
 

 

 

6.1 การเปดเสรีการคาบริการ 

ภาคบริการเปนภาคเศรษฐกิจที่เพ่ิมความสําคัญขึ้นอยางรวดเร็ว โดยในชวงกวา 10 ปท่ีผาน
มา (ป พ.ศ. 2528-2542) การคาบริการมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีสูงกวาการคาสินคา โดยการคาบริการ
เติบโตเฉลี่ยมากกวารอยละ 9 ตอป ในขณะท่ีการคาสินคาเติบโตเฉลี่ยรอยละ 8.2 ตอป (ดูรูปที่ 6.1 
ประกอบ) สงผลใหประเทศคูคาตางๆ โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแลวที่มีศักยภาพทางดานธุรกิจบริการ
หันมาใหความสําคัญกับการเจรจาการคาบริการท้ังการเจรจาระดับพหุภาคีในเวทีองคการการคาโลก 
และการเจรจาระดับทวิภาคี ภาคบริการมีบทบาทสําคัญตอโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยจะ
เห็นไดจากมูลคาของภาคบริการท่ีคิดเปนรอยละ 48 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
ท้ังหมดในป 2546 ซ่ึงประกอบดวยสาขาบริการหลายสาขา โดยสาขาท่ีมีสัดสวนสูงสุดคือการคาปลีก-
คาสง การขนสงและสื่อสาร และการโรงแรมและภัตตาคาร คิดเปนรอยละ 32 16.27 และ 10.67 ของ
มูลคาภาคบริการทั้งหมด ตามลําดับ (ดูรายละเอียดประกอบในรูปท่ี 6.2 และ 6.3) 

ความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการ (GATS) ถือเปนความตกลงระดับพหุภาคีวาดวย
การคาบริการฉบับแรกท่ีมีผลผูกพันทางกฎหมายระหวางประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตเร่ิมกอตั้ง
องคการการคาโลกในป 2538 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนกรอบวาดวยหลักการและกฎซึ่งวาง
ระเบียบวินัยเกี่ยวกับการคาบริการระหวางประเทศ เพ่ือใหการคาบริการระหวางประเทศดําเนินไปใน
ลักษณะเปดเผยและเปดเสรีแบบกาวหนาเปนลําดับ อันจะเปนประโยชนตอความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกองคการการคาโลกซ่ึงมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีแตกตางกัน  

การเจรจาการคาบริการภายใตความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการจะตองดําเนินไปอยาง
เสรีภายใตกฎเกณฑและกติกาของ GATS ซ่ึงเปนขอกําหนดเกี่ยวกับพันธกรณท่ีีมผีลผูกพันใหประเทศ
สมาชิกทุกประเทศตองปฏิบัติตาม โดยจําแนกเปนพันธกรณีท่ัวไป และพันธกรณีตามขอผูกพันเฉพาะ 
พันธกรณีท่ัวไปเปนขอกําหนดเกี่ยวกับ “หลักการ” การเปดเสรีการคาบริการท่ีมีผลผูกพันสําหรับทุก
ประเทศสมาชิกท่ีเปนพันธกรณีของ GATS ตองปฏิบัติตามทันทีโดยไมมีเงื่อนไข หลักการสําคัญใน
สวนของพันธกรณีทั่วไป ไดแก การประติบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (Most Favored 
Nation) หลักความโปรงใส (Transparency) การรวมตัวทางเศรษฐกิจ (Economic Integration) และ
หลักการเปดเสรีแบบกาวหนา  (Progressive Liberalization)   

พันธกรณีตามขอผูกพันเฉพาะเปนขอผูกพันในการเปดตลาดบริการเฉพาะประเทศสมาชิกซึ่ง
จะแตกตางกันไป โดยประเทศสมาชิกที่เปนพันธกรณีของ GATS ตองแสดงแผนการลดอปุสรรคกดีกนั
การคาบริการท่ีมีผลบังคับเฉพาะกิจกรรมบริการท่ีประเทศสมาชิกเสนอพันธกรณีโดยความสมัครใจ ซึง่
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เปนการเปดโอกาสใหประเทศสมาชิกเสนอพันธกรณีเปนรายสาขาแทนท่ีจะบังคับใหประเทศสมาชกิรับ
เงื่อนไขการคาบริการเสรีทุกสาขาบริการ (Horizontal Commitments) ขอผูกพันเฉพาะมีหลักการท่ี
สําคัญ 2 ประการ คือ การเขาสูตลาด (Market Access) ของผูประกอบการตางชาติ และการประติบัติ
เยี่ยงคนชาติ (National Treatment) โดยไมเลือกปฏิบัติระหวางผูประกอบการตางชาติและ
ผูประกอบการในประเทศ 

รปูที ่6.1 อัตราการเจริญเติบโตของการคาบรกิารและการคาสินคาในป ค.ศ. 1985-1999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ที่มา: World  Bank. Global Economic Prospects and the Developing Countries, 2002. 

รปูที ่6.2 สัดสวนของภาคบริการตอ GDP ของประเทศไทยในป ค.ศ.1993-2003 
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ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย 
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รปูที ่6.3 สัดสวนภาคบริการแตละสาขาในป 2546  

คาปลกี-คาสง 32.00

กอสราง 6.14

ไฟฟา กาซ 
ประปา 6.70

โรงแรมและ
ภตัตาคาร 10.67

การขนสงและ
ส่ือสาร      16.27

การเงิน 6.66

อสังหาริมทรัพย 6.41

การศึกษา 7.75

สุขภาพ 3.80

อืน่ๆ 3.61

 
ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย 

อยางไรก็ตาม ถึงแมประเทศไทยจะเปนสมาชิกองคการการคาโลกมาตั้งแตป 2538 แต 
ประเทศไทยรวมท้ังประเทศอ่ืนท่ีเปนสมาชิกองคการการคาโลกสามารถเจรจาเพ่ือจัดทําขอตกลงใน
ลักษณะการคาเสรีแบบทวิภาคีไดภายใตหลักการรวมตัวทางเศรษฐกิจท่ีกําหนดไวในพันธกรณีท่ัวไป
ของ GATS ซ่ึงระบุวาประเทศสมาชิกมีสิทธิรวมกลุมเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจในการเปดเสรี
การคาบริการใหแกกันและกันมากกวาท่ีใหกับสมาชิกองคการการคาโลกอื่นได หากความตกลงน้ันไม
ทําใหผลประโยชนดานขอผูกพันของสมาชิกองคการการคาโลกท่ีอยูนอกเหนือความตกลงพึงไดรับลด
นอยลง แตการรวมกลุมดังกลาวจะตองไมมีลักษณะเปนการเลือกประติบัติและหามใชมาตรการท่ีเปน
การเลือกปฏิบัติใหมหรือมาตรการเลือกปฏิบัติท่ีมากขึ้นกวาเดิม และในกรณีท่ีสมาชิกของกลุมไดรับ
ผลกระทบจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจดังกลาว สมาชิกน้ันๆ ไมอาจเรียกคาเสียหายสําหรับ
ผลประโยชนทางการคาได  

ในปจจุบัน ประเทศไทยมีการเจรจาการคาบริการท้ังในระดับภูมิภาคและระดับทวิภาคี โดย
การเจรจาในระดับภูมิภาคนั้น ประเทศไทยไดรวมกับสมาชิกอาเซียนจัดทํากรอบความตกลงวาดวย
การคาบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) ในชวงปลายป 
2538 โดยตองมกีารเจรจาเพ่ือเปดตลาดมากขึ้นตามลําดับทุกๆ 3 ป ซึ่งตนป 2548 จะเร่ิมเจรจารอบท่ี 
4 ท้ังน้ี วัตถุประสงคที่ถูกกําหนดขึ้นสําหรับการเปดเสรีการคาบริการภายในกลุมประเทศสมาชิก
อาเซียนคือเพ่ือใหสิทธิพิเศษแกประเทศสมาชิกอาเซียนมากกวาที่แตละประเทศสมาชิกมีพันธกรณอียู
ภายใต GATS หรือที่เรียกวา GATS-Plus อยางไรก็ตาม การเจรจาท้ัง 3 รอบที่ผานมาไมคืบหนา
เทาท่ีควรเนื่องจากขอผูกพันท่ีแตละประเทศเสนอมาไมไดเปนการเปดตลาดมากไปกวาที่ผูกพันไวใน 
GATS แตอยางใด  

ประเทศไทยมีการเจรจาการคาบริการภายใตความตกลงเขตการคาเสรีในระดับทวิภาคีกับ
ประเทศคูคาตางๆ ทั้งประเทศพัฒนาแลว และประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงการเจรจาการคาบริการในระดบั
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ทวิภาคีจะตางกับการเจรจาในระดับพหุภาค ีกลาวคือ ภายใตความตกลง GATS ประเทศสมาชิกตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ก็ตอเมื่อประเทศน้ันๆ เสนอผูกพันภาคบริการสาขาใดเปนการเฉพาะเทาน้ัน 
แตความตกลงในระดับทวิภาค ีประเทศคูสัญญาตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทันทีทีค่วามตกลงมผีลบงัคบัใช 
ซ่ึงการท่ีตองปฏิบัติตามเ ง่ือนไขทันที ท่ีความตกลงมีผลบังคับใชจะสงผลกระทบโดยตรงตอ
ผูประกอบการภายในประเทศ โดยเฉพาะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมซ่ึงมี
ขอจํากัดดานศักยภาพในการแขงขัน ดังนั้น ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
จําเปนตองปรับตัวและเตรียมความพรอมเพ่ือใหสามารถแขงขันกับผูประกอบการตางชาติไดภายใต
ความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาค ี

การศึกษาในบทนี้จะกลาวถึงกรอบการเจรจาการคาบริการ สาระสําคัญของการเจรจาการคา
บริการภายใตขอตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีระหวางไทยกับประเทศคูคา และระหวางสหรัฐอเมริกา
กับประเทศคูคา การเปดตลาดบริการภายใตขอตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีระหวางไทยกับ
สหรัฐอเมริกา ผลกระทบของขอตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคดีานการคาบริการตอวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม รวมท้ังบทสรุปและขอเสนอแนะสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

6.2 กรอบการเจรจาการคาบริการ 

การคาเสรีแบบทวิภาคีจะยึดหลักของการเจรจาแบบ GATS ซ่ึงกําหนดรูปแบบการเปดเสรี
ภาคบริการไว 4 รูปแบบ ดังนี ้

รูปแบบที ่1 (Mode 1) เปนรูปแบบการใหบริการขามพรมแดน (Cross-Border Supply) โดย
ท่ีผูใหบริการและผูรับบริการตางอยูประเทศของตน แตบริการเคลื่อนยายไปยังผูรับบริการ ซ้ือขาย
บริการโดยผานทางสื่อตางๆ เชน การใหคําปรึกษาผานทางโทรศัพท การสงขอมูลรายงานวิจัยตลาด
ออนไลน การบริการโทรคมนาคม การฝกอบรมทางไกล (distance learning) เปนตน 

รูปแบบที ่2 (Mode 2) เปนรูปแบบท่ีผูใชบริการในประเทศเดินทางไปใชบริการในตางแดน 
(Consumption Abroad) เชน การเดินทางไปทองเท่ียว การเดินทางไปศึกษาตอ หรือเดินทางไป
รักษาพยาบาลในตางประเทศ เปนตน 

 รูปแบบที ่3 (Mode 3) เปนรูปแบบท่ีผูใหบริการตางชาติเขามาประกอบกิจการในประเทศ 
(Commercial Presence) เชน ธนาคารพาณิชยตางชาติเขามาเปดสาขาในประเทศไทย หรือบริษัท
ไทยไปเปดสาขาสํานักงานในตางประเทศ เปนตน 

รูปแบบที่ 4 (Mode 4) เปนรูปแบบท่ีคนงานตางชาติสามารถเขามาปฏิบัติงานในการ
ใหบริการภายในประเทศ (Presence of Natural Person) ได เชน บริษัทประกันภัยตางชาติที่
ประกอบการในประเทศไทยสามารถจางนักคณิตศาสตรประกันภัยจากตางประเทศได  
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รูปแบบการคาบริการขามพรมแดน (mode 1) กับรูปแบบการคาในลักษณะที่บุคคลผูถือ
สัญชาติตนเขาไปใชบริการในตางประเทศ (mode 2) มีขอจํากัด (Limits) ในการเขาสูตลาด1 และการ
ประติบัติเยี่ยงคนชาติคอนขางนอยในเกือบทุกสาขาบริการ เนื่องจากในทางปฏิบัตกิารปดกัน้มิใหมีการ
ซ้ือขายผานอินเตอรเน็ตหรือการหามมิใหบุคคลเดินทางไปใชบริการในตางประเทศไมสามารถทําได
หรือเปนการขัดกับเสรีภาพสวนบุคคล  

สําหรับรูปแบบการคาบริการท่ีมีขอจํากัดมากที่สุดในเกือบทุกสาขาบริการ คือ รูปแบบของ
การท่ีบริษัทตางชาติเขาไปประกอบกิจการในประเทศผูซ้ือ (mode 3) เน่ืองจากแตละประเทศตาง
ตองการคุมครองผูประกอบการภายในประเทศโดยการจํากัดรูปแบบของธุรกิจที่สามารถเขามาแขงขัน
กับธุรกิจในประเทศ การจํากัดหุนสวนตางชาติ การจํากัดขอบเขตในการประกอบธุรกิจ การกําหนด
เงื่อนไขในการรวมทุนของบริษัทตางชาต ิตลอดจนการควบคุมการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

สวนรูปแบบการคาบริการที่ใหบุคลากรตางชาติเขามาใหบริการภายในประเทศ (mode 4) ซ่ึง
เปนเร่ืองของขอจํากัดในการใหคนตางชาติเขามาทํางานในประเทศ เชน การจํากัดการเขามาทํางาน
ของคนตางชาติในระดับผูบริหาร ผูจัดการ ผูเช่ียวชาญน้ันสามารถเขามาไดช่ัวคราว สวนบุคคล
ธรรมดาจํากัดไวเพียงบุคคลท่ีเปนลูกจางของบริษัท เปนตน ซ่ึงขอจํากัดดังกลาวเปนไปตามกฎเกณฑ
ท่ัวไปวาดวยคนเขาเมือง (Immigration Regulations) ท่ีเปนกฎเกณฑในการควบคุมการเขามาทํางาน
ของคนตางชาต ิ

สําหรับตารางขอผูกพันในการเปดเสรีการคาบริการใน GATS สมาชิกจะตองระบุมาตรการ
ตางๆ ที่เปนการจํากัดการคาบริการในแตละรูปแบบ โดยจําแนกวาเปนมาตรการท่ีเปนการจํากัดการ
เขามาแขงขันของผูประกอบการตางชาติ (Market Access) หรือเลือกปฏิบัติระหวางผูประกอบการ
ตางชาติกับผูประกอบการไทย (National Treatment) ในกรณีที่ผูประกอบการตางชาติสามารถเขามา
แขงขันกับธุรกจิไทยได (ดูตัวอยางในกรอบท่ี 1) 

                                            
1 เปนขอกําหนดหรือเง่ือนไขเกี่ยวกับการเปดตลาดใหตางชาติเขามาทําธุรกิจการคาบริการภายในประเทศ โดยประเทศที่ย่ืน
พันธกรณีเปดตลาดบริการจะตองระบุวาสาขาบริการตางๆ น้ันมีขอจํากัดในเร่ืองการเขาสูตลาดหรือไมมีขอจํากัด และถามี
ขอจํากัดจะตองระบุวามีเง่ือนไขและมาตรการในการยกเลิกอุปสรรคในการเขาสูตลาดอยางไร ซึ่งขอจํากัดในการเขาสูตลาดมี 6 
ประเภทคือ 1. การจํากัดจํานวนผูใหบริการ 2. การจํากัดในมูลคารวมทั้งหมดของธุรกรรมทางการคาบริการ 3. การจํากัดใน
จํานวนทั้งหมดของการประกอบการบริการ 4. การจํากัดในจํานวนของบุคคลธรรมดาที่อาจถูกวาจางในสาขาบริการใด
โดยเฉพาะ 5. การจํากัดรูปแบบขององคกรที่สามารถใหบริการได 6. การจํากัดทุนตางชาติที่ใชในการประกอบธุรกิจบริการในรูป
ของสัดสวนการถือหุนหรือมูลคาการลงทุน  
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กรอบที ่1 ตัวอยางตารางขอผกูพันการเปดเสรีการคาบริการภายใต GATS 
THAILAND – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS 

Modes of supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons 

Sector or Sub-sector Limitations on Market 
Access 

Limitations on National 
Treatment 

Additional 
Commitments 

II. SECTOR SPECIFIC 
COMMTIMENTS 

   

1. BUSINESS SERVICES    
A. Professional Services    
(a) Legal services (CPC  
86111+86119+  
86120+86130+86190) 

1) Unbound  
2) None  
3) None other than that 
indicated in the horizontal 
section  
4) Unbound 

1) Unbound  
2) None  
3) No limitations as long as 
foreign equity participation 
does not exceed 49 per cent  
4) Unbound 

 

(b) Accounting, auditing 
and bookkeeping services  
(CPC 86211 to 86213 
+86219+86220) 

1) Unbound  
2) None  
3) None other than that 
indicated in the horizontal 
section  
4) Unbound 

1) Unbound  
2) None  
3) No limitations as long as 
foreign equity participation 
does not exceed 49 per cent  
4) Unbound 

 

(d) Architectural services 
(CPC 86711 to 
86714+86719 

1) Unbound  
2) None  
3) None other than that 
indicated in the horizontal 
section  
4) Unbound 

1) Unbound  
2) None  
3) No limitations as long as 
foreign equity participation 
does not exceed 49 per cent  
4) Unbound 

 

หมายเหต:ุ Unbound หมายถึง ไมใหขอผูกพันใดๆ 
ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 

 

อยางไรก็ตาม การเจรจาความตกลงในระดับทวิภาคีจะไมแยกเจรจาในรายสาขาบริการ
เหมือนการเจรจาในองคการการคาโลก แตจะแยกเจรจาตามขอบทซ่ึงอาจมีพันธกรณีตางกันไป โดย
ขอบทภายใตความตกลงการคาเสรีท่ีเกี่ยวของกับการคาบริการ ไดแก ขอบทเร่ืองการคาบริการขาม
พรมแดน ซ่ึงจะกําหนดกรอบและขอบเขตของการเปดเสรีภาคบริการ รวมถึงการกํากับดแูล การลงทุน 
(mode 3) และการเคลื่อนยายบุคลากร (mode 4) ซ่ึงในที่น้ีจะกลาวถึงประเด็นการคาบริการขาม
พรมแดน สวนเร่ืองการลงทุนจะกลาวถึงในรายงานสวนถัดไป 

6.3 สาระสําคญัของการเจรจาการคาบริการภายใตขอตกลงการคาเสรีแบบ 
ทวิภาคีระหวางไทยกับประเทศคูคา 

การเจรจาความตกลงการคาเสรีกลายเปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญของไทยในการขยายเศรษฐกิจ
การคาระหวางประเทศ ในปจจุบัน ประเทศไทยไดเจรจาจัดทําเขตการคาเสรีกับ 8 ประเทศ และ 1 
โครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจ (BIMST-EC) รวมท้ังการดําเนินการศึกษาสําหรับเตรียมการ
เจรจาความตกลงการคาเสรีกับแอฟริกาใต และเม็กซิโก ซ่ึงสาระสําคัญของการเจรจาการคาบริการ
ระหวางไทยกับประเทศตางๆ สรุปไดดังน้ี 
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• ไทย-ออสเตรเลีย 

ความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียถือเปนความตกลงการคาเสรีสองฝายฉบับแรกของ
ประเทศไทยท่ีครอบคลุมขอบเขตกวางขวางในทุกเร่ืองท่ีท้ังสองประเทศมีความสนใจรวมกัน 
(Comprehensive) โดยไทยและออสเตรเลียไดลงนามความตกลงฯ เม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 และ
จะมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2548  

ขอบเขตการเจรจาการคาบริการภายใตความตกลงฯ น้ีครอบคลุมธุรกิจบริการทุกประเภท 
โดยจะทยอยเจรจาเปดเสรีในสาขาธุรกิจที่พรอมทุกๆ 3 ป ซ่ึงออสเตรเลียจะเปดตลาดใหนักลงทุนไทย
หรือผูใหบริการท่ีเปนคนไทยสามารถเขาไปจดัตั้งธรุกิจในออสเตรเลียทุกประเภทได 100% (mode 3) 
ยกเวนธุรกิจประเภทหนังสือพิมพ การกระจายเสียง การบินระหวางประเทศและทาอากาศยาน แต
จะตองดําเนินการภายใตนโยบายการลงทุนตางประเทศและกฎหมาย (Foreign Acquisitions and 
Takeovers Act-FATA) (รายละเอียดใน FATA จะกลาวถึงในบทของการลงทุน) นอกจากน้ี 
ออสเตรเลียจะเปดตลาดในธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ิมนอกจากท่ีผูกพันไวภายใต WTO อาทิ การซอมรถยนต 
บริการโทรศัพทมือถือและดาวเทียม เปนตน (ดูรายละเอียดประกอบในตารางท่ี 6.1)  

ในขณะเดียวกัน ภายใต mode 3 ของการคาบริการ ประเทศไทยจะเปดตลาดใหคน
ออสเตรเลียลงทุนทางตรงไดไมเกิน 50% ในธุรกิจทุกประเภทที่ไมอยูในบัญชี 1 และ 2 ของ
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 และกําหนดใหการประกอบธุรกิจทุก
ประเภทและการใหบริการผานส่ืออิเล็กทรอนิกสตองจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา นอกจากนี ้
ประเทศไทยจะเปดตลาดใหออสเตรเลียมากกวาท่ีผูกพันไวกับประเทศสมาชิกอ่ืนภายใต WTO โดย
เปดตลาดในบางธุรกิจใหคนออสเตรเลียถือหุนไดไมเกิน 60% โดยมีเงื่อนไขวาตองเปนธุรกิจท่ีจด
ทะเบียนจัดตั้งในไทยและมีสัดสวนหน้ีสินตอทุนไมเกิน 3 ตอ 1 ซ่ึงสวนใหญเปนธุรกิจขนาดใหญและ
ตองใชเงินลงทุนสูง โดยตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับภายในประเทศ ซึ่งครอบคลุมสาขาบริการ
ตางๆ อาทิ ธุรกิจการสรางหอประชุมขนาดใหญ ศูนยแสดงสินคานานาชาต ิมารีนา สวนสนุก เปนตน 
(ดูรายละเอียดประกอบในตารางท่ี 6.1)  

