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ขอ้ตกลง ASEAN ดา้นการคา้บริการ และ การลงทุน: 

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย



ASEAN Charter ASEAN Community
AEC Blueprint

ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA 

ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of
Investments (ASEAN Investment Guarantee Agreement: AIGA) 

ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS

Framework Agreement on the ASEAN Investment Area: AIA

ASEAN Trade in Services: ATISA (draft)

Bangkok Declaration             ASEAN Association2510

2530

2541

2550

2552

2557 -

2538

วิวฒันาการดา้นการคา้บริการและการลงทุนภายใต้
กรอบอาเซียน



1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม
เคล่ือนยา้ยสินคา้อยา่งเสรี
เคล่ือนยา้ยบริการอยา่งเสรี

เคล่ือนยา้ยการลงทุนอยา่งเสรี
เคล่ือนยา้ยแรงงานมีฝีมืออยา่งเสรี
เคล่ือนยา้ยเงินทุนอยา่งเสรีมากข้ึน

2. การสร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขนั

e-ASEAN

นโยบายภาษี

สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา

นโยบายการแข่งขนั

โครงสร้างพ้ืนฐาน

การคุม้ครองผูบ้ริโภค

3. การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งเสมอภาค

การมีส่วนร่วมภาครัฐ-เอกชน
ลดช่องวา่งการพฒันา

4. การบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก

จดัท า FTA กบัประเทศนอกภูมิภาค

ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ
สร้างเครือข่ายการผลิต จ าหน่าย

สนบัสนุนการพฒันา SMEs

AEC Blueprint



เป้าหมายส าคญัดา้นการคา้บริการและการลงทุน
ภายใต้ AEC BLUEPRINT 

 ตลาดและฐานการผลิตร่วม
 เคล่ือนยา้ยบริการเสรี
 เคล่ือนยา้ยการลงทุนเสรี
 เคล่ือนยา้ยบุคคลธรรมดา/แรงงาน
ฝีมือเสรี



ประเทศ
ปลายทาง

ข้อจ ำกัด/อุปสรรค

ขอ้จ ากดัของการเขา้สู่ตลาด
 จ ากดัสัดส่วนผูถื้อหุน้
ต่างชาติ
 จ ากดัมูลค่าการ
ใหบ้ริการ
 จ ากดัจ านวนสถาน
บริการ
 จ ากดัประเภทนิติบุคคล
 จ ากดัจ านวนบุคคลผู้
ใหบ้ริการ
 จ ากดัประเภทผูบ้ริการ

ผูใ้หบ้ริการ
นกัลงทุน

 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ /

ท า ง า น ก า ร เ ข้ า เ มื อ ง
ระยะเวลาพ านกั การถือครอง
ท่ีดิน ฯลฯ



การเคล่ือนยา้ยบริการ
เสรี

บริการขา้มพรมแดน
(mode 1)

บริโภค
ต่างประเทศ
(mode 2)จดัตั้งธุรกิจ/จดัตั้ง

ทางพาณิชย์ (mode 

3)บริการผา่นบุคคล
ธรรมดา (mode 4)
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 ภายใต้ AFAS (สัญญาระหวา่งประเทศท่ีใชบ้งัคบั)

• ขจดั มาตรการเลือกปฏิบติ้และขอ้จ ากดัการเขา้สู่ตลาด
ประเทศสมาชิก

• หา้ม สร้างหรือเพ่ิมมาตรการเลือกปฏิบติัและขอ้จ ากดัการ
เขา้สู่ตลาด

 น าบทบญัญติั GATS มาใชโ้ดยอนุโลม
 บุคคลสัญชาติอาเซียน

• นิติบุคคล ตั้ งข้ึนตามกฎหมายสมาชิกอาเซียน และมี
บุคคลอาเซียนเป็นเจา้ของหรือควบคุม

