้
การผูกพันเปิดตลาดเป็นการซ้ าเติมผู้ประกอบการไทยให้ตกอยู่ในภาวการณ์แข่งขันที่สูง หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาต้องเร่งหามาตรการในการพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจไทย และออกกฎระเบียบควบคุมคุณภาพการ
ให้บริการอย่างเข้มงวดเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค 

๓.๑.๑๗ Transport Services (บริการขนส่ง) 
แนวทางการผูกพันเปิดตลาดการขนส่งและโลจิสติกส์ควรเป็น ดังนี้ ๑) ขนส่ง

ทางน้ าระหว่างประเทศสามารถผูกพันเปิดตลาดได้ใน Mode ๑, ๒ และ ๓ แต่ให้มีข้อจ ากัดตาม
กฎหมายไทย ๒) ขนส่งทางบน ซึ่งมีผู้ประกอบการ SMEs ไทยจ านวนมาก และกฎหมายขนส่งทางบก
ได้มีข้อก าหนดเข้มงวด ไทยจึงจ าเป็นต้องสงวนสาขานี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ๓) ขนส่งทางราง 
สามารถผูกพันเปิดตลาดได้แต่ต้องให้เป็นไปตามกฎหมายและให้อ านาจการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็น
ผู้จัดจ้างผู้ให้บริการต่างชาติภายใต้สัญญาระหว่างรัฐ ๔) ขนส่งทางอากาศ สามารถผูกพันเปิดตลาดได้
ไม่เกินกว่าที่ไทยเปิดตลาดในอาเซียน (ยกเว้นสิทธิทางการบินเปิดให้เฉพาะอาเซียน) ๕) ขนส่งทางน้ า
ภายในประเทศ จ าเป็นต้องสงวนให้คนในชาติเท่านั้น เพ่ือความมั่นคงของประเทศ ซึ่งหลายประเทศ
รวมทั้งสมาชิกอาเซียน ได้ปฏิบัติในลักษณะเช่นเดียวกันกับไทย 

๓.๒ สาขาที่ไทยไม่ควรผูกพันเปิดตลาดส าหรับช่วงเวลานี้  
๓.๒.๑ Research and Development Services (บริการวิจัยและพัฒนา) 

Market research (บริการวิจัยและการส ารวจด้านการตลาด) and public opinion polling 
services (บริการส ารวจความคิดเห็นสาธารณะ) Management consulting service (บริการ
ให้ค าปรึกษาด้านจัดการ) Services related to management consulting (บริการที่เกี่ยวกับ
การเป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัย) 

การผูกพันเปิดตลาดจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในด้านลบและบวกต่อ
ประเทศ ดังนั้น ไทยก็ไม่จ าเป็นต้องผูกพันเปิดตลาด  

๓.๒.๒ Real Estate Services (บริการอสังหาริมทรัพย์)  
อสังหาริมทรัพย์เป็นสาขาที่ไม่มีความจ าเป็นต้องพึงพาการลงทุนของต่างชาติ

ในประเทศ ด้วยเหตุผลที่ไทยมีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูงในการประกอบการทั้งเป็นธุรกิจขนาด
เล็กจนถึงขนาดใหญ่ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการแข่งขันที่สูงในตลาดภายในประเทศอยู่แล้ว และ
การเปิดตลาดที่ก่อให้เกดิการน าเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเข้ามาในประเทศก็ไม่มีความจ าเป็น 
เพราะอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมีเทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่ดีอยู่แล้ว การผูกพันเปิด
ตลาดให้ต่างชาติเข้ามาประกอบกิจการในประเทศเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์จึงไม่มี
เหตุผลที่อธิบายได้  

๓.๒.๓ Rental/Leasing Services without Operators (บริการให้เช่าเรือ 
อุปกรณ์ขนส่ง และเครื่องจักร/อุปกรณ์)  

เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องการเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่
เป็น SMEs ขาดเงินทุนในการขยายกิจการเพ่ือการแข่งขันกับต่างชาติ แม้ว่ามีสินค้าให้เช่าที่มีคุณภาพ
และการบริหารจัดการที่ดีก็ตาม การผูกพันเปิดตลาดจึงส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยมาก และ
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อาจส่งผลต่อการปิดกิจการ สุดท้ายต่างชาติอาจมีอ านาจเหนือตลาด ผู้ประกอบการไทยได้พยายาม
เรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐให้การดูแลการประกอบกิจการ โดยเฉพาะหากมีการเปิดตลาดภายใต้ 
FTA แต่ยังไม่มีหน่วยงานที่ก ากับดูแลโดยตรงเข้ามาดูแล การผูกพันเปิดตลาดเพ่ือประโยชน์ของไทย
จึงเป็นเรื่องที่อธิบายยากต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะ SMEs 

๓.๒.๔ Placement and supply services of Personnel (บริการจัดหา
บุคลากร)  

ไทยมีกฎหมายห้ามต่างชาติประกอบกิจการด้านการจัดหาบุคลากร ด้วยเหตุผล
ในการดูแลผลกระทบต่อตลาดแรงงานภายในประเทศ ไทยจึงไม่ควรการผูกพันเปิดตลาดสาขานี้ 

๓.๒.๕ Investigation and security (บริการด้านความปลอดภัยและการ
สอบสวน) 

หลายประเทศมีการสงวนไม่ผูกพันเปิดตลาดในสาขานี้ ด้วยเหตุผลที่อาจ
กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ประกอบกับการให้บริการในสาขานี้ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การ
ด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ ไทยจึงไม่ควรผูกพันเปิดตลาดเช่นเดียวกับประเทศอ่ืนๆ 

๓.๒.๖ Maintenance and repair of equipment (บริการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์) 
ไทยควรผูกพันเปิดตลาด Mode ๓ ให้กับเฉพาะผู้ผลิตสินค้าที่ต้องการซ่อม

บ ารุงสินค้ายี่ห้อของตนเอง โดยไม่ผูกพันเปิดตลาดให้ต่างชาติมาประกอบการกับสินค้าทั่วไป 
๓.๒.๗ Building-cleaning services (บริการท าความสะอาดอาคาร) 

Photographic services (บริการด้านถ่ายภาพ) 
จัดเป็นสาขาธุรกิจบริการที่ประเทศคู่ภาคีไม่ให้ความสนใจในการเข้ามา

ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ถือเป็นสาขาที่มีมูลค่าทางธุรกิจไม่สูงมาก ไทยสามารถพิจารณาเลือก
ผูกพันเปิดตลาดเพียงฝ่ายเดียวหรือไม่จ าเป็นต้องผูกพันเปิดตลาดก็ได้  

๓.๒.๘ Printing, publishing (บริการสิ่งพิมพ์) 
ไทยไม่ควรผูกพันเปิดตลาดด้วยข้อจ ากัดด้านกฎหมายที่ห้ามต่างชาติประกอบ

กิจการ อันเนื่องมาจากการก ากับดูแลผู้ประกอบการภายในประเทศภายใต้วัตถุประสงค์ด้านความ
มั่นคงของประเทศ 

๓.๒.๙ Communication Services : Postal services และ Courier services 
(บริการไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์) 

การพิจารณาผูกพันการเปิดตลาดบริการไปรษณีย์และการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ใน
ประเทศไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาให้รอบด้านในทุกมิติที่อาจเกิดผลกระทบต่อทุกภาค
ส่วนรวมถึงผู้บริโภคในระยะยาว  

๓.๒.๑๐ Audiovisual Services (บริการโสตทัศน์) 
เป็นสาขาที่หลายประเทศสงวนไว้โดยไม่ผูกพันเปิดตลาด ไม่ว่าจะเป็น

สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ฯลฯ ในขณะที่ไม่มีประเทศใดเรียกร้องให้มีการเปิดตลาด ไทยจึงไม่
จ าเป็นต้องผูกพันเปิดตลาดในสาขานี้ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

ข้าพเจ้าขอขอบคุณเพ่ือนร่วมงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของข้าพเจ้าในการให้การ
ช่วยเหลือการจัดท ารายงานฉบับนี้ ซึ่งรายงานฉบับนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากการได้รับการ
แนะน าโดยเฉพาะการจัดรูปเล่มให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ท าให้ช่วยลดเวลาในการศึกษาข้อมูลและการ
จัดท ารายงาน ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณทีมอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านที่กรุณาสละเวลาและให้ค าแนะน า
ส าหรับรายงานของข้าพเจ้า รวมทั้งขอขอบคุณผู้อ านวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
และคณะท างานทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและแจ้งเตือนกรอบเวลาส่งรายงานตลอดมา 

 
 

 
รณรงค์  พูลพิพัฒน์ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ 
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สารบัญตาราง ฑ 
สารบัญภาพ ฒ 
บทที่ ๑  บทน า ๑ 

๑.๑ สภาพและความส าคัญของปัญหา ๑ 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของการศึกษา ๒ 
๑.๓  ขอบเขตการศึกษา ๒ 
๑.๔  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๒ 
๑.๕  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๒ 
๑.๖ ระเบียบและวิธีการศึกษา ๓ 
๑.๗  แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล ๓ 

บทที่ ๒ แนวคิดทฤษฎีและกรอบความคิดท่ีใช้ในการศึกษา ๔ 
๒.๑ แนวคิดทฤษฎี ๔ 
๒.๒  วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง : นโยบายของหน่วยงานภาครัฐ  ผลการศึกษา และ

ข้อเสนอของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีภาคบริการ ๑๐ 
๒.๓  สรุปกรอบแนวคิด ๑๗ 

บทที่ ๓ สถานการณ์การเปิดตลาดการค้าบริการของไทย ๑๘ 
๓.๑ ภาพรวมสถานการณ์การค้าบริการของไทย ๑๘ 
๓.๒  การเปิดเสรีการค้าบริการของไทยภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ๒๒ 
๓.๓  แนวทางการผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการ ๒๗ 

บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ : แนวทางการเจรจาจัดท าข้อผูกพันเปิดเสรีการค้า
บริการของไทย  ๔๐ 
๔.๑ สรุปผลการศึกษา ๔๐ 
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ประวัติผู้เขียน ๕๖ 
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ตารางที่ ๑ สรุปการจัดท าความตกลงการค้าบริการของไทย (ณ มิถุนายน ๒๕๕๖) ๒๕ 
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ภาพที ่๓ ประสิทธิภาพของแรงงานในภาคการผลิตและภาคบริการปี ๒๕๕๔ ๒๑ 
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๑.๑ สภาพและความส าคัญของปัญหา 
การเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้ความตกลงการค้าเสรีถือเป็นการผูกพันตามพันธกรณีทาง

กฎหมายระหว่างประเทศอย่างหนึ่ง ส่งผลดีต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมโลก โดยเฉพาะการ
ลงทุนจากต่างประเทศจะได้รับความม่ันคงในการประกอบกิจการ และมีความเชื่อมั่นในการคาดการณ์
สถานการณ์การลงทุนในอนาคต นอกจากนี้ การเปิดเสรีการค้าบริการถือเป็นทางหนึ่งที่จะให้รัฐบาล
หรือหน่วยงานภาครัฐได้น าการลงทุนเข้ามาในประเทศไทยให้สอดคล้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศ เนื่องจากภาคบริการถือเป็นหัวใจของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะการขนส่ง/โลจิ
สติกส์ โทรคมนาคม และบริการก่อสร้าง หากในปัจจุบันไทยต้องการให้มีโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานอย่าง
เป็นระบบที่สมบูรณ์ การเปิดเสรีภาคบริการก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งในการสนับสนุนให้ความต้องการ
ดังกล่าวบรรลุผลเร็วยิ่งขึ้น  

ในทางกลับกัน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทยเพ่ือรองรับการเปิดเสรีทางการค้า
บริการ (เช่น บริการขนส่ง/โลจิสติกส์ คมนาคม เป็นต้น) ก็เป็นสิ่งจ าเป็น เพราะหากไม่เร่งการพัฒนา
โอกาสของไทยในการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนก็อาจจะตกไปเป็นของ
ประเทศอ่ืนๆ ในแถบภูมิภาคใกล้เคียง การเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้ความตกลงการค้าเสรีและ
นโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทยจึงถือเป็นการด าเนินการที่สอด
ประสานและสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างลงตัวและเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง  

อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีการค้าบริการอาจมีอุปสรรคในหลายด้าน อาทิ การชี้แจงต่อภาค
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ประกอบการบางกลุ่มไม่เห็นด้วยให้ไทยเปิดเสรีภาค
บริการภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ตัวเหตุผลหลักคือ ผู้ประกอบการเอกชนไทยจะไม่สามารถ
แข่งขันกับต่างชาติได้ในอนาคตหากมีการเปิดเสรีภายใต้ FTA และอ้างว่าภาคบริการของไทยยัง
อ่อนแอส าหรับการแข่งขันกับต่างชาติ โดยเฉพาะเมื่อบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่จะเข้ามาแย่งชิงส่วน
แบ่งทางการตลาดของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กของไทย นอกจากนี้ การเปิดเสรีการค้า
บริการควรต้องแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงต่อประเทศไทยด้วย 

ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การเปิดเสรีที่ชัดเจนอธิบาย
ได้ว่าการเปิดเสรีการค้าบริการควรจะผูกพันในสาขาบริการใดที่ไทยพร้อมแข่งขัน และควรชะลอการ
เปิดเสรีกับสาขาบริการใด เพ่ือให้ผู้ประกอบการไทยอยู่รอดในอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งสิ่งที่ส าคัญที่สุด 
คือ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องท าการศึกษาเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
ด าเนินการในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเสรี ตลอดจนศึกษาถึงผลดีผลเสียจากการเปิดเสรีการค้า
บริการ ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ไทยได้มีการผูกพันเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้ FTA ที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบ
ทางลบต่อทุกภาคส่วนหรือ อย่างน้อยก็ส่งผลดีต่อประเทศไทยโดยรวม นอกจากนี้ การมีการศึกษา



๒ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการเปิดเสรีที่ชัดเจนแล้วจะท าให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการเจรจาได้
น ามาใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมไปกับการด าเนินการจัดท าข้อผูกพันการเปิดเสรี
การค้าบริการ ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการอย่างมีทิศทางปราศจากข้อโต้แย้งจากผู้ที่ไม่
เห็นด้วย และก็ได้รับการสนับสนุนในเวลาเดียวกัน 

 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

๑.๒.๑ น าเสนอแนวทางการเปิดตลาดการค้าบริการภายใต้ความตกลงการค้าเสรี 
๑.๒.๒ ก าหนดแนวทางการเจรจาจัดท าความตกลงการค้าบริการที่ไทยก าลังเจรจา อาทิ 

ความ ตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค และการเปิดเสรี
ภายใต้เป้าหมายการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา 

๑.๓.๑ ทบทวนทฤษฎีและความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement 
on Trade in Services: GATS) อาท ิจ าแนกสาขาบริการ กฎและกติกา และพันธกรณี  

๑.๓.๒ ศึกษาสถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมภาคบริการของไทย โดยเฉพาะกับคู่
เจรจา FTAs ของไทย  

๑.๓.๓ ประมวลนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาศึกษาวาง
กรอบ การเจรจาผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการของไทย 

 
๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.๔.๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ประกอบการจัดท าความตกลงเปิดตลาดการค้าบริการ 
๑.๔.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ประชาสัมพันธ์หรือชี้แจงต่อสาธารณชน ถึงผลดีใน

การเปิดตลาดเสรีการค้าบริการภายใต้ความตกลง  
 

๑.๕ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
การเปิดเสรี (การผูกพันเปิดตลาด) การค้าบริการภายใต้ความตกลง FTAs โดยส่วนใหญ่ได้

ใช้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement on Trade in Services : GATS) 
เป็นพ้ืนฐานในการเจรจาจัดท าความตกลง ซึ่ง FTAs ที่ไทยจัดท าขึ้นทั้งหมดได้ใช้ GATS เป็นพ้ืนฐาน
ในการจัดท าข้อบทและพันธกรณีต่างๆ นอกจากนี้ การก าหนดท่าทีในการจัดท าข้อผูกพันเปิดตลาด
ของไทยได้มีการด าเนินตามนโยบายของรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอ
รัฐบาลรวมทั้งใช้แหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ในการประกอบการก าหนดท่าที อาทิ การหารือหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง ผลของการหารือกับภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน เป็นต้น ดังนั้น การเปิดตลาด
การค้าบริการของไทยภายใต้ความตกลง FTA ถือเป็นการได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการค้าและ
เศรษฐกิจ ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรภายในประเทศในฐานะเป็นผู้บริโภค  

 



๓ 

๑.๖ ระเบียบและวิธีการศึกษา 
๑.๖.๑ สัมภาษณ์หรือรวบรวมความเห็นในการประชุมที่เกี่ยวข้องจากผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมภาคบริการ ผู้ที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือน ามาประมวล และใช้เป็น 
ส่วนหนึ่งของการศึกษาวิเคราะห์ 

๑.๖.๒ เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศ 
๑.๖.๓ ศึกษาจากเอกสารทางราชการ เช่น รายงานการประชุมนานาชาติ เป็นต้น  
 

๑.๗ แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของการศึกษานี้ โดยน าข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์ การหารือระหว่างหน่วยงาน และการประชุมมาประมวลและใช้ประกอบการวิเคราะห์ 
 
 
 
 



 
 

 
บทที่ ๒ 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 

๒.๑ แนวคิดทฤษฎี       
๒.๑.๑  การจ าแนกสาขาการค้าบริการ นิยามและขอบเขตการค้าบริการส าหรับการ

จัดท าความตกลงการค้าเสรี  
ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement on Trade in 

Services: GATS) ได้จ าแนกสาขาการค้าบริการออกเป็น ๑๒ สาขาหลัก ในเอกสาร W๑๒๐ เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานส าหรับการจัดท าตารางข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการระหว่างสมาชิกองค์การการค้าโลก 
(WTO) ซึ่งการจ าแนกสาขาบริการดังกล่าวในเอกสาร W๑๒๐ กลายเป็นเอกสารที่ประเทศต่างๆ 
น าไปใช้เป็นพ้ืนฐานในการเจรจาจัดท าความตกลงเปิดตลาดการค้าบริการในความตกลงการค้าเสรี 
FTA มากมาย และใน FTA  

โดยทั่วไปการค้าบริการในแต่ละประเทศมีการจ าแนกและนิยามที่แตกต่างกันไป
ตามสถานการณ์ของธุรกิจภายในประเทศ แต่หากพิจารณาในแง่ของการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการ
ภายใต้ความตกลง หลายประเทศได้อ้างถึงการจ าแนกสาขาในการค้าบริการขององค์กรที่เชื่อถือได้ คือ 
องค์การการค้าโลก (WTO) ตามเอกสาร W๑๒๐ โดยมีการจ าแนกการค้าบริการออกเป็นสาขาย่อย 
แต่ไม่มีการอธิบายนิยามและรายละเอียดใดๆ ดังนั้นสมาชิก WTO และประเทศที่มีการเจรจาจัดท า 
FTA จึงได้ใช้เอกสารจ าแนกสาขาบริการและการลงทุนจากแหล่งอ่ืนเพ่ิมเติม ซึ่งเป็นเอกสารจากและ
สหประชาชาติ (UN) โดย UN ได้ออกเอกสารที่ใช้ชื่อว่า Central Product Classification 
Provisional (CPC) มีการจ าแนกการค้าบริการออกเป็นสาขาย่อย และกิจกรรมย่อยค่อนข้างละเอียด
ตลอดจนมีการนิยามหรืออธิบายลักษณะของกิจกรรมบริการที่ชัดเจน โดยมี CPC Code ก ากับการ
จ าแนกสาขาบริการขององค์การการค้าโลก (WTO) ในเอกสาร W๑๒๐ โดยสามารถสรุปดังต่อไปนี้ 
(เอกสาร W๑๒๐ ฉบับสมบูรณ์ ภาคผนวก ๑) 

๒.๑.๑.๑ Business services (บริการธุรกิจ) 
๑) Professional Services (บริการวิชาชีพ) 
๒)  Computer and Related Services (บ ริ กา รคอมพิว เตอร์ และ

บริการที่เกี่ยวข้อง) 
๓)  Research and Development Services (บริการวิจัยและพัฒนา) 
๔)  Real Estate Services (บริการอสังหาริมทรัพย์) 
๕)  Rental/Leasing Services without Operators (บริการให้เช่า) 
๖)  Other Business Services (บริการธุรกิจอ่ืนๆ)  

-  Advertising services (บริการโฆษณา)    



๕ 

 

-  Market research and public opinion (บริการวิจัยด้าน
การตลาด) polling services  

-  Management consulting services (ที่บริการปรึกษาด้านการ
จัดการ)    

-  Services related to man consulting (บริการเกี่ยวกับการให้
ค าปรึกษา)    

-  Technical testing and analysis services (บริการทดสอบ
และวิเคราะห์ทางเทคนิค) 

-  Services incidental to agriculture, hunting and forestry 
(บริการเก่ียวกับเกษตร ล่าสัตว์ และป่าไม้)  

-  Services incidental to fishing (บริการเก่ียวกับประมง) 
  

-  Services incidental to mining (บริการเกี่ยวกับเหมืองแร่)   
-  Services incidental to manufacturing (บริการเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมการผลิต) 
-  Services incidental to energy distribution (บริการเก่ียวกับ

การจ าหน่ายพลังงาน) 
-  Placement and supply services of Personnel (บริการ

จัดหาบุคลากร)    
-  Investigation and security (บริการด้านความปลอดภัยและการ

สอบสวน)    
-  Related scientific and technical consulting services 

(บริการที่ปรึกษาด้านเทคนิคและวิทยาศาสตร์)  
-  Maintenance and repair of equipment (บริการซ่อมบ ารุง)  
-  Building-cleaning services (บริการท าความสะอาดอาคาร)   
-  Photographic services (บริการการถ่ายภาพ)  

   
-  Packaging services (บริการบรรจุภัณฑ์)     
-  Printing, publishing (หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์) 
-  Convention services (บริการจัดประชุมนิทรรศการ) 

๒.๑.๑.๒ Communication services (บริการการสื่อสาร) 
๑)  Postal services (บริการไปรษณีย์) 
๒)  Courier services (บริการพัสดุ) 
๓)  Telecommunication (บริการโทรคมนาคม) 
๔)  Audiovisual services (บริการโสตทัศน์) 



๖ 

 

๒.๑.๑.๓ Construction and related Engineering services (บริการก่อสร้าง
และบริการเกี่ยวกับวิศวกรรม) 

๒.๑.๑.๔ Distribution services (บริการจัดจ าหน่าย) 
๒.๑.๑.๕ Education services (บริการการศึกษา) 
๒.๑.๑.๖ Financial services (บริการการเงิน) 

๑) All insurance and insurance-related services (บริการประกันภัย) 
๒) Banking and other financial services (บริการธนาคารและ