สวนรูปแบบการคาบริการที่ใหบุคลากรตางชาติเขามาใหบริการภายในประเทศ (mode 4) 
ออสเตรเลียจะยกเลิกเง่ือนไขการทดสอบตลาดแรงงาน (Labor Market Testing) ใหกับคนไทยเปน
การถาวรกลาวคือ นายจางไมจําเปนตองประกาศหาคนงานในออสเตรเลียกอนจึงจะสามารถจาง
แรงงานจากนอกประเทศได รวมท้ังการอนุญาตใหคนไทยเขาไปทํางานในตําแหนงผูบริหาร ผูจัดการ 
และผูเชี่ยวชาญในออสเตรเลียไดโดยมีการกําหนดเงื่อนไขระยะเวลาในการเขาไปทาํงานตามคณุสมบตัิ
และประเภทบุคคลท่ีสามารถเขาไปประกอบธุรกิจ (ดูรายละเอียดประกอบในตารางท่ี 6.1) ในขณะท่ี
ประเทศไทยจะเปดตลาดใหคนออสเตรเลียเขามาทํางานในตําแหนงผูบริหาร ผูจัดการ และผูเช่ียวชาญ
ไดยกเวนใน 39 อาชีพท่ีหามคนตางชาติทําตามพระราชกําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพท่ีหามคนตาง
ดาวทํา พ.ศ. 2522 โดยกําหนดเงื่อนไขตามประเภทและคุณสมบัติของบุคคลท่ีสามารถเขามาประกอบ
ธุรกิจในไทยไวโดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบกับเงื่อนไขของออสเตรเลียดังแสดงในตารางท่ี 6.1
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ตารางที ่6.1 เง่ือนไขของรูปแบบการคาบริการภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย 

รูปแบบการคา
บริการ 

เงื่อนไขของประเทศออสเตรเลีย เงื่อนไขของประเทศไทย 

mode 3 • คนไทยสามารถเขาไปจัดตั้งธุรกิจใน
ออสเตรเลียทุกประเภทได 100% ยกเวน
ธุรกิจประเภทหนังสอืพิมพ การกระจาย
เสียง การบนิระหวางประเทศ และทา
อากาศยาน แตจะตองดําเนนิการภายใต
นโยบายการลงทุนตางประเทศและ
กฎหมาย 

• ออสเตรเลียเปดตลาดในธุรกิจอืน่ๆ เพ่ิมให
ไทยนอกจากท่ีผูกพันไวภายใต WTO อาทิ 
การซอมรถยนต บริการโทรศัพทมอืถือและ
ดาวเทียม สถาบนัสอนภาษาอังกฤษ 
สถาบนัสอนภาษาไทย สถาบนัสอน
ทําอาหารไทย สถาบนัสอนนวดไทย ธุรกิจ
เหมอืงแร และอุตสาหกรรมการผลิตสนิคา
ทุกประเภท 

• ประเทศไทยจะเปดตลาดใหคนออสเตรเลีย
ลงทุนทางตรงไดไมเกิน 50% ในธุรกิจทุก
ประเภทท่ีไมอยูในบัญชี 1 และ 2 ของ
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ตางดาว พ.ศ. 2542 

• ประเทศไทยจะเปดตลาดใหออสเตรเลีย
มากกวาท่ีผูกพนัไวกับประเทศสมาชิกอืน่
ภายใต WTO โดยเปดตลาดในบางธุรกิจให
คนออสเตรเลียถือหุนไดไมเกิน 60% และมี
เงื่อนไขวาตองเปนธุรกิจท่ีจดทะเบียนจัดต้ัง
ในไทยและมสีัดสวนหนีส้นิตอทนุไมเกิน 3 
ตอ 1 โดยตองปฏบิัติตามกฎระเบียบ
ขอบังคับภายในประเทศ ซึ่งครอบคลุม
สาขาบริการตางๆ 9 สาขาดังนี ้

1. สาขาบริการธุรกิจ ไดแก ที่ปรึกษาดาน
การจัดการท่ัวไป (เฉพาะท่ีจัดตั้งเปน
สํานกังานปฏิบติัการภมูภิาคใหบรษิัทใน
เครือหรือสาขา) หอประชมุขนาดใหญ และ
ศนูยแสดงสนิคานานาชาติขนาดใหญ 

2. สาขาบริการสือ่สาร แบงเปน 
- บริการที่ใหออสเตรเลียถือหุนไดไม

เกิน 50 % ไดแกบรกิารขายอปุกรณ
โทรคมนาคม เชาอปุกรณสถานี
โทรคมนาคม และท่ีปรึกษาดาน
โทรคมนาคม 

- บริการที่ใหออสเตรเลียถือหุนไดไม
เกิน 40 % ไดแก Domestic very 
small aperture terminal เฉพาะท่ีใช
บริการระบบเครอืขายภายใตกํากับ
ของคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคม (กทช.) 

- บริการที่ใหออสเตรเลียถือหุนไดไม
เกิน 25 % ไดแก Database access 
services เฉพาะท่ีใชบรกิารระบบ
เครือขายภายใตกํากับของ กทช. 
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รูปแบบการคา
บริการ 

เงื่อนไขของประเทศออสเตรเลีย เงื่อนไขของประเทศไทย 

3. สาขาบริการกอสราง ไดแก บริการ
กอสรางโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภค
ขนาดใหญ 

4. สาขาบริการจัดจําหนาย ใหคนออสเตรเลีย
ถือหุนได 100% ในบรกิารจัดจําหนายและ
ติดตั้งผลิตภณัฑที่ผลิตจากโรงงาน
ออสเตรเลียในไทย 

5. สาขาบริการศกึษา ไดแก 
สถาบนัอดุมศึกษาท่ีเนนการสอนและวิจัย
ดานวิทยาศาสตรสิ่งมีชีวิต 
เทคโนโลยชีีวภาพ และเทคโนโลยีนาโน 

6. สาขาบริการทองเที่ยวและเดินทาง ไดแก 
โรงแรมหรูหราขนาดใหญ และภัตตาคาร
เต็มรปูแบบ 

7. สาขาบริการนนัทนาการ วัฒนธรรมและ
กีฬา ไดแก สวนสาระ (Theme park) และ
อุทยานสัตวน้ํา 

8. สาขาบริการขนสง ไดแก ท่ีจอดเรอื
ทองเท่ียว 

9. สาขาการลงทุนเหมอืงแร ไดแก การทํา
เหมอืงแรบนบกและในทะเล 

mode 4 • ผูท่ีเขาไปติดตอธุรกิจ (Business visitor) 
สามารถเขาไปทํางานไดไมเกนิ 3 เดอืน 

• ผูท่ีเขาไปใหบรกิาร (Service seller) 
สามารถเขาไปทํางานไดไมเกนิ 6 เดอืน 
และตออายุไดแตรวมเวลาทั้งสิน้ไมเกนิ 12 
เดือน  

• ผูโอนยายภายในกิจการ (Intra corporate 
transferee) สามารถเขาไปทํางานไดไม
เกิน 4 ป และตออายุไดแตรวมเวลาท้ังสิน้
ไมเกิน 10 ป และอนญุาตใหคูสมรสและ
ผูติดตามของผูโอนยายภายในกิจการเขา
ไปทํางานในตําแหนงใดก็ไดในระยะเวลา
เดียวกับท่ีกําหนดไวในวซีาของผูโอนยาย
ภายในกิจการ 

• ผูใหบริการตามสัญญา (Contractual 
service supplier) สามารถเขาไปทํางานได

• ผูโอนยายภายในกิจการเขามาทํางานได 1 
ป ตออายุไดไมเกิน 5 ป โดยกิจการที่
วาจางตองนําเงินตราตางประเทศเขามาใน
ไทยไมนอยกวา 3 ลานบาทตอลูกจางคน
ตางชาติ 1 คนและมีลูกจางคนตางชาติรวม
ท้ังหมดไดไมเกิน 10 คน 

• ผูใหบริการตามสัญญาตองไดรบัการวาจาง
ใหมาใหบรกิารแกธุรกิจไทยหรอื
ออสเตรเลียในไทยโดยอนุญาตใหเขามา
ทํางานได 1 ป ตออายุไดไมเกิน 3 ป โดย
ธุรกิจดังกลาวตองมีทนุชําระแลวไมนอย
กวา 2 ลานบาทตอลูกจางคนตางชาติ 1 
คนและจะมีลูกจางคนตางชาติรวมท้ังหมด
ไดไมเกนิ 10 คน 

• ผูเขามาติดตอธุรกิจเขามาทํางานไดไมเกิน 
90 วัน ตออายุได และมีระยะเวลารวมกัน
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รูปแบบการคา
บริการ 

เงื่อนไขของประเทศออสเตรเลีย เงื่อนไขของประเทศไทย 

ไมเกิน 3 ป ยกเวนผูเชี่ยวชาญท่ีเปนพอ
ครัวไทย ที่ไดรบัการวาจางจากกิจการใน
ออสเตรเลียสามารถเขาไปทํางานไดไมเกนิ 
4 ป 

• ผูบริหารและผูจัดการของธุรกิจท่ีมบีรษิัท
แมตั้งอยูในประเทศไทยทีป่ระสงคจะจัดต้ัง
สาขาหรือบรษิัทในเครอืในออสเตรเลีย
สามารถเขาไปทํางานไดไมเกนิ 4 ป 

ท้ังหมดไมเกนิ 1 ป 
• คูสมรสและผูติดตามของผูโอนยายภายใน

กิจการและผูใหบริการตามสัญญาสามารถ
ทํางานในตําแหนงผูจัดการ ผูบริหาร หรือ
ผูเชี่ยวชาญไดในระยะเวลาเดียวกับที่
กําหนดไวในสัญญาจางของผูโอนยาย
ภายในกิจการและผูใหบริการตามสัญญา 

• คนออสเตรเลียสามารถใชบรกิาร
ศนูยบรกิารวีซาและใบอนุญาตทํางาน และ
นักธุรกิจผูถอืบตัร APEC Business Travel 
Card สามารถมาประชมุและติดตองานใน
ไทยไดไมเกิน 90 วนัโดยไมตองมี
ใบอนุญาตทํางาน 

หมายเหต:ุ ผูเชี่ยวชาญทีเ่ปนพอครัวไทย หมายถึง ผูที่ไดรับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาต ิ
              จากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
 

ความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีระหวางไทยกับออสเตรเลียเปนความตกลงที่มีขอสรุปดาน
การคาบริการแลวและจะมีผลบังคับใชในตนป 2548 น้ี สวนประเด็นการคาบริการภายใตความตกลง
แบบทวิภาคีระหวางไทยกับประเทศอ่ืนๆ น้ันยังอยูระหวางการเจรจาซ่ึงสามารถสรุปความคืบหนาได
ดังนี ้

• ไทย-นิวซีแลนด 

การเจรจาความตกลงการคาเสรีไทย- นิวซีแลนด มีความคืบหนาถึงการเจรจาคร้ังท่ี 4 
ระหวางวันท่ี 1-5 พฤศจิกายน 2547 ท่ีกรุงเทพ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบผลการเจรจาแลว 
ท้ังน้ี นายกรัฐมนตรีของทั้งสองฝายไดรวมกันประกาศสรุปผลการเจรจาเมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 
2547 ระหวางการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ณ กรุงเวียงจันทน สวนประเด็นการเจรจาเร่ืองการคา
บริการ กําหนดใหมีการเจรจาเปดตลาดการคาบริการภายใน 3 ป หลังจากความตกลงมีผลใชบังคับ 
และจะมีหนังสือแลกเปลี่ยนซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของความตกลง FTA ในเร่ืองพอครัวไทยทีไ่ดรับวฒุบิตัร
จากกรมพัฒนาผีมือแรงงานและไดรับการวาจางจากผูประกอบการในนิวซีแลนดจะสามารถเขาไป
ทํางานได 3 ป และตออายุได 1ป รวมท้ังจะดําเนินการเจรจาใหมีการยอมรับวุฒิบัตรผูประกอบการ
อาชีพนวดไทยและใหสามารถเขาไปทํางานในนิวซีแลนดไดภายใน 3 ป หลังความตกลงฯ มีผลใช
บังคับ ในขณะที่ไทยจะอํานวยความสะดวกในการเขามาทํางานของนักธุรกิจนิวซีแลนด ซ่ึงรายละเอียด
จะคลายคลึงกับท่ีไทยเปดใหกับออสเตรเลีย 
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• ไทย- ญี่ปุน 

การเจรจาเปดตลาดการคาบริการระหวางไทยกับญ่ีปุนยังไมสามารถตกลงกันไดเนื่องจาก
ประเทศไทยตองการใชแนวทางแบบระบุเฉพาะสาขาท่ีตองการเปดตลาด (Positive List Approach) 
ในขณะที่ญ่ีปุนเสนอใหใชการเปดตลาดแบบทุกสาขาและระบุขอจํากัดการเปดตลาดเทาท่ีกฎหมาย
ปจจุบันมีอยู (Negative List Approach) รวมท้ัง ตองการใหไทยเปดเสรีในสาขาบริการทางการเงิน 
สวนฝายไทยตองการใหญ่ีปุนยอมรับมาตรฐานฝมือแรงงานไทยและเปดตลาดการใหแรงงานไทยที่มี
ฝมือไปทํางานไดโดยสะดวกยิ่งขึ้น อีกท้ังเสนอใหคนญ่ีปุนท่ีเขามารักษาพยาบาลในไทยสามารถขอเงนิ
คืนไดจากระบบประกันสุขภาพในญ่ีปุน  

• ไทย-บาหเรน 

ไทย-บาหเรน ไดรวมลงนามกรอบความตกลงวาดวยการเปนพันธมิตรทางเศรษฐกิจและมีผล
บังคับใชเมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2545 สําหรับการลดภาษีสินคาในเบื้องตนบางสวนอยางเรงดวน (Early 
Harvest) ซ่ึงถือเปนความตกลงในระดับทวิภาคีฉบับแรกของไทย สวนประเด็นการคาบริการ ท้ังสอง
ฝายไดหารือในสาขาการคาบริการท่ีแตละฝายใหความสนใจ โดยสาขาท่ีจะนํามาเจรจาในชวงแรก ซ่ึง
บาหเรนใหความสําคัญคือ สาขาการเงินและการธนาคาร ประกันภัย โทรคมนาคม ในขณะที่ไทยให
ความสําคัญในสาขากอสรางและธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ือง ธุรกิจรานอาหารไทย บริการสุขภาพและทองเที่ยว 
เปนตน  

• ไทย-จีน (อาเซียน-จีน) 

การเจรจาการคาบริการของท้ังสองฝายยังไมสามารถตกลงกันไดในประเด็นหลกัๆ โดยเฉพาะ
ในเร่ืองคํานิยามของบุคคลธรรมดา (Natural Person of a Party) ท่ีจะไดรับประโยชนจากความตกลงฯ 
วาควรครอบคลุมถึงผูมีถ่ินพํานักถาวร (Permanent Resident) หรือไมนอกเหนือจากบุคคลท่ีถือ
สัญชาติของประเทศภาคีน้ัน โดยจีนไมตองการใหบุคคลธรรมดามีความหมายครอบคลุมถึงผูมีถ่ิน
พํานักถาวร เนื่องจากขณะน้ีจีนยังไมมมีาตรการภายในประเทศมารองรับในเร่ืองนี้ ในขณะท่ีอาเซียน
สวนใหญยังคงยืนยันท่ีจะใหความหมายของบุคคลธรรมดาของประเทศภาคีครอบคลุมถึงผูมีถ่ินพํานัก
ถาวร สวนไทยยังสงวนสิทธิท่ีจะใหคํานิยามของบุคคลธรรมดารวมถึงผูมีถ่ินพํานักถาวร  

การประชุมเมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2547 ผูนําอาเซียนไดลงนามในกรอบความตกลงวาดวย
การรวมกลุมสาขาสําคัญของอาเซียน โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจของอาเซียนไดลงนามในพิธีสารรายสาขา 
11 ฉบับ ซ่ึงกรอบความตกลงดังกลาว ไดจัดทําขึ้นเพ่ือเปนการนํารองสําหรับการรวมกลุมสินคาและ
บริการสําคัญ 11 สาขาของอาเซียน ไดแก เกษตร ประมง ผลิตภัณฑไม ผลิตภัณฑยาง ส่ิงทอ  
ยานยนต อิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาสุขภาพ การทองเท่ียว การบิน โดยมี
วัตถุประสงคสําคัญเพ่ือใหอาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตรวมกัน และมีการเคลื่อนยายวัตถุดบิ สนิคา 
บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝมืออยางเสรียิ่งขึ้น  
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สาระสําคัญของกรอบความตกลงฯ ในสวนของการคาบริการไดแก สาขาการทองเที่ยว โดย
ไทยแสดงทาทีในการสนับสนุนใหอาเซียนเปนศูนยกลางของการทองเท่ียว และเปนจดุหมายปลายทาง
ของการเดินทาง โดยจะมุงใหความสําคัญกับการอํานวยความสะดวกดานการเดินทางภายในอาเซียน 
การสงเสริมการทองเท่ียวและการตลาด รวมทั้งสงเสริมการลงทุนดานการทองเท่ียวโดยเฉพาะ
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ และจัดทํามาตรฐานดานการทองเที่ยวใหไดรับการยอมรับในระดับสากล 
สวนสาขาการบิน ไทยจะสนับสนุนใหอาเซียนเปนศูนยกลางทางการบินของเอเชีย และสนับสนุนการ
เดินทางของนักธุรกิจ และการทองเท่ียว โดยอาเซียนจะเปดเสรีดานการบิน ท้ังดานการขนสงสินคา
และผูโดยสาร โดยมีเปาหมายที่จะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในป 2553 ท้ังน้ี ไทย สิงคโปร และบรูไน 
ไดลงนามในความตกลงเพ่ือเปดเสรีการขนสงสินคาทางอากาศ เม่ือเดือนกุมภาพันธ 2547 และ
ประเทศกัมพูชาไดเขารวมเปนภาคีเมื่อเดือนพฤษภาคม 2547  

• ไทย-เปร ู

การเจรจาการคาบริการระหวางไทย-เปรูมีประเด็นที่ขัดแยงกัน เน่ืองจากฝายไทยเสนอใหใช 
Positive list approach ขณะท่ีเปรูตองการใช Negative list approach ซ่ึงท้ังสองฝายยังตกลงกันไมได 
ดังน้ันในระหวางการเจรจาทั้งสองฝายจึงใช Consolidated agreement   นอกจากนี้ ไทยไดยื่น
ขอเสนอใหเปรูเปดตลาดการคาบริการในสาขาวิชาชีพ (สถาปนิก วิศวกร) การจัดจําหนายภาพยนตร 
การกอสราง การศึกษา การทองเท่ียว ธุรกิจเสริมความงาม การบําบัดดวยธรรมชาต ิ(นวดแผนโบราณ 
และสปา) การบริการท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการประมง เหมืองแรและการผลิต  

• ไทย-อินเดีย 

การเจรจาการคาบริการของท้ังสองฝายไดมีการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นตอรางความตกลงดาน
การคาบริการท่ีฝายอินเดียเปนผูยกรางขึ้น โดยสวนใหญมีพ้ืนฐานมาจากความตกลงดานการคาบริการ
ภายใตองคการการคาโลก (GATS) และท้ังสองฝายเห็นวาควรเจรจาเพ่ือเปดตลาดในลกัษณะ Positive 
list approach โดยกําหนดใหมีการเจรจาขอบทเสร็จส้ินภายในตนป 2549 

• ไทย-สหรัฐฯ 

การหารือดานการคาบริการขามพรมแดนของท้ังสองฝายสรุปไดวา ไทยเสนอใหรางขอบท 
(Chapter) ดานการคาบริการมีโครงสรางและหลักการท่ีสอดคลองกับขอบทดานการคาบริการท่ีไทย
เสนอในกรอบเจรจา FTA อื่นๆ เชน ไทย-ออสเตรเลีย เปนตน ซ่ึงสหรัฐอเมริกาเห็นดวยกบัไทยในบาง
ประเด็นในรางขอบท แตยังมีความเห็นที่ไมสอดคลองกับไทยในบางประเด็น เชน ไทยตองการใชการ
เจรจาเปดตลาดแบบ Positive List approach แตสหรัฐอเมริกาตองการใชแบบ Negative List 
approach ไทยตองการใหครอบคลุมการใหบริการในทุกรูปแบบรวมถึงการลงทุนในภาคบริการ แต
สหรัฐอเมริกาตองการใหแยกการลงทุนในภาคบริการไปเจรจาในกลุมเจรจาดานการลงทุน ไทย
ตองการใหมีบทบัญญัติดานมาตรการคุมครองในลักษณะตางๆ เชน มาตรการปกปองฉุกเฉินสําหรับ
การคาบริการ และมาตรการดุลการชําระเงิน เปนตน โดยประเด็นสําคัญท่ีไทยเสนอคือการเจรจาเร่ือง
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การเขาไปทํางานของบุคคล และขอใหสหรัฐฯ ยอมรับคุณสมบัติของคนไทยท่ีเขาไปทํางานในอาชีพ
ตางๆ เชน พอครัว ผูประกอบอาชีพนวดไทย ในขณะท่ีสหรัฐฯ เสนอใหไทยเปดตลาดธุรกิจ
โทรคมนาคม การเงิน และบริการไปรษณียดวนพิเศษ (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอท่ี 6.5)  

• BIMST-EC  

ประเด็นเร่ืองการเปดเสรีการคาบริการจะมีการเจรจาใหครอบคลุมสาขาท่ีสําคัญโดยใช 
Positive list approach และใหนําหลักการปฏิบัตท่ีิเปนพิเศษและแตกตาง และความยืดหยุนมาใชกับ
ประเทศพัฒนานอยท่ีสุด รวมท้ังกําหนดใหมีการเจรจาเพ่ือเปดเสรีในนโยบายการลงทุน โดยใหใช
แนวทาง Positive list approach สําหรับการเปดตลาดการคาบริการดวย ซ่ึงจะเร่ิมการเจรจาดาน
การคาบริการในป 2548 