• บุคคลธรรมดา คนชาติ ผูมี้ถ่ินพ านกัถาวร
บุคคลนอกสัญชาติอาเซียน

การเคล่ือนยา้ยบริการเสรี



ข้อผูกพันชุดที่ 1-
7 (พ.ศ. 2538-

2552)

• อนุญำตให้อำเซียนถือ
หุ้นได้ไม่เกิน 49%

ข้อผูกพันชุดที่ 8 
(พ.ศ. 2553-2555)

• อนุญำตให้อำเซียนถือ
หุ้นได้มำกขึ้น คือ 
สำขำสุขภำพ 
โทรคมนำคม 
ท่องเที่ยว 70%

• สำขำอื่นห้ถือหุ้น 51% 
ไม่น้อยกว่ำ 80 สำขำ

ข้อผูกพันชุดที่ 9 
(พ.ศ. 2555) /โลจิ
สติกส์-พ.ศ. 2556)

• เพิ่มจ ำนวนสำขำที่
ต้องให้อำเซียนถือหุ้น
70% คือ โลจิสติกส์

• ยกเลิกข้อจ ำกัด
ทั้งหมด ตำมเป้ำหมำย
ที่อำเซียนก ำหนด ให้
ครอบคลุมสำขำ
บริกำรไม่น้อยกว่ำ 100 
สำขำ

ข้อผูกพันชุดที่ 10 
(พ.ศ. 2557-2558)

• ยกเลิกข้อจ ำกัด
ทั้งหมด ตำมเป้ำหมำย
ที่อำเซียนก ำหนด ให้
ครอบคลุมสำขำ
บริกำรไม่น้อยกว่ำ 120 
สำขำ

ข้อผูกพันชุดที่ 11 
(พ.ศ. 2558)

• เปิดตลำดบริกำร 128 
สำขำอย่ำงสมบูรณ์

การเคล่ือนยา้ยบริการ
เสรี

เป้าหมาย mode 1+ 2 ไม่มีข้อจ ากัด



ACIA
(IGA+AIA)

เปิด

เสรี

คุ้มครอ

ง

อ ำนวย

ควำม

สะดวก

ส่งเสริ

ม

FLEXIBILITY

หากยงัไม่พร้อม
เปิดเสรี สามารถท า
ขอ้สงวนไวไ้ด้

Challenges

(1) นโยบายเชิงรุก
เพื่อดึงดูดเงิน
ลงทุนจาก
ต่างประเทศ โดย
สร้าง
สภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการลงทุน

(2) นโยบาย
สนบัสนุนใหมี้
การลงทุนใน
ต่างประเทศมาก
ข้ึน

การผลิตป่าไม้เหมือง
แร่

ประม
ง

เกษตร

FDI Portfolio

บริการ
เก่ียวเน่ือง

การเคล่ือนยา้ยการ
ลงทุนเสรี



• Investment Policy REVIEWS: 

OECD

• Investment Policy 

Implementation: World Bank 

Group



3 CORE AREAS ของนโยบำยกำรลงทุน

More foreign direct investment 
(FDI) inflows
 Many developing countries struggle to 

attract FDI 

More retained and expanded FDI
 Many developing countries are loosing 

existing investment due to increased  
political risk.

A better use of public resources 
& more benefits  from FDI 
 Many countries overspend/spend 

inefficiently resources to attract FDI.

 The wider benefits of FDI do not  always 
“spill over” to the local economies.

Investment 

entry 

Investor protection 
and confidence 

Investment 
incentives 
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No 
discrimination 

•Same treatment for domestic and foreign investors

•Right to lease land for domestic and foreign investors

Fair and 
Equitable 
Treatment

•Due process, rights of appeal, transparency

•No unilateral change of license/ approval terms

Direct and 
Indirect 

Expropriation

•Expropriation/ nationalization must be subject to proper compensation 
and only in certain circumstances