สถาบันการเงิน) 
๒.๑.๑.๗ Environment services (บริการสิ่งแวดล้อม)  
๒.๑.๑.๘ Health related and Social services (บริการสุขภาพ) 
๒.๑.๑.๙ Tourism and Travel related services (บริการท่องเที่ยว) 
๒.๑.๑.๑๐ Recreational, Cultural and Sporting Services (บริการนันทนาการ 

วัฒนธรรม และกีฬา) 
๒.๑.๑.๑๑ Transport services (บริการขนส่ง) 

๑) Maritime Transport (ขนส่งทางทะเล) 
๒) Internal Waterways Transport (ขนส่งทางน้ าภายในประเทศ) 
๓) Space Transport (ขนส่งทางอวกาศ)   
๔) Rail Transport Services (ขนส่งทางราง) 
๕) Road Transport Services (ขนส่งทางบก) 
๖) Pipeline Transport (ขนส่งทางท่อ) 
๗) Services auxiliary to all modes of transport (ขนส่งหลาย

รูปแบบ) 
๒.๑.๑.๑๒ Other services not included elsewhere (บริการที่ไม่ได้ระบุไว้ใน

รายการข้างต้น) 
๒.๑.๒ บริบทการจัดท าความตกลงการค้าเสรีการค้าบริการ 

ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement on Trade in 
Services) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) 

๒.๑.๒.๑ หลักการส าคัญของ GATS ที่ FTAs น ามาปฏิบัติ 
๑) กรอบความตกลง ได้แก่ ค าจ ากัดความ กฎเกณฑ์ หลักการที่ต้องถือ

ปฏิบัติ และบทบัญญัติว่าด้วยการให้สิทธิสมาชิกสามารถจัดท าความตกลงเปิดเสรีนอก WTO ได้ แต่
ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข เช่น มาตรา ๕ ของ GATS ว่าด้วยเรื่อง Economic Integrations  

๒) การไม่ เลื อกปฏิ บั ติ  (Non-discrimination) หลั กความโปร่ ง ใส 
(Transparency) และกฎเกณฑ์ก ากับดูแล  

๓) ตารางข้อผูกพันส าหรับการค้าบริการ ซึ่งสมาชิกต้องเขียนข้อผูกพัน
เพ่ือเปิดเสรีการค้าบริการลงในตารางเป็นรายสาขา พร้อมระบุขอบเขตของกิจกรรมทางธุรกิจ และระบุ
มาตรการที่ต้องการสงวนไว้เป็นเงื่อนไขหรือข้อจ ากัด  



๗ 

 

๒.๑.๒.๒ ขอบเขตและค าจ ากัดความ (Scope and definition)  
๑) ขอบเขตและค าจ ากัดความใน GATS ทั้งหมดเป็นที่นิยมน าไปใช้เป็น

แม่แบบในหลายความตกลง และ Asean Framework Agreement on Servrices: AFAS ก็ได้น าไปใช้
ทั้งหมด อาทิ มาตรการ (measures) ผู้ให้บริการ (service supplier) การให้บริการ (the supply of a 
service) นิติบุคคล (juridical persons) บุคคลธรรมดา (natural persons) ฯลฯ  

๒) ให้ความตกลงครอบคลุมมาตรการทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการค้า
บริการที่ใช้บังคับโดยรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น และหน่วยงานที่ไม่เป็นของรัฐแต่ได้รับอ านาจจากรัฐใน
การก ากบัดูแล เช่น สมาคม สภาที่ก ากับดูแลและมีอ านาจก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ เป็นต้น  

๓) ความครอบคลุมทุกสาขาบริการ ยกเว้น สาขาการขนส่งทางอากาศ
ส่วนใหญ่ซึ่งระบุใน Annex on Air Transport ภายใต้ GATS ที่ก าหนดกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ความตก
ลงยกเว้นเรื่องสิทธิการบิน และบริการที่ให้โดยรัฐเฉพาะที่รัฐด าเนินการแต่ผู้เดียว เช่น การชลประทาน 
การประปา เป็นต้น  

๒.๑.๒.๓ รูปแบบการให้บริการ (Mode of supply) 
GATS จ าแนกประเภทการให้บริการ ๔ รูปแบบ ได้แก่ 
๑) รูปแบบ ๑ (mode ๑) : การบริการข้ามพรมแดน (cross border 

supply) คือ การให้บริการระหว่างประเทศโดยที่ผู้ให้บริการและผู้ซื้อ/ใช้บริการต่างอยู่ในเขตประเทศตน 
มีเพียงการบริการเท่านั้นที่ส่งข้ามพรมแดนให้แก่กันและกัน โดยผ่านทางการสื่อสารต่างๆ 

๒) รูปแบบ ๒ (mode ๒) : การบริโภคในต่างประเทศ (consumption 
abroad) คือ การที่ผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการเดินทางไปซื้อ/ใช้การบริการในต่างประเทศ  

๓) รูปแบบ ๓ (Mode ๓ ) : การจัดตั้ งหน่วยธุรกิจ (commercial 
presence) คือ ผู้ให้บริการจากประเทศหนึ่งเข้าไปจัดตั้งกิจการในอีกประเทศหนึ่ง เพ่ือให้บริการกับ
ผู้บริโภคในประเทศนั้น  

๔) รูปแบบ ๔ (Mode ๔) : การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (presence 
of natural persons) คือ ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลเดินทางเข้าไปให้บริการในอีกประเทศหนึ่งหรือ
ประเทศของ ผู้ซื้อบริการ/ใช้บริการ  

๒.๑.๒.๔ การไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discrimination)  
การไม่เลือกปฏิบัติเป็นหลักการส าคัญของระบบการค้า เป็นหลักการ

พ้ืนฐานของการค้าที่เป็นเสรีและเป็นธรรม (Free and Fair Trade) แบ่งได้เป็น ๒ ประเภทหลัก คือ 
การให้การปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-Favored Nation 

Treatment: MFN) คือ การปฏิบัติต่อทุกประเทศสมาชิกอย่างเท่าเทียมกันโดยปราศจากเงื่อนไข หรือ
ปฏิบัติเป็นพิเศษแก่ประเทศใดประเทศหนึ่งมิได้ แต่มีข้อยกเว้นให้มีการปฏิบัติแก่สมาชิกบางประเทศ
เป็นพิเศษ คือ 

๑) การก าหนดข้อยกเว้นจากหลักการ MFN (MFN exemptions) โดย
สมาชิกท่ีต้องการขอยกเว้นต้องยื่นรายการและมาตรการที่ต้องการขอยกเว้น เช่น ไทยได้ขอยกเว้นข้อ
ผูกพันตามสนธิสัญญาไทย-สหรัฐฯ ไว้ภายใต้หลักการนี้  



๘ 

 

๒) การขอยกเว้นโดยการชดเชย ในกรณีที่มีสมาชิกบางประเทศมีความ
จ าเป็นต้องเลือกปฏิบัติระหว่างประเทศสมาชิกเพ่ิมเติม  

๓) การยกเว้นโดยการยอมรับคุณสมบัติ (recognition) ซึ่งเปิดช่องให้
สมาชิกหนึ่งท าความตกลงยอมรับเงื่อนไขคุณสมบัติต่างๆ เช่น การศึกษา ประสบการณ์ ใบอนุญาต 
หรือประกาศนียบัตร เป็นต้น ที่ผู้ให้บริการได้รับจากอีกประเทศหนึ่งได้เป็นการเฉพาะระหว่างสอง
ประเทศ แต่ประเทศภาคีทั้งสองต้องเปิดโอกาสให้ประเทศอ่ืนสามารถเข้าร่วมเจรจาความตกลงฉบับ
เดียวกันนั้น หรือที่มีสาระคล้ายคลึงกันได้ เพ่ือขยายโอกาสการได้รับการยอมรับคุณสมบัติให้เป็นวง
กว้างออกไป อันจะท าให้การ “เลือก” ปฏิบัติมีขอบเขตแคบลง  

การให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment: NT) คือ การไม่
เลือกปฏิบัติระหว่างบริการหรือผู้ให้บริการที่เป็นคนในชาติกับบริการหรือผู้ให้บริการที่เป็นต่างชาติ 
อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกต้องการคงเงื่อนไขที่ขัดกับ NT ต้องระบุมาตรการนั้นไว้ในข้อผูกพันการค้า
บริการ  

๒.๑.๒.๕ การเปิดเสรีอย่างค่อยเป็นค่อยไป (Progressive liberalisation)  
GATS ก าหนดหลักการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

(ทุกๆ ๕ ปี หลังจากที่ความตกลง WTO มีผลใช้บังคับ) หรือมีเป้าหมายให้บรรลุระดับการเปิดเสรีที่
สูงขึ้นแบบก้าวหน้าเป็นล าดับจนมีการเปิดเสรีอย่างสมบูรณ์ แต่ให้ความยืดหยุ่นส าหรับประเทศก าลัง
พัฒนาให้สามารถเปิดตลาดสาขาบริการได้จ านวนน้อยกว่าประเทศพัฒนาแล้ว โดยก าหนดเงื่อนไขการ
ให้ต่างชาติเข้าสู่ตลาดตามท่ีเห็น สมควรให้เหมาะกับระดับการพัฒนา  

๒.๑.๒.๖ การเปิดตลาดอย่างมีเงื่อนไข (Conditional market access) 
สมาชิกสามารถก าหนดเงื่อนไขไปพร้อมกับการผูกพันการค้าบริการได้ 

โดยการตั้งเงื่อนไขด้านการเข้าสู่ตลาด และเงื่อนไขการปฏิบัติกับผู้ให้บริการต่างชาติ โดยก าหนดไว้ใน
ตารางข้อผูกพัน  

๒.๑.๒.๗ สิทธิในการก าหนดกฎระเบียบภายในประเทศ (Right to regulate)  
สมาชิกมีสิทธิ ในการใช้กฎหมายภายในก ากับดูแลธุ รกิจบริการ

ภายในประเทศตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเป็นการให้หลักประกันแก่ประเทศก าลังพัฒนาว่า การเปิด
ตลาดจะไม่ลิดรอนสิทธิและอ านาจอธิปไตยของรัฐในการก ากับดูแลและรักษาเสถียรภาพของการ
บริการ 

๒.๑.๒.๘ ความโปร่งใส (Transparency)  
หลักการความโปร่งใสเป็นพันธกรณีที่สมาชิกต้องถือปฏิบัติเป็นการทั่วไป

ไม่ว่าสมาชิกจะมีข้อผูกพันการค้าบริการหรือไม่  โดยก าหนดแนวทางที่สมาชิกต้องด าเนินการ เช่น 
สมาชิกต้องตีพิมพ์เผยแพร่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องแจ้งต่อส านักงานฯ ที่ดูแลเรื่องกฎระเบียบ เมื่อ
มีการแก้ไขปรับเปลี่ยนกฎหมายหรือมาตรการภายในที่ใช้บังคับกับสาขาบริการที่ตนผูกพันเปิดตลาดไว้ 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าบริการของประเทศอ่ืน และให้จัดตั้งจุดตอบข้อซักถาม (enquiry point) 
เพ่ือให้ประเทศอ่ืนติดต่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการด้านการค้าบริการ เป็นต้น  
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๒.๑.๒.๙ ข้อผูกพันเฉพาะรายสาขา (Specific commitments)  
GATS ก าหนดเงื่อนไขการจ ากัดการเข้าสู่ตลาด (Market Access : MA) 

ไว้ ๖ ประการ หรืออีกนัยหนึ่งหมายความว่า มาตรการทั้ง ๖ ประการดังต่อไปนี้เป็นอุปสรรคต่อการ
เข้าสู่ตลาดการค้าบริการ ประกอบด้วย 

๑) จ ากัดจ านวนผู้ให้บริการ เช่น ก าหนดให้มีผู้ให้บริการเพียงรายเดียว
ใน ๑ จังหวัด  

๒) จ ากัดมูลค่าของการให้บริการหรือสินทรัพย์ที่หมุนเวียนในการบริการ
กลุ่มนั้นๆ  

๓) จ ากัดจ านวนการให้บริการ 
๔) จ ากัดจ านวนผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดาในสาขานั้น 
๕) ก าหนดรูปแบบนิติบุคคลที่เข้ามาให้บริการ เช่น ต้องเป็นการร่วมทุน 

ต้องเป็นบริษัทจ ากัดเท่านั้น เป็นต้น 
๖) จ ากัดเพดานผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งมูลค่า สัดส่วนหุ้น หรือ

จ ากัดจ านวนผู้ถือหุ้นในนิติบุคคล  
เงื่อนไข ๖ ประการข้างต้นถือเป็นข้อจ ากัดการเข้าสู่ตลาด (Market 

Access : MA) โดยหลักการทั่วไปถ้าสมาชิกไม่ต้องการเปิดตลาดหรือเปิดตลาดแต่ไม่สมบูรณ์สมาชิกก็
ต้องเขียนเงื่อนไขก าหนดไว้ในข้อผูกพันการค้าบริการ 

ส าหรับประเภทของข้อจ ากัดด้าน National Treatment นั้น ไม่มีการ
ก าหนดรายละเอียดประเภทและจ านวนไว้ชัดเจน จึงถือปฏิบัติว่าหากมาตรการใดไม่ตกอยู่ในข้อจ ากัด
ด้าน Market Access แต่เป็นมาตรการที่ปฏิบัติแตกต่างกันหรือไม่เสมอภาคระหว่างผู้ให้บริการจาก
ประเทศคู่สัญญากับผู้ให้บริการของประเทศตนให้ถือว่ามาตรการนั้นจัดเป็นข้อจ ากัดด้าน National 
Treatment ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท าข้อผูกพันการค้าบริการที่ได้ก าหนดรูปแบบการเขียนที่
แยกมาตรการให้ชัดเจนระหว่างการเข้าสู่ตลาด (อนุญาตให้เข้าไปจัดตั้งกิจการได้) กับการปฏิบัติเยี่ยง
คนชาติ ทั้งนี้ เมื่อสมาชิกท าข้อผูกพันเปิดตลาดและต้องการที่จะสงวนมาตรการบางประการที่ต้องการ
ใช้กับต่างชาติก็สามารถท าได้ โดยเขียนเงื่อนไขข้อจ ากัดด้าน Market Access และ National 
Treatment ดังกล่าวไว้ในข้อผูกพันในแต่ละสาขาที่ระบุ โดยแยกระบุและก าหนดเงื่อนไขหรือ
ข้อจ ากัดในแต่ละ mode ตามสาขาที่ผูกพัน  

๒.๑.๒.๑๐ ข้อผูกพันเพิ่มเติมและภาคผนวก  
สาระส าคัญตาม Article XVIII ของ GATS เกี่ยวกับข้อผูกพันเพ่ิมเติม 

(Additional commitments) กล่าวเพียงสั้นๆ ว่า สมาชิกสามารถมีข้อผูกพันเพ่ิมเติมจากด้าน MA 
และ NT ได้ ในส่วนภาคผนวกต่างๆ คือ ภาคผนวกท่ีก าหนดกฎเกณฑ์รายละเอียดเพ่ิมเติมส าหรับบาง
สาขา เช่น 

๑) Annex on Article II Exemptions เกี่ยวกับการยกเว้นจากการให้ 
MFN แก่ประเทศ คู่ค้า 



๑๐ 

 

๒) GATS ก าหนดให้สมาชิกเร่งด าเนินการเจรจาด้านกฎเกณฑ์ให้
บรรลุผลตามกรอบเวลา ซึ่งหากมีการด าเนินการเสร็จสิ้น อาเซียนก็จะน ามาใช้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน แต่
อาจมีการหารือกันก่อนที่จะให้มีผลใช้บังคับภายใต้อาเซียน คือ 

(๑)  มาตรการปกป้องฉุกเฉิน : ให้มีการเจรจาพหุภาคีเกี่ยวกับ
ปัญหาของมาตรการปกป้องฉุกเฉินบนพ้ืนฐานของหลักการไม่เลือกปฏิบัติ 

(๒) การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ : ให้มีการเจรจาพหุภาคีว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างบริการโดยรัฐ 

(๓)  การอุดหนุน : หากการอุดหนุนมีผลบิดเบือนต่อการค้าบริการ 
สมาชิกจะเจรจาเพ่ือก าหนดกฎระเบียบพหุภาคีด้านการอุดหนุน เพ่ือหลีกเลี่ยงผลบิดเบือนทางการค้านั้น 

  
๒.๒  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง : นโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือมาตรการของหน่วยงานภาครัฐและ

ข้อเสนอของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคบริการ 
๒.๒.๑  ประมวลยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีทางการค้า

ด้านบริการ (เสนอโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคบริการ 
๒.๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพของสาขาบริการเพ่ือสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการของไทย 
ประเทศไทยมีความจ าเป็นต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ 

โดยเน้นที่การปรับปรุงประสิทธิภาพของภาคบริการ เพ่ือช่วยลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพใน
อุตสาหกรรม การผลิตและส่งออกสินค้าของไทย  

๒.๒.๑.๒ ปรับปรุงประสิทธิภาพของบริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น การขนส่ง 
การสื่อสาร และพลังงาน 

๒.๒.๑.๓ ส่งเสริมตลาดการจัดซื้อจัดจ้างบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
๒.๒.๑.๔ พัฒนาระบบฐานข้อมูลความเชื่ อมโยงระหว่างภาคบริการและ

ภาคอุตสาหกรรม 
๑) ปรับปรุงระบบรหัสข้อมูลให้เป็นมาตรฐานในทุกหน่วยงาน รวมทั้ง

แก้ไขรหัส TSIC ให้เทียบเท่ากับ ISIC revision ๔ เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลกับต่างประเทศได้ 
๒) ก าหนดวิธีการจ าแนกสาขาบริการในการเก็บข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน

กลาง โดยปรับปรุงรายละเอียดและวิธีการจ าแนกสาขาบริการในการเก็บข้อมูลการจ้างงานในภาค
บริการของส านักงานสถิติแห่งชาติ และข้อมูลรายได้ของผู้ประกอบการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้
สอดคล้องกับของ สศช. 

๓) จัดท าฐานข้อมูลที่จ าเป็นในการศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของ
ภาคบริการที่มีรายละเอียดในรายธุรกิจ  

๔) จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ
บริการในต่างประเทศ 



๑๑ 

 

๒.๒.๑.๕ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและการท านวัตกรรม 
๑) จัดท าแผนพัฒนาสาขาบริการที่ใช้ความรู้เข้มข้นเป็นพิเศษ โดยมีการ

ก าหนดเป้าอัตราการขยายตัวของสาขาบริการเหล่านี้ที่ชัดเจน และมีการก าหนดธุรกิจบริการ
เป้าหมายที่รัฐต้องการจะส่งเสริมเนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการผลักดันในระดับสากล 

๒) ส่งเสริมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญจากต่างประเทศใน
การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ให้ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขันให้กับธุรกิจบริการ
ของประเทศ  

๒.๒.๑.๖ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบธุรกิจ 
๒.๒.๑.๗ ผลักดันให้มีการผลิตบุคลากรเพ่ือรองรับพัฒนาการของสาขาบริการ 

๑) ส่งเสริมให้มีการร่วมทุนระหว่างสถาบันการศึกษาต่างประเทศ และ
สถาบันการศึกษาไทยเพ่ือที่จะปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ
ในปัจจุบันมากข้ึน 

๒) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสถาบันอบรมทักษะเฉพาะด้าน เช่น ด้าน
สุขภาพ ด้านการท่องเที่ยว ด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  

๓) สนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของแรงงานไทย โดยรัฐ
อาจออกค่า เล่าเรียนบางส่วนให้แก่พนักงานในบางสาขา เช่น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเข้า
หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษในสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ อันจะช่วยให้บุคคลากร
สามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากบริษัทต่างชาติเพ่ือน ามาต่อยอดการพัฒนา
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔) มีแผนพัฒนาก าลังคน เพ่ือรองรับอุปสงค์แรงงานในสาขาบริการหลัก
ที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงเช่น ด้านสุขภาพ ด้านการท่องเที่ยว ด้านการก่อสร้าง เป็นต้น 

๒.๒.๑.๘ ส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจบริการประเภทใหม่ท่ีมีศักยภาพในปัจจุบันและ
ในอนาคต 

มีมาตรการในการให้แรงจูงใจทางด้านภาษีแก่การลงทุนจากต่างประเทศ
ในธุรกิจบริการที่ไทยมีศักยภาพในปัจจุบัน เช่น บริการด้านสุขภาพ และบริการด้านแอนิเมชั่น รวมทั้ง
ธุรกิจบริการที่ไทยมีศักยภาพในอนาคต เช่น บริการอู่ต่อเรือ/ซ่อมเรือ และบริการด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยสนับสนุนการลงทุนในกิจการที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร เช่น ธุรกิจการบ าบัดน้ าเสีย 
ธุรกิจการก าจัดขยะและสารพิษ ธุรกิจการรีไซเคิล ธุรกิจการผลิตพลังงานทางเลือก เป็นต้น 

๒.๒.๑.๙ ส่งเสริมการขยายธุรกิจบริการไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน และประเทศอ่ืนๆ 
ในภูมิภาค 

๑) ก าหนดแนวทางในการเจรจาการค้าเพ่ือที่จะเสริมยุทธศาสตร์ในการ
ขยายสาขาบริการของไทยไปยังต่างประเทศ 

๒) สนับสนุนการรวมตัวระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจบริการที่มีความ
เกี่ยวข้องกัน เช่น บริการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ในการขยายตัวไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและต่อรองทางธุรกิจ 



๑๒ 

 

๓) ก าหนดมาตรฐานบริการไทยและมีการรับรองมาตรฐานดังกล่าวโดย
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้บริการไทยมีความน่าเชื่อถือในการส่งออกไปต่างประเทศ  

๒.๒.๑.๑๐ ยุทธศาสตร์ในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และส่งเสริมการ
ลงทุน ภายในประเทศ 

พัฒนาการของเศรษฐกิจไทยพ่ึงพาการลงทุนจากต่างประเทศมาโดย
ตลอด นอกจากนี้ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของภาคบริการไทยไปสู่ระดับที่สามารถแข่งขัน
ได้ในระดับสากลนั้นจะต้องพ่ึงพาเทคโนโลยี ประสบการณ์ และความรู้ความเชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศ การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น ไทยต้องเผชิญกับการ
แข่งขันจากแหล่งการลงทุนในประเทศก าลังพัฒนาที่เปิดกว้างต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทต่างชาติ 
ท าให้ไทยต้องพัฒนาขีดความสามารถในการดึงดูดการลงทุนมากขึ้น ซึ่งการมีบริการสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานที่มีความพร้อมและมีคุณภาพสูง การมีกฎระเบียบของภาครัฐที่ไม่ยุ่งยากและเอ้ือต่อการ
ประกอบธุรกิจเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับนักลงทุนต่างชาติในการตัดสินใจเลือกแหล่งลงทุน ใน
ขณะเดียวกัน การลงทุนจากภายในประเทศก็มีความส าคัญต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอย่าง
ไม่สามารถมองข้ามได้ ดังนั้น การปรับปรุงกฎระเบียบให้มีความสะดวกต่อการลงทุน การพัฒนาภาพ
แวดล้อมในการประกอบธุรกิจ การเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากร และการได้รับการส่งเสริมจาก
ภาครัฐและเอกชนจึงล้วนเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งเสริมการลงทุนทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ 