6.4 สาระสําคัญของการเจรจาการคาบริการภายใตขอตกลงการคาเสรีแบบ 
ทวิภาคีระหวางสหรัฐอเมริกากับประเทศคูคาสําคญั 

สหรัฐอเมริกาไดทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีกับหลายประเทศท้ังในภูมิภาคเดียวกนั
และตางภูมิภาคกัน อาทิ จอรแดน อิสราเอล ชิลี สิงคโปร ออสเตรเลีย และโมร็อคโค และอยูในระหวาง
การเจรจากับกลุม 5 ประเทศในแอฟริกา (Southern African Customs Union: SACU) นอกจากน้ี 
สหรัฐฯ ยังอยูในชวงการพิจารณาทําความตกลงการคากับประเทศอื่นๆ อีก ไดแก ความตกลงการคา
เสรีสหรัฐฯ -ตะวันออกกลาง และ ความตกลงการคาเสรีกับประเทศตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
รวมท้ังประเทศไทย นอกจากน้ีสหรัฐฯ ยังมีความตกลงทวิภาค ี(Bilateral Agreement) ท้ังความตกลง
การคาเสรีและความตกลงทางการคาเฉพาะดานกับประเทศตางๆ อีกเปนจํานวนมาก   

สาระสําคัญของการเจรจาการคาบริการของสหรัฐฯ จะเนนประเด็นเร่ืองการเขาสูตลาดบริการ
และการกํากับดูแลในประเทศท่ีเปนธรรม โดยสาขาที่สหรัฐฯ ใหความสนใจเปนพิเศษ ไดแก บริการ
ทางการเงิน (Financial Services) บริการโทรคมนาคม (Telecommunications) และบริการไปรษณีย
ดวนพิเศษ (Express Delivery Services) ท้ังน้ี ความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีซึ่งสหรัฐฯ จะใชเปน
ตนแบบในการเจรจากับประเทศไทย ไดแก ความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีระหวางสหรัฐอเมริกา
กับสิงคโปร (US-Singapore Free Trade Agreement) และระหวางสหรัฐอเมริกากับชิลี (US-Chile 
Free Trade Agreement) โดยการเปดเสรีการคาบริการตามความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ -สิงคโปรจะ
กวางและลึกกวากรณสีหรัฐฯ -ชิลี สาระสําคัญของการเจรจาการคาบริการของท้ังสองความตกลงสรุป
ไดดังนี้ (ดูรายละเอียดประกอบในตารางท่ี 6.2) 

• สหรัฐฯ -สิงคโปร 

การเจรจาความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีระหวางสหรัฐฯ และสิงคโปรไดขอสรุปในเดือน
กรกฎาคม 2546 ซ่ึงเปนความตกลงการคาเสรีฉบับท่ี 5 ของสหรัฐฯ  และเปนความตกลงการคาเสรี
ฉบับแรกท่ีสหรัฐฯ ลงนามกับประเทศในแถบเอเชีย  
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สาระสําคัญของความตกลงเนนการยึดหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับการอนุเคราะหยิ่ง และ
หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติกับผูใหบริการตางชาติ โดยความตกลงน้ีมีผลบังคับใชในระดับชาติ 
(National) และระดับมลรัฐ (Regional) แตไมรวมถึงรัฐบาลในระดับทองถ่ิน (Local government) โดย
ครอบคลุมการคาบริการขามพรมแดนของท้ังสองประเทศและสิทธิการลงทุนและการประกอบอาชีพ
ใหบริการในประเทศคูคา การเปดตลาดการคาบริการครอบคลุมในหลายสาขา ไดแก ธุรกิจ
คอมพิวเตอรและบริการท่ีเกี่ยวของ โทรคมนาคม กอสราง วิศวกรรม ทองเท่ียว โฆษณา ไปรษณีย
ดวน บริการวิชาชีพ การกระจายสินคา การฝกอบรมและการศึกษา และส่ิงแวดลอม โดยสิงคโปรจะ
เปดตลาดใหธุรกิจบริการสหรัฐฯ มากขึ้นภายใตขอผูกพันแบบ Negative list approach นอกจากน้ี 
ภายใตหลักการเขาสูตลาด ไดระบุวาหามรัฐบาลของแตละประเทศจํากัดจํานวนผูประกอบการในตลาด 
มูลคาหรือปริมาณการคา จํานวนสาขา จํานวนลูกคา ลักษณะของนิติบุคคลและการบังคับการรวมทุน 
เปนตน 

นอกจากน้ี การเปดเสรียังอนุญาตใหคงมาตรการเดิมไวซ่ึงถึงแมจะขัดกับขอตกลง รวมท้ังให
การยกเวนสาขาบริการท่ีรัฐยังเปนผูใหบริการอยูในปจจุบันแตตองมีการกําหนดระยะเวลา ประเด็น
สําคัญอีกขอหน่ึงคือการกําหนดขอผูกพันไววาจะตองไมจํากัดการโอนถายเงินระหวางประเทศ โดยไม
มีมาตรการปกปอง สวนมาตรการในการกํากับดูแลจะตองมีความชัดเจนวาหนวยงานใดเปนผูมีอาํนาจ
ในการอนุญาตประกอบกิจการในแตละสาขา รวมท้ัง เงื่อนไขในการรับใบอนุญาตตองชัดเจนและ
เปดเผยตอสาธารณชน โดยกระบวนการออกใบอนุญาตจะตองโปรงใสและมีหลักการท่ีชัดเจน และ
มาตรการของการบริการจะตองไมสรางภาระตนทุนแกผูประกอบการจนเกินควร อีกท้ังการออก
ใบอนุญาตจะตองไมเปนอุปสรรคที่มาจํากัดอุปทานของบริการในตลาด 

ความตกลงน้ียังเปดโอกาสใหนักลงทุนตางชาติไดรับสิทธิท่ีเทาเทียมกับนักลงทุนในประเทศ
ในการซื้อหุนรัฐวิสาหกิจในประเทศ กลาวคือ รัฐไมสามารถจํากัดหุนสวนตางชาติของรัฐวิสาหกิจท่ี
แปลงสภาพได โดยรัฐวิสาหกิจที่แปลงสภาพหรือแปรรูปจะตองไมมีสิทธิพิเศษท่ีมากกวาบริษัทเอกชน
อื่นในตลาดเดียวกัน ยกเวนในการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ  

สวนบริการทางการเงินครอบคลุมหลักการของการไมเลือกปฏิบัติ และหลักการดานการเปด
ตลาด โดยท้ังสองประเทศจะตองปฏิบัติตอนักลงทุนตางชาติตามหลักการประติบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับ
ความอนุเคราะหยิ่ง และหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติตอการดําเนินงานของสถาบันการเงินและการ
ลงทุนในสถาบันการเงิน โดยอนุญาตใหประเทศคูสัญญาสามารถใหบริการดานการเงินประเภทใหม
เพ่ิมเติมได และประเทศคูสัญญาหามกีดกันการเปดสถาบันการเงินของตัวเองในประเทศคูสัญญา 
รวมท้ังหามการจํากัดจํานวนสถาบันการเงิน มูลคาการทําธุรกรรมการบริการ ปริมาณการใหบริการ
ดานการเงิน และจํานวนแรงงานในธุรกิจสถาบันการเงิน นอกจากน้ี ท้ังสองประเทศตองมีขอกําหนด
และนโยบายท่ีโปรงใสตอการทําธุรกรรมของสถาบันการเงินและการใหบริการขามพรมแดน อีกท้ังมี
การตั้งคณะกรรมการบริการทางการเงิน (Financial Service Committee) เพ่ือรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
บริการทางการเงิน และทําหนาที่ในการพิจารณา ตรวจสอบการใหบริการดานการเงิน ตลอดจนทํา
หนาที่ในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
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• สหรัฐฯ -ชิล ี  

การเจรจาความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีระหวางสหรัฐฯ และชิลีไดขอสรุปในเดือน
ธันวาคม 2545 ซ่ึงถือเปนความตกลงการคาเสรีสองฝายฉบับแรกระหวางสหรัฐฯ กับประเทศในแถบ
อเมริกาใตท่ีครอบคลุมขอบเขตกวางขวางในทุกเร่ือง (Comprehensive) ท่ีทั้งสองประเทศมีความสนใจ
รวมกัน  

ความตกลงของท้ังสองฝายครอบคลุมการคาบริการขามพรมแดนทั้งสองประเทศและสิทธิการ
ลงทุนและการประกอบอาชีพใหบริการในประเทศคูคา โดยการเปดตลาดการคาบริการครอบคลุมใน
หลายสาขา ไดแก ธุรกิจคอมพิวเตอรและบริการท่ีเกี่ยวของ โทรคมนาคม กอสราง วิศวกรรม 
ทองเท่ียว โฆษณา ไปรษณียดวน บริการวิชาชีพ การกระจายสินคา การฝกอบรมและการศึกษา และ
สิ่งแวดลอม ซ่ึงชิลีจะเปดตลาดใหธุรกิจบริการสหรัฐฯ มากขึ้นภายใตขอผูกพันแบบ Negative list 
approach  

บริการทางการเงินครอบคลุมหลักการของการไมเลือกปฏิบัต ิและหลักการดานการเปดตลาด 
โดยท้ังสองประเทศจะตองปฏิบัติตอนักลงทุนตางชาติตามหลักการประติบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความ
อนุเคราะหยิ่ง และหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาตติอการดําเนินงานของสถาบันการเงินและการลงทุนใน
สถาบันการเงิน โดยแตละฝายจะตองอนุญาตใหผูใหบริการทางการเงินตางชาติเขามาจัดหาบริการใน
ประเทศ และเขามาดําเนินกิจการในประเทศภายใตหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ รวมท้ังแตละฝาย
จะตองมีกฎระเบียบและนโยบายดานการลงทุนที่โปรงใสและยุติธรรมในการบริหารจัดการกิจกรรม
ทางการเงิน และผูใหบริการทางการเงินจะตองมีสิทธิเขาถึงตลาดไดอยางเต็มท่ี อีกท้ังจะตองอนุญาต
ใหสถาบันการเงินของประเทศคูสัญญาสามารถเขาถึงระบบการชําระเงิน และใหมีส่ิงอํานวยความ
สะดวกในการจัดหาเงินทุนและการ Refinance โดยตองมีกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทการลงทุนใน
ดานบริการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และยุติธรรม นอกจากน้ี แตละฝายหามกีดกันหรือ
จํากัดจํานวนสถาบันการเงิน มูลคารวมของการทําธุรกรรมการบริการทางการเงิน จํานวนผูดําเนิน
กิจการทางการเงิน และจํานวนแรงงานในภาคบริการทางการเงิน เพ่ือเอื้อตอการเปดตลาดบริการทาง
การเงิน 
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ตารางที ่6.2 ประเด็นความตกลงการคาเสรสีหรฐัอเมริกา-สิงคโปร และสหรัฐอเมรกิา-ชิล ี
ดานการคาบริการ 

สหรัฐฯ -สิงคโปร สหรัฐฯ -ชิลี 
• ตองยึดหลักการปฏบิัติเยีย่งคนชาติและหลักการ

ปฏบิัติเย่ียงชาติท่ีไดรับการอนุเคราะหยิ่งกับผูให
บริการตางชาต ิ

• หามกําหนดจํานวนผูใหบริการ มูลคาของการทํา 
ธุรกรรมบรกิาร ปรมิาณการใหบริการและจํานวน
แรงงาน ตลอดจนหามจํากัดประเภทของการรวม
ลงทุนเพ่ือกอใหเกิดการคาบริการที่เสรมีากข้ึน 

• สามารถกําหนดขอกําหนดภายในประเทศขึน้มา
ใชไดแตตองไมเปนอปุสรรคตอการคาบรกิาร และ
ตองมคีวามเหมาะสมและโปรงใสในแตละภาค
บริการ 

• ตองใหการอนมุัตสิําหรับการโอนและจายเงินท่ี
เกี่ยวของกบัการใหบริการขามพรมแดนโดยเสรีทั้ง
ในและนอกประเทศคูสัญญา 

• สามารถท่ีจะระงับการใหสิทธิท่ีเก่ียวกับการ
ใหบริการแกประเทศอืน่ๆ ได ถาการบรกิารนัน้มา
จากประเทศนอกสมาชกิและไมมคีวามสมัพันธ
ทางการทูตระหวางกันหรอืพฤตกิรรมทางดาน
การคามีปญหาและฉอฉล 

• สามารถท่ีจะกําหนดเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมเกีย่วกับ
การใหบริการได 

• ตองยึดหลักการปฏบิัติเยีย่งคนชาติและหลักการ
ปฏบิัติเย่ียงชาติท่ีไดรับการอนุเคราะหยิ่งกับผูให
บริการตางชาต ิ

• ครอบคลุมธุรกิจการใหบริการอยางกวางขวาง 
ไดแก การจัดสงดวน บริการวิชาชีพ ทีป่รึกษาทาง
กฎหมายตางประเทศ การใหใบอนุญาตวิศวกร
ชั่วคราวและวิศวกรรม 

• หามมิใหรัฐบาลกําหนดจํานวนผูใหบรกิาร มูลคา
ของการทําธุรกรรมบรกิาร ปรมิาณการใหบรกิาร
และปริมาณแรงงานในภาคบรกิาร 

• ตองไมออกกฎ ขอบังคบัในการหามมิใหผูให
บริการตางชาติเขามาต้ังสาขาหรอืตัวแทนใน
ประเทศ 

• ตองหารือรวมกันทุกปเพ่ือทบทวนการดําเนนิงาน
ในขอตกลงการคาบริการขามพรมแดนและ
พิจารณาประเด็นการคาบริการท่ีอยูในความสนใจ
ของประเทศคูเจรจา 

• ใหสิทธิโดยชอบธรรมแกคูสญัญาในการท่ีจะระงับ
การใหประโยชนแกผูใหบรกิารตางชาติในกรณีท่ีผู
ใหบริการไมไดเปนชาตสิมาชกิและชาติท่ีระงับสิทธิ
พิเศษไมมคีวามสัมพันธทางการทูตกบัประเทศท่ี
ถูกระงับ 

ที่มา: เอกสารประกอบการประชุมโตะกลมเร่ือง “รัฐบาลควรมีจุดยืนในการเจรจาการคาทวิภาคีกับสหรัฐอเมริกาอยางไร”  
      โครงการจับกระแสองคการการคาโลก WTO Watch 27-28 เมษายน 2547. 

6.5 การเปดเสรีตลาดบริการภายใตขอตกลงการคาเสรีแบบทวิภาครีะหวาง
ไทยกับสหรัฐอเมริกา 

สหรัฐฯ ไดประกาศริเร่ิมความสัมพันธทางการคากับประเทศอาเซียน ซ่ึงเรียกวา Enterprise 
for ASEAN Initiative (EAI) โดยสหรัฐฯ และประเทศอาเซียนแตละประเทศจะพิจารณารวมกันวา จะ
ดําเนินการเจรจาเพ่ือทําความตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreement-FTA) แบบทวิภาคีกนัหรือไม 
และเม่ือใด  ท้ังน้ี การทําความตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐฯ และอาเซียนนั้น จะใชความตกลงการคา
เสรีระหวางสหรัฐฯ และสิงคโปรซ่ึงไดลงนามกันไปแลวเปนกรอบในการเจรจา ประเทศอาเซียนที่จะ
สามารถเจรจาการคาเสรีกับสหรัฐฯ ไดจะตองผานการลงนามในความตกลงกรอบดานการคาและการ
ลงทุน (Trade and Investment Framework Agreement หรือ TIFA) กับสหรัฐฯ กอน ประเทศไทยได



ขอตกลงเกี่ยวกับการคาบริการ 6-17 

ผานการลงนามความตกลง TIFA แลว และขณะน้ีอยูระหวางขั้นตอนการเจรจาเพ่ือทําความตกลง
การคาเสรีกับสหรัฐฯ   

ประเทศไทยมีความตกลงดานการลงทุนกับสหรัฐฯ ภายใตอนุสัญญาท่ีเรียกวา Treaty of 
Amity and Economic Relations ตั้งแตป พ.ศ. 2509 ความตกลงดังกลาวใหสิทธิแกนักลงทุนและ
บริษัทของสหรัฐฯ ในการลงทุนและดําเนินธุรกิจในประเทศไทยในระดับท่ีเทาเทียมกับนกัลงทุนไทยทุก
ประการยกเวนในเร่ืองของวีซาและใบอนุญาตการทํางาน การครอบครองท่ีดินและอสังหาริมทรัพยซึ่ง
จะตองเปนไปตามกฎระเบียบท่ีใชกับชาวตางชาติท่ัวไป ความตกลงดังกลาวครอบคลุมธุรกิจทุกสาขา
ยกเวน 6 สาขาคือบริการวิชาชีพ การขนสง การส่ือสาร การเงินและการธนาคารท่ีมีการรับฝากเงิน 
การใชประโยชนจากท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ และการคาผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศ 
อยางไรก็ตามความตกลงดังกลาวขัดกับหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (MFN) 
ขององคการการคาโลก และจะตองยกเลิกไปในเดือนมกราคม พ.ศ. 2548  

รางขอตกลงวาดวยการคาบริการในความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีระหวางไทยกับสหรัฐฯ 
มีสาระสําคัญคลายคลึงกับท่ีปรากฏใน Treaty of Amity and Economic Relations ระหวางประเทศ
ไทยกับสหรัฐฯ ท่ีมีมาตั้งแตป พ.ศ. 2509 ซ่ึงใหสิทธแิกผูประกอบการสหรัฐฯ เทียบเทาผูประกอบการ
ไทย อยางไรก็ตาม ขอตกลงดานการคาบริการในความตกลงการคาเสรีมีขอบเขตท่ีจํากัดกวาใน 
Treaty of Amity เน่ืองจากใหการยกเวนสําหรับสาขาบริการดังตอไปน้ี  

1. มาตรการตางๆ ท่ีเปนการจํากัดการคาบริการท่ีบังคับใชอยูในเวลาท่ีมีการทําความตกลง 

2. บริการทุกสาขาท่ีรัฐวิสาหกิจดําเนินการอยูในเวลาท่ีทําความตกลง  

การท่ีความตกลงการคาเสรีมีความครอบคลุมสาขาบริการนอยกวา เน่ืองมาจากการท่ี
ขอตกลงดานการลงทุนภายใตความตกลงการคาเสรีมีความกาวหนามากกวาใน Treaty of Amity มาก 
ซ่ึงทําใหประเทศคูเจรจาตองการสงวนสิทธิการเปดเสรีในสาขาบริการที่อาจไดรับผลกระทบในทางลบ2  

แมรางขอตกลงดังกลาวมีกรอบท่ีจํากัดโดยไมครอบคลุมหลายสาขาบริการและมาตรการ แต
รางขอตกลงดังกลาวมีประเด็นท่ีมิไดปรากฏใน Treaty of Amity 3 ประเด็น คือ  

1. การกํากับดูแลในประเทศ ซึ่งจะตองดําเนินการอยางโปรงใสและเปนธรรม   

2. การแปร รูป รัฐวิส าหกิจซึ่งห ามมิให รั ฐวิส าหกิจที่แปรสภาพเปนบ ริษัทจํ ากัด 
(corporatized) แลว ไดรับสิทธิพิเศษใดๆ จากรัฐ และการใหนักลงทุนสหรัฐฯ มีสิทธิเทาเทียมกับนัก
ลงทุนไทยในการซ้ือหุนของรัฐวิสาหกิจ เมื่อมีการกระจายหุนตอสาธารณะ  

                                            
2 ขอตกลงดานการลงทุนมีผลกระทบโดยตรงตอการคาบริการ  เนื่องจากการคาบริการโดยทั่วไปจะตองมีการลงทุนโดยตรง  
การที่ขอตกลงดานการลงทุนเปดกวางใหนักลงทุนสหรัฐสามารถเขาไปลงทุนในประเทศอื่นได จึงมีผลทําใหเกิดการเปดเสรีใน
สาขาบริการนั้นทันที เวนแตจะมีขอกําหนดเปนอยางอื่น 
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3. การโอนเงินขามประเทศ ซึ่งหามมิใหรัฐมีมาตรการใดๆ อันเปนการขัดขวางมิให
ผูประกอบการโอนเงิน ดอกเบี้ย คารอยัลตี ้คาจางและอ่ืนๆ ออกนอกประเทศ    

อยางไรก็ตาม รางขอตกลงดังกลาวไมมีขอหามในเร่ืองการใหการอุดหนุนของภาครัฐ ซึ่ง
หมายความวา รัฐบาลสหรัฐฯ สามารถใหการอุดหนุนแกนักลงทุนของประเทศตนในการเขามา
ประกอบกิจการในสาขาบริการตางๆ ในประเทศไทยภายใตความตกลงฯ ได  

สาขาบริการที่สหรัฐฯ เรียกรองใหไทยเปดตลาดมากท่ีสุดไดแก บริการโทรคมนาคม บริการ
ทางการเงิน และบริการไปรษณียดวนพิเศษ ในขณะท่ีไทยเรียกรองใหสหรัฐฯ เปดตลาดบริการในเร่ือง
การเขาไปทํางานของบุคคล และขอใหสหรัฐฯ ยอมรับคุณสมบัติของคนไทยท่ีเขาไปทํางานในอาชีพ
ตางๆ เชน พอครัว ผูประกอบอาชีพนวดไทย ซ่ึงบริการนวดไทย สปา และการทองเที่ยวเปนสาขา
บริการท่ีไทยมีศักยภาพและความพรอมในการเปดตลาด โดยรายละเอียดสาขาที่ท้ังไทยและสหรัฐฯ ให
ความสนใจในการเปดตลาดภายใตความตกลงการคาเสรีระหวางไทยและสหรัฐฯ ท่ีจะยึดตนแบบจาก
ความตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐฯ และสิงคโปร สรุปไดดังน้ี 

6.5.1 บริการโทรคมนาคม 

ขอตกลงดานโทรคมนาคมในความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ -สิงคโปร มีสาระสําคัญดังตอไปน้ี  