Free Transfer 
of Funds

•Freely and without delay

•Freely usable currency

•Limited exceptions according to international best practices

KEY INVESTOR PROTECTIONS 



Grievance 
Settlement 

Mediation

Conciliation

Consultation & 
Negotiation

Domestic 
Mechanisms

Domestic 
Courts

Domestic 
Arbitration 

International 
Arbitration

ICSID

UNCITRAL

Other Agreed 
Rules

ADDRESSING INVESTOR STATE DISPUTES 



 ภายใต้ ACIA (สัญญาระหวา่งประเทศท่ีใชบ้งัคบั)

 เปิดเสรี (AIA 2541) : 

 ส่งเสริมและคุม้ครองการลงทุน (AIGA  2530)

 อ านวยความสะดวกและความร่วมมือ
 ลด/เลิกขอ้จากดัหรือเง่ือนไขท่ีเป็นอุปสรรคต่อการลงทุน/
ไม่ออกกฎระเบียบใหม่ท่ีเขม้งวดกวา่ระดบัท่ีผกูพนัไวเ้ดิม
(no backtracking)

 การลงทุนโดยตรง และการลงทุนในหลกัทรัพย์
การใหสิ้ทธิอตัโนมติัแก่สมาชิกอาเซียน (กรณีศึกษา การ

การเคล่ือนยา้ยการ
ลงทุนเสรี



• ACIA ไม่ใชบ้งัคบักบั
• มาตรการทางภาษี ยกเวน้การโอนเงินและ
การเวนคืน

• การอุดหนุนโดยรัฐ
• การจดัซ้ือจดัจา้งโดยรัฐ
• การบริการโดยรัฐ
• การเปิดเสรีกิจการบริการ
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การเปิดเสรีการลงทุน



 เกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมการผลิต
รวมทั้งบริการเก่ียวเน่ือง

 นกัลงทุนสัญชาติอาเซียน
 นกัลงทุนนอกสัญชาติอาเซียน

ผูมี้ถ่ินพ านกัถาวร
 นิติบุคคลนอกอาเซียนซ่ึงจดัตั้งธุรกิจในอาเซียนอยา่งมีนยัส าคญั

(ไทยยงัสงวนไม่ให้ non-Party)

การเปิดเสรีการลงทุน
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บริการเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ 5 สาขา

• ตอ้งเป็นการรับจา้งตามสัญญาจา้ง
o รับจา้งท าการเกษตร
o รับจา้งท าการประมง
o รับจา้งท าป่าไม้
o รับจา้งท าเหมืองแร่
o รับจา้งผลิต

• ตอ้งเป็นการจดัตั้งทางพาณิชย์
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 การลงทุนดา้นหลกัทรัพย์
 ธุรกรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายตราสารทุน และตราสาร
หน้ี
พนัธบตัร (bond)

 ตัว๋เงิน (note)

 ตราสารในตลาดเงิน (money market instrument)

 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน (financial derivative)

ไม่รวมตราสารท่ีเป็นการลงทุนโดยตรงและทุนส ารอง

การเปิดเสรีการลงทุน
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บนพ้ืนฐานกฎหมายภายใน
• พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542

• บัญชี 1 : ห้ำมต่ำงชำติ ท ำนำ ท ำไร่ ท ำสวน เลี้ยงสัตว์ ป่ำไม้ (ธรรมชำติ) 

ประมงในน่ำนน้ ำไทย ท ำพระพุทธรูป

• บัญชี 2 : อนุญำตจำกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบจำก ครม. ได้แก่ กำรผลิต
อำวุธ ไม้แกะสลัก เลี้ยงไหม ผลิตเครื่องดนตรีไทย เครื่องปั้นดินเผำ น้ ำตำล

จำกอ้อย นำเกลือ ท ำเหมือง แปรรูปไม้

• บัญชี 3 : อนุญำตจำกอธิบดี โดยควำมเห็นชอบจำก คกก. ประกอบธุรกิจ
ของคนต่ำงด้ำว ได้แก่ กำรสีข้ำวและกำรผลิตแป้งจำกข้ำวและพืชไร่ กำรผลิตไม้