๒.๒.๑.๑๑ การปรับปรุง กฎกติกาภาครัฐ 
๑) ทบทวน พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมี

ข้อห้ามต่างชาติเข้ามาลงทุนในกิจการทุกประเภทในประเทศไทย เพ่ือส่งเสริมให้มีการลงทุนในสาขา
บริการที่ต้องการประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 

๒) พิจารณาผ่อนปรนกฎระเบียบของส านักงานต ารวจตรวจคนเข้าเมือง 
ที่ก าหนดให้การจ้างงานของคนต่างด้าวต้องมีอัตราส่วนจ านวนคนไม่เกิน ๑ ต่อ ๔ ของการจ้างงาน
ทั้งหมดของกิจการส าหรับธุรกิจบริการที่ใช้ทักษะสูง 

๓) พิจารณาที่จะให้มีมาตรการในการส่งเสริมการลงทุนภายใต้กรอบ
ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับธุรกิจบริการที่มี forward และ backward linkage สูง
กับอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย บริการเช่าใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และบริการอ่ืนๆ ที่
ประเทศไทยยังขาดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ เช่น บริการฝึกอบรมช่างเทคนิคที่เป็นมาตรฐานสากล 
บริการการสื่อสารข้อมูลที่ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า บริการด้านธรณีวิทยาการเหมืองแร่ ฯลฯ 

๒.๒.๑.๑๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริการสาธารณูปโภค 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ให้มีความพร้อมและเหมาะสมต่อการ

ประกอบธุรกิจ เช่น ด้านไฟฟ้า ประปา โทรคมนาคม และกระบวนการและขั้นตอนด้านการขนส่ง
สินค้าที่เพียงพอต่ออุปสงค์และที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการบริหาร
จัดการ เช่น โครงสร้างการขนส่งทางราง การให้บริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน เป็นต้น 

๒.๒.๑.๑๓ การเผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย 



๑๓ 

 

จัดตั้งศูนย์ข้อมูลออนไลน์ (Information Centre) ที่มีลักษณะครบวงจร 
ทั้งนี้ เว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยในภาพรวมไว้ค่อนข้างดีแล้ว ซึ่งหากสามารถน ามาปรับปรุงให้มี
ลักษณะครบวงจรมากข้ึน เช่น มีการเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ของ BOI กับสิทธิประโยชน์จากความ
ตกลงการค้าเสรีอ่ืนๆ เช่น ข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) หรือ ความร่วมมือด้าน
การค้าบริการของอาเซียน (AFAS) เพ่ือให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบทางเลือกในการลงทุนในไทย 
หรือ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการน าเสนอข้อมูลให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น เช่น จัดแบ่งข้อมูลตามประเภทธุรกิจ
โดยน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า เช่น บริการ เหมืองแร่ มีการ
น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริการธรณีวิทยาเหมืองแร่ และบริการ วิศวกรรมเหมืองแร่ เป็นต้น ก็จะช่วย
อ านวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติที่สนใจท าธุรกิจในประเทศไทยได้มากขึ้น ส่งผลให้สามารถ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้มากขึ้นด้วย 

๒.๒.๑.๑๔ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าบริการ 
๑) ภาครัฐควรให้ความส าคัญแก่การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของ

บริการพ้ืนฐานที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของ
นานาชาติ เช่น มาตรฐานบริการด้านการขนส่ง ด้านการสื่อสารด้านการรักษาสุขภาพ ด้านการศึกษา 
และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพ่ือสร้างความมั่นใจในการด าเนินธุรกิจให้กับนักลงทุนทั้งจาก
ต่างประเทศและภายในประเทศ ทั้งนี้รัฐอาจก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าเพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค 
และส่งเสริมการยกระดับคุณภาพของผู้ให้บริการ เพ่ือให้การยกระดับมาตรฐานของภาคบริการของ
ไทยมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบด้วย 

๒) ผลักดันให้มีการรวมกลุ่มและจัดตั้งสมาคมภาคเอกชน เช่น สมาคม
โรงพยาบาลเอกชน สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ และสมาคมการขายตรงไทย เป็น
ต้น ซึ่งจะเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนให้มีการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริการเพ่ือที่จะสามารถ
แข่งขันกับธุรกิจบริการจากประเทศอ่ืนๆ และยังช่วยสนับสนุนการประกอบธุรกิจซึ่งกันและกัน ทั้งใน
แง่การเพิ่มอ านาจต่อรองทางธุรกิจรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและบุคลากร ซึ่งการด าเนินการ
ของภาคเอกชนจะสามารถจัดท าได้รวดเร็วและสะดวกมากกว่าการด าเนินการจากภาครัฐ 

๒.๒.๑.๑๕ ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจบริการด้านสิ่งแวดล้อม 
หลายประเทศทั่วโลกได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการปรับปรุงคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ธุรกิจบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น การผลิตไฟฟ้า การบ าบัดน้ า
เสีย การก าจัดขยะมูลฝอย รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดพลังงานต่างๆ เหล่านี้ควร
ได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังจากภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพลังงานทางเลือกที่สะอาดและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นธุรกิจบริการที่หลายประเทศให้ความส าคัญ เช่น ในเยอรมนี รัฐบาล
ได้ออกนโยบายรับซื้อพลังงานทางเลือกในราคาตายตัว (fixed price) เป็นระยะเวลา ๑๐ ปี พร้อมทั้ง
ให้การสนับสนุนบริษัทที่ต้องการลงทุนในธุรกิจดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการพัฒนาธุรกิจพลังงาน
ทางเลือกอย่างกว้างขวาง และเยอรมนีสามารถลดมลพิษในอากาศได้ถึงร้อยละ  ๑๙ ในปี ๒๕๕๐ 
ประเทศไทยสามารถน านโยบายดังกล่าวมาปรับใช้ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้บริษัทต่างชาติที่
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกเข้ามาท าธุรกิจดังกล่าวในประเทศไทย ในขณะเดียวกัน



๑๔ 

 

รัฐบาลก็ควรก ากับดูแลให้บริษัทเหล่านี้มีการวิจัยและพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในประเทศ
ไทยด้วย 

๒.๒.๒ ข้อเสนอของภาคเอกชนในการพัฒนาภาคบริการของไทย 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ยื่นหนังสือปกขาว (White Paper) ไปยัง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจบริการของ
ภาคเอกชนใน ๔ สาขาบริการ ได้แก่ ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจ ICT และ
อีกกลุ่มที่เป็นพ้ืนฐานของการบูรณาการธุรกิจในทุกเรื่องทุนมนุษย์ในภาคบริการ สรุปข้อเสนอ 
ดังต่อไปนี้  

๒.๒.๒.๑ ธุรกิจก่อสร้าง 
๑) โครงสร้าง 

ปัจจุบันมีการใช้มาตรฐานต่างกันทั้งในส่วนวิชาชีพและการก่อสร้าง 
จึงควรมีมาตรฐานการจัดล าดับชั้นนิติบุคคลวิชาชีพในธุรกิจ (เช่น บริษัทผู้รับเหมา บริษัทผู้ออกแบบ 
ฯลฯ) โดย มาตรฐานวิชาชีพควรให้สภาวิศวกรรับรอง และถ้าหากเป็นมาตรฐานก่อสร้างควรอยู่ภายใต้
การก ากับมาตรฐานโดยสถาบันก่อสร้างแห่งประเทศไทย อีกท้ังควรมีความร่วมมือกับสถาบันการเงินที่
เข้าใจในธุรกิจก่อสร้างเช่น ธนาคารเพ่ือธุรกิจก่อสร้าง หรือการจัดการในรูปแบบกองทุน 

๒) ความเชื่อมโยงและเครือข่าย 
รัฐควรสนับสนุนในการหาเครือข่ายการลงทุน และเอกชนควรร่วมมือ

กันเพ่ือเน้นการลงทุนธุรกิจต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจที่ปรึกษาและธุรกิจก่อสร้าง 
๓) การเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คือ การขาดมาตรการที่เป็นรูปธรรมใน
การส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การวางแผนระยะยาวเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ นอกจากนี้ ภาค
ธุรกิจก่อสร้างขอให้รัฐบาลจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบในการสนับสนุนธุรกิจก่อสร้างในต่างประเทศของ
ไทย (ตัวอย่างเช่น PSDC ของมาเลเซียที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือส่งเสริมธุรกิจวิชาชีพในต่างประเทศ) และควรมี
มาตรการพัฒนาบุคลากรโดยสนับสนุนการค้นคว้าและวิจัย 

๔) การจัดล าดับความส าคัญและเร่งด่วน 
การสร้างสัญญาก่อสร้างที่เป็นธรรม การยกระดับสถาบันก่อสร้างให้

มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมาตรฐานทางธุรกิจ การจัดตั้งสถาบันการเงินที่เข้าใจธุรกิจก่อสร้าง การ
จัดล าดับชั้นผู้รับเหมาที่เป็นมาตรฐาน การก าหนดโทษและการแก้ปัญหาทุจริตที่ทันควัน และการ
ผลักดันให้ธุรกิจวิชาชีพไปสู่ต่างประเทศ 

๒.๒.๒.๒ ธุรกิจท่องเที่ยว 
๑) โครงสร้าง 

ต้องการให้มีมาตรฐานในการให้บริการ โดยเฉพาะ SMEs ที่ยังเป็น
รองธุรกิจขนาดใหญ่ พัฒนามาตรฐานทางด้าน ICT เพ่ือเกื้อหนุนศักยภาพ เช่น การน า Software มา
ใช้กับธุรกิจท่องเที่ยวในหลายๆ ส่วน อีกทั้งควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการก ากับดูแลเรื่องการตรวจสอบ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือขจัดธุรกิจแอบแฝง และธุรกิจผิดประเภทนอกจากนี้
ธุรกิจ SMEs ประสบปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุน 



๑๕ 

 

๒) ความเชื่อมโยงและเครือข่าย 
เอกชนและรัฐควรมีมาตรการร่วมกันในเรื่องการพัฒนาและส่งเสริม

ศักยภาพ อาทิ การพบปะนักธุรกิจ การตรวจสอบธุรกิจผิดกฎหมายร่วมกัน รัฐจัดตั้งศูนย์เพ่ือรับเรื่อง
ร้องเรียนจากเอกชน นอกจากนี้เอกชนจ าเป็นต้องรวมกลุ่มเป็น Cluster และต้องมีสถานะที่เข้มแข็ง
พอที่จะร่วมงานกับรัฐและออกมาตรการที่มีน้ าหนักได้ 

๓) การเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ต้องการให้มีการจัดตั้งกองทุนส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว (Tourism 

Mutual Fund) ซึ่งเป็นกองทุนที่บริหารโดยเอกชนในภาคธุรกิจท่องเที่ยวจัดตั้งจากภาษีของภาค
ท่องเที่ยวทั้งหมดที่จ่ายให้รัฐ นอกจากนี้ ภาคธุรกิจท่องเที่ยวต้องการให้มีความร่วมมือระหว่าง
ภาคเอกชนและกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการพัฒนามาตรฐาน รัฐควรมีบทบาทในการ
ประชาสัมพันธ์มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ SMEs ที่มีต้นทุนจ ากัด รัฐควรสร้างระบบ “Coaching” 
โดยการสนับสนุนตั้งแต่จัดตั้งธุรกิจ ตลอดจนความช่วยเหลือด้านเทคนิค และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
และรัฐควรมีระบบในการรวมแหล่งงานวิจัยและมาตรการส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัย 

๔) อุปสรรค  
ภาคธุรกิจบริการประสบอุปสรรคต่างๆ ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมาย 

คุณภาพของคน การขาดแคลนสายอาชีพ บุคลากรขาดความภาคภูมิใจในสายอาชีพโรงแรม การ
สื่อสารกับรัฐบาลมีปัญหา เช่น การที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือไม่ตรงจุด 

๕) การจัดล าดับความส าคัญและเร่งด่วน 
การบังคับใช้กฎหมาย การยกระดับมาตรฐานธุรกิจท่องเที่ยว การ

พัฒนาคน การท างานร่วมกันระหว่างรัฐกับเอกชน และความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
๒.๒.๒.๓ ธุรกิจโลจิสติกส์ 

๑) โครงสร้าง 
ควรมีการยกระดับมาตรฐานให้เป็นมาตรฐานกลาง เช่น การก าหนด

มาตรฐานในอุปกรณ์และเครื่องมือในกิจกรรมโลจิสติกส์ มาตรฐานการบริการของพนักงานขับรถ 
นอกจากนี้ต้องการให้มีกฎหมายเฉพาะในการก ากับดูแลธุรกิจโลจิสติกส์ และมีหน่วยงานเจ้าภาพ
เฉพาะ และการปรับปรุงกฎเกณฑ์ทางด้านศุลกากร เพ่ือเอ้ือต่อการขนส่ง การผ่านแดน และลดพิธี
การทางศุลกากร 

๒) ความเชื่อมโยงและเครือข่าย 
ภาคเอกชนต้องการให้มีการจัดตั้งสภาผู้ประกอบการ Logistics เพ่ือ

เป็นตัวแทนผลักดันโครงการต่างๆ และเพ่ือให้รัฐรับฟังความคิดเห็นจากเอกชนมากขึ้น  รัฐควร
สนับสนุนการสร้างเครือข่ายกับต่างประเทศ 

๓) การเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ภาคเอกชนต้องการให้มีการจัดท าคู่มือทางกฎหมายในการเข้าไป

ประกอบกิจการโลจิสติกส์ในประเทศกลุ่มอาเซียน และให้มีหน่วยงานรับผิดชอบการจัดอบรมบุคลากร
ในธุรกิจโลจิสติกส์ 

๔) การจัดล าดับความส าคัญและเร่งด่วน 



๑๖ 

 

ภาคธุรกิจโลจิสติกส์ต้องการให้มีกฎหมายเฉพาะสาขาธุรกิจโลจิ
สติกส์ การก่อตัง้สภาผู้ประกอบการโลจิสติกส์โดยมีหน่วยงานภาครัฐดูแลเฉพาะ นอกจากนี้ต้องการให้
ภาครัฐมีนโยบายที่สอดคล้องและชัดเจนในเรื่องใบอนุญาตประเภทต่างๆ  และต้องการให้รัฐมี
มาตรการอุดหนุนธุรกิจ โลจิสติกส์ 

๒.๒.๒.๔ ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑) โครงสร้าง 

สิ่งที่กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเล็งเห็นในการ
พัฒนาโครงสร้าง ได้แก่ การพัฒนามาตรฐานในการคิดค้น Software การพัฒนาบุคลากรให้มีความคิด
สร้างสรรค์ (Creative Thinking) การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารให้มีความทันสมัยและเข้าใจธุรกิจ ควรก าหนดเกณฑ์ใบอนุญาตกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ที่ชัดเจนตามหลักสากล  

๒) ความเชื่อมโยงและเครือข่าย 
ควรยกระดับความร่วมมือระหว่าง กสทช. และกระทรวงเทคโนโลยี

และการสื่อสาร รัฐบาลควรส่งเสริมให้มี Submarine Cable และ Gateway เพ่ือเชื่อมต่อกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน และสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) นอกจากนี้รัฐควรส่งเสริมการให้ความรู้กับ
ผู้ประกอบการ 

๓) การเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ควรมีการส่งเสริมการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูล (Data Center) ใน

ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน และส่งเสริมการลงทุนในประเทศกลุ่ม CLMV นอกจากนี้ ต้องการให้
มีการรวมกลุ่มภาคเอกชนเป็น Cluster เพ่ือแข่งขันกับต่างชาติ 

๔) การจัดล าดับความส าคัญและเร่งด่วน 
ควรเร่งผลักดันอุตสาหกรรม Software และพัฒนาองค์ความรู้ของ

บุคลากร สร้างให้บุคลากรมี Creative Thinking ส่งเสริมนวัตกรรม ICT โดยเฉพาะด้าน Software 
และ Network ส่งเสริมความเข้าในธุรกิจของผู้ก ากับดูแล การจัดสรรคลื่นความถี่อย่างเป็นธรรม ลด
ค่าเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างประเทศให้แข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้านได้ ให้ความส าคัญกับการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐานความเร็วสูง (High Speed/Broadband Infrastructure Investment) เร่งรัดออกกฎ
ห้ามครอบครองสิทธิข้ามสื่อ โดยก าหนดข้อห้ามการซื้อหรือควบรวมกิจการข้ามประเภท เช่น กิจการ
วิทยุโทรทัศน์ที่ถูกครอบง าโดยบริษัทโทรคมนาคม ปรับปรุงกฎหมายการประมูลคลื่นความถี่ให้มี
ข้อยกเว้นส าหรับกิจการขนาดเล็ก ควรปลดสื่อออกจากรัฐ จะช่วยเพ่ิมช่องทางการรับรู้ข้อมูลแก่
ประชาชน 

๒.๒.๒.๕ ทุนมนุษย์ภาคบริการ 
๑) โครงสร้าง 

มาตรฐานของบุคลากรในประเทศที่ควรได้รับการพัฒนามีดังต่อไปนี้ 
คือ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะด้านบริหารจัดการ การวางแผน การตลาด ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาตรฐานด้านฝีมือแรงงาน มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานการให้บริการ โดยเฉพาะ SMEs 
ซึ่งยังด้อยกว่าธุรกิจขนาดใหญ่อยู่มาก นอกจากนี้ควรมีการต้ังโครงการส าคัญ (Winning Project) 



๑๗ 

 

ด้านการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทุนมนุษย์ภาคบริการเพ่ือช่วยพัฒนาขีดความสามารถ ของ
ประเทศ และให้สภาวิชาชีพท างานร่วมกับภาคเอกชน ภาคการศึกษาและภาครัฐเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 

๒) ความเชื่อมโยงและเครือข่าย 
ภาครัฐควรสร้างนโยบายและแผนงานด้านทุนมนุษย์เพ่ือรองรับการ

เปิดเสรีภาคบริการอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีการสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐมากกว่านี้ ภาครัฐควรประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐให้มากขึ้นภาครัฐควรประสานงาน
กับเอกชนให้มากข้ึน นอกจากนีค้วรมีการจัดตั้งสภาทุนมนุษย์ภาคธุรกิจบริการ 

๓) การเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
การปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน 

การฝึกอบรมระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านทักษะภาษาต่างประเทศ  
การสร้างเครื่องมือรับรองคุณภาพมาตรฐานของบัณฑิตให้เท่าเทียมกัน ควรน าจุดเด่นของไทยไปใช้ใน
การพัฒนาที่ยั่งยืน เช่นการหลอมรวมศิลปวัฒนธรรมและศิลปวิทยา และความเป็นเสน่ห์ไทยในงาน
บริการ 

 
๒.๓  สรุปกรอบแนวคิด  

การเปิดเสรี (การผูกพันเปิดตลาด) การค้าบริการภายใต้ความตกลง FTAs โดยส่วนใหญ่ได้
ใช้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement on Trade in Services: GATS) 
เป็นพ้ืนฐานในการเจรจาจัดท าความตกลง ซึ่ง FTAs ที่ไทยทั้งหมดได้ใช้ GATS เป็นพ้ืนฐานในการ
จัดท าข้อบทและพันธกรณีต่างๆ  

ในการเจรจาส าหรับการจัดตั้ง FTA ของไทยในอนาคตจะยังคงใช้หลักการและวิธีปฏิบัติ
ตลอดจนกระบวนการเจรจาอิงตาม GATS แต่อาจมีการปรับหรือประยุกต์บางส่วนและบาง
กระบวนการให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเจรจาเปิดเสรีทางการค้า FTA ยุคใหม่ โดยหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับการเจรจาและหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ยังคงด าเนินนโยบายเดิมในการก าหนดท่าทีใน
การจัดท าข้อผูกพันเปิดตลาดของไทยที่ต้องมีการด าเนินตามนโยบายของรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอรัฐบาล รวมทั้งใช้แหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ในการประกอบการก าหนดท่าที อาทิ 
การหารือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผลของการหารือกับภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน เป็น
ต้น ทั้งนี้ เพ่ือให้การเปิดตลาดการค้าบริการของไทยภายใต้ความตกลง FTA เป็นการได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ทางการค้าและเศรษฐกิจ ตลาดจนการเป็นอยู่ที่ดีของประชากรภายในประเทศในฐานะ
เป็นผู้บริโภค  

อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาจัดท า FTA มียุทธศาสตร์หรือแนวทาง
ที่ชัดเจน ใช้ในการเจรจาจัดท า FTA ไทยก็จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะผลประโยชน์ก็จะ
ตกสู่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ดังนั้น ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการเจรจาเพ่ือการเปิดตลาด
ภายใต้ FTA จึงควรถูกก าหนดขึ้นจากการศึกษาวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นย า (แม้ว่าข้อมูลการค้าบริการ
จะขาดสถิติด้านการค้าที่น่าเชื่อถือได้ก็ตาม ด้วยข้อจ ากัดของการเก็บสถิติภาคบริการของไทยยังไม่
สมบูรณ์) โดยรวบรวมข้อมูลจากทุกแหล่งข้อมูลทั้งในและนอกประเทศไทย ตลอดจนการน าปัจจัย
สภาพแวดล้อมจากทุกมิติเข้าประกอบการศึกษา 



 
 

 
บทที่ ๓ 

สถานการณ์การเปิดตลาดการค้าบริการของไทย 
 
 

๓.๑  ภาพรวมสถานการณ์การค้าบริการของไทย 
ปัจจุบันกระแสการเปิดเสรีทางการค้ามีแนวโน้มที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงในหลายมิติ จึงไม่

สามารถแยกบริบทด้านการค้าสินค้า บริการ และการลงทุนออกจากกัน อีกทั้งยังเชื่อมโยงไปสู่ประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี นวัตกรรม การเคลื่อนย้ายของทุนการเงินและทุนมนุษย์ ในช่วงเวลาที่ผ่าน
มา ประเทศไทยได้รับการยอมรับในฐานะเป็นผู้ผลิตสินค้ารายส าคัญของโลก ขณะที่ยังขาดความ
ชัดเจนของกรอบ ทิศทาง นโยบายและกลไกการพัฒนาภาคบริการโดยรวมที่สามารถใช้จุดแข็งและ
โอกาสที่มีอยู่ อาทิ การท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง อีกทั้งสภาพแวดล้อมภายในประเทศยังไม่
เอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของภาคเอกชน อาทิ ด้านกฎระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น 