1. การใหหลักประกันแกผูประกอบการของแตละฝายในการเขาถึงโครงขายโทรคมนาคม
สาธารณะในประเทศหรือขามพรมแดน โดยไมเลือกปฏิบัติ 

2. การใหหลักประกันแกผูประกอบการของแตละฝายในการเช่ือมตอกับโครงขาย
โทรคมนาคมหรืออุปกรณของผูประกอบการอีกฝาย  

3. การกําหนดภาระหนาท่ีของผูประกอบการรายใหญ (major supplier)  ในการใหบริการ
โดยไมเลือกปฏิบัติภายใตเงื่อนไขท่ีสมเหตุสมผล ในดานตอไปนี้  

- การเช่ือมตอโครงขายโดยแยกสวน (unbundled) และใหเชื่อมตอไดท้ังแบบ 
physical และ virtual collocation  

- การจําหนายตอบริการ (resale) ในราคาท่ีคิดอางอิงตามตนทุน 
- การใหผูประกอบการอ่ืนใชเสา หรือทอ ซึ่งอยูภายใตการควบคุมของผูประกอบการ 
- การจัดทําและเปดเผยขอเสนอการเช่ือมตอโครงขายมาตรฐาน (Reference 

Interconnection Offer)  
- การใหบ ริการวงจรเชาในราคาที่สมเหตุสมผล  โดยอยูในระดับท่ีสามารถ

เปรียบเทียบไดกับราคาของผูประกอบการในประเทศอ่ืน 

4. การมีมาตรการคุมครองการแขงขัน (competitive safeguards) กลไกในการระงับขอ
พิพาทเร่ืองการเช่ือมตอโครงขาย สิทธิในการรองเรียนและอุทธรณตอหนวยงานกํากับ
ดูแล และสิทธิในการฟองรองตอศาลใหทบทวนการตัดสินใจของหนวยงานกํากับดูแล  
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5. การขจัดความเกี่ยวของระหวางหนวยงานกํากับดูแลและผูประกอบการ และการมแีผน
ในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหเปนกิจการเอกชน 

6. การมีความโปรงใสในการใหใบอนุญาตประกอบการ การจัดสรรทรัพยากรท่ีมีจํากัด 
และกระบวนการออกกฎระเบียบตางๆ  

7. การใหอิสระแกผูประกอบการในการเลือกเทคโนโลยีท่ีใชในการใหบริการ  

อยางไรก็ตาม ความตกลงระหวางสหรัฐฯ และสิงคโปรไมไดครอบคลุมถึงสิทธิในการเขาสู
ตลาดของผูประกอบการตางประเทศ ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากการท่ีสิงคโปรไดเปดเสรีกิจการโทรคมนาคม
แลว  

ตลาดโทรคมนาคมไทยเปนตลาดท่ีขาดการแขงขันท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงมีสาเหตุมาจากปญหา
ตางๆ เชน กฎเกณฑในการกํากับดูแลของรัฐที่ไมไดมาตรฐาน พฤติกรรมการผูกขาดของ
ผูประกอบการรายใหญท่ีมีอํานาจเหนือตลาด และเงื่อนไขในสัญญาสัมปทานระหวางรัฐและเอกชน 
ปญหาเหลาน้ีทําใหบริการโทรคมนาคมในประเทศไทยมีราคาสูงกวาประเทศเพ่ือนบาน และมีปญหา
การรองเรียนจากผูบริโภคในดานตางๆ มาก 

ปจจุบันเงื่อนไขการแขงขันในตลาดโทรคมนาคมของไทยยังมีขอจํากัดดังตอไปน้ีคือ (1) ตอง
ไดรับอนุญาตจากรัฐ (2) จํานวนใบอนุญาตอาจถูกจํากัดโดยหนวยงานกํากับดูแล และ (3) ตองเปน
บริษัทที่จดทะเบียนและดําเนินการในประเทศไทย รวมท้ังมีหุนสวนตางชาติไมเกินรอยละ 20 ของทุน
จดทะเบียน  

6.5.2 บริการทางการเงิน 

ขอตกลงดานบริการทางการเงินระหวางสหรัฐฯ และสิงคโปรประกอบดวย การไมเลือกปฏิบัติ
ตอผูประกอบการของแตละฝาย และใหผูประกอบการของแตละฝายเขาประกอบการในตลาดบริการ
ทางการเงินของกันและกันในสาขาธนาคาร การประกันภัยและบริการท่ีเกี่ยวกับการประกันภัย และ
บริการทางการเงินอ่ืนๆ นอกจากน้ี ประเทศคูสัญญาจะตองคุมครองธุรกรรมทางการเงินท่ีถูกตองตาม
กฎหมายใหไดรับสิทธิพิเศษภายใตขอสัญญาน้ี โดยอนุญาตใหรัฐสามารถดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ 
มหภาคและกํากับดูแลความมั่นคงของสถาบันการเงินใหเกิดเสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจได 

โดยหลักการแลว ขอตกลงดังกลาวนาจะชวยสรางโอกาสใหมๆ ในการประกอบการใหแก
สถาบันทางการเงินและนักลงทุนของประเทศคูสัญญาและเพ่ิมชองทางในการใหบริการทางการเงนิขาม
พรมแดน ตลอดจนชวยใหผูบริโภคมีทางเลือกท่ีเพ่ิมขึ้น และขอตกลงดังกลาวยังนาจะชวยเพ่ิมความ
โปรงใสในการกํากับดูแลและลดขอจํากัด และความไมชัดเจนตางๆ ในการแขงขันในตลาด ตลอดจน
ชวยลดขอพิพาทตางๆ 

กฎระเบียบของไทยมีขอจํากัดหลายประการท่ีรัฐบังคับใชกับสาขาบริการการเงินในปจจุบัน 
เชน การจํากัดสัดสวนการถือหุนของตางชาตภิายใต พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 
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ท่ีอนุญาตใหตางชาติถือหุนไดไมเกินรอยละ 49 ยกเวนธุรกิจท่ีมีกฎหมายเฉพาะ เชน พ.ร.บ การ
ธนาคารพาณิชย พ.ศ 2505 อนุญาตใหตางชาติถือหุนไดไมเกินรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน หรือ
จํากัดสัดสวนผูบริหารอยางนอยสามในสี่ของจํานวนผูบริหารทั้งหมดตองเปนคนไทย เปนตน อยางไรก็
ตาม จากการที่ประเทศไทยประสบวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 จึงมีการตราพระราชกําหนดมาเพ่ือ
แกไขภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเปนกรณีเรงดวนโดยผอนผันเพดานการถือหุนตางชาติสําหรับธรุกจิการเงนิ
เปนการช่ัวคราวโดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังจะพิจารณาเปนกรณีไป3 หลังจากพนระยะเวลาผอนผัน 
ผูลงทุนตางชาติจะไมสามารถเพ่ิมจํานวนหุนที่ครอบครองไดซ่ึงจะสงผลใหหุนสวนตางชาติจะคอยๆ 
ลดนอยลงไปพรอมกับการเพ่ิมทุน   

สําหรับบริการนายหนาทางการเงินเปนธุรกิจท่ีหามคนตางชาติทําตาม พ.ร.บ การประกอบ
ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 (บัญชีสาม) สวนบริการตราสารหน้ีน้ันเปนธุรกิจท่ีไมไดอยูในรายการ
ตามบัญชีทายพระราชบัญญัต ิดังนั้นตางชาติสามารถประกอบการได เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไว
เปนการเฉพาะ  

6.5.3 บริการการขนสง และโลจิสติกส  

กิจการดานการขนสงและโลจิสติกสครอบคลุมธุรกิจท้ังดานการขนสงทางนํ้า การขนสงทาง
อากาศ การขนสงทางบก และธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องหลายประเภท อาทิ การประกันภัย ธุรกิจรับจัดการ
ขนสงสินคาระหวางประเทศ ตัวแทนพิธีศุลกากร การไปรษณีย เปนตน สภาพตลาดสวนใหญของ
บริการท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการคาบริการดานการขนสงและโลจิสติกสท้ังในไทยและสหรัฐอเมริกามักจะเปด
ใหนักลงทุนจากตางประเทศเขาไปลงทุนโดยมีการกําหนดเงื่อนไขไมวาในเร่ืองการลงทุน หรือการคา
บริการแรงงาน แตโดยสภาพท่ัวไป สหรัฐฯ มีระดับของการเปดตลาดแกนักลงทุนตางชาติในดาน
การคาบริการท่ีสูงกวาไทย (ดูรายละเอียดประกอบในตารางท่ี 6.3) 

ขอจํากัดสําคัญในการเขามาประกอบธุรกิจขนสงและโลจิสติกสของคนตางดาวในประเทศไทย
ไดแก ขอกําหนดในเร่ืองสัดสวนการถือหุนของคนตางดาวซึ่งบัญญัติในกฎหมายเฉพาะในแตละเร่ือง 
เชน การประกอบกิจการขนสงชายฝง การขนสงทางอากาศภายในประเทศ การขนสงทางบก รวมทั้ง
การประกันภัย สวนธุรกิจบางประเภทท่ีไมมีกฎหมายบัญญัติเปนการเฉพาะ เชน ธุรกจิรับจดัการขนสง
สินคาระหวางประเทศ และตัวแทนออกของ พ.ร.บ. ประกอบธุรกิจคนตางดาว พ.ศ. 2542 ไดกําหนด
หามคนตางดาว ถือหุนขางมาก  (ไมเกินรอยละ 49) เน่ืองจากเปนกิจการที่อยูในบัญชีทาย
พระราชบัญญัตน้ีิ สําหรับกิจการที่ไมไดมีกฎหมายบัญญัติหามและมิไดอยูในบัญชีทายพระราชบัญญัต ิ
คนตางดาวสามารถถือหุนขางมากไดขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการท่ีพิจารณาใหใบอนุญาต

                                            
3 พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ. การธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 มาตรา 5 เบญจ ระบุวา 
ธนาคารพาณิชยตองมีจํานวนหุนที่บุคคลผูมีสัญชาติไทยถืออยูไมต่ํากวาสามในส่ีของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และ
ตองมีกรรมการเปนบุคคลผูมีสัญชาติไทยไมต่ํากวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด แตในกรณีที่มีเหตุจําเปนตองแกไข
ฐานะหรือการดําเนินการของธนาคารพาณิชยใด รัฐมนตรีดวยคําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจผอนผันใหมี
จํานวนหุนหรือกรรมการเปนอยางอื่นได ในการผอนผันนั้นจะกําหนดเง่ือนไขใด ๆ ไวดวยก็ได  
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ประกอบธุรกิจ หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแลวเห็นวากิจการดังกลาวเปนสาขาบริการท่ีคนไทยยัง
ขาดความพรอมในการแขงขันกับตางชาติ กิจการน้ันอาจจัดอยูในบัญชี 3 (21) ซ่ึงเปนผลใหคนตาง
ดาวไมสามารถประกอบกิจการน้ันได แตสามารถเขามาประกอบกิจการในรูปแบบของการรวมทุนกับ
ผูประกอบการไทยได  

สวนในประเด็นเร่ืองการคาบริการแรงงานนั้น พบวาคนตางชาติไมสามารถเขามาประกอบ
อาชีพในดานรับจัดการขนสงสินคาฯ ตัวแทนออกของ รวมท้ังคนขับยานพาหนะภายในประเทศ 
เน่ืองจากบริการดังกลาว พ.ร.บ. การทํางานคนตางดาวฯ ไมอนุญาตใหคนตางดาวเขามาประกอบ
อาชีพได  

สําหรับเงื่อนไขของสหรัฐฯ อเมริกาน้ัน ขอจํากัดการลงทุนโดยมากเปนผลมาจากรัฐบัญญัติที่
ใชบังคับโดยรัฐบาลกลาง เชน การขนสงทางเรือ การขนสงทางอากาศ การไปรษณีย ธุรกิจรับจัดการ
ขนสงสินคาระหวางประเทศ ตัวแทนออกของ เปนตน อยางไรก็ด ีในบางสาขาบริการรัฐบาลกลางอาจ
ใหอํานาจแกรัฐบาลในระดับมลรัฐดําเนินการออกกฎหมายบังคับใชภายใน เชน การประกันภัย การ
ขนสงทางบก ซ่ึงมลรัฐตางๆ อาจมีการกําหนดมาตรฐาน เงื่อนไข คุณสมบัติไวแตกตางกันแตอยู
ภายใตกรอบท่ีหนวยงานรัฐบาลกลางไดกําหนดเปนมาตรฐานรวมกัน และเน่ืองจากสวนใหญการคา
บริการเหลาน้ีตองไดรับใบอนุญาต เงื่อนไขเหลาน้ีอาจเปนอุปสรรคท่ีทําใหธุรกิจไทย รวมท้ังแรงงานไม
สามารถเขาไปใหบริการในดานการขนสงและโลจิสติกสแขงกับผูประกอบการในสหรัฐฯ ได  

ตารางที ่6.3 ภาพรวมการเปดตลาดการคาบริการสาขาขนสงและโลจิสตกิส 

สาขาบริการ รูปแบบ ไทย สหรัฐอเมริกา 
ขนสงทางน้ํา ธุรกิจ • เปดตลาดขนสงระหวาง

ประเทศและทาเรือ 
• จํากัดการถือหุนของตางชาติใน

การลงทุนในการขนสงชายฝง 
ขนสงทางน้ําในประเทศ โรงพัก
สนิคา การขนถายสนิคา 

• เปดตลาดขนสงระหวาง
ประเทศ แตปดทาเรือน้ําลึก 

• จํากัดการถือหุนของตางชาติใน
กิจการขนสงชายฝงและทางน้ํา
ภายใน 

 แรงงาน • หามคนตางชาติเปนกรรมกร 
คนขับพาหนะ เวนแตลูกเรือ
และแรงงานระดับสูง 

• หามคนตางชาติเปนกรรมกร  
• ใหสิทธิแกแรงงานระดับสูง 

ขนสงทาง
อากาศ 

ธุรกิจ • จํากัดการถือหุนของตางชาติใน
ธุรกิจการบนิในประเทศ และ
กิจการบินระหวางประเทศท่ี
เปนของนิติบุคคลไทย 

• จํากัดการถือหุนของตางชาติใน
ธุรกิจการบนิในประเทศ เพราะ
ตองใชสายการบนิสหรัฐฯ 
เทานัน้ 

 แรงงาน • หามคนตางชาติเปนกรรมกร 
คนขับพาหนะ เวนแตลูกเรือ
และแรงงานระดับสูง 

• ใหสิทธิแกแรงงานระดับสูง 
โดยเฉพาะชางซอม บํารุง 
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สาขาบริการ รูปแบบ ไทย สหรัฐอเมริกา 
ขนสงทางบก ธุรกิจ • จํากัดการถือหุนของตางชาติใน

ธุรกิจการขนสงในประเทศ 
• ขนสงระหวางประเทศตองขอ

ใบอนุญาต 

• เปดตลาด แตมลรัฐกําหนด
เงื่อนไขการออกใบอนุญาต 
และมีเงื่อนไขเรือ่งความ
ปลอดภัย และวงเงินประกันสูง 

 แรงงาน • สงวนสิทธิใบอนญุาตขับขี่แก
คนไทย และถือเปนอาชีพสงวน 

• สงวนสิทธิใบอนญุาตขับขี่เชิง
พาณิชยแกพลเมอืงของมลรัฐ 

ประกนัภัย ธุรกิจ • จํากัดการถือหุนคนตางชาติ
และนิติบุคคลตางชาติตั้งไดแค
สาขา และจะขยายสาขาไมได 

• มลรัฐกําหนดเง่ือนไขการออก
ใบอนุญาตและมักใหสิทธินัก
ลงทุนตางชาติเฉพาะในบาง
บริการ 

 แรงงาน • หามตางชาติเปนตัวแทน
นายหนาประกัน 

• หามคนตางชาติขอรับ
ใบอนุญาต เวนแตไดรบัมา 
จากมลรัฐอื่นมาแลว 

รับจัดการ
ขนสงฯ 
ตัวแทนออก
ของ 

ธุรกิจ • หามตางชาตปิระกอบธุรกิจ
ตัวแทนนายหนาประกนั 

• ใหตางชาติลงทุนไดเฉพาะ
ธุรกิจตัวแทนออกของ แตตองมี
พนกังานผูไดรบัใบอนุญาต 

 แรงงาน • หามตางชาติเปนตัวแทน
นายหนาประกัน 

• หามคนตางดาวรับใบอนุญาต 

ไปรษณีย ธุรกิจ • บริษทั ไปรษณยีไทย จํากัด
ผูกขาดเรือ่งจดหมาย และ
ไปรษณียบัตร 

• เอกชนประกอบกิจการได
เฉพาะธุรกิจนอกอํานาจผูกขาด
ของบรษิัทไปรษณียไทย 

• USPS ผูกขาดเรือ่งจดหมาย 
• เอกชนประกอบกิจการได

เฉพาะธุรกิจนอกอํานาจผูกขาด
ของ USPS 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูวิจัย 

กิจกรรมบริการในสาขาการขนสงท่ีไทยไดรับขอเรียกรองใหเปดตลาดมากที่สุดในการเจรจา
ระดับพหุภาคคีือ บริการรับจัดการขนสงระหวางประเทศ (freight forwarding) และบริการขนสงสินคา 
(freight transport) ในทุกสาขาการขนสง แตในปจจุบันประเทศไทยผูกพันการเปดตลาดเพียงบริการ
รับจัดการขนสงระหวางประเทศเฉพาะสาขาการขนสงทางเรือเทานั้น สวนบริการขนสงสินคา ไทย
ผูกพันการเปดตลาดในสาขาการขนสงทางเรือและสาขาการขนสงทางบก (เฉพาะสินคาแชแข็งหรือแช
เย็นและสินคาบรรจุคอนเทนเนอร)  

อน่ึง การเจรจาในระดับทวิภาคี ประเทศคูคาหลายประเทศเรียกรองใหไทยเปดตลาดในสาขา
การขนสงมากขึ้น รวมท้ังสหรัฐอเมริกาท่ีเนนการเปดตลาดในสาขาการขนสงทางอากาศในกิจกรรม
บริการไปรษณียดวนพิเศษ ซ่ึงสหรัฐฯ มีศักยภาพในการใหบริการในดานน้ีเปนอยางมาก โดยมี
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ผูประกอบการรายใหญที่เปนที่รูจัก เชน  FedEX และ UPS ประเด็นสําคัญท่ีสหรัฐฯ ตองการใหไทย
ปรับปรุง ไดแก การยกเลิกการใหเงินอุดหนุนขามจากบริการไปรษณียของรัฐที่จะทําใหการแขงขนัของ
บริการไปรษณียดวนพิเศษเกิดความไมเปนธรรม และการยกเลิกกฎหมาย4ท่ีหามมิใหเอกชนประกอบ
กิจการไปรษณีย ซึ่งทําใหผูประกอบการเหลาน้ีตองเสียคาปรับในอัตรา 30 บาทตอจดหมายดวน 
(EMS) 1 ฉบับ ท้ังน้ี ผูประกอบการสหรัฐฯ ตองการท่ีจะดําเนินธุรกรรมอยางถูกกฎหมายในประเทศ
ไทย จึงพยายามผลักดันประเด็นน้ีเปนอยางมาก 

ธุรกิจการบริการไปรษณียดวนพิเศษในสหรัฐฯ เติบโตอยางรวดเร็วและตอเน่ืองในชวง 30 ปที่
ผานมา แตหลังจากท่ีไมประสบความสําเร็จในการเจรจาผลักดันใหมีการเปดเสรีในสาขาบริการน้ีใน
การเจรจาระดับพหุภาคีรอบที่ผานมา สหรัฐฯ จึงหันมาเนนการเปดเสรีในระดับทวิภาคีเพ่ือขยายตลาด
การใหบริการในธุรกิจการบริการไปรษณียดวนพิเศษไปยังประเทศคูคาอ่ืน ซ่ึงจะตองมีการกําหนดกฎ 
กติกาท่ีชัดเจนในการใหความคุมครองแกนักลงทุนของสหรัฐฯ ท่ีจะเขามาลงทุนในประเทศคูคาแตละ
ประเทศ 

6.5.4 บริการการทองเที่ยว 

ธุรกิจการทองเท่ียวเปนสาขาบริการลําดับตนๆ ที่ไทยตองการเจรจากับทุกประเทศทีทํ่าความ
ตกลง FTA กับไทยรวมท้ังสหรัฐฯ  สาขาบริการการทองเท่ียวภายใตบทบญัญัตขิององคการการคาโลก
ครอบคลุม ธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร สํานักงานตัวแทนทองเที่ยวและผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว บริการ
มัคคุเทศกทองเที่ยว และอื่นๆ โดยกฎระเบียบของไทยท่ีเกี่ยวของกับสาขาบริการทองเที่ยว
ประกอบดวย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 พ.ร.บ การทํางานของคนตางดาว 
พ.ศ. 2522 ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑและเงื่อนไขการออกใบอนุญาตทํางานของคน
ตางดาว พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 เปนตน ซ่ึงบริการมัคคุเทศก บริการตัวแทน
การเดินทางและผูประกอบการนําเท่ียว และ บริการขายอาหารหรือเคร่ืองดื่มเปนธุรกิจท่ีหามคน
ตางชาติทําตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 (บัญชีสาม) นอกจากน้ี วิชาชีพ
มัคคุเทศกยังเปนวิชาชีพสงวนของคนไทย ตาม พ.ร.บ การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2522 อีกดวย  

ดังนั้น ขอผูกพันการเปดตลาดในปจจุบันจึงอยูภายใตกรอบกฎหมายไทยท่ีกําหนดใหทําได 
คือ ไทยไมอนุญาตใหตางชาติคาบริการขามพรมแดน (mode 1) แตอนุญาตใหคนไทยเดินทางไปใช
บริการในตางประเทศได (mode 2) สวนการประกอบธุรกิจของคนตางชาติจะตองเปนไปตามกฎหมาย
ของไทยในปจจุบัน เชน การถือหุนของตางชาติจะตองไมเกินรอยละ 49 จํานวนผูถือหุนตางชาติตอง
ไมเกินกึ่งหน่ึงของผูถือหุนทั้งหมดของบริษัทท่ีเกี่ยวของ นอกจากน้ี บริการตัวแทนการเดินทางและ
ผูประกอบการนําเท่ียวจะตองมีกรรมการบริหาร (Board of director) ของบริษัทไมนอยกวากึ่งหน่ึง
ตองเปนคนไทย สวนชาวตางชาติท่ีตองการเขามาทํางานในไทย (mode 4) น้ันไทยอนุญาตเฉพาะ