อัด กำรผลิตปูนขำว กำรท ำประมงเฉพำะกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ* กำรท ำป่ำไม้จำกป่ำ

ปลูก* กำรเพำะขยำยหรือปรบัปรุงพันธุ์พืช*

• กฎหมายเฉพาะ เช่น ประมวลกฎหมำยที่ดิน พรบ.ยำสูบ 2535 

พรบ. ไพ่ 2486 เป็นต้น

การเปิดเสรีการลงทุน



(1)กิจกำรประมง

นกัลงทุนอาเซียนถือหุ้นไดถึ้งร้อยละ 51 ในกิจการเพาะเล้ียง
สั ต ว์ น ้ า เ ฉ พ า ะ ส า ข า ย่ อ ย 2 ส า ข า
คือ เพาะเล้ียงทูน่าในกระชงัน ้ าลึก (Tuna sea cage culture) 

และเพาะเล้ียงกุง้มงักร (Spiny lobster) เฉพาะชนิดพนัธ์ุ
ทอ้งถ่ินในประเทศไทยท่ีได้จาการเพาะพนัธ์ุ 6 ชนิด (P. 

versicolor, 

P. homarus, P. ornatus, P. longipes, P. penicilatus และ P. 

polyphagus)

การเปิดเสรีการลงทุน
ข้อสงวนชั่วครำว ภำยใต้ AIA ที่มีก ำหนดต้องเปิดเสรีภำยในปี 

2553

(2) กำรเพำะขยำยและปรับปรุงพันธุ์พืช

อนุญาตนกัลงทุนอาเซียนถือหุ้นไดถึ้งร้อยละ 51 ในกิจการ
เ พ า ะ ข ย า ย แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง พั น ธ์ุ พื ช

เฉพาะ หอมหวัใหญ่
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การเปิดเสรีการลงทุน
ข้อสงวนช่ัวครำว ภำยใต้ AIA ที่มีก ำหนดต้องเปิดเสรีภำยในปี 2553

(3) การท าป่าไมจ้ากป่าปลกู
ไม้สัก (Techona grandis) และไม้ยำงนำ 

(Dipterocarpus alatus)

• กรมป่าไมมี้หนงัสือ ถึงส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม

2555 แจง้วา่ เน่ืองจากเป็นชนิดไมท่ี้มีความส าคญัทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะไมส้ัก มีมูลค่าสูงกวา่ไม้
หลายชนิด เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมไม้

• ด าเนินการในพ้ืนท่ีกรรมสิทธ์ิในรูปแบบการร่วมทุนของ



ข้อสงวนของไทย

มาตรการทีค่รอบคลมุ - ทุกสาขา

การจดทะเบียนตั้งธุรกจิ • ธุรกิจในบัญชีแนบทา้ย พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว พ.ศ. 

2542 ต้องไมต่่่ากว่า 3 ล้านบาท และธุรกิจอื่นม่ต่่ากวา่ 2 ล้านบาท 

• นิติบุคคล 3 รูปแบบ คือ หุ้นส่วนจดทะเบียน หุ้นส่วนจ่ากัด บริษัทจ่ากัด)

การขอใบอนุญาต ต้องขอใบอนญุาต/ใบรับรอง จากกรมพัฒนาธุรกจิการคา้ และปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่ก่าหนด

การถือครองทีด่ิน/ที่พกั

อาศัย

- ห้ามถือครองที่ดิน เว้นแต่ได้รับอนญุาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ต่างชาติเป็นเจ้าของทีด่ินเพือ่อาศัยได้ไม่เกิน 1 ไร่ หากมีเงินลงทนุอย่าง

น้อย 40 ล้านบาท 

- กรณีผู้เช่าเป็นต่างชาติ และต้องการเช่าที่ดินเกนิกว่า 100 ไร่ จะต้องน่า

เงินเข้ามาลงทุนในไทยไมน่้อยกวา่ 100 ล้านบาท

- ไม่อนุญาตให้ตา่งชาตถิือครองทีพ่ักอาศัย ยกเว้นอาคารชุด โดยต้องไม่

เกิน 49% ของห้องชุดทั้งหมด

กรรมการบรหิาร/ผู้จัดการ กรรมการไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 5 เป็นคนไทย (เงื่อนไขเฉพาะบางสาขา)