ภาคบริการมีความส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน โดยมีสัดส่วนมากกว่า 
ร้อยละ ๕๐ ของ GDP ของประเทศ (ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ) และมูลค่าส่งออกบริการของไทยเป็นล าดับที่ ๒๘ ของโลก (ข้อมูลจากองค์การการค้าโลก) 
ไทยจึงน่าที่จะใช้นโยบายการเปิดเสรีภาคบริการเป็นเครื่องมือในการพัฒนาภาคบริการของประเทศ 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถแข่งขันได้ ในเวทีสากล โดยการพัฒนาภาคบริการ
ภายในประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพของภาคบริการ และการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคบริการซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ที่ระบุว่า “พัฒนา
ฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา 
สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่งคงทางเศรษฐกิจและสังคม” 

เมื่อเปรียบเทียบภาคบริการในประเทศ สมาชิกอาเซียนในปัจจุบันแล้ว จะเห็น ได้ว่า 
สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความพร้อมที่สุด และน่าจะได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรีภาคบริการใน
ภาพรวมภายใต้กรอบอาเซียนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ มาเลเซียและไทย ขณะที่อินโดนีเซียและ
ฟิลิปปินส์บรูไน และเวียดนาม น่าจะอยู่ในกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ถัดไป และกลุ่มที่ได้ รับประโยชน์
ล าดับหลัง ได้แก่ กัมพูชา ลาว และพม่า ตามล าดับ 

๓.๑.๑ แนวโน้มธุรกิจภาคการบริการ 
๓.๑.๑.๑ เศรษฐกิจไทย ปี ๒๕๕๖ : ภาคการบริการ 

ภาคบริการโดยเฉพาะการก่อสร้าง การค้าส่งค้าปลีก โรงแรมและ
ภัตตาคาร ก็ยังขยายตัวสูงต่อเนื่องตามก าลังซื้อภายในประเทศ ก าลังซื้อของประเทศเพ่ือนบ้าน และ
การท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวค่อนข้างรวดเร็ว 



๑๙ 

 

๓.๑.๑.๒ คาดการณ์เศรษฐกิจภาคการบริการไทยช่วงปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ 
ภาคบริการมีการขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ ๔.๐-๕.๐ หรือเฉลี่ยร้อยละ 

๔.๖ ซึ่งเป็นการขยายตัวในระดับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (เฉลี่ยร้อยละ ๓.๑) โดย
การขยายตัวเป็นผลจากการขยายตัวของสาขาการก่อสร้าง ตามความต้องการที่อยู่อาศัย การ
ทะนุบ ารุงสาธารณูปโภค และการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ ในขณะที่สาขาขนส่ง การจัด
จ าหน่าย (ค้าส่งค้าปลีก) มีการขยายตัวตามปัจจัยการบริโภคสินค้า และการขยายตัวของการท่องเที่ยว
ที่มาจากการเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจากประเทศ
จีน และอินเดีย อย่างไร ก็ตาม คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๕๗ การท่องเที่ยวอาจมีการขยายตัวคงที่ ซึ่งเป็น
ผลจากเศรษฐกิจชะลอตัวในจีนและอินเดีย ขณะที่การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐจะเป็น
ปัจจัยส าคัญในการบ่งชี้ การเติบโตของภาคบริการภายในประเทศปี ๒๕๕๗ และส่งผลต่อการ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง การขนส่งและโลจิสติกส์ให้ขยายตัวตามมา ส่วนการส่งออกบริการของไทยไป
ต่างประเทศ (การออกไปลงทุนในต่างประเทศ) ในปี ๒๕๕๗ มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นซึ่งเป็นผลต่อเนื่อง
จากการลงทุนของไทยในต่างประเทศปี ๒๕๕๖ ในสาขาการจัดจ าหน่าย (ค้าปลีก) การก่อสร้าง การ
บริการที่เกี่ยวเนื่องจากการเกษตร และการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานและเหมืองแร่ อย่างไรก็ดี 
คาดการณ์ว่าสัดส่วน การลงทุนในภาคบริการทั้งหมดของไทยยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี ๒๕๕๓ 
โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอยู่ในระดับร้อยละ ๕๑ และการลงทุนภาคบริการในประเทศไทยมี
สัดส่วนอยู่ในช่วงร้อยละ ๔๐-๕๐ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางการเมืองและการก่อสร้างโครงสร้างขั้น
พ้ืนฐาน 
 

 
 

ภาพที่ ๑ สัดส่วนการลงทุนในภาคบริการของไทย ปี ๒๕๕๓ 
 



๒๐ 

 

๓.๑.๒ ภาคบริการอาเซียนและสัดส่วนภาคบริการของไทย 
 

 
 

ภาพที่ ๒ การกระจายตัวเงินลงทุนตรงจากต่างประเทศในอาเซียนต่อปี เฉลี่ย ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๓ 
 

ที่มา: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 
๒๐๑๒. ASEAN Community in Figures ๒๐๑๑ 

 
ตัวเลขการลงทุนจากต่างประเทศที่กระจุกตัวที่สิงคโปร์แสดงให้เห็นว่า สิงคโปร์

ยังคงเป็น “ประต”ู ของการลงทุนจากต่างประเทศที่ไหลเข้าสู่อาเซียน ดังจะเห็นได้จากรูปที่ ๒ แสดง
ถึงสองในสามของเงินลงทุนตรงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันมาจากสิงคโปร์ อันเป็นผลมา
จากบริษัทข้ามชาติที่มีการจัดตั้งส านักงานภูมิภาค (Regional Headquarter) หรือจัดตั้งธุรกิจเพ่ือ
ส่งออกบริการไปยังภูมิภาคอาเซียน ซึ่งในกรณีของประเทศไทยนั้น บริษัทข้ามชาติที่มีรายได้สูงสุด ๒๐ 
อันดับแรกในประเทศไทย ปี ๒๕๕๔ มีจ านวน ๕ บริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทญี่ปุ่น ที่มีการถือหุ้น
และด าเนินการผ่านส านักงานภูมิภาคที่สิงคโปร์ ในขณะที่บริษัทอเมริกันใช้หมู่เกาะเคย์แมนเป็น
ทางผ่านด้วยเหตุผลทางภาษี 

๓.๑.๓ ความท้าทาย 
รายงานประจ าปีความสามารถในการแข่งขันโลก (World Competitiveness 

Yearbook) ซึ่งจัดท าโดยสถาบันเพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการ (Institute for Management 
Development-IMD) ได้ประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในหลายประเด็น รูปที่ 
๓ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของแรงงานในภาคการผลิตและบริการในปี ๒๕๕๔ ซึ่งจะเห็นได้ว่า 
สิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีรายได้ประชากรสูงสุดในอาเซียน มีประสิทธิภาพของแรงงานในภาค
บริการที่สูงกว่าในภาคการผลิตเล็กน้อย ในขณะประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกที่มีระดับ
รายได้ประชากรเป็นที่สองในภูมิภาค มีประสิทธิภาพของแรงงานในภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม



๒๑ 

 

ที่เทียบเคียงกัน แต่ประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีระดับรายได้ประชากรเป็นที่สามกลับมี
ประสิทธิภาพแรงงานในภาคบริการเพียงครึ่งหนึ่งของประสิทธิภาพแรงงานในภาคการผลิตเท่านั้น 
ภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า โครงสร้างเศรษฐกิจของไทยที่มีช่องว่างระหว่างประสิทธิภาพของแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการอย่างมีนัยส าคัญเป็นโครงสร้างที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาไปสู่
เศรษฐกิจที่มีความมั่งค่ังมากขึ้น 
 

 
 

ภาพที่ ๓ ประสิทธิภาพของแรงงานในภาคการผลิตและภาคบริการปี ๒๕๕๔ 
 

ที่มา IMD World Competitiveness Yearbook ๒๐๑๒ 
 

การประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการไทยในรายสาขา พบว่า
สิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีศักยภาพในภาคบริการมากที่สุดในอาเซียน อาทิ บริการทางการเงิน 
โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางบกและทางอากาศ การผลิตไฟฟ้า การสื่อสาร เป็นต้น รองลงมาได้แก่ 
มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ตามล าดับ ยกเว้นในสาขาการสื่อสารที่ฟิลิปปินส์มีศักยภาพ
ดีกว่าไทย 

กล่าวโดยสรุป ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคบริการเป็น
อันดับที่ ๓ ในอาเซียนโดยเป็นรองมาเลเซียและสิงคโปร์ หากมีการเปิดเสรีตลาดบริการในอาเซียน 
ประเทศไทยมีโอกาสที่จะตักตวงผลประโยชน์ด้วยข้อได้เปรียบทางด้านท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศ
ที่เชื่อมต่อทางคมนาคมทางบก อากาศ และทางทะเลกับหลายประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย พม่า ลาว 
กัมพูชา และจีน แต่ที่ผ่านมาไทยมีการลงทุนด้านบริการในประเทศเพ่ือนบ้านน้อยมาก เมื่อเทียบกับ
มาเลเซีย และสิงคโปร์ เนื่องจากภาคบริการของไทยมีศักยภาพต่ า ดังนั้น การบ้านที่ส าคัญของรัฐบาล
ไทยคือ ประเทศไทยต้องด าเนินการนโยบายเร่งด่วนเพ่ือที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน



๒๒ 

 

ในภาคบริการโดยเฉพาะบริการขนส่ง และโลจิสติกส์ให้สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียนและนอก
ภูมิภาคอาเซียน  

 
๓.๒  การเปิดเสรีการค้าบริการของไทยภายใต้ความตกลงการค้าเสรี  

๓.๒.๑ สนธิสัญญา/ความตกลงการค้าเสรีทวิภาคี (Bilateral FTA) และความตกลง
การค้าเสรีระดับภูมิภาค (Regional FTA) ที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน 

ไทยมีความตกลงเปิดเสรีด้านการค้าบริการที่มีผลบังคับใช้แล้วจ านวน ๖ ฉบับ แยก
เป็น ความตกลงทวิภาคี ๒ ฉบับ และความตกลงระดับภูมิภาค จ านวน ๔ ฉบับ ดังต่อไปนี้ 

๓.๒.๑.๑  ความตกลงทวิภาค ี
๑) ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thailand - Australia 

Free Trade Agreement: TAFTA) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การเจรจาเพิ่มเติมในเรื่องข้อบทและการเปิดตลาด 

๒) ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (Japan - Thailand 
Economic Partnership Agreement: JTEPA) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยมี
การทบทวนข้อบทและข้อผูกพันเปิดตลาดทุกๆ ๕ ปี 

๓.๒.๑.๒  ความตกลงระดับภูมิภาค 
๑) กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (ASEAN Framework 

Agreement on Services: AFAS) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๘ โดยสมาชิกทยอยเปิด
ตลาดให้แก่กันเป็นรอบๆ และเปิดตลาดในระดับที่สูงขึ้น และขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการส าหรับ
การเจรจาเพ่ือปรับปรุงกรอบความตกลงฯ และยกระดับให้เป็นความตกลงที่มีเนื้อหาครอบคลุม
ประเด็นบริการที่สมบูรณ ์

๒) ความตกลงการค้าบริการระหว่างอาเซียน -จีน (ASEAN - China 
Agreement on Trade in Services) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ส าหรับข้อผูกพัน
เปิดตลาดชุดที่ ๑ และในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ส าหรับข้อผูกพันเปิดตลาดชุดที่ ๒ 

๓) ความตกลงการค้าบริการระหว่างอาเซียน-เกาหลี (ASEAN - Korea 
Trade in Services Agreement) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ อยู่ระหว่างการ
การศึกษาผลกระทบที่เกิดจากความตกลงด้านการค้าบริการ เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงส าหรับการ
เจรจาเปิดเสรีด้านการค้าบริการในรอบต่อไป  

๔) ความตกลงเพ่ือจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 
(Agreement Establishing the ASEAN - Australia - New Zealand Free Trade Area: 
AANZFTA) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาทบทวนข้อบท
และข้อผูกพันเปิดตลาด 

๓.๒.๒  การเจรจาจัดท าความตกลงการค้าบริการของไทยกับคู่เจรจาในปัจจุบัน 
ปัจจุบันไทยจัดท าความตกลงการค้าบริการกับคู่เจรจาเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ยังไม่มี

ผลบังคับใช้จ านวน ๒ ฉบับ และอยู่ระหว่างการเจรจาจ านวน ๕ ฉบับ ดังต่อไปนี้ 



๒๓ 

 

๓.๒.๒.๑  การจัดท าความตกลงการค้าบริการที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ยัง ไม่มีผล
บังคับใช้ 

๑) ความตกลงการค้าเสรีไทย-เปรู (Thailand – Peru Free Trade 
Agreement) ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอสรุปผลการเจรจาในเรื่องอ่ืน เนื่องจากเป็นความตกลงแบบองค์
รวม (Comprehensive Agreement) ซึ่งจะลงนามได้เม่ือสามารถสรุปผลการเจรจาทุกเรื่องแล้วเสร็จ 

๒) ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (Thailand – Chile Free Trade 
Agreement) โดยรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ และคาดว่าจะ
ลงนามความตกลงฯ และจะมีผลบังคับใช้ภายในปี ๒๕๕๖ 

๓.๒.๒.๒  การจัดท าความตกลงการค้าบริการที่อยู่ระหว่างการเจรจา 
๑) ความตกลงทวิภาค ี

(๑) ความตกลงเปิดเสรีไทย -อินเดีย (Thailand - India Free 
Trade Agreement: TIFTA) อยู่ระหว่างจัดท าข้อบทการค้าบริการและข้อเสนอเปิดตลาดการค้า
บริการ 

(๒) ความตกลงการค้าเสรีไทย - สหภาพยุโรป (Thailand - EU 
FTA) เริ่มการเจรจาครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมเีป้าหมายสรุปผลการเจรจาภายใน ๒ ปี  

๒) ความตกลงระดับภูมิภาค 
(๑) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (ASEAN - India Free 

Trade Agreement: AIFTA) สามารถสรุปผลภาพรวมการเจรจาจัดท าความตกลงการค้าบริการได้
แล้ว คงเหลือประเด็นด้านเทคนิค ๑ ประเด็น และปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการขัดเกลาถ้อยค าทาง
กฎหมาย (Legal scrubbing)  

(๒) ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN - Japan 
Comprehensive Economic Partnership: AJCEP) อยู่ระหว่างการเจรจาจัดท าข้อบทบริการและ
ข้อผูกพันเปิดตลาด คาดว่าจะสามารถสรุปผลการเจรจาได้ภายในปี ๒๕๕๖ 

(๓) ความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional 
Comprehensive Economic Partnership: RCEP) เป็นการจัดท าความตกลงเปิดเสรีระหว่าง
อาเซียน และคู่เจรจา ๖ ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และอินเดีย เริ่ม
การเจรจาอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีเป้าหมายสรุปผลการเจรจาภายในปี 
๒๕๕๘ 

(๔) ความตกลงการค้าเสรีไทย -สมาคมการค้าเสรีแห่งยุ โรป 
(Thailand - EFTA Free Trade Agreement: TEFTA) ไทยอยู่ระหว่างการด าเนินการตามขั้นตอนที่
ก าหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญและคาดว่าจะสามารถเริ่มการเจรจาได้ในปี ๒๕๕๖ ล่าสุด ได้มีการประชุม
หารือเจ้าหน้าที่ระดับสูงอย่างเป็นทางการเพ่ือพิจารณาการรื้อฟ้ืนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-
EFTA เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖  

(๕) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลาย
สาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and 



๒๔ 

 

Econo๐mic Cooperation: BIMSTEC) ยังจัดท าข้อบทบริการไม่แล้วเสร็จ และยังไม่มีการเจรจาต่อ
แต่อย่างใด 

(๖) ความตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ (Thai - New Zealand 
Free Trade Agreement: TNZFTA) ทั้งสองฝ่ายมีพันธกรณีที่จะต้องเจรจาจัดท าข้อบทบริการ โดย
ปัจจุบันยังไม่เริ่มการเจรจา 

๓.๒.๓ ความคืบหน้าและแนวโน้มการจัดท าความตกลงการค้าเสรีด้านบริการของไทยใน
อนาคต 

๓.๒.๓.๑ การเจรจาเขตการค้าเสรีประเทศชายฝั่ งแปซิ ฟิก  (Trans-Pacific 
Partnership : TPP) ไทยด าเนินการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางการเจรจาและผลกระทบจากการ
จัดท าความตกลง TPP แล้ว โดยอยู่ระหว่างการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ 
รวมทั้งการศึกษาเชิงลึก เพ่ือประกอบการขอความเห็นชอบกรอบการเจรจา และเป็นแนวทางในการ
เจรจา รวมทั้งการเตรียมตัวรองรับผลกระทบ 

๓.๒.๓.๒ ความตกลงการค้าเสรีไทย-แคนาดา ก าลังอยู่ระหว่างการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการจัดตั้ง และอยู่ระหว่างการจัดเตรียมกรอบการเจรจาส าหรับการจัดท าความตกลง
ภายใต้กระบวนการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ซึ่งคาดว่าไทยน่าจะเริ่มต้นเจรจาจัดท าความตกลง
การค้าเสรีไทย-แคนาดาในต้นปี ๒๕๕๗ (หากเป็นไปตามเป้าหมายเดิม) 

 



๒๕ 

 

ตารางท่ี ๑ สรุปการจัดท าความตกลงการค้าบริการของไทย (ณ มิถุนายน ๒๕๕๖) 
 
มีผลใช้บังคับแล้ว (๑๑ ฉบับ: ทวิภาคี ๕ ฉบับ/ ภูมิภาค ๖ ฉบับ) 
ประเทศคู่สัญญา สถานะ  
ไทย-ออสเตรเลีย  มีผลใช้บังคับเมื่อปี ๒๕๔๘  

 อยู่ระหว่างทบทวนการเปิดตลาดการค้าบริการเพ่ิมเติม 

ประเทศคู่สัญญา สถานะ  
ไทย-นิวซีแลนด์  มีผลใช้บังคับเมื่อปี ๒๕๔๘  

 อยู่ระหว่างทบทวนความตกลงและเปิดตลาดการค้าบริการเพ่ิมเติม  

ไทย-ญี่ปุ่น  มีผลใช้บังคับเมื่อปี ๒๕๕๐  
 อยู่ ร ะหว่ า งทบทวนความตกลง เ พ่ิม เ ติ ม ในหลายข้ อบท  ปรั บปรุ ง

เอกสารแนบท้าย และเปิดตลาดการค้าบริการเพิ่มเติม  
ไทย-อินเดีย  อยู่ระหว่างเจรจาจัดท าความตกลงการค้าบริการและการลงทุน 

อาเซียน  ตารางข้อผูกพันการค้าบริการชุดที่ ๘ มีผลใช้บังคับแล้ว 
 อยู่ระหว่างการจัดท าตารางข้อผูกพันการค้าบริการชุดที่ ๙ ซึ่งจะเปิดตลาด

บริการเพิ่มเติมจากชุดที่ ๘ จ านวน ๒๔ สาขาบริการย่อย 
อาเซียน-จีน  ไทย สมาชิกอาเซียน และจีนได้ส่งข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ ๒ 

เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เหลืออินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ที่ยังไม่ให้
สัตยาบัน เมื่อให้สัตยาบันครบแล้วข้อผูกพันจึงมีผลใช้บังคับสมบูรณ์ 

 สมาชิกเตรียมจัดท าข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ ๓  
ประเทศคู่สัญญา สถานะ  
อาเซียน- 
เกาหลีใต้ 

 มีผลใช้บังคับเมื่อปี ๒๕๕๓ 
 มีข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการชุดแรกแล้ว เตรียมการทบทวนเพ่ือปรับปรุง

การเปิดตลาดบริการและการลงทุนต่อไป 

อาเซียน-ญี่ปุ่น  อยู่ระหว่างจัดท าความตกลงการค้าบริการ และความตกลงการลงทุน 

อาเซียน-
ออสเตรเลีย-
นิวซีแลนด์ 

 เริ่มใช้เมื่อปี ๒๕๕๓  
 อยู่ระหว่างทบทวนข้อบทของความตกลงและเจรจาเปิดตลาดบริการเพ่ิมเติม  

ไทย-ชิล ี  สรุปผลการเจรจาจัดท าความตกลงการค้าบริการแล้วเมื่อปี ๒๕๕๕  
 ความตกลงได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว ขณะนี้ก าลังรอความพร้อมใน

การลงนามของทั้งสองฝ่าย 
ไทย-เปรู 
 

 สรุปผลการเจรจาจัดท าความตกลงการค้าบริการแล้วเมื่อปี ๒๕๕๕ รอการ
สรุปผลการเจรจาเปิดเสรีสินค้าส่วนที่เหลือ เพ่ือให้มีการลงนามและมีผลใช้



๒๖ 

 

มีผลใช้บังคับแล้ว (๑๑ ฉบับ: ทวิภาคี ๕ ฉบับ/ ภูมิภาค ๖ ฉบับ) 
ประเทศคู่สัญญา สถานะ  

บังคับไปพร้อมกัน  

อาเซียน-อินเดีย  อยู่ระหว่างจัดท าความตกลงการค้าบริการ และความตกลงการลงทุน 
 ด าเนินการการเจรจาเปิดเสรีสินค้าส่วนที่เหลือ 

 
อยู่ระหว่างการเจรจาจัดท าใหม่ (๓ ฉบับ : ทวิภาคี ๒ ฉบับ/ ภูมิภาค ๑ ฉบับ) และเตรียมการ
เจรจาจัดท า ๓ ฉบับ 
ประเทศคู่เจรจา สถานะ 
BIMSTEC๑  ลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งเขตการค้าเสรี BIMSTEC เมื่อ 

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๗  
 เตรียมการเจรจาจัดท าความตกลงการค้าบริการ 

ไทย-สหภาพ
ยุโรป 

 เริ่มเข้าสู่กระบวนการเจรจาจัดท าความตกลงตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ มีเป้าหมาย
สรุปผลภายใน ๒ ปี  

ประเทศคู่เจรจา สถานะ 
ไทย-เอฟตา  อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดท ากรอบการเจรจาตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๙๐ และ

เตรียมการเจรจาจัดท าความตกลง 

ไทย-แคนาดา  อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดท ากรอบการเจรจาตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๙๐ และ
เตรียมการเจรจาจัดท าความตกลง 

Trans-Pacific 
Strategic 
Partnership 
Agreement 
(TPP๒) 

 อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมการ
เจรจากับสมาชิก TPP 

 

                                                 
๑ ประกอบด้วยสมาชิก 7 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ เนปาล ภฏูาน อินเดีย ศรลีังกา พม่า และไทย 
๒ ประกอบด้วยสมาชิก 9 ประเทศ ได้แก่ บรไูน สิงคโปร์ มาเลเซยี เวยีดนาม ชิลี เปรู สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 

และนิวซีแลนด์  



๒๗ 

 

๓.๓  แนวทางการผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการ 
อุตสาหกรรมบริการของไทยมีอัตราเติบโตต่อเนื่องจากการบริโภคภายในประเทศและ การ