                                            
4 ตามมาตรา 6 , 7, 61 และ 63 แหง พ.ร.บ. ไปรษณีย พ.ศ. 2477  กําหนดบทลงโทษผูใหบริการไปรษณียเอกชนจายคาปรับ 
30 บาท/ชิ้น  ซึ่งกฎหมายมิไดเปดชองใหเอาผิดทางอาญาหรือมีบทลงโทษที่รุนแรงกวาน้ัน 
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บุคคลในระดับผูจัดการ หรือผูบริหารหรือผูชํานาญการ สามารถพํานักไดไมนอยกวา 1 ป และอาจขอ
ขยายระยะเวลาไดคร้ังละ1 ป ไมเกิน 2 คร้ัง 

บริการจัดการโรงแรมเปนกิจกรรมท่ีไมไดอยูในรายการตามพระราชบัญญัติ ซ่ึงตางชาติ
สามารถประกอบธุรกิจไดอยางเสรีไมถูกควบคุมโดยรัฐ เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนการเฉพาะ 
ซ่ึงปจจุบันไทยยังไมเปดเสรีอยางเต็มที่ โดยเงื่อนไขการเปดตลาดคือ ไทยไมอนุญาตใหตางชาติ
ใหบริการจัดการโรงแรมขามพรมแดน แตไมมีขอจํากัดใดๆ หามมิใหคนไทยเดินทางไปตางประเทศ
เพ่ือใชบริการดังกลาว ในกรณีท่ีผูประกอบการตางชาติตองการประกอบธุรกิจการจัดการโรงแรมใน
ไทยจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดตามกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนตางดาว สวนกรณีการเขามา
ทํางานของบุคคลตางชาติน้ันไทยอนุญาตเฉพาะระดับผูจัดการ ผูบริหารหรือผูชํานาญการเทาน้ัน สวน
บุคคลธรรมดาท่ีเขามาเพ่ือติดตอธุรกิจหรือใหบริการตามสัญญาสามารถพํานักในประเทศไทยไดไม
เกิน 90 วัน  

6.6 ผลกระทบของขอตกลงการคาเสรีแบบทวิภาค ี

โดยท่ัวไป ภาพรวมขอเรียกรองท่ีไทยไดรับจากประเทศคูคาในการเจรจาการคาบริการคือ 
การขอใหลดอุปสรรคการคาบริการ อาทิ ขอใหยกเลิกหรือเพ่ิมเพดานผูถือหุนตางชาติใหสูงกวารอยละ 
49 และขอใหยกเลิกเพดานจํานวนผูถือหุนตางชาติ รวมท้ังขอใหเพ่ิมหมวด (category) ของบุคคล
ธรรมดาใหเขามาทํางานในไทยได เชน ผูใหบริการตามสัญญา (Contractual service suppliers) นัก
ธุรกิจตางชาติท่ีเขามาประกอบธุรกรรม (Business visitors) และผูใหบริการงานติดตั้ง (Installers 
services) รวมท้ังเรียกรองใหไทยขยายอายุของใบอนุญาตการทํางาน (work permit) ในประเทศของ
พนักงานบริษัทตางชาติท่ีโอนยายมาจากตางประเทศ (intra-corporate transferees) นอกจากน้ียัง
ขอใหไทยผอนผันสิทธิการถือครองที่ดินของคนตางชาติอีกดวย 

การยกเลิกหรือเพ่ิมเพดานผูถือหุนตางชาติใหสูงกวารอยละ 49 น้ันเปนประเด็นท่ีขัดกับ 
พ.ร.บ การประกอบธุรกิจของคนตางดาว 2542 ท่ีจํากัดเกี่ยวกับสัดสวนหุนสวนตางชาติไมเกินรอยละ 
49 (ตามบัญชีสาม)5  สวนใบอนุญาตการทํางานของพนักงานตางชาตใินประเทศไทยมีอายุไมเกิน 1 ป 
ตาม พ.ร.บ การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 และตออายุใบอนุญาตไดไมเกิน 1 ป เวนแตบุคคล
ตางชาติที่ไดรับอนุญาตใหเขามาทํางานตามกฎหมายเฉพาะ เชน กฎหมายสงเสริมการลงทุนระบุให
บุคลากรตางชาติท่ีเปนผูเช่ียวชาญหรือผูชํานาญการทางเทคนิคเขามาทํางานในบริษัทท่ีไดรับการ
สงเสริมการลงทุนไดมากกวา 2 ป  สวนการผอนผันสิทธิการถือครองท่ีดินของคนตางชาตินั้น ปจจุบัน

                                            
5ตาม พ.ร.บ การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 บัญชีที่สาม ประกอบดวยธุรกิจที่คนไทยยังไมพรอมแขงขันกับ
กิจการของคนตางดาว การประกอบธุรกิจบริการทุกประเภทจัดอยูในบัญชีสาม ซึ่งคนตางดาวจะประกอบธุรกิจไดตองไดรับ
อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ซ่ึง
หมายความวา ไทยยังมีขอจํากัดเร่ืองสัดสวนหุนสวนตางชาติที่รอยละ 49 ซึ่งเปนขอจํากัดแนวนอนในบริการในรูปแบบที่ 3 
(mode 3 ) ทุกประเภท  
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กฎหมายไทยเปดโอกาสใหตางชาติมีสิทธิในท่ีดินมากขึ้น6 นอกจากน้ี ไทยยังอนุญาตใหบุคคลธรรมดา
สามารถเขามาทํางานในประเทศไทยได เชน Business Visitor, Contractual Services Supplier ซ่ึง
เขามาเพ่ือจุดประสงคในการติดตอธุรกิจหรือใหบริการตามสัญญาหรือเขามาติดตอธุรกิจ สามารถ
พํานักในประเทศไทยไดไมเกิน 90 วัน เปนตน 

ความตกลงในระดับพหุภาคีระบุใหประเทศสมาชิกสามารถกําหนดหรือทยอยเลือกเสนอ
ผูกพันภาคบริการเฉพาะในสาขาที่ตนมีศักยภาพและความพรอมโดยเจาะจงเปนรายสาขาได (Positive 
List Approach) ในขณะที่ความตกลงในระดับทวิภาคีกําหนดใหประเทศคูสัญญาตองเปดเสรีทุกสาขา
บริการทันทีท่ีความตกลงมีผลบังคับใชยกเวนในสาขาบริการที่ตกลงกันวาจะยกเวน (Negative List 
Approach) ซ่ึงจะสงผลกระทบโดยตรงตอผูประกอบการภายในประเทศ โดยเฉพาะผูประกอบการใน
สาขาบริการทีส่หรัฐฯ สนใจมาประกอบธุรกิจในประเทศไทย และผูประกอบการในสาขาบริการท่ีไทย
สนใจไปประกอบธุรกิจในสหรัฐฯ  รวมทั้งผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมซึ่งมี
ขอจํากัดดานศักยภาพในการแขงขัน  

6.6.1 ผลกระทบตอธรุกจิในสาขาบริการทีส่หรัฐฯ และไทยสนใจ 

ผลกระทบของความตกลงตอสาขาบริการตางๆ ขึ้นอยูกับความพรอมและศักยภาพของตลาด
บริการตางๆ ภายในประเทศ ซ่ึงสภาพตลาดภายในประเทศของสาขาบริการท่ีเปนที่สนใจของสหรัฐฯ 
และไทย สามารถสรุปไดดังน้ี 

6.6.1.1 บริการโทรคมนาคม 

ธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทยเปนธุรกิจท่ียังผูกขาดโดยรัฐวิสาหกิจเน่ืองจากกฎหมายเดมิ
ท่ีกําหนดใหภาครัฐเทานั้นท่ีสามารถเปนเจาของโครงขายการสื่อสารและเปนผูใหบริการโทรคมนาคม
ได อยางไรก็ดีผูประกอบการเอกชนไดเขามามีสวนรวมในการติดตั้งโครงขายและใหบริการ
โทรคมนาคมในรูปแบบของสัมปทานภายใตเงื่อนไขในการใหบริการและการกํากับของหนวยงานของ
รัฐหรือรัฐวิสาหกิจท่ีเปนผูใหสัมปทานเทาน้ัน  แมในปจจุบันการผูกขาดโดยภาครัฐจะถูกลมเลกิไปจาก
การตรา พ.ร.บ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544  แตเน่ืองจากความลาชาในการจัดตั้งองคกร
กํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมซ่ึงจะมีอํานาจในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมอันสืบ
เน่ืองมาจากปญหาในการสรรหาผูที่จะมาดํารงตําแหนงเปนกรรมการในคณะกรรมการกํากับกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กทช .) ซ่ึงใชเวลานานมาก สงผลให กทช. เพ่ิงเร่ิมทํางานเม่ือวันท่ี 1 

                                            
6 เชน พ.ร.บ แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542 ใหสิทธิคนตางดาวที่นําเงินเขามาลงทุนในประเทศไม
ต่ํากวา 40 ลานบาทไมตํ่ากวา 3 ป สามารถซื้อที่ดินเพ่ือที่อยูอาศัยภายในเขตกรุงเทพ เขตเมืองพทัยา เขตเทศบาลหรือภายใน
บริเวณที่กําหนดเปนเขตที่อยูอาศัยตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองไดไมเกิน 1 ไร  นอกจากน้ี พ.ร.บ. สงเสริมการลงทุน พ.ศ 
2520 ยังเปดโอกาสใหตางชาติสามารถถือครองที่ดินเพ่ือใชในกิจการที่ไดรับอนุญาต หรือที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมที่กําหนดไว
โดยเฉพาะ 
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พฤศจิกายน 2547 จึงยังไมมีการกําหนดเกณฑในการออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม  

อยางไรก็ตาม การแขงขันระหวางรัฐวิสาหกิจและผูรับสัมปทานเอกชน รวมท้ังอัตราการลด
คาบริการโทรศัพททางไกลระหวางประเทศโดยกระทรวง ICT สงผลใหผลผลิตโดยรวมของระบบ
เศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้นประมาณ 2.08 หมื่นลานบาท หรือระดับผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) 
เพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 0.47  ภาคการผลิตสาขาท่ีไดประโยชนจากการปฏิรูปอัตราคาบริการโทรศพัท
มากที่สุด 10 สาขาแรกคือสาขาท่ีใชบริการโทรคมนาคมคอนขางมากในการผลิตหรือบริการ ไดแก 
การกอสราง ประกันภัย ภัตตาคาร เคร่ืองดื่ม เหมืองแร ส่ิงพิมพ ผลไม ท่ีอยูอาศัยและอสังหาริมทรัพย 
และยาสูบ การท่ีอัตราคาบริการโทรศัพทไดลดลงอยางมาก หมายความวา ผลประโยชนดังกลาวได
สงผานใหแกภาคการผลิตแลว อยางไรก็ตาม คณะวิจัยขอตั้งขอสังเกตวา การลดอัตราคาบริการ
โทรศัพททางไกลระหวางประเทศมิไดเกิดจากผลของการแขงขันในตลาดเน่ืองจาก กสท. ยังคงผูกขาด
บริการดังกลาวอยู แตเปนการลดท่ีสืบเน่ืองมาจากนโยบายของรัฐ ซ่ึงอาจไมยั่งยืน จึงยังคงจําเปนตอง
เปดตลาดใหมีการแขงขันมากขึ้น 

อนึ่ง การท่ีประเทศไทยมีขอตกลงทวิภาคีกับสหรัฐอเมริกา เปนการเปดโอกาสให
ผูประกอบการจากสหรัฐฯ สามารถเขามาลงทุนในกิจการโทรคมนาคมไทยไดโดยไมจํากัด ซ่ึงจะสงผล
ใหผูประกอบการดังกลาวผูกขาดตลาดในประเทศได ดังนั้น หากประเทศไทยเปดใหผูประกอบการจาก
ทุกประเทศสามารถเขามาแขงขันภายใตเงื่อนไขท่ีเทาเทียมกับคูสัญญาการคาเพ่ือคานอํานาจทาง
ตลาดไดดวย  เชน ถาบริษัทโทรคมนาคมสหรัฐอเมริกาสามารถเขามามีหุนสวนในบริษัทโทรคมนาคม
ในประเทศไทยไดรอยละ 100 บริษัทอื่นๆ จากยุโรป ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ ก็ควรท่ีจะมีสิทธิ
เทาเทียมกัน มิฉะน้ันแลว บริษัทสหรัฐอเมริกาจะไดเปรียบซึ่งนําไปสูการผูกขาดตลาดโทรคมนาคม
ไทยได 

อยางไรก็ตาม กฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคมจํากัดมิใหชาวตางชาติถือหุน
ในกิจการโทรคมนาคมไทยเกินรอยละ 25 ซ่ึงเปนสัดสวนท่ีต่ํากวาเพดานท่ีมีอยูกอนซ่ึงกําหนดโดย 
พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ท่ีรอยละ 49 ทําใหสัดสวนหุนสวนตางชาตถิอือยู
ในบริษัทโทรคมนาคมไทยในปจจุบันบางรายจะสูงกวาเกณฑดังกลาว เชน บริษัท DTAC มีผูถือหุน
ตางชาติรายใหญ 4 รายรวมกันเปนสัดสวนการถือหุนสูงถึงกวารอยละ 40 โดยมีผูถือหุนท่ีเปน 
strategic partner คือ บริษัท Telenor จากประเทศนอรเวยถือหุนรอยละ 25 บริษัทโทรคมนาคมไทย
หลายรายมีผูรวมทุนเปนตางชาติ เชน บริษัท AIS (Singtel 21%) Samart (Telekom Malaysia 
19.6%)  

แมคณะรัฐมนตรีจะมีมติเม่ือวันท่ี 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2545 ใหมีการปรับเปลี่ยนเพดาน
หุนสวนตางชาติจากรอยละ 25 เปนรอยละ 49 ซ่ึงจะสอดคลองกับสัดสวนท่ีกําหนดไวสาํหรับบริการทุก
ประเภทใน พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 แตจวบจนปจจุบันก็ยังไมมีการ
ดําเนินการเพ่ือแกไขกฎหมายดังกลาวแตอยางไร ทําใหโอกาสที่ผูประกอบการไทยจะสามารถรวมทุน
กับบริษัทตางชาติท่ีเปนมืออาชีพมีนอย การท่ีประเทศไทยจะเสนอขอผูกพันท่ีมากไปกวาบทบัญญัติ
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ของกฎหมายในปจจุบันหมายความวาจะตองมีการแกไข พ.ร.บ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
2544 ดวย 

ตารางที ่6.4 สภาพการแขงขันในตลาดโทรคมนาคมในประเทศไทย 

ประเภทของ
บริการ 

จํานวนผูประกอบ 
การในตลาด 

รายช่ือผูประกอบการ สวนแบง
ตลาด (%) 

สัดสวนการถอื
หุนตางชาต ิ(%) 

กรุงเทพฯ   
บริษทั ทศท. จํากัด (รัฐวิสาหกิจ) 50% 0% 
บมจ. เทเลคอม เอเชีย 50% 0% 
ตางจังหวัด   
บริษทั ทศท. จํากัด (รัฐวิสาหกิจ)  50% 0% 

โทรศัพท
ภายในประเทศ 

2 ราย 

บมจ. TT&T 50% 20.40% 
โทรศัพททางไกล
ระหวางประเทศ 

รายเดียว บริษทั กสท. จํากัด (รัฐวิสาหกิจ)  100% 0% 

AIS   59.3% 40% 
DTAC   31.2% 48.86% 
Orange   7.6% 0.091% 
DPC (บริษทัในเครอืเดียวกับ AIS) 1.7% 48.99% 

โทรศัพทเคล่ือนท่ี 3 รายใหญ 

(สวนแบงตลาดคํานวณจากจํานวนผูใชบริการ ณ สิ้นป พ.ศ. 2545) 
บริษทั อนิเทอรเนต็ ไทยแลนด 
(INET) 

19.19% 21.20% 

บริษทั Asia Infonet 13.04% 0% 
บริษทั  KSC 9.66% 0% 
บริษทั CS Loxinfo 8.27% 18.49% 
บริษทั อืน่ๆ  อกี 14 ราย 49.84% - 

บริการ
อนิเตอรเน็ต 

18 ราย 

(สวนแบงตลาดคํานวณจากจํานวนผูใชบริการในเดือนมนีาคม พ.ศ. 2547) 
บริการสือ่สาร
ผานดาวเทียม 

ผูกขาดรายเดียว Shinsat  100% 5.61% 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูวิจัย โดยอาศัยขอมูลในการวิเคราะหสวนหนึ่งจากฐานขอมูลจดทะเบียนนิติบุคคลของบริษัทบิซิเนส 
ออนไลน จํากัด (มหาชน)  

 

ประเทศไทยไมนาจะไดรับประโยชนจากขอตกลงดานโทรคมนาคมในแงของโอกาสในการ
ลงทุนในกิจการโทรคมนาคมในสหรัฐฯ  เนื่องจากผูประกอบการของไทยสวนใหญไมนาจะมีความ
พรอมในการลงทุนในตลาดที่มีการแขงขันมาก  

อยางไรก็ตาม ประเทศไทยนาจะไดรับประโยชนจากขอตกลงดานโทรคมนาคมใน 2 ลักษณะ
คือ การแขงขันที่จะเพ่ิมขึ้นโดยตรงจากการลงทุนของผูประกอบการจากสหรัฐฯ  การแขงขนัทางออมที่
จะเกิดจากการจําหนายตอบริการ และเงื่อนไขท่ีเอื้อตอการแขงขันตางๆ รวมทั้งมาตรฐานการกํากับ
ดูแลที่สูงขึ้น เน่ืองจากขอกําหนดดานความโปรงใสและการมีกลไกตรวจสอบ ถวงดุลตางๆ  
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นอกจากน้ี ประเทศไทยจําเปนตองมีการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของเชน กฎหมายการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมใหไดมาตรฐานของขอตกลงดังกลาว เพ่ือปองกันการใหสิทธิแกผูประกอบการ
สหรัฐฯ เหนือกวาผูประกอบการไทย และผูประกอบการชาติอ่ืน เชน กําหนดใหหนวยงานกํากับดแูลมี
หนา ท่ีตองใหเหตุผลเมื่อปฏิ เสธการใหใบอนุญาตแกผูประกอบการทุกราย ไมจํากัดเฉพาะ
ผูประกอบการสหรัฐฯ  และตองปรับปรุงกฎหมายแขงขันทางการคาเพ่ือปองกันพฤติกรรมการผูกขาด
ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเขาสูตลาดของผูประกอบการรายใหญจากสหรัฐฯ     

6.6.1.2 บริการดานการเงิน 

การเปดเสรีตลาดการเงินจะมีผลกระทบโดยตรงตอภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากระบบเศรษฐกจิ
ของประเทศไทยในปจจุบันยังพ่ึงพาการกูเงินธนาคารเปนหลกั รวมท้ังตลาดทุนและตลาดตราสารหน้ี
ยังไมพัฒนาไปเทาท่ีควร ดังจะเห็นไดวาในป 2546 ภาคเอกชนตองกูเงินธนาคารถึง 4,390 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 63 ของมูลคาตลาดในขณะท่ีหุนทุนและหุนกูมีเพียงรอยละ 28 และรอยละ 8 ตามลําดับ  

ตลาดการบริการการธนาคารมีการแขงขันนอยเน่ืองจากตลาดมีธนาคารทั้งหมด 12 รายโดยมี
รายใหญไมกี่รายเปนผูกําหนดทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดใหแกธนาคารขนาดเล็กทําใหไมมีการ
แขงขันเทาใดนัก ในทางตรงกันขามกิจการการประกันภัยไทยมีการแขงขันสูงมากเน่ืองจากในป พ.ศ. 
2540 รัฐไดออกใบอนุญาตการประกอบกิจการประกันวินาศภัยและประกันชีวิตเพ่ิมขึ้นอีกถึง 25 ใบ
เพ่ือสงเสริมการแขงขันในตางประเทศ ทําใหมีผูประกอบการประกันวินาศภัยถึง 76 ราย และ
ผูประกอบการประกันชีวิตทั้งหมด 25 ราย ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 

กอนวิกฤตทางเศรษฐกิจ บริษัทตางชาติมีบทบาทคอนขางนอยในธุรกิจบริการการเงินของ
ไทยกฎหมายยังจํากัดมิใหตางชาติถือหุนในธนาคารพาณิชยไทยเกินรอยละ 25 และธนาคารตางชาตทิี่
เปนสาขาของธนาคารแมในตางประเทศ (เชน ธนาคารสแตนดารดชารเตอรดนครธน ธนาคารซิตี้
แบงค) จะถูกจํากัดจํานวนสาขา7 ทําใหไมสามารถแขงขันกับธนาคารไทยได ธนาคารตางชาติจึงมี
บทบาทนอยในประเทศไทย สําหรับในกรณีของธุรกิจประกันภัยน้ัน ตางชาติมีบทบาทมากกวา
เน่ืองจากมีสาขาบริษัทประกันภัยตางประเทศในประเทศไทยหลายรายในกรณีของธุรกิจประกัน 
วินาศภัย   

ตลาดบริการดานการเงินของประเทศไทยเร่ิมมีการแขงขันมากขึ้นหลังวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเร่ิม
ขึ้นในป พ.ศ. 2540 หลังจากที่รัฐบาลไทยยกเลิกเพดานหุนสวนตางชาติในธุรกิจการเงินไทยเพ่ือท่ีจะ
ดึงทุนจากตางประเทศเขามาบรรเทาปญหาการเงินของผูประกอบการไทยท่ีประสบปญหาทางดาน
การเงินอันสืบเน่ืองมาจากการลอยตัวของคาเงินบาทและหน้ีเสีย ธนาคารตางประเทศหลายรายได 
ฉกฉวยโอกาสท่ีจะเขามาซ้ือธนาคารไทยที่มีสาขาครอบคลุมหลายพื้นท่ีจํานวนหลายสาขาแลวแม
กิจการดังกลาวจะมีขนาดคอนขางเล็กคือมิใชธนาคารหลัก 4 แหงที่มีสวนแบงตลาดเกินรอยละ 10 