การลงทุนในเรอืนหุ้น

(portfolio)/ หลักทรัพย์

สงวน portfolio

เก็งก่าไรค่าเงิน มีมาตรการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงนิตราตา่งประเทศและการถอืเงนิสกุล

ไทยโดยผู้ที่ไม่มถีิ่นพ่านกัในไทย เพื่อป้องกันการเก็งกา่ไรค่าเงินบาท
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รำยงำนข้อสงวนของไทย (ต่อ)

มาตรการทีค่รอบคลมุ – ทุกสาขา (ต่อ)

กิจการ/ทรัพย์สินของรัฐ/รัฐ 

วิสาหกิจ

มีมาตรการเกี่ยวกับการแปรรปูกจิการของรฐั และการขายสินทรัพย์ ผ่านการ

โอน/ขายหุ้นหรือสินทรัพย์ทีร่ัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ องค์กรของรฐั

เป็นเจ้าของทั้งหมดหรือบางส่วน

กิจการสงวนใหค้นชาติ/

สิทธิพิเศษ

ห้ามต่างชาติท่าอาชีพสงวนของคนไทย

SMEs มีมาตรการเกี่ยวกับSMEs

อื่นๆ ต่างชาติต้องปฏบิัตติามเงือ่นไขที่เกี่ยวข้องกับการลงทนุเพื่อการพฒันา

ประเทศ

การลงทุนในเรอืนหุ้น

(portfolio)/ หลักทรัพย์

สงวน portfolio

มาตรการทีค่รอบคลมุ - สาขาการเกษตร และบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง

ห้ามต่างชาติท่า ห้ามต่างชาติสกัดสมุนไพรไทย ท่านา ท่าไร่ ท่าสวน เลี้ยงสัตว์ และบริการ

เกี่ยวเนื่อง
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ข้อสงวนของไทย
มาตรการทีค่รอบคลมุ - สาขาการเกษตร และบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง (ต่อ)

ต่างชาติท่าได้

• ถือหุ้นไม่นอ้ยกวา่ 40%

โดยคนไทย

• กรรมการไม่นอ้ยกวา่ 

2 ใน 5 เป็นคนไทย 

• ทุนข้ันต่่าตามทีก่่าหนด 

• ขอใบอนุญาตจากกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า 

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น

ที่ก่าหนด

ต่างชาตถิอืหุน้ไดม้ากกวา่ 50% อนุญาตจากคณะรัฐมนตรี

- การเลี้ยงไหม/บรกิารเกี่ยวเนื่อง

- การท่านาเกลือรวมทัง้เกลือสินเธาว์/บริการเกี่ยวเนื่อง

ต่างชาตถิอืหุน้ไดม้ากกวา่ 50% อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกจิการคา้

- การเพาะ/ขยาย/ปรับปรุงพนัธ์ุพชื 

ต่างชาตถิอืหุน้ได ้51% ในการเพาะ/ขยาย/ปรับปรุงพนัธ์ุพืช 

- เฉพาะเมล็ดหอมหัวใหญ ่

บริการเกีย่วเนือ่ง (ยกเว้นท่านา ท่าไร่ ท่าสวน เลี้ยงสัตว์) ต่างชาตถิอืหุน้ได้

มากกวา่ 50% อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกจิการคา้ และไม่จ่ากัดสัดส่วน

กรรมการคนไทย
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รำยงำนข้อสงวนของไทย (ต่อ)

มาตรการทีค่รอบคลมุ - สาขาประมง และบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง

ห้ามต่างชาติท่า ห้ามต่างชาติท่าการประมงเฉพาะจับสัตว์น้า่ในนา่นน้า่ไทยและเขต EEZ ของ