ส่งออกนอกประเทศ โดยที่มีทั้งผู้ให้บริการจากต่างชาติเข้ามาจัดตั้งกิจการเพ่ือให้บริการกับคนใน
ประเทศและผู้ประกอบการไทยที่จัดตั้งกิจการภายในประเทศ ในเวลาเดียวกันไทยก็ได้ส่งออกบริการ
หรือให้บริการกับชาวต่างชาติในอัตราส่วนที่เติบโตต่อเนื่องในสาขาบริการท่องเที่ยว ขนส่ง ค้าส่ง ค้า
ปลีก สุขภาพ ซึ่งอยู่ในรูปแบบ Mode ๒ ส่วนบริการก่อสร้างอยู่ใน Mode ๓ 

ธุรกิจบริการที่จัดตั้งขึ้นส่วนใหญ่หรือเกือบร้อยละ ๙๙ เป็นการจัดตั้งภายใต้กลไกปกติ ของ
ตลาด โดยเข้ามาขออนุญาตจัดตั้งนิติบุคคลเป็นรายกรณีตามกฎหมายปกติ ไม่ได้เข้ามาจัดตั้งกิจการ
ภายใต้สิทธิประโยชน์ FTA แต่ในอนาคตคาดว่าการเข้ามาของธุรกิจต่างชาติภายใต้สิทธิ FTAs จะมี
เพ่ิมมากขึ้นตามจ านวนและสิทธิประโยชน์ของ FTAs ที่เพ่ิมขึ้น ผลจากการเพ่ิมขึ้นของการเข้ามา
ประกอบธุรกิจของต่างชาติภายใต้ FTAs ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมบริการไทย และต้องการเปลี่ยนแปลง
และปรับตัวไปตามสถานการณ์ในโลกการค้ายุคใหม่ แต่ก็มีประเด็นหนึ่งที่น่าเป็นห่วงคือการแข่งขัน
ระหว่างผู้ประกอบการในตลาดภายในประเทศที่เพ่ิมขึ้นสูง เป็นการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบกิจการ
ภายในประเทศและผู้ประกอบกิจการใหม่จากต่างประเทศ ซึ่งในบางกรณีอาจส่งผลเสียต่อ
อุตสาหกรรมบริการของไทยอันเนื่องมาจากการแข่งขันไม่ได้ของผู้ประกอบกิจการไทยและอาจต้องปิด
กิจการในท้ายที่สุด และอาจมีผลตามมาคือการมีอ านาจเหนือตลาดของผู้ประกอบกิจการ 

การศึกษานี้จึงได้วิเคราะห์ศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยภายใต้ FTAs และ
สรุปการศึกษาพอสังเขปเกี่ยวกับแนวทางการผูกพันการเปิดตลาดบริการรายสาขา ดังต่อไปนี้ 

๓.๓.๑ Legal Services (บริการให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย) 
ผู้บริโภคชาวไทยต้องพ่ึงพาที่ปรึกษาต่างชาติซึ่งเชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่าง

ประเทศรวมทั้งกฎหมายของประเทศต่างๆ ขณะที่ปรึกษาไทยมีความช านาญด้านกฎหมายของไทย
รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมของไทยมากกว่าที่ปรึกษาต่างชาติ 

ดังนั้น ไทยควรพิจารณาผูกพันเปิดตลาดใน Mode ๓ ให้ที่ปรึกษากฎหมายต่างชาติ
สามารถเข้ามาให้บริการเฉพาะด้านกฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้น ยกเว้นการให้ค าปรึกษาที่
เกี่ยวกับกฎหมายไทย ส่วนการเข้าให้บริการใน Mode ๔ ห้ามให้มาท างานเป็นทนายความ รวมทั้งให้
ก าหนดเงื่อนไขต้องได้รับใบอนุญาตการท างานตามกฎหมายของกระทรวงแรงงาน โดยให้ก าหนด
ระยะเวลาการท างานในประเทศไทยไม่เกินกว่ากฎหมายไทยก าหนด 

๓.๓.๒  Accounting, Auditing and Bookkeeping Services (บริการให้ค าปรึกษา
ด้านบัญชี) และ Taxation Services (บริการให้ค าปรึกษาด้านภาษี) 

บริษัทต่างชาติที่เข้ามาจัดตั้งกิจการหรือลงทุน (Mode ๓) ในประเทศไทยต้องการ
ใช้บริการจากที่ปรึกษาด้านบัญชีจากประเทศของตนเอง ปัจจุบันต่างชาติจึงมักนิยมให้ที่ปรึกษาด้าน
บัญชีจากประเทศของตนเข้ามาให้บริการในประเทศไทยในรูปแบบบริษัทในเครือ (Affiliated) เพ่ือ
ให้บริการกับบริษัทในเครือด้วยกันที่มาประกอบธุรกิจในประเทศไทย ส าหรับใน Mode ๔ สาขา
บริการด้านบัญชีและบริการด้านภาษีเป็นสาขาที่มีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการบัญชีไทยจ าเป็นต้อง
รักษาตลาดภายในประเทศ นอกจากนี้ การตรวจสอบบัญชีจ าเป็นต้องใช้นักบัญชีไทยด าเนินการเพ่ือ
ประโยชน์ต่อระบบการจัดเก็บภาษีของไทย และเป็นไปตามกฎหมายไทย ดังนั้น ไทยควรพิจารณา
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ผูกพันเปิดตลาดให้กับการบริการด้านบัญชีเฉพาะบริการด้าน Accounting และ Bookkeeping 
ยกเว้น Auditing โดยก าหนดรูปแบบการเข้ามาให้บริการในรูปแบบบริษัทในเครือ ส่วนการเข้า
ให้บริการใน Mode ๔ ให้ก าหนดเงื่อนไขต้องได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และใบอนุญาตการท างานตามกฎหมายของกระทรวงแรงงาน โดยให้ก าหนดระยะเวลาการ
ท างานในประเทศไทยไม่เกินกว่ากฎหมายไทยก าหนด 

๓.๓.๓  Architectural services (บริการสถาปนิก) และ Urban planning and 
landscape (บริการภูมิสถาปัตยกรรม) 

สถาปัตยกรรมไทยใน Mode ๔ ยังขาดประสิทธิภาพในการแข่งขันในตลาด
ต่างประเทศ ด้วยข้อจ ากัดด้านการสื่อสารและภาษา รวมทั้งวิทยาการและแนวความคิดที่ติดอยู่กับ
กรอบรูปแบบเดิม ขาดความคิดที่พัฒนาในระดับนานาชาติ ยากต่อการออกไปประกอบวิชาชีพใน
ต่างประเทศ ส่วนการเปิดตลาดประกอบกิจการใน Mode ๓ ในประเทศไทยจะส่งผลกระทบต่อ
กิจการไทย ตามผลของความตกลงในแต่ละคู่ภาคี กล่าวคือ สถาปนิกไทยจะไม่สามารถแข่งขันได้กับ
ประเทศที่มีการผลิตวิชาชีพในปริมาณมากและคุณภาพ คือ อินเดีย แต่จะแข่งขันได้กับสถาปนิกจาก
ประเทศอ่ืน เนื่องจากผู้ประกอบการไทยได้เปรียบด้านต้นทุน ส าหรับการออกไปจัดตั้งกิจการภายใต้ 
Mode ๓ เพ่ือให้บริการด้านสถาปัตยกรรมในต่างประเทศ สามารถแข่งขันได้ในประเทศลาว กัมพูชา 
เวียดนาม และพม่า อย่างไรก็ตาม สถาปัตยกรรมไทยมีชื่อเสียงในการรับออกแบบที่มีคุณภาพใน
ต้นทุนที่ถูกแต่จ ากัดการท างานอยู่ในประเทศไทย ดังนั้น การให้บริการใน Mode ๑ จะเป็นจุดแข็ง
ของสถาปัตยกรรมไทย  

ไทยควรรักษาตลาดสาขาสถาปัตยกรรมไทย โดยให้พิจารณาก าหนดการผูกพันเปิด
ตลาด Mode ๓ ในบางกิจกรรมของสถาปัตยกรรม คือ การออกแบบผังเมือง ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของ
การพัฒนาประเทศโดยรวมด้วย และไม่ควรผูกพันการเปิดตลาดใน Mode ๔  

๓.๓.๔  Engineering services (บริการวิศวกรรม) 
วิศวกรไทยใน Mode ๔ มีประสิทธิภาพการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า 

อิเลคทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สามารถออกไปให้บริการในต่างประเทศได้ หากมีการพัฒนา
ประสิทธิภาพด้านการสื่อสารและภาษา อย่างไรก็ตาม ใน Mode ๓ ด้านวิศวกรรมโยธาบริษัทไทย
สามารถแข่งขันได้ในประเทศพม่า ลาว กัมพูชา และประเทศแถบตะวันออกกลางเท่านั้น ส่วนตลาด
ภายในประเทศไทย บริษัทไทยได้เปรียบในเรื่องของต้นทุนการประกอบการ แต่ไทยเสียเปรียบในด้าน 
การประยุทธ์วิทยาการใหม่ๆ จากญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป  

ดังนั้น ควรก าหนดให้มีการเปิดตลาดการประกอบธุรกิจของต่างชาติใน Mode ๓ 
เป็นล าดับ เพ่ือสร้างกลไกการแข่งขันให้เกิดการพัฒนาการบริการจัดการและการใช้วิทยาการใหม่ๆ 
แต่ให้จ ากัดการเข้ามาให้บริการ Mode ๔ เพราะวิศวกรไทยสามารถประกอบวิชาชีพได้พร้อมกับการ
พัฒนา โดยไม่จ าเป็นต้องผูกพันเปิดตลาด Mode ๔ ให้ต่างชาติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ
สภาวิชาชีพฯ และกฎหมายของกระทรวงแรงงาน  

๓.๓.๕  Medical and dental services (บริการแพทย์และทันตแพทย์)  
แพทย์ไทย Mode ๔ มีประสิทธิภาพสูงในการให้บริการด้วยคุณสมบัติด้านความรู้

ความสามารถ โดยเฉพาะการลักษณะบุคลิกอ่อนโยนต่อผู้ป่วย เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ การผูกพัน
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เปิดตลาดในรูปแบบ Mode ๔ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อแพทย์สัดส่วนตลาดแพทย์ไทย อย่างไรก็ตาม 
หากผูกพันเปิดตลาดภายใต้ความตกลงที่มีคู่ภาคีประกอบด้วยประเทศอินเดีย เช่น FTA ไทย-อินเดีย 
และ RCEP จะส่งผลต่อการควบคุมจ านวนการเข้ามาท างานของแพทย์อินเดียในประเทศไทย จึงต้องมี
การก าหนดเงื่อนไขและข้อจ ากัดด้านโควตาด้วย ส่วนบริการในรูปแบบ Mode ๓ จะส่งผลดีต่อ
ประเทศไทยมากกว่าผลเสีย โดยเฉพาะการเพ่ิมปริมาณสถานประกอบการทางการแพทย์ การเพ่ิม 
การแข่งขันส่งผลต่อการพัฒนาระบบการแพทย์ และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ไทยเป็นแหล่งการให้บริการ
ทางการแพทย์ของโลก  

ดังนั้น ไทยควรผูกพันเปิดตลาด Mode ๓ และผูกพันเปิดตลาด Mode ๔ ภายใต้
เงื่อนไขและข้อจ ากัดด้านโควตา โดยผูกพันเปิดตลาดให้แพทย์ผู้เชี่ยวด้านศัลยกรรม (โดยเฉพาะ
ศัลยกรรมอวัยวะภายในร่างกาย) เข้ามาท างานในประเทศไทย เนื่องจากขณะนี้จ านวนแพทย์
ศัลยกรรมในประเทศมีสัญญาณลดลง เมื่อเทียบกับแพทย์ด้านอ่ืน ทั้งนี้ การเข้ามาใน Mode ๔ ให้
เป็นไปตามกฎระเบียบของแพทยสภา 

ทันตแพทย์ไทยมีจ านวนเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค การเปิดตลาดใน 
Mode ๓ และ Mode ๔ ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อผู้บริโภคไทยมากขึ้น และทางกลับกันหากมีการ
ผูกพันเปิดเสรีทันตแพทย์ ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดทันตแพทย์ในประเทศ อย่างไรก็ตาม หากผูกพัน
เปิดตลาดภายใต้ความตกลงที่มีคู่ภาคีประกอบด้วยประเทศอินเดียก็จะส่งผลกระทบต่อไทยในการ
ควบคุมจ านวนทันตแพทย์และคุณภาพการให้บริการ จึงควรพิจารณาไม่ผูกพันเปิดเสรีภายใต้ FTA 
ไทย-อินเดีย และ RCEP 

๓.๓.๖ Services provided by midwives, nurses, physiotherapists and 
para-medical personnel (บริการพยาบาล)  

ประสิทธิภาพของพยาบาลไทยในภาพรวมอยู่ในระดับมาตรฐาน พยาบาลไทยมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าพยาบาลในหลายประเทศโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ การเปิดเสรีใน Mode ๔ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานพยาบาลในประเทศ ยกเว้นหาก
ผูกพันเปิดเสรีให้กับประเทศอินเดียซึ่งจะกระทบต่อตลาดแรงงานพยาบาลและคุณภาพการให้บริการ
ในโรงพยาบาลไทย อย่างไรก็ตาม จ านวนพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐก าลังเข้าสู่ภาวะลดลงแต่ยังไม่
ถึงขนาด ขาดแคลน ขณะที่สถานพยาบาลเอกชนอยู่ในสัดส่วนที่สมดุล การผูกพันเปิดเสรีอาจเป็น
ปัจจัยช่วยให้จ านวนพยาบาลเพียงพอต่อความต้องการของโรงพยาบาลของรัฐ ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้
เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการก าหนดจ านวนผู้ให้บริการ (โควตา) ในแต่ละช่วงเวลา และให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบของสภาพยาบาล และกฎหมายแรงงานของกระทรวงแรงงาน ซึ่งต้องก าหนดไว้ในตาราง
ข้อผูกพัน  

ในส่วนของ Mode ๓ สาขาการพยาบาลไม่ใช่สาขาที่ได้รับความสนใจในการ
ประกอบธุรกิจในรูปแบบการจัดตั้งนิติบุคคลหรือบริษัทในต่างประเทศ การเจรจาเพ่ือการผูกพันเปิด
เสรีจึงไม่ใช่เป้าหมายส าคัญของการเปิดเสรีภายใต้ความตกลงการค้าเสรี  
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๓.๓.๗  Computer and Related Services (บริการคอมพิวเตอร์และบริการที่
เกี่ยวข้อง) 

ไทยยังต้องการการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการด้านคอมพิวเตอร์ (CRS) อีกมาก 
โดยเฉพาะบุคคลกรในอุตสาหกรรม CRS ซึ่งในการเจรจาจัดท าความตกลงการเปิดเสรีด้านบริการ 
หลายประเทศจะจัดรวม CRS ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ซึ่งเป็น cluster ที่ครอบคลุมได้
กว้างขวางสะท้อนต่ออุตสาหกรรม ICT ทั้งระบบ และเมื่อวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของ
ไทยในอุตสาหกรรม ICT ไทยยังล่าหลังเมื่อเทียบกับหลายประเทศใน FTA ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
การเปิดเสรีจะท าให้ไทยได้รับประโยชน์ในการลดต้นทุนของการประกอบธุรกิจทุกประเภท เพราะ ICT 
ถือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทหนึ่งและต้นทุนของการประกอบกิจการในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
กลางน้ า และปลายน้ า นอกจากนี้ เป็นแรงผลักดันให้เกิดการแข่งขันในภาคธุรกิจส่งผลดีต่อการพัฒนา
และผู้บริโภคได้รับประโยชน์  

ไทยมีความจ าเป็นต้องผูกพันเปิดเสรี CRS และหากเป็นไปได้ให้ครอบคลุมทั้ง
อุตสาหกรรม ICT Mode ๓ ส าหรับใน Mode ๔ ให้มีเงื่อนไขและข้อจ ากัดด้านจ านวนผู้ให้บริการซึ่ง
ต้องก าหนดไว้ในตารางข้อผูกพัน และระยะเวลาการให้บริการ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายของกระทรว ง
แรงงาน  

๓.๓.๘ Research and Development Services (บริการวิจัยและพัฒนา) Market 
research (บริการวิจัยและการส ารวจด้านการตลาด) and public opinion polling services 
(บริการส ารวจความคิดเห็นสาธารณะ) Management consulting service (บริการให้
ค าปรึกษาด้านจัดการ) และ Services related to management consulting (บริการที่
เกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัย) 

ผู้ให้บริการไทยอยู่ในรูปแบบสถาบันการศึกษา ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และที่
ปรึกษาวิจัยด้านการบริหารจัดการและการตลาด ซึ่งตลาดในประเทศไทยเติบโตต่อเนื่อง แต่อยู่ใน
วงจ ากัดท่ีให้บริการเฉพาะกับผู้บริโภคจากหน่วยงานภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ และบริษัทที่ประกอบกิจการ
ขนาดใหญ่ รวมทั้งนักลงทุนต่างชาติรายใหม่ที่จะเข้ามาลงทุนในไทยและในภูมิภาคแถบประเทศเพ่ือน
บ้านของไทย การผูกพันเปิดตลาดสาขาดังกล่าวเหล่านี้จะส่งผลดีต่อผู้บริโภคที่ประกอบธุรกิจโดยตรง 
แต่ยังไม่มีหลักฐานว่าจะก่อให้เกิดผลดีต่อหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยแต่อย่างใด เนื่องจากการ
บริการในสาขาเหล่านี้ไม่ปรากฏทางหลักฐานว่าหน่วยงานภาครัฐได้น าผลของการว่าจ้างหรือจัดจ้างไป
ใช้ประโยชน์และส่งผลดีต่อประเทศได้จริง  

การผูกพันเปิดตลาดจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในด้านลบและบวกต่อประเทศ 
ดังนั้น หากจะผูกพันเปิดตลาดก็ต้องพิจารณาจากข้อเรียกร้องของคู่เจรจาด้วยว่า มีความต้องการจะ
เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยจริงหรือไม่ หากเป็นข้อเรียกร้องขอให้ไทยผูกพันเปิดตลาดจริง 
ไทยก็สามารถพิจาณาผูกพันเปิดตลาดได้ แต่หากไม่มีข้อเรียกร้องให้ไทยผูกพันเปิดตลาด ไทยก็ไม่
จ าเป็นต้องผูกพันเปิดตลาด 

๓.๓.๙ Real Estate Services (บริการอสังหาริมทรัพย์)  
อสังหาริมทรัพย์เป็นสาขาที่ไม่มีความจ าเป็นต้องพึงพาการลงทุนของต่างชาติใน

ประเทศ ด้วยเหตุผลที่ไทยมีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูงในการประกอบการทั้งเป็นธุ รกิจขนาดเล็ก
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จนถึงขนาดใหญ่ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการแข่งขันที่สูงในตลาดภายในประเทศอยู่แล้ว และการ
เปิดตลาดที่ก่อให้เกิดการน าเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเข้ามาในประเทศก็ไม่มีความจ าเป็น 
เพราะอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมีเทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่ดีอยู่ แล้ว การผูกพันเปิด
ตลาดให้ต่างชาติเข้ามาประกอบกิจการในประเทศเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์จึงไม่มี
เหตุผลที่อธิบายได้  

๓.๓.๑๐  Rental/Leasing Services without Operators (บริการให้เช่าเรือ อุปกรณ์
ขนส่ง และเครื่องจักร/อุปกรณ์)  

เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องการเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่เป็น 
SMEs ขาดเงินทุนในการขยายกิจการเพ่ือการแข่งขันกับต่างชาติ แม้ว่ามีสินค้าให้เช่าที่มีคุณภาพและ
การบริหารจัดการที่ดีก็ตาม การผูกพันเปิดตลาดจึงส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยมาก และอาจ
ส่งผลต่อการปิดกิจการ สุดท้ายต่างชาติอาจมีอ านาจเหนือตลาด ผู้ประกอบการไทยได้พยายาม
เรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐให้การดูแลการประกอบกิจการ โดยเฉพาะหากมีการเปิดตลาดภายใต้ 
FTA แต่ยังไม่มีหน่วยงานที่ก ากับดูแลโดยตรงเข้ามาดูแล การผูกพันเปิดตลาดเพ่ือประโยชน์ของไทย
จึงเป็นเรื่องที่อธิบายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะ SMEs 

๓.๓.๑๑  Advertising services (บริการโฆษณา) 
ธุรกิจโฆษณาในประเทศไทยมีการแข่งขันที่รุนแรงทั้งกลุ่มธุรกิจต่างชาติและธุรกิจ

ไทย อย่างไรก็ตาม ตลาดด้านการโฆษณามีการขยายตัวต่อเนื่อง ธุรกิจไทยจึงมีส่วนแบ่งทางการตลาด
และเติบโตต่อเนื่อง หากไทยมีการผูกพันเปิดตลาดใน Mode ๓ การเปิดตลาดจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการไทย รวมทั้งการแข่งขันในจ านวนผู้ประกอบการมากรายจะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจทั้งด้าน
การผลิตสินค้า ผู้ค้า/เจ้าของสินค้า และผู้ประกอบการบริการต่างๆ ในฐานะที่เป็นผู้บริโภค ในทาง 
ตรงข้ามโฆษณาไทยมีศักยภาพในการแข่งขันในต่างประเทศสามารถออกไปให้บริการโฆษณาได้ 
ส าหรับการเปิดตลาดใน Mode ๔ ไทยไม่มีความจ าเป็นต้องผูกพัน เนื่องจากไทยมีบุคลากรที่เพียงพอ
อยู่แล้ว 

๓.๓.๑๒  Technical testing and analysis services (บริการ วิ เคราะห์และการ
ตรวจสอบทางเทคนิคและวิทยาศาสตร์) และ Related scientific and technical consulting 
Services (บริการให้ค าปรึกษาด้านเทคนิคและวิทยาศาสตร์) 

ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งของการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน ในแง่ของการ
ตรวจสอบหรือวัดค่ามาตรฐานและคุณภาพทางวิทยาศาสตร์กับสินค้า (โดยเฉพาะสินค้าอาหารและ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร) วัตถุดิบทางธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมทั้งสิ่งที่เกี่ยวกับร่างกาย
มนุษย์ การบริการวิเคราะห์และการตรวจสอบทางเทคนิคและวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยยังอยู่ใน
ระดับที่ต้องการพัฒนาอีกมาก ในการวิเคราะห์และตรวจสอบในหลายกรณีที่หน่วยงานไทยต้องส่ง
ต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญหรือสถาบันในต่างประเทศ การผูกพันเปิดตลาดจึงเป็นประโยชน์ต่อไทยโดยตรง
ในการยกระดับคุณภาพในการวิเคราะห์และการตรวจสอบทางเทคนิค ส่วนการให้ค าปรึกษาด้าน
เทคนิคและวิทยาศาสตร์ ถือเป็นส่วนช่วยให้ไทยได้รับโอกาสในการพัฒนาและรับวิทยาการใหม่ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์อีกทางหนึ่ง ดังนั้น ไทยควรพิจารณาเปิดตลาดทั้งใน Mode 
๓ และ Mode ๔  
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๓.๓.๑๓   Placement and supply services of Personnel (บริการจัดหาบุคลากร)  
ไทยมีกฎหมายห้ามต่างชาติประกอบกิจการด้านการจัดหาบุคลากร และธุรกิจการ