                                            
7 ตู ATM นับเปนสาขาดวย 
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ตามท่ีปรากฏในตารางท่ี 6.5 ก็ดี  นอกจากน้ีแลวธนาคารขนาดใหญเองก็ลวนมีหุนสวนตางชาติท้ังน้ัน  
ไดแก ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย  

แมการแขงขันในกิจการธนาคารในปจจุบันมีมากขึ้นกวาเดิม แตการเปดตลาดใหธนาคาร
ตางชาติเขามาแขงกับธนาคารของประเทศไทยก็นาจะมีผลดีตอภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยท่ียงั
ตองพ่ึงพาบริการธนาคารพาณิชย การแขงขันควรท่ีจะสงผลใหตนทุนและคุณภาพของบริการดีขึ้น 
อยางไรก็ตาม การเปดเสรีธุรกิจธนาคารมีประเด็นของการใหบริการเชิงสังคม (เชน การเปดสาขาใน
พ้ืนที่ท่ีมีผูอยูอาศัยนอย) และการกํากับดูแลความม่ันคงของฐานะทางการเงินของธนาคาร (prudential 
regulations) ซ่ึงภาครัฐจะตองกําหนดประเภทของธุรกรรมท่ีสามารถตองการจะเปดใหมีการแขงขันใน
ขณะท่ีธนาคารแหงประเทศไทยตองพัฒนากฎ กติกาในการกํากับดูแลเพ่ือรองรับรูปแบบและเคร่ืองมอื
และธุรกรรมการเงินใหมที่มีความซับซอนมากขึ้น 

ตลาดบริการการประกันภัยของไทยปจจุบันเปดตลาดใหผูประกอบการตางชาตสิามารถเขามา
ประกอบธุรกิจไดอยูแลว แตการอนุญาตจะอยูในลักษณะจัดตั้งสาขาเทาน้ัน จะเปดสาขาท่ีอื่นใน
ประเทศไมไดอีกและตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงปจจบุันตางชาตมีิ
บทบาทคอนขางมากในธุรกิจประกันชีวติ โดยเฉพาะบริษัท AIA (สาขาของบริษัทในสหรัฐอเมริกา) ซ่ึง
เปนบริษัทท่ีมีช่ือเสียง มีความมั่นคง ครองสวนแบงตลาดสูงถึงรอยละ 49.31 ดังน้ันในกรณีขอตกลง
แบบทวิภาคีเปดตลาดธุรกิจประกันชีวิตไมนาจะสงผลกระทบตอผูประกอบการไทยมากนัก เนื่องจาก
ปจจุบันมีการแขงขันกันสูงอยูแลว โดยบริษัทท่ีเปนสาขาตางชาติครองสวนแบงตลาดมากกวากึ่งหนึ่ง 
สวนประกันวินาศภัยน้ัน เน่ืองจากไมใชการประกันภัยในระยะยาว ดังน้ัน เร่ืองของความมั่นคงจึงมี
นอยกวาธุรกิจประกันชีวิต การแขงขันจึงพิจารณาท่ีเบี้ยประกันเปนหลัก ทําใหบริษัทไทยเปนผูครอง
ตลาดสวนใหญ แมจะมีบริษัทท่ีเปนสาขาของบริษัทตางชาต ิเชน นิวแฮมพเชอร แตก็มีสวนแบงตลาด
เพียงรอยละ 3.07 มีการแขงขันกันสูงระหวางผูประกอบการไทย ดังน้ันการเปดตลาดใหตางชาตเิขามา
ประกอบธุรกิจก็คงไมสงผลกระทบตอผูประกอบการไทย เพราะตางชาติเสียเปรียบผูประกอบการไทย
ในดานตนทุนท่ีสูงกวา จะทําใหไมสามารถแขงขันกับผูประกอบการไทยได 

สําหรับตลาดบริษัทหลักทรัพยปจจุบันมีการแขงขันกันสูงเชนกัน โดยผูประกอบการแตละราย
มีสวนแบงตลาดไมเกินรอยละ 10 ลักษณะของธุรกิจจะเหมือนกับธุรกิจประกันวินาศภัย คือ มีการ
แขงขันกันสูง มีกําไรนอย สวนใหญเปนการแขงขันระหวางผูประกอบการไทย มีบริษัทหลักทรัพย
หลายรายท่ีตางชาติเขามาแลวขายคืนใหแกหุนสวนคนไทย เชน Merill Lynch ขายหุนคืนใหบริษัท
หลักทรัพยภัทร เปนตน ดังน้ัน การเปดตลาดใหบริษัทตางชาติเขามาแขงขันมากขึ้นก็คงไมสงผล
กระทบตอผูประกอบการไทยมากนัก 
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ตารางที ่6.5 สภาพการแขงขันในตลาดบริการการเงินในประเทศไทย 
ประเภทของ
บริการ 

จํานวนผูประกอบ 
การในตลาด 

รายชือ่ผูประกอบการ 
(ทีม่สีวนแบงตลาดสงู) 

สวนแบง
ตลาด (%) 

สดัสวนการถอืหุน
ตางชาติ (%) 

1. ธนาคาร  12 ราย ธนาคารกรุงเทพฯ 21.53% 48.34% 
พาณิชย  ธนาคารกรุงไทย 18.31% 17.09% 
  ธนาคารกสิกรไทย 13.16% 48.98% 
  ธนาคารไทยพาณิชย 11.67% 43.54% 
  ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 8.46% 8.54% 
  ธนาคารอ่ืนๆ    26.87%  
  (สวนแบงตลาดคํานวณจากมูลคาของทรัพยสิน ณ ปลายป พ.ศ. 2545) 
2. ประกันภัย     
2.1 ประกัน
ชีวิต 

25 ราย บ.อเมริกันอินเตอรเนชช่ันแนล 
แอสชัวรันส (AIA) 

49.31% เปนสาขาของบริษัทที่
จดทะเบียนในสหรัฐฯ 

  บ.ไทยประกันชีวติ  15.80% 0% 
  บ.อยุธยา อลิอันซ ซ.ีพี ประกันชีวติ  8.55% 24.06% 
  บ.ไทยสมุทรประกันชีวติ  6.16% 0% 
  บ.เมืองไทยประกันชีวติ  5.87% 0% 
  บ.กรุงเทพประกันชีวิต  4.48% 8.59% 
  บ.ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟประกันชีวิต  2.97% 24.46% 
  บริษัทประกันชีวิตอ่ืนๆ อีก 18 ราย  6.86%  
  (สวนแบงตลาดคํานวณจากเบี้ยประกันรับโดยตรงของบริษัทประกันชีวิต ณ  เดือน

กันยายน 2547) 
2.2 ประกัน 76 ราย วิริยะประกันภัย 13.79% 0% 
วินาศภัย  ทิพยประกันภัย 6.76% 7.74% 
  กรุงเทพประกันภัย 6.72% 25.92% 
  สัมพันธประกันภัย 4.19% 0% 
  สินมัน่คงประกันภัย 3.75% 22.99% 
  เทเวศประกันภัย 3.55% 0.37% 
  ประกันคุมภัย 3.44% 13.39% 
  นิวแฮมพเชอร 3.07% เปนสาขาของบริษัท

ตางชาต ิ
  อวีวา ประกันภัย (ไทย) 2.50% 48.99% 
  แอลเอ็มจี ประกันภัย 2.41% 25% 
  บริษัทประกันวนิาศภัยอ่ืนๆ อีก 66 ราย  49.81%  
  (สวนแบงตลาดคํานวณจากเบี้ยประกันรับโดยตรงของบริษัทประกันวนิาศภัย ณ 

เดือนกันยายน 2547) 
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ประเภทของ
บริการ 

จํานวนผูประกอบ 
การในตลาด 

รายชือ่ผูประกอบการ 
(ทีม่สีวนแบงตลาดสงู) 

สวนแบง
ตลาด (%) 

สดัสวนการถอืหุน
ตางชาติ (%) 

3. บริษัท 39 ราย บริษัทหลักทรัพย ซมีิโก จํากัด (มหาชน) 6.11% 50.16% 
หลักทรัพย  บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด  4.02% 0% 
  บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด  3.91% 49.93% 
  บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด 

(มหาชน) 
3.32% 19.17% 

  บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด
(มหาชน) 

2.89% 0% 

  บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด 2.87% 0% 
  บริษัทหลักทรัพย ธนชาต ิจํากัด 

(มหาชน)  
2.77% 0% 

  บริษัทหลักทรัพย ทรีนตีี้ จํากัด 2.54% 0% 
  บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน) 2.28% 1.20% 
  บริษัทหลักทรัพย เกียรตนิาคิน จํากัด  2.21% 0% 
  บริษัทอ่ืนๆ อีก 29 ราย  67.08%  
  (สวนแบงตลาด ณ ส้ินป 2545)   
ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูวิจัย โดยอาศัยขอมูลในการวิเคราะหจากขอมูลตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
        ธนาคารแหงประเทศไทย และขอมูลจดทะเบียนนิติบุคคล ของบริษัทบิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน)  
 

ในทางปฏิบัติ ผูประกอบการไทยอาจไดประโยชนนอยมากในการเขาสูตลาดสหรัฐฯ  
เน่ืองจากสถาบันการเงินของไทยสวนใหญยังไมมีความสามารถในการแขงขันในตลาดตางประเทศ 
อยางไรก็ตาม ขอตกลงดานบริการทางการเงินนาจะชวยกระตุนใหธนาคารพาณิชย บริษัทประกันภัย 
และผูประกอบการอ่ืนๆ ของไทยตองเรงพัฒนาคุณภาพบริการ ปรับคาบริการใหอยูในระดับที่
เหมาะสม และพัฒนาเคร่ืองมือทางการเงินใหมๆ ตลอดจนรับการถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ 
ซ่ึงจะเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของสถาบันการเงินไทยในระยะยาว      

อยางไรก็ตาม การทําธุรกรรมขามพรมแดน (cross-border transaction) อาจสงผลกระทบตอ
ความเส่ียงของระบบการเงินไทย รัฐบาลไทยควรเปดเสรีในสาขาการเงินโดยการเปดเสรีแบบระบุ
รายการท่ีเปดเสรี (positive-list approach) เน่ืองจาก บริการดานการเงินเปนบริการที่มีนวัตกรรม
ใหมๆ อยูตลอดเวลา ซึ่งไมเหมาะสม การเปดเสรีแบบระบุรายการท่ีไมเปดเสรี (negative-list 
approach) ในกรณีที่บริการใหมๆ เหลานั้น นําความเส่ียงมาสูระบบเศรษฐกิจไทย และไมสอดคลอง
กับแผนแมบทพัฒนาระบบการเงินที่จัดทําโดยธนาคารแหงประเทศไทย 

6.6.1.3 บริการการขนสง และโลจสิติกส  

ความตกลงการคาเสรีทวิภาคีโดยท่ัวไปจะไมครอบคลุมการเปดเสรีดานการขนสงสินคาและ
ผูโดยสารทางอากาศ ท้ังน้ีเน่ืองจากการเจรจาดานสิทธิการบินซึ่งมีลักษณะของการเจรจาแบบทวิภาคี
น้ันมีการดําเนินการอยางเปนเอกเทศมาเปนเวลานานแลว การเจรจาการเปดเสรีดานการคาบริการใน 
GATS เองก็ไมครอบคลุมเร่ืองสิทธิการบิน 
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สวนการขนสงผูโดยสารและสินคาทางทะเลในปจจุบันมีการแขงขันท่ีเสรีอยูแลวเน่ืองจาก
ประเทศไทยมิไดมีอุตสาหกรรมการเดินเรือที่สามารถรองรับการสงออกและนําเขาสินคาได จึงตอง
พ่ึงพาสายการเดินเรือตางชาติตลอดมา แมบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจก็ยังไมมี
เรือไทยหากแตตองไปเชาเรือตางชาติมาใหบริการ ความตกลงการคาเสรีแบบทวภิาคจีงึไมมีผลกระทบ
อยางใดตอธุรกิจการเดินเรือระหวางประเทศ 

จากการศึกษาโครงสรางตลาดในภาพรวมพบวา ธุรกิจขนสง โลจิสติกส และบริการท่ี
เกี่ยวเน่ืองในประเทศไทยมีการแขงขันกันคอนขางมาก ดังสรุปในตารางท่ี 6.6 โดยผูประกอบการที่
เปนแฟรนไชสของบริษัทตางชาติจะครองสวนแบงตลาดในสวนของบริการไปรษณียดวน บริการ
รับจางออกของ บริการรับจัดสงสินคาระหวางประเทศ ศูนยกระจายสินคา ซึ่งเปนบริการท่ีบริษัทขาม
ชาติที่มีเครือขายระบบการจัดการท่ีทันสมัยมีความไดเปรียบสูงมากกวาผูประกอบการไทยท่ีไมได
เปนแฟรนไชสของบริษัทเหลาน้ี  สําหรับการขนสงทางอากาศน้ันก็มีการแขงขันมากขึน้ตามลาํดบั จาก
ท้ังสายการบินตางชาติและสายการบินภายในประเทศเอง จากนโยบายการเปดเสรีบริการขนสงสินคา
และผูโดยสารทางอากาศ สําหรับบ ริการขนสงโดยรถบรรทุกจะมีการแขงขันกันสูงระหวาง
ผูประกอบการคนไทย (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอเร่ืองขอตกลงเกี่ยวกับการลงทุน)  

ตารางที ่6.6 สรปุโครงสรางตลาดของธรุกจิขนสง โลจิสติกส และบริการที่เกี่ยวเน่ืองของ
ประเทศไทย 

ภาคธุรกิจ จํานวน
ผูประกอบการ 

ภาวะการแขงขัน 

1. การขนสงทางทะเลระหวางประเทศ มากราย มีการแขงขันสูงระหวางสายการเดินเรือตางชาต ิ
ในประเทศ 8 ราย แขงขัน (ผูประกอบการรายใหญครองสวนแบงตลาด

มากกวาก่ึงหนึ่ง)  
2. การขนสงทางอากาศ 
(ธุรกิจสายการบิน) 

ระหวางประเทศ 82 ราย แขงขัน ( แตการแขงขันยังถูกจํากัดในบางเสนทาง
บินอาจถูกจํากัด) 

3. การขนสงทางบก (รถบรรทุก) 4,039 ราย แขงขันสูงระหวางผูประกอบการในประเทศ 
4. ตวัแทนออกของ  (Custom Brokers) 212 ราย แขงขันสูงระหวางผูประกอบการบริษัทแฟรนไชสของ

บริษัทตางชาต ิ
5. ผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ 
(Freight  Forwarders) 

130 ราย แขงขันสูงระหวางผูประกอบการบริษัทแฟรนไชสของ
บริษัทตางชาต ิ

6. ศูนยกระจายสินคา / คลังสินคา มากราย ยังไมมีขอมูล 
ประกันชีวติ 25 ราย แขงขัน (ผูประกอบการที่เปนแฟรนไชสตางชาติครอง

สวนแบงตลาดมากกวารอยละ 40)  
7. ประกันภัย 

ประกันวินาศภัย 76 ราย แขงขันสูงระหวางผูประกอบการไทย 
8. ไปรษณียดวนทางอากาศ (Express 
delivery) 

6 ราย แขงขัน (บริษัทแฟรนไชสของบริษัทตางชาติครอง
สวนแบงตลาดสูง) 

9. ผูใหบริการอินเตอรเนต็ (ISP) 18 ราย แขงขัน  
หมายเหต:ุ แขงขันสูง หมายถึง ผูประกอบการในตลาดแตละรายครองสวนแบงตลาดไมเกินรอยละ 20  

แขงขัน หมายถึง ผูประกอบการรายใหญหนึ่งรายครองสวนแบงตลาดเกินรอยละ 20  
ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูวิจัย 
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จากสภาพการตลาดของธุรกิจการขนสงทางรถบรรทุกและธุรกิจบริการรับจัดสงสินคาระหวาง
ประเทศไทยที่มีการแขงขันกันสูงอยูแลวในปจจุบัน การเปดเสรีดานการขนสงทางรถบรรทุกและ 
Freight Forwarders โดยการอนุญาตใหตางชาติเขามาถือหุนไดรอยละ 100 อาจไมสงผลตออัตรา
คาบริการหรือคุณภาพของบริการเทาใดนักเนื่องจากการแขงขันในตลาดมีทุกรูปแบบอยูแลว แตสิ่งที่
จะเกิดขึ้นก็คือ ผูถือหุนคนไทยจะไมมีบทบาทในธุรกิจเหลานี้อีกตอไปเน่ืองจากบริษัทแมจะเขามาถือ
หุนในธุรกิจคนเดียวหากไมมีการจํากัดเพดานสัดสวนหุนสวนตางชาต ิทําใหคนไทยมีโอกาสแขงขนัได
นอยมากเน่ืองจากเปนธุรกิจที่ตองอาศัยเทคโนโลยีที่กาวหนา ประสบการณ และเครือขายการขนสงท่ี
กวางขวาง (ดูรายละเอียดประกอบในตารางภาคผนวกท่ี 6.1 และ 6.2)  

อยางไรก็ตาม สาขาบริการท่ีสหรัฐฯ ใหความสําคัญมากที่สุดในการเปดเสรีแบบทวภิาคกีบัทุก
ประเทศคือ สาขาบริการไปรษณียดวนพิเศษ (Express Mail Delivery) เน่ืองจากเปนธุรกิจท่ีมีการ
เติบโตอยางรวดเร็วและตอเน่ืองในชวงกวา 30 ปท่ีผานมา และผูประกอบการสัญชาติสหรัฐฯ มี
ศักยภาพคอนขางสูงและสามารถขยายตลาดไปทั่วโลก  

ในปจจุบัน ธุรกิจบริการไปรษณียดวนพิเศษในสหรัฐฯ ประกอบดวยผูประกอบการสัญชาติ
สหรัฐฯ และจากตางประเทศมากมาย โดยผูประกอบการสหรัฐฯ รายใหญ 4 รายไดแก UPS FedEx 
Menlo Worldwide และ BAX Global ซ่ึง UPS และ FedEx เปน 2 รายใหญสุดท่ีมีรายไดถึง 31 และ 
20 พันลานเหรียญสหรัฐฯ  ตามลําดับ ในป 2545 โดยมีบริษัทตางชาติจากเนเธอรแลนด (DHL และ 
TPG) เปนคูแขงในตลาดสหรัฐฯ ดวยรายไดประมาณ 15.2 และ 8.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ  
ตามลําดับ (ดูรายละเอียดประกอบในตารางท่ี 6.7) 

ตารางที ่6.7 เปรียบเทยีบการดําเนินงานของบริษทับรกิารไปรษณียดวนพิเศษในสหรฐัอเมริกา  

บริษทั รายได 
(พันลานเหรียญ) 

จํานวนประเทศ
ที่ใหบริการ 

ปริมาณการใหบริการ 
(millions of shipments) 

บุคลากร 

UPS 31.27 200 3,400 360,000 
FedEx 20.60 215 1,400 134,000 
DHL 15.20 220 1,000 170,000 
TPG (TNT Express 
and TNT Logistics) 

8.54 200 94 150,000 

Menlo Worldwide 2.74 200 NA. 15,000 
BAX Global 1.87 123 NA. 10,000 
ที่มา: United State International Commission, April 2004. 