ไทย และบริการเกี่ยวเนื่อง

ต่างชาติท่า(

• ทุนข้ันต่่าตามทีก่่าหนด

• ขอใบอนุญาตจากกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นที่

ก่าหนด

ต่างชาตถิอืหุน้ไดม้ากกวา่ 50% อนุญาตจากอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้

- การเพาะเลี้ยงสัตว์น้่า 

ต่างชาตถิอืหุน้ได ้51% ในการเพาะ/เลี้ยงปลาทูนา่กระชังน้า่ลึกและกุ้งมังกร

บริการเกีย่วเนือ่ง (ยกเว้นการจับสัตว์น้า่ในนา่นน้า่ไทยและเขต EEZ ของไทย) 

ต่างชาตถิอืหุน้ไดม้ากกวา่ 50% อนุญาตจากอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้
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รำยงำนข้อสงวนของไทย (ต่อ)

มาตรการทีค่รอบคลมุ - สาขาเหมอืงแร ่และบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง

ต่างชาติท่าได้ ต่างชาตถิอืหุน้ได6้0% ในกิจการเหมืองแร ่การระเบิด/ย่อยหิน การท่าเกลือหิน

ภายใต้เงื่อนไข (1) เป็นนิติบุคคล (2) สัดส่วนหนี้ต่อทนุ 3:1 (3) ได้รับสัมปทาน

จากรัฐตามกฎหมาย (4) กรรมการไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 5 เป็นคนไทย

บริการเกีย่วเนือ่ง ต่างชาตถิอืหุน้ไดม้ากกวา่ 50% ภายใต้เงื่อนไข 

(1) ต้องได้รับอนญุาตจากคณะรัฐมนตรี
(2) โดยต้องมีไทยถือหุ้นไม่นอ้ยกว่า 40%

(3) กรรมการไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 5 เป็นคนไทย

(4) ทุนข้ันต่่าตามที่กา่หนด 

(5) ขอใบอนุญาตจากกรมพฒันาธุรกิจการค้า 

(6) ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นทีก่่าหนด
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รำยงำนข้อสงวนของไทย (ต่อ)

มาตรการทีค่รอบคลมุ - สาขาปา่ไม ้และบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง

ห้ามต่างชาติท่า ห้ามต่างชาติท่าป่าไมแ้ละแปรรปูไม้จากป่าธรรมชาต ิและบริการเกี่ยวเนื่อง

ต่างชาติท่าได้ อนุญาตใหต้า่งชาตถิอืหุน้ไดม้ากกวา่ 50% ภายใต้เงื่อนไข  (1) ต้องได้รบั

อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกจิการคา้ (2) มีทุนข้ันต่า่ตามทีก่่าหนด (3) ขอ

ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกจิการคา้ (4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นทีก่่าหนด

- การท่าป่าไม้จากป่าปลูก

บริการเกีย่วเนือ่ง (ยกเว้นการท่าป่าไม้และแปรรปูไม้จากปา่ธรรมชาติ) 

อนุญาตใหต้า่งชาตถิอืหุน้ไดม้ากกวา่ 50% ภายใต้เงื่อนไข 

(1) อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกจิการคา้
(2) ทุนข้ันต่่าตามที่กา่หนด 

(3) ขอใบอนุญาตจากกรมพฒันาธุรกิจการค้า 

(4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นทีก่่าหนด
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รำยงำนข้อสงวนของไทย (ต่อ)

มาตรการทีค่รอบคลมุ - สาขาการผลติ และบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง

ห้ามต่างชาติท่า ห้ามต่างชาติพิมพห์นงัสือพมิพ์ ท่า/หล่อพระพทุธรปู ท่าบาตร

ห้ามต่างชาติผลิตยาสูบ ไพ่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ห้ามต่างชาติท่าบริการเกี่ยวเนื่องทุกประเภท