จัดหาบุคลากรไม่เป็นที่สนใจของผู้ประกอบการต่างชาติ จึงควรพิจารณาไม่ผูกพันเปิดตลาดในสาขานี้ 
๓.๓.๑๔   Investigation and security (บริการด้านความปลอดภัยและการสอบสวน) 

หลายประเทศมีการสงวนไม่ผูกพันเปิดตลาดในสาขานี้ ด้วยเหตุผลที่อาจกระทบ
ต่อความมั่นคงของประเทศ ประกอบกับการให้บริการในสาขานี้ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การด าเนินการของ
หน่วยงานของรัฐ ไทยจึงไม่ควรผูกพันเปิดตลาดเช่นเดียวกับประเทศอ่ืนๆ 

๓.๓.๑๕  Maintenance and repair of equipment (บริการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์) 
บริการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เป็นสาขาที่กลุ่มผู้ค้าส่งและผู้ผลิตสินค้าต่างชาติให้ความ

สนใจใน การเข้ามาประกอบกิจการ เนื่องจากเป็นการให้บริการหลังขายสินค้า ปัจจุบันธุรกิจซ่อมบ ารุง
มีความส าคัญต่อสินค้าน าเข้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ และเครื่องจักรกลอย่างมาก ท าให้
ประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเทคโนโลยี อาทิ ญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ขายสินค้าเรียกร้องให้ไทยผูกพัน เปิด
ตลาดบริการซ่อมบ ารุง ซึ่งไทยยังไม่ผูกพันเปิดตลาด ไทยควรพิจารณาผูกพันเปิดตลาดบริการซ่อม
บ ารุงอุปกรณ์เพ่ือประโยชน์ของผู้บริโภคชาวไทย โดยเฉพาะเพ่ือขจัดปัญหาการส่งสินค้าช ารุดกลับ
ออกไปนอกประเทศเพ่ือซ่อมบ ารุง ท าให้เสียเวลาและเพ่ิมค่าใช้จ่ายต่อผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ไทย
ควรผูกพันเปิดตลาดให้กับเฉพาะผู้ผลิตสินค้าที่ต้องการซ่อมบ ารุงสินค้ายี่ห้อของตนเอง โดยไม่ผูกพัน
เปิดตลาดให้ต่างชาติมาประกอบการกับสินค้าทั่วไป  

๓.๓.๑๖  Building-cleaning services (บริ ก า รท าความสะอาดอาคาร )  และ 
Photographic services (บริการด้านถ่ายภาพ) 

ส่วนใหญ่เป็น SMEs และเป็นการประกอบธุรกิจที่ใช้บุคคลกรประกอบการเป็น
ส าคัญจึงเป็นทั้งใน Mode ๓ และ Mode ๔ อย่างไรก็ตาม จัดเป็นสาขาธุรกิจบริการที่ประเทศคู่ภาคี
ไม่ให้ความสนใจในการเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย ถือเป็นสาขาที่มีมูลค่าทางธุรกิจไม่สูงมาก 
ไทยสามารถพิจารณาเลือกผูกพันเปิดตลาดเพียงฝ่ายเดียวหรือไม่จ าเป็นต้องผูกพันเปิดตลาดก็ได้  

๓.๓.๑๗  Packaging services (บริการบรรจุภัณฑ์)  
ปัจจุบันผู้ประกอบการเป็นกลุ่มเดียวกันกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต 

ซึ่งประเทศส่วนใหญ่รวมทั้งไทยมีการเปิดเสรีให้อุตสาหกรรมการผลิตเข้ามาจัดตั้งในประเทศไทยและ
ในบางอุตสาหกรรมยิ่งมีการส่งเสริมให้เข้ามาลงทุนเพ่ือการส่งออกสินค้าไปประเทศต่างๆ ไทยจึง
สามารถผูกพันเปิดตลาดได้ในทุก FTA   

๓.๓.๑๘  Printing, publishing (บริการสิ่งพิมพ์) 
ไทยเป็นแหล่ง อุตสาหกรรมการพิมพ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เช่นเดียวกับฟิลิปปินส์ ไทยมีผู้ประกอบกิจการเป็นจ านวนมากและมีการรวมกลุ่มเป็นอุตสาหกรรมการ
พิมพ์ที่เข้มแข็งโดยมีเป้าหมายที่จะให้ไทยเป็นศูนย์กลางการพิมพ์ อย่างไรก็ตาม ไทยมีกฎหมายห้าม
ต่างชาติเข้ามาประกอบกิจการการพิมพ์ในประเทศ ไทยจึงไม่สามารถผูกพันเปิดตลาดในสาขานี้ได้ 
หากไทยจะผูกพันเปิดตลาด หน่วยงานก ากับดูแลต้องยกระดับนโยบายปรับปรุงแก้ไขกฎหมายก่อน 
ซึ่งหน่วยงานก ากับดูแลต้องอธิบายได้ว่าการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพ่ือการเปิดตลาดจะให้ประโยชน์
ต่อไทยอย่างไร และมีความจ าเป็นมากน้อยอย่างไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพ่ือการเปิดเสรี ทั้งๆ 
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ที่ไม่มีประเทศใดให้ความสนใจและเรียกร้องให้ไทยเปิดให้ต่างชาติเข้ามาจัดตั้งกิจการการพิมพ์ใน
ประเทศไทย 

๓.๓.๑๙  Convention services (บริการจัดประชุมและนิทรรศการ) 
เป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน แต่จ ากัดอยู่ในตลาดภายในประเทศ

เท่านั้น ไทยยังไม่มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ การผูกพันเปิดตลาดจึงไม่เกิด
ประโยชน์ต่อไทย นอกจากนี้ ไม่มีประเทศใดให้ความสนใจในการเข้ามาจัดตั้งกิจการในประเทศไทย 
แต่หากไทยจะผูกพันเปิดตลาด ก็สามารถด าเนินการได้ใน Mode ๓  

๓.๓.๒๐ Communication Services : Postal services และ  Courier services 
(บริการไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์) 

จัดเป็นสาขาที่ส าคัญส าหรับประเทศไทย โดยเฉพาะในอดีตที่บริการไปรษณีย์และ
การจัดส่งพัสดุภัณฑ์เป็นกิจการที่ผูกขาดโดยรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีไปรษณีย์แห่งประเทศไทยด าเนินการ 
ต่อมามีการแบ่งภารกิจด้านการด าเนินกิจการออกจึงตั้ งเป็นการสื่อสารแห่งประเทศไทย และบริษัท
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด อย่างไรก็ตาม ก็ยังถือได้ว่าธุรกิจบริการไปรษณีย์ยังผูกขาดโดยรัฐ ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติไปรษณีย์ฯ ในขณะที่ธุรกิจการจัดส่งพัสดุภัณฑ์จากต่างชาติได้เข้ามาประกอบกิจการ
ในช่วงเวลา ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกิจการที่การเติบโตอย่างรวดเร็วตามกลไกตลาด แต่ทุกบริษัทที่ประกอบ
กิจการบริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ถูกจ ากัดหุ้นต่างชาติไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นทั้งหมดในบริษัท 
ขณะที่บริษัทต่างชาติที่เป็นบริษัทแม่ต้องให้กิจการที่ประกอบในประเทศไทยมีหุ้นจากชาติของตน
มากกว่า กึ่งหนึ่งหรือถึงร้อยละ ๑๐๐ เพ่ือการบริหาร ควบคุมและความเป็นเจ้าของ รวมทั้งต้องการที่
จะประกอบกิจการในกิจกรรมที่กว้างขวางครอบคลุมกิจการการจัดส่งสิ่งของทั้งหมดรวมถึงไปรษณีย์ 
หรืออย่างน้อยก็ให้สามารถด าเนินกิจการจัดส่งของ/พัสดุที่มีน้ าหนักน้อยมากถึงน้ าหนักที่ไม่จ ากัด แต่
พระราชบัญญัติไปรษณีย์ฯ ไม่อนุญาต  

การเจรจาจัดท าความตกลงเปิดเสรีการค้าบริการจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่บริษัท
ต่างชาติจะใช้ประโยชน์ให้กิจการตนเองสามารถเข้ามาท าตลาดภายในประเทศไทยได้ครอบคลุมทุก
กิจกรรม ไปจนถึงระบบโลจิสติกส์ และควบคุมบริการโดยต่างชาติอย่างสมบูรณ์ หลายประเทศที่มี
บริษัทข้ามชาติด าเนินกิจการบริการไปรษณีย์และการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ เช่น สหรัฐอเมริกาและสหภาพ
ยุโรป พยายามผลักดันให้ไทยเปิดเสรีกิจการบริการไปรษณีย์และการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ โดยหากผูกพัน
ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีบริการแล้ว ประเทศไทยจะไม่สามารถออกกฎหมายใดๆ ในการก ากับ
ดูแลกิจการบริการไปรษณีย์และการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ทั้งระบบ แต่ยังคงสามารถใช้บังคับกฎระเบียบ
ภายในประเทศ (Domestic regulations) ที่มีอยู่ในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจภายในประเทศ
ให้เกิดความเป็นธรรมได้ตราบที่ไม่ส่งผลกระทบต่างบริษัทต่างชาติหรือมีการบังคับใช้ กฎหมาย
ภายในประเทศกับทุกกิจการอย่างเท่าเทียมกัน  

ในส่วนของผลกระทบด้านการแข่งขันภายในประเทศ ผู้ประกอบการไทยรวมทั้ง
บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด ก็จะได้รับผลกระทบโดยตรง โดยที่ในส่วนของผู้ประกอบการไทยรายย่อย
จะไม่สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ เพราะไม่สามารถด าเนินกิจการได้ครอบคลุมทั้ง
ระบบไปจนถึงระบบการขนส่งในระดับระหว่างประเทศ ส่วนบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด ซึ่งมีการ
ด าเนินกิจการตามหลักการที่ค านึงถึงการเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยที่สะดวกยิ่งขึ้น อาทิ โดยการ
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จัดส่งไปรษณีย์จะถึงมือผู้รับไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในประเทศ (หลังเขา/ข้ามห้วย/ขึ้นดอย) โดยไม่ค านึงถึง
ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการจัดส่งไปรษณีย์ที่มีค่าธรรมเนียมเท่าเทียมกัน ซึ่งจะตกอยู่ในภาวการณ์ที่
เสียงต่อการขาดทุนตลอดเวลา เปรียบเทียบกับบริษัทต่างชาติที่จัดเก็บค่าธรรมเนียนตามระยะทาง
และเลือกท่ีจะให้บริการในท่ีใดก็ได้  

ดังนั้น การพิจารณาผูกพันการเปิดตลาดบริการไปรษณีย์และการจัดส่งพัสดุภัณฑ์
ในประเทศไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาให้รอบด้านในทุกมิติที่อาจเกิดผลกระทบต่อทุกภาค
ส่วนรวมถึงผู้บริโภคในระยะยาว  

๓.๓.๒๑ Telecommunication Services (บริการโทรคมนาคม)  
เป็นสาขาที่มีมูลค่าทางธุรกิจสูง สร้างผลก าไรให้กับผู้ประกอบการมหาศาล ตลาด

ทั้งในและนอกประเทศเติบโตต่อเนื่องตามการเพ่ิมปริมาณการบริโภค โทรคมนาคมยังถือเป็น
โครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นต้นทุนของธุรกิจทุกประเภท และกลายเป็นส่วนหนึ่งของค่าครองชีพในโลก
ปัจจุบัน ในขณะที่การประกอบธุรกิจโทรคมนาคมก็มีการแข่งขันสูงทั้งด้านการตลาดและการ
พัฒนาการให้บริการที่ต้องสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นตลอดเวลา นอกจากนี้ 
โทรคมนาคมอาจเป็นเครื่องมือหนึ่งของรัฐบางประเทศในการเข้าสู่ข้อมูลเชิงลึกของทุกข่ายการสื่อสาร
เพ่ือวัตถุประสงค์ของการควบคุมประเทศในด้านความมั่นคง  

ปัจจุบันไทยมีผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายใหญ่  ๓ ราย จากอดีตที่มี
ผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า ๕ ราย เข้ามาประกอบกิจการและสุดท้ายก็ปิดการลง แต่ก็ยังคงมีประเทศคู่
เจรจา FTA อาทิ ประเทศในยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น เป็นต้น เรียกร้องให้ไทยผูกพันเปิด
ตลาดภายใต้ความตกลงที่ไทยก าลังเจรจาจัดท า หรือที่เตรียมจะเจรจาจัดท าในอนาคต (เพราะ
ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าบริการเหล่านั้นได้เล็งเห็นการเติบโตและผลก าไร 
ตลอดจนเป็นช่องทางในการเจาะข้อมูลเชิงลึกในทุกข่ายการสื่อสารในประเทศที่บริษัทจากประเทศตน
เข้าไปลงทุน เพ่ือน าข้อมูลกลับไปใช้ประโยชน์ในประเทศตน) 

ไทยมีพระราชบัญญัติโทรคมนาคมฯ และกฎหมายก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ
โทรคมนาคมต่างๆ อาทิ กฎหมายว่าด้วยเรื่องการครอบง า ซึ่งทั้งหมดถือเป็นกฎหมายที่ทันสมัย มี
แนวทางการเปิดเสรีโทรคมนาคมในระดับหนึ่งหรือเปิดให้ต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจโดยมีเงื่อนไข 
กล่าวคือ พ.ร.บ. โทรคมนาคมเปิดให้ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาจัดตั้งกิจการโทรคมนาคมประเภทที่ 
๑ ได้ (ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง) ซึ่งเปิดให้มีหุ้นต่างชาติได้ถึงร้อยละ ๑๐๐ และกิจการ
โทรคมนาคมประเภทที่ ๒ และ ๓ เปิดให้ต่างชาติถือหุ้นไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นทั้งหมดในนิติ
บุคคล ซึ่งหลายประเทศมีกฎหมายในลักษณะเดียวกันกับประเทศไทย โดยเฉพาะการก าหนดให้
คณะกรรมการด้านกิจการโทรคมนาคมฯ เป็นผู้ก ากับดูแลการประกอบกิจการ เช่น การออก
ใบอนุญาต หรือการให้สัมปทาน เป็นต้น  

การผูกพันเปิดตลาดโทรคมนาคมของไทยใน FTA ที่ผ่านมายังอยู่ในระดับที่ต่ า ไม่มี
นัยส าคัญต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการต่างชาติ หากจะให้ FTA มีผลผูกพันอย่างมี
นัยส าคัญต่อนักลงทุนและเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคม ประเทศไทยควรผูกพันเปิด
ตลาดโทรคมนาคมอย่างน้อยเท่ากับกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือหากจะให้มีความเป็นเสรีมากขึ้นใน
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
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กิจการโทรคมนาคมให้ต่างชาติสามารถเข้ามาประกอบกิจการได้อย่างเสรี แต่จ าเป็นต้องค านึงถึงความ
มั่นคงของประเทศ โดยต้องมีกฎหมายด้านความมั่นคงที่ใช้ บังคับกับผู้ประกอบการอย่างมี
ประสิทธิภาพรองรับก่อนการผูกพันเปิดตลาด  

ส าหรับการพิจารณาในประเด็นการจัดท าตารางข้อผูกพันเปิดตลาดภายใต้ FTA 
โทรคมนาคมในประเทศไทยจ าเป็นต้องให้ประชาชนภายในประเทศมีส่วนเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งถือ
เป็นโครงข่ายหรือสมบัติของชาติ ดังนั้น ข้อผูกพันควรก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจะต้อง
จัดตั้งนิติบุคคลในประเทศไทยในรูปแบบบริษัทมหาชน จ ากัด เพ่ือการประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
หรือหากก าหนดเป็นนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทจ ากัด ข้อผูกพันก็ควรก าหนดสัดส่วนหุ้นต่างชาติไม่เกิน
ร้อยละ ๗๐ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการเปิดตลาดในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้ ต้องก าหนด
เงื่อนไขประกอบที่จ าเป็นโดยสอดคล้องกับกฎระเบียบภายใน เช่น การต้องได้รับใบอนุญาตจาก
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมและวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ เป็นต้น 

๓.๓.๒๒   Audiovisual Services (บริการโสตทัศน์) 
ประกอบด้วยสาขาค้าส่งค้าปลีกเทปบันทึกเสียง-ภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ วิทยุ

และโทรทัศน์ บริการบันทึกเสียง เป็นธุรกิจที่ส่งผลโดยตรงต่อการเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ 
โดยเฉพาะกิจการวิทยุและโทรทัศน์ และเป็นกิจการที่เชื่อมโยงกับกิจการโฆษณา ภาพยนตร์ 
สาระบันเทิง และการเผยแพร่ข่าวสาร เป็นสาขาที่หลายประเทศสงวนไว้โดยไม่ผูกพันเปิดตลาด ไม่ว่า
จะเป็นสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ฯลฯ ในขณะที่ไม่มีประเทศใดเรียกร้องให้มีการเปิดตลาด 
ทั้งนี้ อาจด้วยเหตุผลจากผลกระทบด้านความมั่นคง วัฒนธรรม และประเพณีบางประการ ไทยจึงไม่
จ าเป็นต้องผูกพันเปิดตลาดในสาขานี้ 

๓.๓.๒๓   Construction and Related Engineering Services (บริการก่อสร้างและ
วิศวกรรม)  

ครอบคลุมกิจกรรมก่อสร้างทั้งระบบตั้งแต่การส ารวจพ้ืนที่ งานวิศวกรรมโยธา การ
วางรากฐาน การสร้าง และการติดตั้งระบบสมบูรณ์ ซึ่งหลายประเทศให้ความส าคัญกับสาขาบริการนี้
เพราะเป็นธุรกิจทั้งต้นน้ าในฐานะต้นทุนของการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
และเป็นธุรกิจปลายน้ าที่บริโภคสินค้า/วัสดุก่อสร้างรวมทั้งใช้บริการทางด้านวิศวกรรมโยธา และ
สถาปัตยกรรม จัดเป็น cluster ที่เชื่อมโยงธุรกิจมากมาย 

ไทยมีกฎหมายเฉพาะห้ามต่างชาติ ในการประกอบธุรกิจก่อสร้าง มี เพียง
พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ก าหนดหุ้นต่างชาติไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้น
ทั้งหมดในนิติบุคคล อย่างไรก็ตาม หากไทยพิจารณาผูกพันเปิดตลาดก่อสร้าง ก็สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจาก พ.ร.บ. ต่างด้าวฯ มีข้อยกเว้นหลายประการ อาทิ  ส าหรับกิจการก่อสร้างสิ่งซึ่งเป็นการ
ให้บริการพ้ืนฐานแก่ประชาชนด้านการสาธารณูปโภคหรือการคมนาคมที่ต้องใช้เครื่องมือ เครื่องจักร 
เทคโนโลยีหรือความช านาญในการก่อสร้างเป็นพิเศษ โดยมีทุนขั้นต่ าของคนต่างด้าวตั้งแต่ ๕๐๐ ล้าน
บาทข้ึนไป เป็นต้น 

๓.๓.๒๔   Distribution Services (บริการจัดจ าหน่าย)  
การจัดจ าหน่ายเป็นสาขาที่มีสัดส่วน GDP สูงที่สุดในอุตสาหกรรมบริการของ

ประเทศไทย ผู้ประกอบกิจการมีตั้งแต่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รูปแบบ



๓๖ 

 

ของธุรกิจการจัดจ าหน่ายพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาของกลไกตลาดและพฤติกรรมการ
บริโภค ครอบคลุมตั้งแต่ผู้แทนจ าหน่าย ค้าส่ง ค้าปลีก ในสินค้าทุกประเภททั้งสินค้าอุตสาหกรรม 
เกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป รวมถึงแฟรนไชส์ จึงถือเป็นสาขาบริการที่ส่งผลกระทบอย่าง
กว้างขวางต่อผู้บริโภค และอาชีพของประชาชนผู้มีรายได้น้อย 

หลายประเทศโดยเฉพาะสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นเรียกร้องให้ไทยผูกพันเปิดตลาด
สาขาจัดจ าหน่ายในหลายกรอบ FTA ขณะที่บางประเทศในอาเซียน และอินเดียมีนโยบายไม่ผูกพัน
เปิดตลาดสาขาจัดจ าหน่าย เพราะถือว่าสาขาจัดจ าหน่ายเป็นธุรกิจที่สืบทอดมาแต่โบราณสร้างอาชีพ
ให้กับคนท้องถิ่นและเป็นแหล่งป้อนสินค้าอุปโภคบริ โภคของประชากรทุกระดับ มิอาจปล่อยให้คน
ต่างชาติเข้ามาครอบครองธุรกิจดังเดิมได้ ส่วนไทยตกอยู่ในสถานะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก เพราะ
กฎหมายได้ห้ามการประกอบกิจการจัดจ าหน่ายของต่างชาติ และไทยไม่เคยผูกพันเปิดตลาดจัด
จ าหน่ายในกรอบ FTA ใดๆ ในทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นค้าส่ง ค้าปลีก และแฟรนไชส์ แต่ในสภาพความ
เป็นจริงมีผู้ประกอบการจัดจ าหน่าย ทั้งตัวแทนจ าหน่าย ค้าส่ง ค้าปลีก ที่มีต่างชาติถือหุ้นอยู่ร้อยละ 
๑๐๐ หลายรายภายใต้การเข้ามาจัดตั้งกิจการตามกลไกการได้รับอนุญาตปกติ นอกจากนี้ ผู้ประกอบ
กิจการ/นักลงทุนชาวสหรัฐอเมริกาสามารถเข้ามาจัดตั้งกิจการจัดจ าหน่ายได้ถึงร้อยละ ๑๐๐ ภายใต้
สนธิสัญญาทางไมตรีไทย-สหรัฐฯ ได้โดยไม่มีเงื่อนไข 

การเจรจาจัดท าข้อผูกพันเปิดตลาดในสาขาจัดจ าหน่ายของไทย จึงตกอยู่ใน
สถานการณ์ตั้งรับ และอธิบายได้ยากที่จะไม่ผูกพันเปิดตลาดให้กับคู่เจรจา FTA โดยเฉพาะกับสหภาพ
ยุโรป และญีปุ่่น ที่พยายามเรียกร้องให้ไทยผูกพันเปิดตลาดให้ 

๓.๓.๒๕  Educational Services (บริการด้านการศึกษา) 
บริการด้านการศึกษาครอบคลุมตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา รวมทั้ง