ธุรกิจบริการไปรษณียดวนพิเศษในประเทศไทยประกอบดวย ผูประกอบการตางชาติหลาย
รายท้ังท่ีเปนสัญชาติสหรัฐฯ (UPS และ FedEx) และเนเธอรแลนด (DHL และ TNT) โดยมี
บริษัทเอกชนไทยรายเดียวคือ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ ผูประกอบการท่ีครอง
สัดสวนตลาดมากท่ีสุดในขณะนี้ไดแก DHL ในสัดสวนรอยละ 66.093 ซ่ึงเปนบริษัทจากเนเธอรแลนด 
ในขณะที่บริษัทไปรษณียไทยมีสวนแบงตลาดเพียงรอยละ 0.571 ท้ังน้ี หากประเทศไทยเปดเสรีกับ
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สหรัฐฯ เพียงประเทศเดียว จะสงผลกระทบทางลบตอผูประกอบการตางชาติรายอ่ืน โดยเฉพาะ DHL 
สวน UPS และ FedEx จะไดรับสิทธิประโยชนท่ีมากกวาคูแขงจนอาจนําไปสูการผูกขาดในธุรกิจใน
ท่ีสุด และผลกระทบที่ตามมาจะตกอยูกับผูประกอบการรายเล็กและผูบริโภคในประเทศ  

ตารางที ่6.8 สภาพการแขงขันในตลาดบริการไปรษณียดวนพิเศษในประเทศไทย 

อันดบัที ่ บริษทั สวนแบงตลาด หุนสวนตางชาต ิ
1 DHL 66.093% เนเธอรแลนด 49% 
2 TNT Express 14.363% เนเธอรแลนด 48.99% 

เยอรมนั 0.0033% 
สหราชอาณาจักร 0.0033% 

3 FedEX 10.538% สหรัฐฯ  49% 
4 UPS 8.380% สหรัฐฯ  ฮองกง สิงคโปร ประเทศละ 

16.33% 
5 ไปรษณียไทย 0.571% 0% 
6 Courier Express 0.055% 0% 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูวิจัย 

6.6.1.4 บริการทองเที่ยว 

สาขาบริการการทองเท่ียวภายใตบทบัญญัติขององคการการคาโลกครอบคลุม ธุรกิจโรงแรม 
ภัตตาคาร สํานักงานตัวแทนทองเท่ียวและผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว บริการมัคคุเทศกทองเท่ียว และ
อื่นๆ การเจรจาความตกลงทวิภาคีในสาขาบริการการทองเท่ียวของประเทศไทยจะเนนสาระสําคญัของ
การเจรจาในดานการลดและยกเลิกอุปสรรคในการเขาไปใหบริการของไทยในประเทศคูเจรจา 
โดยเฉพาะปญหาในการเขาไปลงทุนจัดตั้งธุรกิจบริการรานอาหาร และการเขาไปประกอบอาชีพพอ
ครัว อาทิ ปญหาการออกใบอนุญาตทํางาน การขอวีซา เงื่อนไขการมีถ่ินที่อยู การกําหนดคุณสมบัติ
ของอาชีพพอครัว ซ่ึงเปนอุปสรรคสําคัญท่ีผูใหบริการจากประเทศไทยจะตองเผชิญภายใตกฎระเบียบ
ขอบังคับของสหรัฐฯ  อาทิ การดําเนินการตามกฎระเบียบการขอใบอนุญาตทํางานในชิคาโกตองใช
เวลาไมต่ํากวา 2 ป คุณสมบัติของพอครัวตองมีประสบการณการทํางานในรานอาหารไทยอยางนอย 3 
ปขึ้นไป และตองพูดภาษาอังกฤษได เปนตน (ดูรายละเอียดประกอบในตารางท่ี 6.9)  

ตารางที ่6.9 กฎระเบียบเรือ่งคณุสมบัติของพอครวัและใบอนุญาตในการทํางานใน
สหรฐัอเมริกา  

คุณสมบตัิของพอครัว การขอใบอนญุาตในการทํางาน 
• จบการศึกษาระดับปริญญาตร ี
• มีหลักฐานการจบการศกึษาหรือผานการ

อบรมการปรุงอาหารไทยจากสถาบนัท่ีไดรบั
การรับรองของประเทศนัน้ๆ 

• มีประสบการณการทํางานในรานอาหารไทย
อยางนอย 3 ปขึน้ไป และมคีวามรู

• การขอใบอนุญาตในการทํางานตามปกติจะใชเวลา
ไมต่ํากวา 2 ป ซึ่งพอครัวไทยจะตองใชเวลา
ดําเนนิการไมต่ํากวา 2 ปจึงจะสามารถเขาไป
ทํางานได แตการขอใบอนุญาตทํางานสําหรบั
พนกังานทีม่ภีมูิลําเนาอยูในสหรัฐฯ อยูแลว 
สามารถทํางานไดในระหวางการขอใบอนุญาต 
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คุณสมบตัิของพอครัว การขอใบอนญุาตในการทํางาน 
ความสามารถในวชิาชีพเปนอยางด ี

• สามารถพูดภาษาอังกฤษได 
• ตองมกีารค้ําประกนัจากนายจางหรือ

รานอาหาร 

• การออกใบอนุญาตจะพิจารณาจากอาชีพทีส่หรัฐฯ 
ขาดแคลนหรือเปนอาชพีดานบริการวิชาชีพ เชน 
วิศวกร ซึ่งอาชีพพอครัวไมเขาขายนี ้ 

• พอครัวไทยสามารถขอวซีาประเภท H-1B ไดซึง่ใช
เวลานอยและสามารถอยูทํางานได 3 ป แตมี
ขอจํากัดเรือ่งโควตาท่ีสหรัฐฯ กําหนดไวในแตละป 
และมีขอกําหนดวาพอครัวตองจบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีหรอืมีประสบการณในอาชีพอยางนอย 
12 ป 

ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 

หากพิจารณากฎระเบียบ หรือเงื่อนไขของสหรัฐอเมริกาตามขอผูกพันการเปดตลาดการคา
บริการภายใตองคการการคาโลกพบวา ตารางขอผูกพันท่ัวไป (Horizontal Commitment) ของ
สหรัฐอเมริกาไมมีขอจํากัดสําหรับการใหบริการขามพรมแดน (mode 1) การที่ผูใชบริการเดินทางไป
ใชบริการในตางประเทศ (mode 2) และ การที่ผูใหบริการตางชาติเขามาประกอบกิจการในประเทศ 
(mode 3) แตสหรัฐอเมริกามีขอจํากัดสําหรับการที่คนตางชาติเขามาใหบริการในประเทศ (mode 4) 
โดยระบุท่ีจะไมผูกพันการเปดตลาด แตมีเงื่อนไขขอยกเวนบางกรณ ีอาทิ การเขาไปใหบริการในฐานะ 
Services Salespersons สามารถใหบริการไดโดยมีกําหนดระยะเวลาการทํางานเพียง 90 วัน การ
โอนยายลูกจางในระดับผูจัดการ ผูบริหาร และผูเช่ียวชาญในกิจการเดียวกัน สามารถดําเนินการได 
แตบุคคลดังกลาวมีระยะเวลาการเขามาทํางานไดเปนเวลา 3 ป โดยอนุญาตใหตออายุเพ่ิมไดอีก 2 ป 
นอกจากน้ี ตารางขอผูกพันท่ัวไปยังระบุถึงขอจํากัดสําหรับการประติบัติเยี่ยงคนชาติ โดย
สหรัฐอเมริกากําหนดใหคนในสัญชาติตนเทานั้นมีสิทธิถือครองที่ดิน ซึ่งรายละเอียดของเงื่อนไขหรือ
ขอจํากัดที่เปดโอกาสใหคนตางชาติมีสิทธิถือครองที่ดินจะแตกตางกันไปในแตละมลรัฐขึ้นอยูกับ
ขอกําหนดของมลรัฐน้ันๆ  

ตารางขอผูกพันรายสาขาสําหรับบริการการทองเท่ียวพบวา สหรัฐอเมริกาไมมีขอจาํกดัในการ
เขาสูตลาดใน mode 1 และ 2 แตมีขอจํากัดใน mode 3 สําหรับกิจกรรมตัวแทนการเดินทาง และผู
ประกอบกิจการทองเท่ียว (Travel agencies and tour operators) โดยระบุวาหนวยงานดานการ
ทองเท่ียวหรือการทองเท่ียวตางชาติไมสามารถใหการสนับสนุน หรือเปนตัวแทน หรือดําเนินการใน
เชิงพาณิชยในสหรัฐอเมริกา สําหรับการอนุญาตใหประกอบกิจการใหบริการนําเท่ียว (Tour guide 
services) มีผลบังคับใชในระดับชาติ (Federal) เทาน้ัน แตจะมีขอจํากัดในระดับมลรัฐและระดับ
ทองถ่ิน อยางไรก็ตาม สหรัฐอเมริกาไมผูกพันการเขาสูตลาดใน mode 4 ยกเวนเฉพาะท่ีระบุไวในขอ
ผูกพันท่ัวไปเทาน้ัน ซ่ึงหมายความวาคนไทยไมสามารถเขาไปใหบริการในสาขาการทองเท่ียวได 
ยกเวนตามท่ีระบุไวในขอผูกพันท่ัวไปเทาน้ัน ถึงแมวาสหรัฐอเมริกาจะไมมีขอจํากัดสําหรับการ 
ประติบัติเยี่ยงคนชาติในทุกรูปแบบการใหบริการก็ตาม 
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จากขอผูกพันขางตนจะเห็นไดวา คนไทยไมสามารถเขาไปอยูในสหรัฐฯ เพ่ือใหบริการใน
สาขาบริการการทองเท่ียวไดอยางถาวร แตจะเขาไปใหบริการเปนการช่ัวคราวในระยะเวลาท่ีจํากัดได 
โดยอาจมีอุปสรรคท่ีเกิดจากเงื่อนไขในการขอวีซา และใบอนุญาตเขาทํางาน เปนตน ในปจจุบัน คน
ไทยสามารถขอวีซาเพ่ือเขาไปลงทุนหรือประกอบธุรกิจในสหรัฐฯ ได ซึ่งถือเปนสิทธิพิเศษที่สหรัฐฯ 
ใหแกประเทศไทยภายใต Treaty of Amity ซ่ึงจําแนกเปน 2 ประเภทคือ E1 (Treaty Trader) และ E2 
(Treaty Investor) ผูที่มีสิทธิไดรับวีซา E1 ตองมีตําแหนงในระดับสูง (Principle Trader, Supervisory 
หรือ Executive) ในกิจการการคาดานการโฆษณา ท่ีปรึกษา บัญชี วิศวกรรม กฎหมาย โดยตองเปน
กิจการท่ีมีรายไดไมนอยกวารอยละ 50 ของธุรกรรมระหวางไทยกับสหรัฐฯ ดวย อีกท้ัง กิจการที่
กอใหเกิดการถายโอนเทคโนโลยีจะไดรับการพิจารณาเชนกัน สวนวีซาประเภท E2 จะใหแกนักลงทุน
ไทยท่ีไปลงทุนในดานการคาบริการ หรือผลิตสินคาในสหรัฐฯ เทาน้ัน รวมทั้งลูกจางท่ีมีความ
เชี่ยวชาญพิเศษท่ีมีความจําเปนตอการพัฒนาและดําเนินกิจการ แตการลงทุนดังกลาวจะตองไมรวม
การลงทุนในตลาดหุน การลงทุนในอสังหาริมทรัพย และการฝากเงินในธนาคาร โดยการลงทุนจะตอง
กอใหเกิดจากจางงานคนอเมริกันดวย 

ในปจจุบัน วีซาท่ีคนไทยไดรับจะใหสิทธิคนไทยอยูในสหรัฐอเมริกาได 2 ป และสามารถตอ
อายุวีซาไดอีกโดยไมมีกําหนด แตเปนวีซาที่มีเงื่อนไขและขอจํากัดคอนขางมาก ทําใหจํานวนผูไดรับ 
วีซามีไมมาก โดยจะเห็นไดจากขอมูลในป 2545 ผูไดรับวีซาประเภท E1 มีทั้งสิ้น 49 ราย และวีซา
ประเภท E2 มีจํานวน 117 ราย ซ่ึงนอกจากท่ีสหรัฐฯ จะใหสิทธิพิเศษการเขาประเทศกับประเทศไทย
แลว สหรัฐฯ ยังใหสิทธิพิเศษดานวีซา E1 และ E2 ภายใตขอตกลงตางๆ กับอีก 39 ประเทศเชนกัน 
ดังน้ัน หากมีการเจรจาใหคนไทยไดรับวีซาเพ่ือเขาไปทํางานในฐานะลูกจางจะชวยเพ่ิมโอกาสให
แรงงานไทยในการประกอบอาชีพในสหรัฐฯ มากขึ้น 

ความตกลงทวิภาคีของสหรัฐฯ ใหสิทธิพิเศษกับประเทศคูคาในการเขาไปทํางานในสหรัฐฯ 
โดยใชวีซาประเภท H-1B ซ่ึงเปนวีซาที่ใหแกบุคคลในฐานะลูกจางท่ีมีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญ
พิเศษ (Specialty Occupation) ในสาขาอาชีพตางๆ อาทิ วิศวกรรม วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร 
วิทยาศาสตรกายภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ คณิตศาสตร การศึกษา ผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจ เปนตน ซึ่ง
สหรัฐฯ มีโควตาสําหรับวีซาประเภท H-1B ใหแกประเทศท่ัวโลกรวม 65,000 โควตา โดยชิลี และ
สิงคโปรไดรับโควตาสําหรับวีซานี้แลวภายใตการทําความตกลงการคาเสรีทวิภาคีกับสหรัฐฯ จํานวน 
1,400 และ 5,400 โควตา ตามลําดับ ซ่ึงหากประเทศไทยไดรับสิทธิพิเศษเชนเดียวกับชิลีและสิงคโปร
ภายใตความตกลงทวิภาค ีจะชวยใหแรงงานไทยสามารถเขาไปประกอบอาชีพในสหรัฐฯ ไดมากขึ้น
เน่ืองจากวีซาประเภท H-1B มีเงื่อนไขท่ีผอนปรนและเอื้อประโยชนแกแรงงานไทยมากกวาวีซา
ประเภท E1 และ E2 ท่ีประเทศไทยไดรับอยูในปจจุบัน  

6.6.1.5 บทสรปุ 

จากรายละเอียดขางตนจะเห็นไดวา หากความตกลงการคาเสรีทวิภาคีระหวางไทยกับสหรัฐฯ 
มีผลบังคับใช ผูท่ีจะไดรับผลกระทบมากท่ีสุดจากการเปดตลาดในสาขาบริการท่ีสหรัฐฯ สนใจอันไดแก 
สาขาบริการโทรคมนาคม บริการทางการเงิน และบริการไปรษณียดวนพิเศษ คือผูประกอบการราย
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ใหญภายในประเทศ ท้ังท่ีเปนผูประกอบการสัญชาติไทย และตางชาติท่ีไมใชสัญชาติสหรัฐฯ แตเปน
ชาติท่ีไมไดทําความตกลงทวิภาคีกับไทย ท้ังน้ี เน่ืองจากการดําเนินธุรกิจเพ่ือใหบริการใน 3 สาขา
บริการดังกลาวตองใชเงินลงทุนคอนขางมาก ทําใหโครงสรางตลาดของธุรกิจบริการท้ัง 3 สาขา
ประกอบดวยผูประกอบการรายใหญเพียงไมกี่รายในแตละสาขาบริการ  

หากผูประกอบการสหรัฐฯ สามารถเขามาแขงขันในตลาดไดพรอมกับการไดรับสิทธปิระโยชน
ตางๆ เทียบเทากับผูประกอบการรายใหญของไทยแลว จะสงผลกระทบทางลบตอผูประกอบการราย
ใหญของไทยหากผูประกอบการไทยไมสามารถพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจใหสามารถแขงขันได
กับผูประกอบการสหรัฐฯ ท่ีมีความไดเปรียบท้ังดานศักยภาพการแขงขันและเทคโนโลยีท่ีสูงกวา 
นอกจากน้ี ผูท่ีจะไดรับผลกระทบทางลบอีกกลุมหนึ่งคือ ผูประกอบการอ่ืนๆ ท่ีไมใชสัญชาติอเมริกันที่
ตองเสียเปรียบในการแขงขันในตลาดอันเนื่องมาจากไมไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ที่ผูประกอบการ
สหรัฐฯ ไดรับจากการมาประกอบกิจการในไทยภายใตความตกลงทวิภาค ีสวนสาขาบริการทองเท่ียว
ซ่ึงไทยใหความสนใจเขาไปใหบริการในสหรัฐฯ มีขอจํากัดสําหรับการท่ีคนตางชาติจะเขาไปใหบริการ
ในประเทศสหรัฐฯ  (mode 4) เน่ืองจากสหรัฐฯ ระบุท่ีจะไมผูกพันการเปดตลาด ซึ่งผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นจะกลาวถึงในสวนถัดไป 

6.6.2 ผลกระทบตอวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย 

จากการท่ีผูประกอบการในตลาดบริการท่ีสหรัฐฯ สนใจทั้ง 3 สาขาเปนผูประกอบการรายใหญ
และเปนผูท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงหากมีการแขงขันท่ีรุนแรงมากขึ้นในตลาดภายในประเทศ ดังน้ัน  
ผูที่จะไดรับผลกระทบในทางบวกในกรณีที่ตลาดมีการแขงขันมากขึ้นไดแก ผูบริโภคภายในประเทศ 
ซ่ึงหากพิจารณาจากโครงสรางตลาดของธุรกิจท้ัง 3 สาขาบริการจะพบวา นอกจากไมไดเปน
ผูประกอบการที่ตองแขงขันในตลาดท้ัง 3 สาขาบริการนี้แลว ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม
ของไทยยังอยูในฐานะผูบริโภคใน 3 สาขาบริการนี้ ซ่ึงถือไดวาเปนผูที่จะไดรับประโยชนจากการเปด
เสรีใน 3 สาขาบริการภายใตความตกลงทวิภาคีเน่ืองจากการเปดเสรีภายใตความตกลงนี้จะทําให
สภาพการแขงขันในตลาดเกิดความเปนธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะในตลาดท่ีมีการผูกขาดโดย
ผูประกอบการรายใหญในประเทศบางราย  

นอกจากน้ี การที่ตลาดบริการในแตละสาขามีการแขงขนัมากขึ้นจะสงผลใหผูประกอบการใน
ตลาดแตละรายแขงขันการใหบริการโดยการลดราคาการใหบริการเพื่อแขงขันกับผูประกอบการรายอืน่ 
ดังนั้น ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมซ่ึงเปนผูรับบริการจาก 3 สาขานี ้จะสามารถประหยัดตนทุนใน
การดําเนินธุรกิจและไดรับบริการท่ีมีคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากคาใชจายท่ีเกิดจากการใชบริการใน 3 
สาขาอาทิ คาโทรศัพท คาใชจายในการทําธุรกรรมทางการเงิน และคาบริการขนสงไปรษณีย ถือเปน
สวนหน่ึงของตนทุนในการประกอบธุรกิจ ซึ่งหากราคาคาบริการดังกลาวลดต่ําลง จะสงผลใหตนทุน
การดําเนินงานของกิจการลดลงเชนกัน อีกท้ังคุณภาพการใหบริการของผูใหบริการในตลาดจะไดรับ
การพัฒนามากขึ้นตามไปดวยเพื่อใหสามารถแขงขันกับผูประกอบการจากสหรัฐฯ ไดซ่ึงจะสงผลให
ผูบริโภคไดรับการบริการท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ในทางตรงกันขาม การเปดเสรีในธุรกิจการขนสงทางรถบรรทุกและธุรกิจบริการรับจัดสง
สินคาระหวางประเทศ โดยการอนุญาตใหตางชาติเขามาถือหุนไดรอยละ 100 อยางเต็มท่ี ทําใหผูถือ
หุนคนไทยอาจจะไมมีบทบาทในธุรกิจเหลาน้ีอีกตอไป เน่ืองจากบริษัทแมจะเขามาถือหุนในธุรกิจคน
เดียวหากไมมีการจํากัดเพดานสัดสวนหุนสวนตางชาติ ทําใหคนไทยมีโอกาสแขงขันไดนอยมาก 
โดยเฉพาะผูประกอบการรายยอยและผูประกอบการไทยที่รวมทุนกับแฟรนไชสตางชาติที่มีจํานวน
คอนขางมากในธุรกิจการขนสงทางรถบรรทุกและธุรกิจบริการรับจัดสงสินคาระหวางประเทศอาจไดรับ
ผลกระทบจากการแขงขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากเปนธุรกิจท่ีตองอาศัยเทคโนโลยีท่ีกาวหนา 
ประสบการณ และเครือขายการขนสงที่กวางขวาง 

อยางไรก็ตาม ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในกรณีท่ีจะ
เขาไปประกอบกิจการในสหรัฐฯ ในสาขาบริการการทองเท่ียวน้ัน หากพิจารณาในมิติของโอกาส 
พบวา ผูประกอบการไทยซึ่งสวนใหญเปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมจะไดรับประโยชน
จากโอกาสในการลงทุนในตลาดสหรัฐฯ คอนขางนอย เน่ืองจากสหรัฐฯ มีขอจํากัดสําหรับการท่ีคน
ตางชาติจะเขาไปใหบริการในประเทศ กลาวคือ สหรัฐฯ เปดตลาดโดยอนุญาตใหผูประกอบการ
ตางชาติสามารถนําเงินเขาไปลงทุนในกิจการในสหรัฐฯ ไดโดยใชวีซาประเภท E1 และ E2 เพ่ือเขาไป
ดูแลการคาและการลงทุนของตนในสหรัฐฯ ได แตไมอนุญาตใหลูกจางและพนักงานเขาไปปฏิบัติการ
ในกิจการดังกลาวได สงผลใหผูประกอบการไทยไมมีศักยภาพในการแขงขันกับผูประกอบการ
ภายในประเทศสหรัฐฯ ได เนื่องจากผูประกอบการไทยไมสามารถนําคนไทยท่ีมีทักษะพิเศษ และ
คาจางแรงงานต่ําเขามาทํางานในกิจการของตนได ในขณะท่ีผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม
ของไทยมีขอจํากัดดานเงินทุนแตมีขอไดเปรียบดานความสามารถพิเศษของบคุลากรทีจ่ะเขาไปทํางาน
เปนลูกจาง ดังน้ัน ถึงแมสหรัฐฯ จะไมมีขอจํากัดสําหรับการประติบัติเยี่ยงคนชาติในสาขาบริการ (คน
ตางชาติมีสิทธิเทียบเทาคนสหรัฐฯ ในการใหบริการในประเทศสหรัฐฯ ) แตยังมีขอจํากัดในการเขาสู
ตลาดท่ีไมอนุญาตใหคนไทยเขาไปใหบริการในสาขาการทองเท่ียวไดอยางถาวร คนไทยท่ีจะเขาไป
ทํางานเปนพนักงานของธุรกิจไทยในสหรัฐฯ ก็จะไมไดรับความสะดวกในกระบวนการขออนุญาตเขา
ไปทํางานและไมมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเน่ืองจากมีขอจํากัดดานระยะเวลาการพํานักอาศยั
ในสหรัฐฯ   

6.6.3 บทสรุป 

กลาวโดยสรุปไดวา การเปดเสรีในสาขาบริการที่สหรัฐฯ ใหความสนใจ เชน โทรคมนาคม 
การเงิน และไปรษณียดวนพิเศษ จะสงผลกระทบโดยตรงกับผูประกอบการรายใหญของประเทศ และ
ผูประกอบการตางชาติท่ีไมไดทําความตกลงแบบทวิภาคีกับไทย เน่ืองจากสาขาบริการดังกลาวเปน
ธุรกิจที่ตองใชการลงทุนสูงจึงทําใหผูประกอบการในตลาดเปนผูประกอบการรายใหญเพียงไมกี่ราย 
ในขณะที่ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมซึ่งมีฐานะเปน “ผูบริโภค” นาจะไดประโยชนจากการ
แขงขันท่ีรุนแรงมากขึ้นจากการท่ีผูประกอบการสหรัฐฯ สามารถเขามาเสนอบริการแขงกบัธนาคารหรือ
ผูประกอบกิจการสื่อสารไทยได  
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จากการศึกษาของ Dee (2004) ช้ีใหเห็นวา ตนทุนของการจํากัดการแขงขันในบางสาขา
บริการคอนขางสูง โดยจะเห็นไดจากรายละเอียดในรูปท่ี 6.4 ซ่ึงแสดงใหเห็นวา สาขาโทรคมนาคมมี
ตนทุนที่คอนขางสูง โดยอุปสรรคท่ีสําคัญคือ ระบบสัมปทานผูกขาดของรัฐ รวมท้ังกฎเกณฑในการ
กํากับดูแลของรัฐที่ไมเอื้อตอการแขงขัน ทําใหเกิดพฤติกรรมการผูกขาดของผูประกอบการรายใหญใน
ตลาด สงผลใหกําไรสวนตาง (markups) สูงถึงรอยละ 26 ในขณะท่ี การปดกั้นการแขงขันของนัก
ลงทุนตางชาติที่จะเขามาในประเทศไทย สงผลใหเกิดกําไรสวนตางถึงรอยละ 86 

สาขาการเงินการธนาคารในประเทศไทยอาจกลาวไดวาไมมีการปดกั้นภายในประเทศแลว 
เน่ืองจากจํานวนธนาคารท่ีแขงขันอยูในตลาดมีคอนขางมาก จนทําใหไมมีกําไรสวนตาง อยางไรก็ตาม 
การแขงขันจากตางประเทศยังถูกกีดกันจากเงื่อนไขตางๆ เชน การจํากัดจํานวนสาขาธนาคาร
ตางประเทศท่ีจะมาเปดใหบริการในประเทศไทยไดไมเกิน 3 แหง เปนตน ซึ่งการที่ธนาคารตางชาติไม
สามารถเขามาแขงขันไดอยางเต็มท่ีสงผลใหราคาสูงเกินไปรอยละ 11 ดังน้ัน จะเห็นไดวา การปดกั้น
การแขงขันในสาขาการเงินการธนาคาร และสาขาโทรคมนาคมสงผลใหประเทศไทยมีตนทุนคอนขาง
สูงตอภาคอุตสาหกรรม 

รปูที ่6.4 ตนทุนของการกดีกันการคาบรกิารในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหต:ุ  D หมายถึง การปดกั้นระหวางการแขงขันภายในประเทศดวยกันเอง  
              F หมายถึง การปดกั้นการแขงขันจากตางประเทศ 
ที่มา: Dee. Cost of services trade restrictions in Thailand. 2004. 
 