การศึกษานอกระบบ ซึ่งบริการด้านการศึกษาเป็นสาขาที่ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ให้ความสนใจ
บรรจุอยู่ในข้อผูกพันเปิดตลาดแต่เน้นที่รูปแบบบริการใน Mode ๑ ซึงจะเป็นรูปแบบที่ส าคัญมากใน
การค้าบริการในอนาคต โดยที่ประเทศที่ผูกพันเปิดเสรีต้องให้การยอมรับหลักสูตร Distance 
learning จากประเทศคู่ภาคี ขณะที่เมื่อเทียบกับปัจจุบันยังไม่มีประเทศใดให้การรับรองภายใต้ข้อ
ผูกพันระหว่างประเทศ ส าหรับการเจรจา FTA บริการด้านการศึกษาไม่ใช่สาขาที่เป็นเป้าหมายหลัก
ในการเปิดตลาด อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการผูกพันเปิดตลาดของไทย ควรพิจารณาในเชิง
เปรียบเทียบกับการผูกพันเปิดตลาดในเวทีต่างๆ โดยเฉพาะไทยได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการ/นักลงทุน
ชาวสหรัฐอเมริกาสามารถเข้ามาจัดตั้งกิจการ (Mode ๓) การศึกษาได้ถึงร้อยละ ๑๐๐ ภายใต้
สนธิสัญญาทางไมตรีไทย-สหรัฐฯ ได้โดยไม่มีเงื่อนไข ดังนั้น ไทยจึงต้องอธิบายและให้เหตุผลให้ได้ 
กรณีจะไม่ผูกพันเปิดตลาดในเวทีอื่นๆ ด้วยเหตุผลของความมั่นคง หรือการปกป้องวัฒนธรรม เป็นต้น 
หรืออย่างน้อยไทยก็ควรพิจารณาเปิดตลาดให้กับสหภาพยุโรปแต่มีข้อจ ากัดในบางส่วน เช่น ผูกพัน
เปิดตลาดสัดส่วนหุ้นต่างชาติร้อยละ ๗๐-๑๐๐ แต่ต้องมีสัญชาติไทยบริการจัดการ ทั้งสัญชาติไทยที่
เป็นผู้จัดการ หรือครูใหญ่ และผู้ได้รับใบอนุญาต เป็นต้น ส าหรับการผูกพันเปิดตลาด Mode ๔ นั้น 
ไทยต้องการครูและบุคคลกรที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะเจ้าของภาษาอังกฤษเข้ามาท างานใน
สถาบันการศึกษา ไทยอาจพิจารณาผูกพัน Mode ๔ โดยให้มีเงื่อนไขที่เข้มงวดในการก าหนดจ านวน
การเข้ามาท างานในแต่ละปี และให้เป็นไปตามกฎหมายของกระทรวงแรงงาน 



๓๗ 

 

๓.๓.๒๖  Health Services related and social (บริการด้านสุขภาพและสังคม) 
บริการด้านสุขภาพและสังคมคลอบคลุมบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพทุกประเภท เช่น

โรงพยาบาล รวมทั้งบริการด้านสังคม ธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวเติบโต
ต่อเนื่อง โรงพยาบาลไทยมีการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจค่อนข้างมากระหว่า งโรงพยาบาล 
ผู้ประกอบการโรงพยาบาลไทยมีความแข็งแกร่งในการแข่งขันในตลาด มียุทธศาสตร์ในการให้บริการ
และปรับรูปแบบการให้บริการให้ทันสมัยตลอดเวลา เช่น การให้บริการเสริมอ่ืนๆ นอกจากเรื่องการ
รักษาผู้ป่วย การส่งเสริมการขายในทุกรูปแบบทั้งในและต่างประเทศ ใช้รูปแบบการขายตรงและการ
สมัครเป็นสมาชิก เป็นต้น เจ้าของกิจการซึ่งส่วนใหญ่เป็นแพทย์แสดงความเห็นถึงความพร้อมส าหรับ
การแข่งขันในตลาดเสรีในอนาคต แพทยสภาก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า การเปิดเสรีบริการ
สุขภาพจะส่งผลดีต่อธุรกิจไทยและภาพรวมของประเทศ ในส่วนของนโยบายของรัฐ มีแนวทางสร้าง
และพัฒนาบริการด้านสุขภาพให้มีชื่อเสียงส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานที่ส าคัญในการให้บริการสุขภาพของ
ภูมิภาคเอเชีย การเปิดตลาดบริการสุขภาพภายใต้ความตกลงจึงเป็นปัจจัยเสริมให้ไทยได้มีการเร่ง
พัฒนาเพ่ือการแข่งขันในตลาดโลกส่งผลดีต่อผู้บริโภคในท้ายที่สุด นอกจากนี้  การเปิดตลาดถือเป็น
การเปิดเสรีการน าเข้าวิทยาการใหม่ มีความหลากหลายในการรักษาพยาบาล  

ปัจจุบัน ไทยได้ผูกพันเปิดตลาดโรงพยาบาลในประชามคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วใน
ระดับหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดโดยยังคงรักษาระดับของผลประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทย เช่น 
การก าหนดหุ้นไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ การก าหนดจ านวนใบอนุญาตต่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง
โรงพยาบาล การก าหนดกิจกรรมส าหรับต่างชาติที่ประกอบธุรกิจได้ เป็นต้น ดังนั้น ในเมื่อระดับ การ
ผูกพันเปิดตลาดบริการสุขภาพยังไม่สูงมาก การเจรจาเปิดตลาดภายใต้ FTA ในอนาคตจ าเป็นจะต้อง
มีแนวทางยกระดับการเปิดตลาดให้สูงขึ้น ซึ่งควรจะเป็นรูปแบบการเปิดเสรีที่สมบูรณ์ในทุกเวที FTA 

๓.๓.๒๗  Tourism and Travel related Services (บริการท่องเที่ยวและบริการที่
เกี่ยวข้อง) 

บริการท่องเที่ยวถือเป็นธุรกิจสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยและเติบโตต่อเนื่องตาม
จ านวนนักท่องเที่ยว in-bound และ out-bound ทั้งชาวไทยและต่างชาติ สร้างผลก าไรให้กับ
ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศไทยไม่ใช่แต่เฉพาะธุรกิจน าเที่ยว และในโรงแรม
ระดับต่ ากว่า ๕ ดาว แต่ยังส่งผลดีต่อธุรกิจที่เกี่ยวอ่ืนๆ อาทิ บริการสุขภาพ ค้าปลีก ขนส่ง/โลจิสติกส์ 
และบริการให้เช่า ฯลฯ แต่หากพิจารณาถึงความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในธุรกิจ
โรงแรมขนาดต่ ากว่าระดับ ๕ ดาว ธุรกิจน าเที่ยว และมัคคุเทศก์ ปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจไทย
ค่อนข้างอ่อนแอ ไม่มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับตลาดระหว่างประเทศ โดยธุรกิจโรงแรมระดับต่ า
กว่า ๕ ดาว ต้องลดราคาค่าห้องพักลงโดยเฉพาะช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวเนื่องจากโรงแรมระดับ ๕ ดาว 
มี การลดราคาลงเท่ากับระดับราคาค่าห้องของโรงแรมระดับต่ ากว่า ๕ ดาว ส่วนบริการน าเที่ยวมี
จ านวนเพ่ิมขึ้นมาก โดยมีทั้งผู้ประกอบกิจการรายใหม่ และผู้ประกอบกิจการต่างชาติที่เข้ามาจัดตั้ง
กิจการอย่างผิดกฎหมายแต่มีศักยภาพในการดึงนักท่องเที่ยวจากประเทศของตน และมัคคุเทศก์ก็มี 
การแข่งขันสูงโดยเฉพาะหัวหน้าทัวร์ชาวต่างชาติที่อาศัยโอกาสในการท ามัคคุเทศก์ ขณะที่มัคคุเทศก์
ไทยไม่สามารถแข่งได้ในความสามารถด้านภาษา  



๓๘ 

 

ปัจจุบันไทยยังไม่ผูกพันเปิดตลาดธุรกิจโรงแรมขนาดต่ ากว่าระดับ ๕ ดาว ธุรกิจน า
เที่ยว และมัคคุเทศก์ ด้วยข้อจ ากัดหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องความอ่อนแอของผู้ประกอบการไทย 
และข้อจ ากัดด้านกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ไทยไม่สามารถหลีกหนีสถานการณ์การแข่งขันในยุคการค้า
เสรี โดยเฉพาะไทยจะไม่สามารถอธิบายกับประเทศคู่เจรจา FTAs ได้ ในกรณีการปฏิเสธการผูกพัน
เปิดตลาด เพราะไทยได้เปิดเสรีให้นักลงทุนสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาจัดตั้งกิจการเพ่ือประกอบธุรกิจ
บริการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้โดยไม่มีเงื่อนไข ภายใต้สนธิสัญญาไทย -สหรัฐฯ ดังนั้น ในอนาคต
ไทยอาจต้องผูกพันเปิดตลาดบริการท่องเที่ยวใน FTAs แต่เพ่ือไม่ให้การผูกพันเปิดตลาดเป็นการ
ซ้ าเติมผู้ประกอบการไทยให้ตกอยู่ในภาวการณ์แข่งขันท่ีสูง หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยเฉพาะกระทรวง
การท่องเที่ยวต้องเร่งหามาตรการในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจไทย  

๓.๓.๒๘  Transport Services (บริการขนส่ง) 
ประกอบด้วยสาขาย่อยทีส าคัญมาก และในแต่ละสาขาย่อยจัดเป็นสาขาที่ใหญ่ มี

มูลค่าทางการค้าสูง ได้แก่ Maritime Transport Services, Internal Waterways Transport, 
Space Transport, Air Transport, Rail Transport Services, Road Transport Services, 
Pipeline Transport, Services auxiliary to all modes of transport 

ขนส่งเป็นบริการที่ส าคัญของธุรกิจโลจิสติกส์ และเป็นภาคบริการต้นน้ าที่เป็น
ต้นทุนของ ทุกภาคธุรกิจ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพ้ืนฐาน ในเวลาเดียวกันก็เป็นธุรกิจที่ต้อง
พ่ึงพาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ได้แก่ ถนน ราง และทางเดินเรือ ในหลายประเทศหน่วยงานรัฐ
ได้ใช้ข้อมูลบริการขนส่งและโลจิสติกส์เป็นเครื่องชี้วัดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการ
ลงทุนของประเทศด้วย เพราะขนส่งและโลจิสติกส์เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการบริหารต้นทุนธุรกิจ 
ทุกประเภทและงบประมาณของประเทศ นอกจากนี้ ในหลายประเทศก็ยังมีการอุดหนุนกิจการขนส่ง
เพ่ือให้สามารถออกไปแข่งขันได้ในต่างประเทศ และในขณะที่บางประเทศได้อุดหนุนค่าใช้จ่ายให้กับ
การขนส่งในรูปแบบการอุดหนุนก๊าซ หรือน้ ามัน ในส่วนของประเทศไทยน้ ามันดีเซลและก๊าซ NGV 
เป็นพลังงานที่ใช้ในการขนส่งและได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลไทยเช่นกัน 

ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิยุทธศาสตร์ทางการขนส่งทุกรูปแบบของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ท าให้ไทยเป็นแหล่งที่น่าลงทุนที่สุดในอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ใน
ประชาคมอาเซียน แต่หากมองในมิติของการประกอบธุรกิจแล้ว นักลงทุนในฐานะเป็นผู้ให้บริการจาก
ทั่วโลกพยายามจับจองพ้ืนที่ทางธุรกิจขนส่งในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลาหลายปี และก็จะเข้ามา
แย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้ไทยเป็นฐานการขนส่งไปยัง
ประเทศเพ่ือนบ้านของไทย ได้แก่ พม่า ลาว และกัมพูชา ในขณะที่ตลาดภายในประเทศไทยเองก็
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ไทยมีกฎหมายจ ากัดการประกอบธุรกิจขนส่งของต่างชาติ ซึ่ง
ส่วนใหญ่ก าหนดสัดส่วนหุ้นต่างชาติในการเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นในสัดส่วนไม่เกินกึ่งหนึ่ง และในบาง
ธุรกิจ เช่น ขนส่งจ ากัดสัดส่วนที่ร้อยละ ๔๙ ผลจากกฎหมายที่เข้มงวดในการจ ากัดการประกอบธุรกิจ
ต่างชาติ ท าให้ ผู้ประกอบธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ต่างชาติจัดเป็นบริษัทข้ามชาติ (Multinational 
company) ขนาดใหญ่ พยายามผลักดันให้ไทยอนุญาตการเข้ามาบริหารจัดการและควบคุมกิจการ
โดยต่างชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ FTA จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้ประกอบการต่างชาติรอคอยให้ไทย
ผูกพันเปิดตลาดขนส่งและโลจิสติกส์อย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ประกอบกิจการ เพ่ือนักลงทุนต่างชาติจะได้



๓๙ 

 

เข้ามาบริหารจัดการและควบคุมกิจการในบริษัทข้ามชาติอย่างสมบูรณ์ ส่งผลดีต่อการตัดสินใจขยาย
กิจการเพ่ิมขึ้นเพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดด้านการขนส่งและโลจิสติกส์และการแข่งขันที่มี
ประสิทธิภาพขึ้น 

รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาให้รอบครอบในการจัดท าข้อผูกพัน
เปิดตลาดเพ่ือไม่ให้กระทบต่อกิจการ SMEs ไทย แม้ว่าการเปิดเสรีจะส่งผลดีต่อผู้บริโภคและธุรกิจ
กลางน้ าและปลายน้ าก็ตาม แต่ SMEs ไทยที่ประกอบกิจการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ก็มีจ านวน
มาก ดังนั้น แนวทางการผูกพันเปิดตลาดการขนส่งและโลจิสติกส์ควรเป็น ดังนี้ ๑) ขนส่งทางน้ า
ระหว่างประเทศสามารถผูกพันเปิดตลาดได้ใน Mode ๑, ๒ และ ๓ แต่ให้มีข้อจ ากัดตามกฎหมายไทย 
๒) ขนส่งทางบน ซึ่งมีผู้ประกอบการ SMEs ไทยจ านวนมาก และกฎหมายขนส่งทางบกได้มีข้อก าหนด
เข้มงวด ไทยจึงจ าเป็นต้องสงวนสาขานี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ๓) ขนส่งทางราง สามารถผูกพันเปิด
ตลาดได้แต่ต้องให้เป็นไปตามกฎหมายและให้อ านาจการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดจ้างผู้ให้
บริการต่างชาติภายใต้สัญญาระหว่างรัฐ ๔) ขนส่งทางอากาศ สามารถผูกพันเปิดตลาดได้ไม่เกินกว่าที่
ไทยเปิดตลาดในอาเซียน (ยกเว้นสิทธิทางการบินเปิดให้เฉพาะอาเซียน) ๕) ขนส่งทางน้ า
ภายในประเทศ จ าเป็นต้องสงวนให้คนในชาติเท่านั้น เพ่ือความมั่นคงของประเทศ ซึ่งหลายประเทศ
รวมทั้งสมาชิกอาเซียน ได้ปฏิบัติในลักษณะเช่นเดียวกันกับไทย 

 



 

 
บทที่ ๔ 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
  

๔.๑  สรุปผลการศึกษา 
ผลการศึกษาชี้ให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันของไทยในด้านบริการค่อนข้างต่ า การ

เปิดตลาดบริการภายใต้ความตกลงจึงต้องมีความระมัดระวัง เพราะเมื่อใดก็ตามที่ไทยผูกพันเปิดตลาด
บริการไปแล้ว การที่ไทยจะกลับมาปกป้องภาคธุรกิจ SMEs ไทยในภายหลังไม่สามารถกระท าได้ และ
หน่วยงานภาครัฐจะด าเนินการหรือใช้มาตรการเยียวยาหรือช่วยเหลือภาคธุรกิจบริการไทยได้ยาก 
แม้ว่าเกิดกรณีภาคธุรกิจบริการไทยได้รับผลกระทบจนท าให้ต้องปิดกิจการหรือขายกิจการให้ต่างชาติ 
เพราะการที่จะให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือเยียวยานั้น มีหลักการที่จะต้องไม่กระทบต่อ
พันธกรณีท่ีไทยผูกพันไว้ในความตกลง หรืออย่างน้อยไทยต้องปฏิบัติกับผู้ประกอบธุรกิจต่างชาติ เท่า
เทียมกับผู้ประกอบธุรกิจไทยตามเท่าที่ระบุไว้ในความตกลง ยกเว้นกรณีความตกลงได้บรรจุข้อบทว่า
ด้วยการปกป้องฉุกเฉิน (Emergency Safeguard Measure) เอาไว้ ซึ่งอนุญาตให้รัฐบาลหรือ
หน่วยงานภาครัฐใช้มาตรการเร่งด่วนเยียวยาภาคบริการที่ได้รับผลกระทบ จากการเข้ามาของธุรกิจ
ต่างชาติจนท าให้ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศเกิดปัญหา อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องยากและไม่เคยมี
ประเทศใดได้บรรจุข้อบทดังกล่าวไว้ใน FTA หรือหากมีการบรรจุก็ไม่สมบูรณ์ที่จะสามารถมีผลใช้ได้
หรือใช้บังคับได้จริงในทางปฏิบัติ เพราะในความเป็นจริงของสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นเรื่องยากที่
หน่วยงานภาครัฐของประเทศผู้รับการลงทุนจะแยกแยะได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจใดเป็นนิติบุคคลของชาติ
ตนหรือเป็นนิติบุคคลต่างชาติ ด้วยเหตุผลหลายประการ อาทิ การมีผู้ถือหุ้นที่หลากหลายสัญชาติใน
นิติบุคคลเดียวกัน การถือหุ้นแทนโดยคนในชาติ และการเยียวยาที่ไม่สามารถเฉพาะเจาะจงกับเฉพาะ
คนไทยที่มีหุ้นในนิติบุคคล ฯลฯ จึงมีเพียงยกเว้นข้อบทว่าด้วยเรื่อง General exception ที่อนุญาตให้
รัฐของประเทศผู้รับการลงทุน (host country) สามารถใช้กฎหมายกับดูแลหรือเยียวยาสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นจากผลกระทบได้ แต่มีขอบเขตจ ากัดเฉพาะกรณีผลกระทบจากการเปิดเสรีส่งผลต่อความ
มั่นคง วัฒนธรรม ประเพณี สุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย์ โดยไม่ถือว่าประเทศผู้รับการลงทุน
ปฏิบัติขัดต่อพันธกรณีของความตกลง แม้ว่าประเทศดังกล่าวได้ผูกพันเปิดตลาดไปแล้วก็ตาม 

การศึกษานี้จึงเสนอแนะแนวทางการเปิดเสรีกับเฉพาะบางสาขา บาง Mode ที่วิเคราะห์
แล้วเห็นว่าไทยน่าจะผูกพันเปิดตลาดได้ นอกจากนี้ มีหลายสาขาบริการ และบาง Mode ในสาขา
บริการที่มิได้ระบุไว้ในการศึกษา ทั้งนี้ ก็ด้วยเหตุผลที่สาขาหรือ Mode ในสาขาบริการเหล่านั้น มิใช่
สาขาส าคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจให้ความสนใจในการเข้าสู่ตลาด หรือหากจะผูกพันเปิดตลาดแล้วก็อาจ
ไม่มีผลกระทบหรือผลประโยชน์อย่างมีนัยส าคัญ (รายละเอียดปรากฏในบทที่ ๓)  

 



๔๑ 

๔.๒  ข้อเสนอแนะ 
๔.๒.๑  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย : ของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ 

แนวทางการพิจารณาการผูกพันเปิดตลาดสาขาบริการของไทยภายใต้ FTAs ดังนี้  
๑)  เป็นบริการต้นน้ าหรือเชื่อมโยงกับภาคการผลิต การเกษตร และพลังงาน  
๒)  เพ่ิมการจ้างแรงงานฝีมือและระดับบริหารจัดการ  
๓)  เป็นบริการที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้กับหน่วยงานภาครัฐของไทยและ

จ่ายภาษีนิติบุคคลภายในประเทศไทย (โดยไม่ได้รับข้อยกเว้นหรือสิทธิพิเศษ)  
๔)  บริการที่สามารถส่งออกไปยังนอกประเทศได้อย่างน้อย ๓ รูปแบบ (Mode) 

คือ Mode ๑ สามารถโอนย้ายรายได้รวมทั้งผลก าไรเข้าประเทศ ซึ่งจากการช าระค่าบริการที่ผ่านการ
สื่อสารต่างๆ Mode ๒ ผู้ซื้อบริการเดินทางเข้ามาซื้อบริการในประเทศไทย แม้บริษัทต่างชาติที่
ประกอบธุรกิจบริการเป็นผู้ได้รับประโยชน์ แต่ผู้ซื้อบริการมีการใช้จ่ายทรัพย์สินในประเทศไทยใน
สินค้าและบริการอ่ืนๆ ในประเทศอีกทางหนึ่ง และ Mode ๓ โดยที่บริษัทต่างชาติที่ประกอบธุรกิจ
บริการในประเทศไทยและใช้ไทยเป็นฐานส านักงานของภูมิภาค (Regional office) เพ่ือนิติบุคคล
ต่างชาตินั้นได้ออกไปจัดตั้งหน่วยธุรกิจย่อยในประเทศเพ่ือนบ้านหรือประเทศใกล้เคียง  

๕)  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ยกระดับการศึกษา สาธารณสุข 
ความปลอดภัยของประชาชน เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศทางอ้อม และท าให้มีสวัสดิการที่ดี
เพ่ิมข้ึนกับประชาชนในประเทศ 

๖)  บริการที่หน่วยงานภาครัฐให้การส่งเสริมการลงทุนแล้วใน (หลาย) ปีที่ผ่านมา 
และยังคงมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนต่อเนื่อง 

๗)  บริการที่เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ และอาจมีเงื่อนไขอ่ืน
ประกอบการพิจารณา เช่น นิติบุคคลที่เข้ามาจัดตั้งกิจการต้องมีรัฐบาลเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นเกินกึ่ง
หนึ่งของจ านวนหุ้นทั้งหมดในนิติบุคคล ด้วยเหตุที่โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศควรเป็นสมบัติของ
ประเทศของคนในชาติ และเนื่องจากในระยะยาวโครงสร้างพ้ืนฐานหลายประเภทจะได้รับการ
ทะนุบ ารุง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมโดยงบประมาณแผนดินที่มาจากภาษีของประชาชนในประเทศ เป็นต้น  

๘)  บริการที่ประเทศไทยได้เปิดเสรีไปแล้วภายใต้ความตกลงหรือสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศ 

๙)  บริการที่ต้องน าเข้าเทคโนโลยี การบริหารจัดการ และวิทยาการใหม่ๆ ในการ
ประกอบธุรกิจบริการ และหากมีการถ่ายทอดให้กับบริษัทคนไทย หรือเปิดเผยเทคโนโลยี และ
วิทยาการในสาขาต่างๆ ต่อสาธารณะ 

๑๐) ไม่ควรเป็นบริการที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการอุดหนุนของรัฐบาลหรือ
หน่วยงานภาครัฐ เพราะเงินอุดหนุนเป็นงบประมาณท่ีมาจากการเก็บภาษี  

๑๑) จะต้องเป็นบริการที่ไม่ขัดผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจหรือกิจการของรัฐ  
๑๒) บริการที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ SMEs ไทยในวงกว้าง 
๑๓) จะต้องเป็นบริการที่ไม่ส่งผลต่ออาชีพคนไทยโดยตรง หรือไม่เข้ามาแย่งอาชีพ

หรือ การท ามาหากินของคนท่ีมีระดับการศึกษาน้อยกว่า 



๔๒ 

๑๔) บริการที่ไม่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะสาขาที่ปัจจุบันไทย
ยังไม่มีประสิทธิภาพในการใช้กฎหมายบังคับหากเกิดกรณีกระทบความมั่นคง 

๑๕) บริการที่ไม่มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อม และ
การจราจร  

๑๖) ไม่ผูกพันเปิดตลาดในส่วนที่กฎหมายก าหนดห้าม เช่น ห้ามต่างชาติประกอบ
ธุรกิจ ห้ามถือหุ้นข้างมากในนิติบุคคล ก าหนดสัญชาติไทยต้องได้รับใบอนุญาตเท่านั้น เป็นต้น ยกเว้น 
พ.ร.บ. ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ไม่ถือเป็นการกีดกันต่างชาติที่เข้ามาประกอบ
ธุรกิจภายใต้สนธิสัญญาหรือความตกลงที่ไทยเป็นภาคีสมาชิก หรืออนุญาตให้นิติบุคคลต่างด้าว
ประกอบธุรกิจได้ตามท่ีระบุไว้ในพันธกรณีของสนธิสัญญาหรือความตกลงที่ไทยเป็นภาคีสมาชิก 

๑๗) บริการที่คนไทยในฐานะผู้บริโภคได้ประโยชน์มาก แม้กระทบต่อ SMEs ใน
เรื่อง การแข่งขันก็ตาม (รัฐใช้มาตรการอื่นชดเชย SMEs)  

๑๘) ไม่ผูกพันเปิดตลาดในสาขาบริการที่คาดการณ์ว่าจะส่งผลท าให้ไทยขาด
ดุลการค้า (ดุลบัญชีเดินสะพัด) เป็นมูลค่ามากหรือไทยสูญเสียเงินตราจ านวนมากและต่อเนื่อง โดยที่
ยากต่อการควบคุมการบริโภค  

การพิจารณาแต่ละสาขาต้องพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ปัจจัยแวดล้อมหรือเหตุผล
หลายประการ และในแต่ละแนวทางหรือหลักเกณฑ์จะมีเงื่อนที่ขัดแย้งระหว่างกัน ท าให้แต่ละสาขา
บริการมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนั้นจึงต้องมีการวิเคราะห์ ชั่งน้ าหนัก และหาจุดสมดุลที่สุด ดังตัวอย่าง
สถานการณ์ต่อไปนี้  

สถานการณ์ที่ ๑ บริการที่ไม่มีการ re-export ไปนอกประเทศ แต่ปัจจัยที่ต้องเปิด
ตลาดเพราะมีข้อดี คือ บริการสาขานั้นที่มีการผูกขาดโดยเอกชนเพียงรายเดียวหรือไม่กี่รายแต่มีความ
เป็นไปได้ที่จะผูกขาดตลาดภายใต้ข้อตกลงร่วมกันในกลุ่ม (Cartel) ดังนั้น การเปิดตลาดใน FTAs ถือ
เป็นการเปิดโดยไม่จ ากัดจ านวนผู้ให้บริการจะสร้างจ านวนผู้เล่น (จ านวนผู้ประกอบการที่แข่งขันกัน) 
เพ่ิมมากข้ึน ผู้บริโภคจะได้ประโยชน์ 

สถานการณ์ที่ ๒ บริการที่น าเทคโนโลยีเข้าจากต่างประเทศ แต่เมื่อพิจารณาปัจจัย
แวดล้อมอ่ืน พบว่า การผูกพันเปิดตลาดบริการสาขานี้ ไม่ก่อให้เปิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจริง และ
เป็นเทคโนโลยีที่มีระดับการพัฒนาเท่าเทียมกับระดับภายในประเทศ 

สถานการณ์ที่ ๓ บริการที่เป็นที่ยอมรับว่าหากเปิดเสรีแล้วจะส่งผลดีต่อผู้บริโภค 
รวมทั้ง ผู้ประกอบธุรกิจกลางน้ าและปลายน้ า แต่เมื่อพิจารณาดูแล้วกลับเห็นว่าจะกระทบต่อความ
มั่นคงของประเทศ เมื่อใดก็ตามที่ประเทศตกอยู่ในสภาวการณ์คับขัน หรือสถานการณ์ไม่สงบเรียบ
รอย แต่รัฐไม่มีกฎหมายเพ่ือควบคุมผู้ประกอบธุรกิจนั้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการดังกล่าวยังคง
ด าเนินการต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ 

สถานการณ์ที่ ๔ บริการที่ดูเหมือนว่าจะส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมหรือประเพณี
ของประเทศจึงไม่ควรเปิดตลาด แต่เมื่อพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนแล้ว กลับพบว่าบริการสาขาดังกล่าวจะไม่
ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมหรือประเพณีของประเทศแต่อย่างใด ด้วยเหตุผลที่ประชาชน
ภายในประเทศได้ยอมรับวัฒนธรรมหรือประเพณีที่สะท้อนจากการใช้บริการดังกล่าวแล้วมาเป็น
เวลานานนับปี โดยวัฒนธรรมหรือประเพณีเดิมของชาติมิได้สูญเสียไป เพียงแต่ไม่เป็นที่นิยมของ



๔๓ 

บริโภคของผู้บริโภคยุดใหม่ท่ีต้องการความปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความความสุข ความ
บันเทิง 

สถานการณ์ที่ ๕ บริการที่ดูเหมือนว่าจะส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมหรือประเพณี 
แต่เมื่อพิจารณาในแง่ของพันธกรณีของความตกลงการค้าเสรีและกฎหมายภายในประเทศ ก็พบว่า
พันธกรณีของความตกลงการค้าเสรีได้เปิดให้รัฐสามารถใช้กฎหมายภายในของประเทศที่มีอยู่ก ากับ
ดูแลบริการที่ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมหรือประเพณีได้ ในขณะเดียวกับรัฐก็มีกฎหมายภายในที่
ก ากับดูแลเหตุดังกล่าวหรือบริการสาขาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว 

สถานการณ์ที่ ๖ บริการที่ไทยยังไม่อยู่ในสถานะผูกพันเปิดตลาดในปัจจุบัน แต่เมื่อ
พิจารณาปัจจัยทางข้อผูกพันระหว่างประเทศและนโยบายของประเทศแล้ว กลับท าให้ต้องผูกพัน 
เนื่องจากมีการเปิดเสรีไปแล้วในอดีตในความตกลงการค้าเสรี หรือมีการส่งเริมการลงทุนในอดีต หรือ
อนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาจัดตั้งกิจการไปบางส่วนแล้ว แม้ว่ามี SMEs ไทยเป็นจ านวนมากที่ยังไม่
สามารถแข่งขันได้ แต่การปิดตลาดกลับเป็นการปกป้องผู้ประกอบธุรกิจชาวต่างชาติในตลาด
ภายในประเทศ กลับเป็นผลเสียต่อการแข่งขันในตลาดภายในประเทศ 

สถานการณ์ที่ ๗ จะมีความซับซ้อน มีแนวทางหรือหลักเกณฑ์การพิจาณา
หลากหลายท้ังผลดีและผลเสีย กล่าวคือ บริการนี้เป็น ; 

(ด้านบวก) – บริการที่ประเทศไทยได้เปิดเสรีไปแล้วภายใต้ความตกลงหรือ
สนธิสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งดูแล้วน่าจะมีการเพ่ิมการจ้างแรงงานฝีมือและระดับบริหารจัดการ 
เป็นบริการต้นน้ าหรือเชื่อมโยงกับภาคการผลิต การเกษตร และพลังงาน เป็นบริการที่ต้องน าเข้า
เทคโนโลยีการบริหารจัดการ และวิทยาการใหม่ๆ ในการประกอบธุรกิจบริการ สาขาบริการที่ไม่มีการ 
re-export ไปนอกประเทศไทย  

(ด้านลบ) – บริการที่กระทบในด้านลบต่อ SMEs ส่งผลให้ SMEs ไทยอาจต้องปิด
กิจการเพราะแข่งขันไม่ได้ เป็นบริการที่ส่งผลต่ออาชีพคนไทยโดยตรง หรือเข้ามาแย่งอาชีพหรือการ
ท ามาหากินของคนที่มีระดับการศึกษาน้อยกว่า การประกอบกิจการมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อม และการจราจร และมีโอกาสเสี่ยงที่จะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ  

(ตัวอย่างการวิเคราะห์บางส่วน) – บริการที่ประเทศไทยได้เปิดเสรีไปแล้วภายใต้
ความตกลงหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ยังไม่ใช่เหตุผลที่จะกล่าวอ้างได้หนักแน่นว่า ในเมื่อไทย
ผูกพันเปิดเสรีสาขาหนึ่งสาขาใดไปแล้วในความตกลงในอดีต ก็ไม่จ าเป็นต้องปิดตลาดหรือไม่เปิดเสรี
ในความตกลงอ่ืนๆ ในอนาคตอีกแล้ว เพราะหากพิจารณาในทางตรงข้ามอาจมีเหตุผลอ่ืนโต้แย้งได้ว่า 
ตั้งแต่ไทยมีความตกลงร่วมยังไม่เคยมีผู้ประกอบธุรกิจบริการใดเข้าจัดตั้งกิจการในประเทศไทย จึงยัง
ไม่เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศไทย แต่เมื่อพิจาณามิติอีกด้าน พบว่า ตามหลักการการผูกพัน
เปิดตลาดนั้นไม่มีอายุของความตกลงหรือกรอบเวลาจ ากัดการใช้บังคับ ในช่วงหนึ่งอาจไม่มีธุรกิจใดที่
ต่างชาติให้ความสนใจ แต่สถานการณ์อาจเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา ดังนั้น จึงต้องพิจารณามิติของ
ช่วงเวลาการประกอบธุรกิจนอกประเทศซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยทางการตลาดและธุรกิจในภาวะการณ์
ปัจจุบันในบางกรณีและบางสาขา การวิเคราะห์ภาวะการณ์แข่งขันในทางธุรกิจเพ่ือออกไปลงทุนใน
ต่างประเทศส าหรับสาขาบริการ (ขึ้นอยู่กับสภาพทางธุรกิจบริการแต่ละสาขา) ต้องมองสถานการณ์
ระยะยาวของประเทศที่เข้าไปจัดตั้งกิจการ แต่หากมองผลก าไรของธุรกิจกลับต้องมองสถานการณ์ใน



๔๔ 

ระยะสั้นหรือผลก าไรปีต่อปีด้วย ซึ่งต้องวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันทั้งตลาดภายในประเทศและ
ตลาดต่างประเทศ  

จากตัวอย่างดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าการพิจารณาเลือกสาขาบริการจะต้องมองรอบด้าน
และเห็นทุกมิติ รวมทั้งต้องศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับพันธกรณีของความตกลงและกฎหมายภายในประเทศ 
รวมทั้งการใช้บังคับกฎหมายจนถึงระดับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ แต่ละสาขาต้องพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์ ปัจจัยแวดล้อมหรือเหตุผลหลายประการ และในแต่ละแนวทางหรือหลักเกณฑ์จะมีเงื่อนที่
ขัดแย้งระหว่างกัน ท าให้แต่ละสาขาบริการมีทั้งข้อดีและข้อเสีย การวิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจจึงตั้ง
ตั้งอยู่ในความสมดุล มีหลักการด้วยเหตุและผล ที่ส าคัญที่สุดคือผลประโยชน์ในประเทศไทยใน
ภาพรวมที่เป็นระยะยาวและยั่งยืน 

นอกจากนี้ ความคาดหวังให้การเข้ามาประกอบธุรกิจบริการของต่ างชาติภายใต้ 
FTAs โดยให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยตามท่ีการศึกษาได้วางกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์เอาไว้
ตามที่กล่าวมาข้างต้น จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อไทยต้องระบุเกณฑ์ (แนวทาง) ไว้ในตารางข้อผูกพันด้าน
บริการ และเพ่ือให้เป็นไปในวิธีการที่ถูกต้องที่สุดและอธิบายได้ ไทยก็ควรออกเป็นกฎระเบียบก ากับ
และให้สอดคล้องกับแนวทางและหลักเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งจะท าให้ง่ายต่อการเจรจาจัดท าความตกลง
และข้อผูกพันการเปิดตลาด 

๔.๒.๒  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ : ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
๔.๒.๒.๑ แนวทางการเจรจาจัดท าข้อผูกพันเปิดเสรีการค้าบริการ 

แนวทางการผูกพันการเปิดตลาดพร้อมมีเงื่อนไขและข้อจ ากัด ที่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาจัดท าความตกลงการค้าบริการภายใต้ FTAs ควรใช้เป็นกรอบในการจัดท า
ตารางข้อผูกพันในส่วน Horizontal Commitment Section (ข้อจ ากัดทั่วไป) ใช้ผูกพันกับทุกสาขา
บริการ และ Specific Commitment Section (ข้อจ ากัดรายสาขา) มีดังต่อไปนี้  

๑) ก าหนดการเข้าสู่ตลาด (Market access) ของแต่ละประเทศคู่เจรจา
ที่แตกต่างกัน โดยให้สะท้อนถึงระดับการเปิดตลาดของคู่เจรจาที่ให้กับไทย รวมทั้งพิจารณาถึง
ความสามารถในการแข่งขันระหว่างไทยกับคู่เจรจา 

๒) ก าหนดการถือหุ้นของต่างชาติเป็นการทั่วไปตั้งแต่ ๔๙-๑๐๐% 
ยกเว้นที่ระบุไว้ใน Specific Commitment 

๓) ก าหนดรูปแบบนิติบุคคลเป็นบริษัทจ ากัด ส าหรับ AEC, ASEAN+๑, 
RCEP และ Bilateral FTAs ทั้งนี้ ในบางสาขาที่ยังไม่ได้ผูกพันจ าเป็นต้องพิจารณาปรับข้อจ ากัดให้
เป็นบริษัทมหาชน จ ากัด  

๔) ก าหนดรูปแบบนิติบุคคลเป็นบริษัทมหาชน จ ากัด TPP, Thailand-
Canada Thailand-EU และ Bilateral FTAs ใหม ่

๕) สงวนกฎหมายที่ดินทุก FTAs 
๖) สงวนมาตรการอุดหนุน (subsidy) ส าหรับการผูกพันใน AEC, 

ASEAN +๑, RCEP และ Bilateral FTAs 



๔๕ 

๗) ก าหนดกรรมการบริหารนิติบุคคล (Board of Director) ต้องมี
สัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งส าหรับ TPP, Thailand-Canada, Thailand-EU และ Bilateral 
FTAs ใหม ่

๘) ส าหรับ AEC, ASEAN+๑ , RCEP และ Bilateral FTAs ก าหนด
กรรมการบริหารนิติบุคคล (Board of Director) ต้องมีสัญชาติไทยทั้งหมด (เป็นไปตามข้อจ ากัดของ
ไทยในข้อผูกพันบริการชุดที่ ๘ ใน AFAS/AEC) 

๙) ผูกพัน Mode ๔ ไม่เกินกฎหมายไทยปัจจุบัน (กระทรวงแรงงาน 
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการกงสุล) 

๑๐)  ก าหนดต้องได้รับใบอนุญาต (License) ก่อนการประกอบธุรกิจตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในและสาขาที่ขอรับใบอนุญาต 

๑๑)  การก าหนดรู ปแบบนิติบุ คคล เป็นบริษัทมหาชน จ ากัด  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้คนไทยมีโอกาสได้เป็นเจ้าของหรือได้ลงทุนในกิจการของสาขาบริการของต่างชาติ
ผ่านตลาดหลักทรัพย์ 

๑๒)  สงวนมาตรอุดหนุน (subsidy) ส าหรับการผูกพันใน AEC, ASEAN+
๑, RCEP และ Bilateral FTAs เพราะ Scope ใน text agreement ไม่ได้ยกเว้นไว้ ส าหรับ FTA อ่ืน
ที่ก าลังเริ่มเจรจา เช่น TPP, Thailand-Canada, Thailand-EU และ Bilateral FTAs ไทยยืนยัน
ไม่ให้ใช้มาตรการอุดหนุน เพราะประเทศเหล่านั้นเป็น services competitive countries  

๔.๒.๒.๒ สรุปข้อเสนอแนวทางการรับรองการเปิดเสรีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
๑) ให้มีหรือก่อตั้งหน่วยงานก ากับดูแลทุกสาขาบริการที่ส าคัญหรือ

บริการที่สร้างมูลค่าสูงในเศรษฐกิจไทย  
๒) หน่วยงานก ากับดูแล ขาดยุทธศาสตร์พัฒนาบริการรายสาขาที่ปฏิบัติ

ได้ ดังนั้นหน่วยงานก ากับดูแลต้องมีมาตรการในการพัฒนาบริการให้เกิดเป็นรูปธรรม  
๓) การเพ่ิมบทบาทให้ภาคเอกชนไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศ 
๔) การสร้างมูลค่าเพ่ิมของบริการในประเทศ 
๕) ผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นหน่วยงานก ากับดูแล 

ก าหนดของกรอบ ทิศทาง นโยบายและกลไกการพัฒนาภาคบริการให้มีความชัดเจนและปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

๖) มีมาตรการที่ท าให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ได้อย่างมีระบบ 

๗) แรงงานไทยในสาขาบริการมีผลิตภาพต่ า โดยเปรียบเทียบกับภาค
การผลิตอ่ืนๆ รวมทั้งประเทศคู่แข่งที่ส าคัญ เนื่องจากขาดทักษะและองค์ความรู้ในสาขาบริการที่ใช้
เทคโนโลยีเข้มข้นและทักษะด้านภาษาต่างประเทศ จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการศึกษาไทย
และการพัฒนาฝีมือแรงงานไทย เพ่ือผลิตแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการใน
ธุรกิจสาขาบริการต่างๆ ที่ไทยมีศักยภาพ 

๘) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นหน่วยงานก ากับดูแลพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบให้ทันสมัยและเหมาะสมต่อสถานการณ์ทางการค้าและเศรษฐกิจในปัจจุบัน



๔๖ 

และในอนาคต ทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหลักการ Non-discriminatory principle (National 
treatment) และกฎระเบียบภายในประเทศ (Domestic regulation) โดยอิงกับความตกลงระหว่าง
ประเทศ และกฎระเบียบขององค์การระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยยังคงไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์ของประเทศเป็นส าคัญ 



 

 
บรรณานุกรม 

 
 
แนวโน้มการลงทุนไทยจากต่างประเทศในปี 2555. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๕๖. 
สรุปภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทยปี 2556. สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 

๒๕๕๖. 
World Trade Organization 1991, “Services Sectoral Classification List”, RESTRICTED 

MTN.GNS/W/120. Retrieved June 21, 2013.

http://www.dtn.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=8839%3A-2556&catid=399%3A2012-06-01-23-23-33&lang=th
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ประวัติผู้เขียน 
 
 
ชื่อ-สกุล  นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์  
 
ประวัติการศึกษา  
 ประถม-มัธยม ร.ร.วชิราวุธ วิทยาลัย  
 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สถาบันราชมงคลวิทยาเขตเกษตรบางพระ 
 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Strayer University, Campus of 

Washington DC., USA 
 
ประวัติการท างาน  
๒๕๓๗ กองพาณิชยกิจต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศงาน  
 ๑) การค้าประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป แคนาดา  
 ๒) การค้าต่างตอบแทน 
๒๕๔๒ ส านักเจรจาการค้าทวิภาคี กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์งาน  
 ๑) การค้าประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น  
๒๕๔๕ ส านักเจรจาการค้าบริการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศงาน  
 กลุ่มงานการค้าบริการระดับภูมิภาค 
  
ต าแหน่งปัจจุบัน  ผู้อ านวยการส านักการเจรจาการค้าบริการและการลงทุน  
 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
 
หน้าที่รับผิดชอบปัจจุบัน  

- ประธานการประชุมอาเซียนในคณะท างานด้านบริการภายใต้ความตกลงการค้าบริการ
อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (ASEAN-Australia-new Zealand FTA) 

- หัวหน้าคณะเจรจาในคณะกรรมการประสานงานด้านบริ การเซียน (ASEAN 
Coordinating Committee on Services) ท าหน้าที่จัดท าข้อผูกพันเปิดเสรีการค้า
บริการในอาเซียน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC  

- หัวหน้าคณะเจรจาจัดท าข้อตกลงการค้าบริการในทุกกรอบความตกลงของ Bilateral 
FTAs และ ASEAN FTAS  

- หัวหน้าคณะท างานจัดท าเอกสารค าถาม-ค าตอบเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และความตกลงการค้าเสรี  

- คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคน  ต่างด้าว 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

- คณะกรรมการตามที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 



๕๗ 

 
หน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราว 
 เช่น - การประชุมเจ้าหน้าที่ด้านการค้าอาวุโสอาเซียน (SEOM)  

- การประชุมรัฐมนตรีการค้าอาเซียน 
- การก าหนดท่าทีไทยในการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุน  
- เอกสารทางวิชาการ ฯลฯ  

 
งานรับผิดชอบท่ีด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  
  เช่น - หัวหน้าคณะเจรจาการจัดท าความตกลงการลงทุนอาเซียน-จีน  

-  ร่วมในคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการค้าบริการองค์การการค้าโลก  
-  ร่วมในคณะผู้แทนไทยในการประชุม APEC 
-  ผู้แทนในคณะอนุกรรมการพิจารณาก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
-  The Expert Meeting on Trade in Services “Services-led Competitiveness: Peer  
  Learning from Emerging Global Players” OECD, Paris 

 
งานสาธารณะ/สังคม  

เช่น - ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันบูรณาการพัฒนามนุษย์แห่งประเทศไทย 
 
การบรรยายทางวิชาการ  

เช่น - มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 
 -  สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 
 -  สถาบันพระปกเกล้า 
 -  หน่วยงานต่าง ๆ  

 
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการในต่างประเทศ เช่น 

- International Workshop on Services Trade Statistics, organized by the World 
Bank, Durban, South Africa  

-  Specialized Course on Trade in Services, Geneva, Switzerland 
-  Intensive Training Session for Negotiators of International Investment 

Agreements, Organized by Nankai University and UNCTAD, Tianjin, China  
-  Trade negotiations skills training course, organized by the World Trade 

Organization, Taiwan 
-  Public International Trade Laws, Strengthening Multilateral Trade 

Negotiation Skills and Trade Negotiation, Exercises Simulation, Center for 
Trade Policy Sydney, Australia  



๕๘ 

-  Invited by the U.S. Government to participate in the study of U.S. trade and 
economy, under An exchange program of the United States Government, 
USA  

-  Multilateral Trade Negotiations training course, organized by the Canada 
International Development Agency, Canada  

 
ติดต่อ ronnarong@moc.go.th 
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