ผลกระทบของความตกลงดานบริการภายใตความตกลงการคาเสรีแบบทวภิาครีะหวางสหรัฐฯ 
กับไทยท่ีจะมีตอภาคธุรกิจและผูบริโภคไทยจะคอนขางนอยในระยะส้ัน เน่ืองจากความตกลงจะมี
ขอยกเวนสําหรับการที่ไทยยังสามารถบังคับใชมาตรการตางๆ ที่บังคับใชอยูในเวลาที่มีการทําความ
ตกลงได รวมทั้งยกเวนบริการทุกสาขาที่รัฐวิสาหกิจดําเนินการอยูในเวลาท่ีทําความตกลง และการท่ี
ผูประกอบการสหรัฐฯ สามารถประกอบการไดเต็มท่ีอยูแลวภายใต Treaty of Amity อยางไรก็ตาม 
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ประเด็นท่ีตองใหความสนใจคือ ขอหามมิใหรัฐวิสาหกิจท่ีแปรสภาพแลวไดรับสิทธิพิเศษและสิทธิใน
การโอนเงินออกนอกประเทศของผูประกอบการสหรัฐฯ  สวนในระยะปานกลางและระยะยาวน้ัน 
ประเด็นท่ีนาเปนหวงคือการใหสิทธิแกนักลงทุนสหรัฐฯ เทาเทียมกับนักลงทุนไทยแตเพียงชาติเดียว
อาจสงผลใหเกิดการผูกขาดในบางตลาดได  

นอกจากน้ี ประเทศไทยจะตองระวังในประเด็นเร่ืองการอุดหนุนท่ีภาครัฐใหแกสาขาบริการ
บางประเภท เชน การกอสราง การขนสง ส่ือสาร ในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจไทยท่ียังมี
ภารกิจในเชิงสังคมที่จําเปนตองไดรับการอุดหนุนจากภาครัฐ รวมทั้งการผูกขาดในสาขาบริการท่ี
สหรัฐฯ เปนผูประกอบการรายใหญระดับโลก  

6.7  ประสบการณของตางประเทศภายใตความตกลงการคาเสรีกับ
สหรัฐอเมริกา 

ตัวอยางที่เห็นไดชัดจากประสบการณของประเทศที่ไดทําความตกลงการคาเสรีกับสหรัฐฯ 
มาแลวคือ ประเทศเม็กซิโก ซ่ึงเปดเขตการคาเสรีกับสหรัฐฯ ภายใตขอตกลงเขตการคาเสรีอเมริกา
เหนือ (NAFTA) เมื่อป 2537 โดยขอตกลงนาฟตาไดกําหนดกฎระเบียบตางๆ ใหประเทศคูเจรจาตอง
ปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศท้ังการลดกําแพงภาษ ีและการเปดเสรีใหบริษัทตางชาติเขามาลงทุน
ในสาขาการคา และบริการตางๆ ได รวมถึงระบบการไหลเขาออกของเงินโดยท่ีเจาของประเทศไม
สามารถควบคุมได ซ่ึงประเทศไทยเคยประสบปญหาเชนน้ีมาแลวในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ  

ขอตกลงนาฟตายังสงผลกระทบตอความสามารถในการควบคุมเศรษฐกจิของประเทศเมก็ซโิก 
เน่ืองจากนักลงทุนตางชาติสามารถเขามาลงทุนไดอยางไมจํากัดจํานวนโดยท่ีรัฐบาลไมสามารถเขา
ควบคุมได ซึ่งถึงแมบริษัทบางรายในเม็กซิโกจะสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการแขงขันเพ่ิมขึ้นได แต
ก็เปนเพียงเฉพาะบริษัทรายใหญที่มีทรัพยากรดานการเงิน และการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพในระดับ
โลกเทานั้น ซ่ึงสวนใหญเปนบริษัทขามชาติ สําหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กของเม็กซิโก
จํานวนมากตางตองเผชิญกับภาวการณแขงขันที่รุนแรงจากบริษัทสหรัฐฯ ท่ีมีเงินทุนและเทคโนโลยีท่ี
เหนือกวา ทําใหบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กของเม็กซิโกบางสวนถูกควบกิจการโดยนักลงทุน
ตางชาต ิ 

นอกจากนี้ ขอตกลงนาฟตายังเปดโอกาสใหบริษัทเอกชนตางชาติสามารถฟองรองผาน
กระบวนการอนุญาโตตุลาการได สงผลใหนักลงทุนตางชาติไมตองอยูภายใตกฎหมายในประเทศท่ีเขา
มาลงทุน ดังจะเห็นไดจากกรณีท่ีบริษัท UPS สัญชาติสหรัฐฯ ฟองรองเรียกคาเสียหายจากรัฐบาล
แคนาดาจํานวน 160 ลานเหรียญสหรัฐฯ  ในการท่ีรัฐบาลแคนาดาใหการอุดหนุนแกการไปรษณีย
แคนาดา (Canadian Post) ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจในแคนาดา ทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันในการ
แขงขัน ซ่ึงถือเปนคดีแรกในนาฟตาท่ีบริษัทเอกชนฟองเรียกคาเสียหายจากรัฐวิสาหกิจ  
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6.8 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

6.8.1 บทสรุป 

การเจรจาการคาบริการในระดับทวิภาคีจะแตกตางจากการเจรจาในระดับพหุภาคี เนื่องจาก
ความตกลงในระดับทวิภาคีกําหนดใหประเทศคูสัญญาตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทันทีท่ีความตกลงมีผล
บังคับใช ซึ่งการที่ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทันทีท่ีความตกลงมีผลบังคับใชจะสงผลกระทบโดยตรงตอ
ผูประกอบการภายในประเทศ โดยเฉพาะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมซ่ึงมี
ขอจํากัดดานศักยภาพในการแขงขัน ซึ่งจะตางกับความตกลงในระดับพหุภาคีท่ีประเทศสมาชิก
สามารถกําหนดหรือทยอยเลือกเสนอผูกพันภาคบริการเฉพาะในสาขาที่ตนมีศักยภาพและความพรอม
โดยเจาะจงเปนรายสาขาได นอกจากน้ี ความตกลง GATS อนุญาตใหประเทศท่ีประสบกับวิกฤต
ดุลการชําระเงินสามารถเขาควบคุมการไหลเขาออกของเงินท่ีถายโอนโดยบริษัทขามชาติได ซ่ึงเปน
ผลดีตอประเทศกําลังพัฒนา แตเปนการยากสําหรับประเทศกําลังพัฒนาท่ีจะตอรองประเด็นดังกลาว
กับประเทศพัฒนาแลวโดยลําพังในระดับทวิภาคี  

ความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีระหวางไทยกับสหรัฐฯ จะยึดแนวทางจากความตกลง
การคาเสรีระหวางสหรัฐฯ กับสิงคโปรเปนตนแบบ ซ่ึงผลกระทบจากการทําความตกลงของท้ังสองฉบับ
จะมีระดับท่ีตางกันเน่ืองจากไทยกับสิงคโปรมีโครงสรางเศรษฐกิจและโครงสรางตลาดในสาขาบริการท่ี
ตางกัน โดยสาขาบริการท่ีสหรัฐฯ ใหความสนใจเปนพิเศษคือสาขาบริการโทรคมนาคม การเงิน และ
บริการไปรษณียดวนพิเศษ ซ่ึงการเปดเสรีในสาขาบริการที่สหรัฐฯ ใหความสนใจจะสงผลกระทบ
โดยตรงกับผูประกอบการรายใหญของประเทศ และผูประกอบการตางชาติท่ีไมไดทําความตกลงแบบ
ทวิภาคีกับไทย เน่ืองจากสาขาบริการดังกลาวเปนธุรกิจท่ีตองใชการลงทุนสูงจึงทําใหผูประกอบการใน
ตลาดเปนผูประกอบการรายใหญเพียงไมกี่ราย ในขณะท่ีผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมนาจะ
ไดประโยชนจากการแขงขันท่ีรุนแรงมากขึ้นจากการท่ีผูประกอบการสหรัฐฯ สามารถเขามาเสนอ
บริการแขงกับธนาคารหรือผูประกอบกิจการส่ือสารไทยได ยกเวนสาขาบริการท่ีมีแนวโนมท่ีจะมีการ
ผูกขาดโดยบริษัทสหรัฐฯ   

ผลกระทบของความตกลงดานบริการภายใตความตกลงการคาเสรีแบบทวภิาครีะหวางสหรัฐฯ 
กับไทยท่ีจะมีตอภาคธุรกิจและผูบริโภคไทยจะคอนขางนอยในระยะส้ัน เน่ืองจากความตกลงจะมี
ขอยกเวนสําหรับการที่ไทยยังสามารถบังคับใชมาตรการตางๆ ที่บังคับใชอยูในเวลาท่ีมีการทําความ
ตกลงได รวมท้ังยกเวนบริการทุกสาขาท่ีรัฐวิสาหกิจดําเนินการอยูในเวลาท่ีทําความตกลง และการท่ี
ผูประกอบการสหรัฐฯ สามารถประกอบการไดเต็มท่ีอยูแลวภายใต Treaty of Amity อยางไรก็ตาม 
ประเด็นท่ีตองใหความสนใจคือ ขอหามมิใหรัฐวิสาหกิจท่ีแปรสภาพแลวไดรับสิทธิพิเศษและสิทธิใน
การโอนเงินออกนอกประเทศของผูประกอบการสหรัฐฯ  สวนในระยะปานกลางและระยะยาวน้ัน 
ประเด็นท่ีนาเปนหวงคือการใหสิทธิแกนักลงทุนสหรัฐฯ เทาเทียมกับนักลงทุนไทยแตเพียงชาติเดียว
อาจสงผลใหเกิดการผูกขาดในบางตลาดได  
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6.8.2 ขอเสนอแนะ 

จากท่ีกลาวมาแลวขางตนวาผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมจะไดรับประโยชนจาก
การเปดเสรีภาคบริการ เน่ืองจากสภาพตลาดจะมีการแขงขันมากขึ้นระหวางผูประกอบการรายใหญใน
ประเทศและผูประกอบการจากสหรัฐฯ  แตหากผูประกอบการสหรัฐฯ มีศักยภาพในการแขงขันสูงมาก
อาจทําใหเกิดความเส่ียงตอการกีดกันหรือทําลายผูแขงขันรายอ่ืนในตลาดจนกระท่ังกลายเปนการ
ผูกขาดตลาดของผูประกอบการสหรัฐฯ ในที่สุด ซ่ึงหากเปนเชนน้ัน ผูประกอบการสหรัฐฯ จะมีอํานาจ
ในการควบคุมตลาด รวมท้ังมีอํานาจในการกําหนดราคาการใหบริการท่ีสูงขึ้นกวาเดิมเน่ืองจากผู
แขงขันรายอื่นไมมีศักยภาพในการแขงขันในตลาดแลว ทําใหผูบริโภคตองใชบริการในราคาท่ีสูงขึ้น
โดยไมมีทางเลือก ซ่ึงจะสงผลกระทบตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในฐานะผูบริโภคในตลาด
บริการท้ัง 3 สาขาเชนกัน ดังนั้น เพ่ือปองกันปญหาดงักลาว คณะผูวิจัยมีความเห็นวารัฐบาลไทยควร
ดําเนินการดังตอไปนี ้

• เรงบังคับใชกฎหมายแขงขันทางการคาอยางจริงจัง 

กฎหมายแขงขันทางการคาของประเทศไทยมีผลบังคับใชมาตั้งแตป 2542 แตยังไมไดนํามา
บังคับใชในทางปฏิบัติเทาท่ีควร ทั้งที่เน้ือหาในกฎหมายน้ีสงเสริมใหเกิดการคาท่ีเปนธรรม และไม
เลือกปฏิบัติระหวางบริษัทตางชาติกับบริษัทไทย โดยครอบคลุมมาตรการในการปองกนัพฤติกรรมการ
กีดกันการแขงขันทางการคาท่ีไมใหผูประกอบการในตลาดมีพฤติกรรมกลั่นแกลงหรือทําลาย
ผูประกอบการรายอื่น ซึ่งจะชวยปองกันการผูกขาดของผูประกอบการในตลาดได ซ่ึงหากมีการบังคับ
ใชกฎหมายแขงขันทางการคาอยางจริงจังจะชวยปองกันการผูกขาดโดยบริษัทขามชาติสหรัฐฯ ท่ีเขา
มาแขงขันในภาคบริการไทย (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอเร่ืองขอตกลงเกี่ยวกับนโยบายแขงขัน
ทางการคาในบทถัดไป) 

• เปดเสรีภาคบริการตามหลกั MFN ใหแกผูประกอบการชาติอื่น 

การปองกันการผูกขาดตลาดของผูประกอบการสหรัฐฯ อีกวิธีหน่ึงคือ การจัดทําความตกลง
การคาเสรีกับประเทศคูคาหลักทุกประเทศพรอมกัน หรือเปรียบเสมือนการใหสิทธิพิเศษตามหลักการ
ประติบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (MFN) กลาวคือ การเปดเสรีเพื่อใหผูประกอบการชาติ
อื่นไดรับสิทธิประโยชนตางๆ เทียบเทากับท่ีผูประกอบการสหรัฐฯ ไดรับภายใตความตกลงทวภิาค ีซ่ึง
จะเอ้ือประโยชนใหแกผูประกอบการชาติอ่ืนไดมีโอกาสและศักยภาพในการแขงขันกับผูประกอบการ
สหรัฐฯ ในตลาดในประเทศไทย เพ่ือสรางใหเกิดการแขงขันอยางแทจริง รวมทั้งจะชวยปองกนัมใิหเกดิ
การผูกขาดตลาดในประเทศ ซ่ึงหมายความวา นอกจากการจัดทําความตกลงการคาเสรีกับ
สหรัฐอเมริกาแลว ส่ิงท่ีประเทศไทยควรเรงดําเนินการคือ การเจรจาเพ่ือจัดทําความตกลงการคาเสรี
กับสหภาพยุโรป มากกวาการเจรจากับประเทศเล็กๆ ท่ีมีปริมาณการคานอย ซ่ึงไมสามารถคาน
อํานาจการผูกขาดตลาดของประเทศขนาดใหญได 
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• ศึกษานโยบายการอุดหนุนของรัฐบาลสหรัฐฯ  ท่ีมีตอสาขาบริการตางๆ  ภายใต 
ความตกลงฯ  

ความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีของสหรัฐฯ ไมมีขอหามในเร่ืองการใหการอุดหนุนของ
ภาครัฐ กลาวคือ รัฐบาลสหรัฐฯ สามารถใหการอุดหนุนแกนักลงทุนของประเทศตนในการเขามา
ประกอบกิจการในสาขาบริการตางๆ ในประเทศไทยภายใตความตกลงฯ ได ซ่ึงอาจเปดโอกาสให
รัฐบาลสหรัฐฯ ใหการอุดหนุนแกบริษัทเอกชนของตนท่ีจะเขามาลงทุนประกอบธุรกิจบริการในประเทศ
ไทยได สงผลใหบริษัทไทยโดยเฉพาะผูประกอบการรายยอยท่ีมีขอจํากัดดานทางการเงินและ
เทคโนโลยีจะไมสามารถแขงขันไดหากไมไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาลไทยเชนเดยีวกบัท่ีบริษทัสหรัฐฯ 
ไดรับจากรัฐบาลของตน ดังน้ัน รัฐบาลไทยควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการอุดหนุนภาคบริการของ
รัฐบาลสหรัฐฯ ท่ีมีใหกับบริษัทเอกชนของตน เพ่ือประเมินศักยภาพของบริษัทเอกชนสหรัฐฯ ท่ีจะเขา
มาแขงขันกับบริษัทไทย รวมท้ังประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ซ่ึงจะชวยใหรัฐบาลสามารถกาํหนด
มาตรการหรือนโยบายเพ่ือสนับสนุนหรือใหการอุดหนุนบริษัทเอกชนไทยไดทันการณ 

• แกไขกฎหมายท่ีเกีย่วของเพ่ือใหผูประกอบการชาติอ่ืนไดรับสิทธิท่ีเทาเทียมกับสหรัฐฯ  

เน่ืองจากความตกลงทวิภาคีท่ีสหรัฐฯ จัดทํากับประเทศคูเจรจาใหความคุมครองเฉพาะ
ผูประกอบการสหรัฐฯ เทาน้ัน แตไมไดคุมครองผูประกอบการภายในประเทศ กลาวคือ ผูประกอบการ
สหรัฐฯ อาจไดรับสิทธิการคุมครองมากกวาผูประกอบการไทยในการแขงขันในประเทศไทย ดังนั้น 
ประเทศไทยจําเปนตองมีการแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของ เชน กฎหมายการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมใหสอดคลองกับมาตรฐานภายใตความตกลงทวิภาคี เพ่ือปองกันการใหสิทธิแก
ผูประกอบการสหรัฐฯ เหนือกวาผูประกอบการไทย และผูประกอบการชาติอ่ืน อาทิ การกําหนดให
หนวยงานกํากับดูแลมีหนาท่ีตองใหเหตุผลเมื่อปฏิเสธการใหใบอนุญาตแกผูประกอบการทุกรายไม
จํากัดเฉพาะผูประกอบการสหรัฐฯ  รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายแขงขันทางการคาเพ่ือปองกัน
พฤติกรรมการผูกขาดท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเขาสูตลาดของผูประกอบการรายใหญจากสหรัฐฯ  

• ยกเวนการสงเงินออกนอกประเทศในกรณีประสบปญหาขาดดุลการชําระเงิน 

ขอยกเวนในความตกลงวาดวยการคาบริการขององคการการคาโลก (GATS) อนุญาตให
ประเทศท่ีประสบกับวิกฤตดุลการชําระเงินสามารถเขาควบคุมการไหลเขาออกของเงินที่ถายโอนโดย
บริษัทขามชาติได ซ่ึงเปนผลดีตอประเทศกําลังพัฒนา ดังนั้น เพ่ือปองกันปญหาในกรณีที่ประเทศไทย
อาจประสบปญหาขาดดุลการชําระเงินอยางรุนแรง ประเทศไทยควรเจรจาใหมีขอยกเวนในเร่ืองของ
การสงเงินออกนอกประเทศ โดยอาจมีการยกเวนใหนํามาตรการปกปองมาใชไดเปนการชัว่คราว เพ่ือ
แกปญหาดุลการชําระเงินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีนักลงทุนถอนการลงทุนและสงเงินทุนกลับประเทศ
ตนเองในภาวะท่ีเศรษฐกิจภายในประเทศขาดเสถียรภาพ  
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• เจรจาเพ่ือขอรับโควตาสําหรับวีซาประเภท H-1B 

ความตกลงทวิภาคีของสหรัฐฯ ใหสิทธิพิเศษกับประเทศคูคาในการเขาไปทํางานในสหรัฐฯ 
โดยใชวีซาประเภท H-1B ซ่ึงเปนวีซาที่ใหแกบุคคลในฐานะลูกจางท่ีมีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญ
พิเศษ (Specialty Occupation) ในสาขาอาชีพตางๆ อาทิ วิศวกรรม วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร 
วิทยาศาสตรกายภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ คณิตศาสตร การศึกษา ผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจ เปนตน ซ่ึง
สหรัฐฯ มีโควตาสําหรับวีซาประเภท H-1B ใหแกประเทศท่ัวโลกรวม 65,000 โควตา โดยชิลี และ
สิงคโปรไดรับโควตาสําหรับวีซานี้แลวภายใตการทําความตกลงการคาเสรีทวิภาคีกับสหรัฐฯ  ซ่ึงหาก
ประเทศไทยไดรับสิทธิพิเศษเชนเดียวกับชิลีและสิงคโปรภายใตความตกลงทวิภาค ีจะชวยใหแรงงาน
ไทยสามารถเขาไปประกอบอาชีพในสหรัฐฯ ไดมากขึ้น เน่ืองจากวีซาประเภท H-1B มีเง่ือนไขท่ีผอน
ปรนและเอ้ือประโยชนแกแรงงานไทยมากกวาวีซาประเภท E1 และ E2 ท่ีประเทศไทยไดรับอยูใน
ปจจุบัน รวมทั้งจะชวยใหผูประกอบการไทยมีศักยภาพในการแขงขันในตลาดสหรัฐฯ มากขึ้น 
เน่ืองจากสามารถนําคนไทยที่มีทักษะพิเศษ และคาจางแรงงานต่ําเขามาทํางานในกิจการของตนได 

 

 