ต่างชาติท่าได้ อนุญาตใหต้า่งชาตถิอืหุน้ไดม้ากกวา่ 50% ภายใต้เงื่อนไข  (1) ต้องได้รบัอนุญาต

จากคณะรัฐมนตรีโดย ต้องมีไทยถือหุ้นไมน่้อยกวา่ 40% และมีกรรมการไม่นอ้ยกว่า 2 

ใน 5 เป็นคนไทย (2) มีทุนข้ันต่่าตามทีก่่าหนด (3) ขอใบอนุญาตจากกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า (4) ปฏิบัติตามเงือ่นไขอื่นที่กา่หนด

- การผลิตเครื่องไม้แกะสลัก

- การผลิตเส้นไหมไทย/ทอผ้าไหมไทย/พิมพล์วดลายผ้าไหมไทย

- การผลิตเครื่องดนตรีไทย

- การผลิตเครื่องทอง เครื่องเงิน เครื่องถม เครื่องทองลงหิน เครื่องเขิน

- การผลิตถ้วยชาม เครื่องปั้นดินเผาที่เป็นศิลป วัฒนธรรมไทย

- การแปรรูปไมเ้พื่อท่าเครือ่งเรือนและเครื่องใช้สอย

- การสีข้าว

-การผลิตไม้อัด แผ่นไม้วีเนียร์ ชิบบอร์ด ฮาร์ด บอร์ด

กิจการทีห่า้มตา่งชาตทิา่ เว้นแตไ่ดร้บัอนญุาตจากคณะรฐัมนตรี คือ การผลิตน้่าตาล

จากอ้อย
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 เคล่ือนยา้ยทุนเสรี
 หา้มเวนคืน ยกเวน้กรณีเพ่ือสาธารณะ
 ค่าชดเชยกรณีเวนคืน หรือกรณีเกิดจลาจล
 กลไกการระงบัขอ้พิพาทระหวา่งนกัลงทุนกบัรัฐ (investor 

state dispute settlement: ISDS)

 หา้มออกมาตรการลงทุนท่ีส่งผลใหมี้การเลือกปฏิบติัต่อ
สินคา้น าเขา้ หรือเป็นการจ ากดัการน าเขา้ส่งออก
(Prohibitions of Performance Requirements)

 ฯลฯ

การคุม้ครองการลงทุน



 ร่วมมือกนัดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเขา้สู่
ภูมิภาค
 สิทธิพิเศษทางภาษี รวมทั้งอนุสัญญาเพ่ือละเวน้การเกบ็ภาษี
ซอ้น

 สิทธิพิเศษทางมาตรการ: การจา้งงาน การถือครองท่ีดิน

 ส่งเสริมการลงทุนระหวา่งอาเซียน
พฒันา SMEs และกิจการขา้มชาติ
 เก้ือกลูดา้นอุตสาหกรรมและเครือข่ายการผลิตระหวา่ง

การส่งเสริมการลงทุน



AFA

S M

N

P

MR

As

การเคล่ือนยา้ยบุคคลธรรมดาเสรี



การเคล่ือนยา้ยบุคคลธรรมดาเสรี
ASEAN Movement of Natural Person Agreementความตกลงว่า

ด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาอาเซียน

เป็นกฎเกณฑ์กติกาส าหรบัการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (MNP) ของ
ประเทศสมาชิก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า การค้าบริการและการ
ลงทุน ในส่วนที่เกี่ยวกับการเข้าเมือง การพ านักชั่วคราว การท างาน 

และการจัดตัง้ทางพาณิชย์



การเคล่ือนยา้ยบุคคลธรรมดาเสรี

ขอบเขตและวัตถุประสงค์

• ใช้กับมาตรการที่กระทบตอ่การเข้าเมอืงและการพ านักชั่วคราว
• ไม่รวมถึงมาตรการเกี่ยวกับตลาดแรงงาน การได้มาซึ่งความเป็นพลเมือง รวมทั้งการพ านักและ
การจ้างงานถาวร
• ไม่กระทบถึงสิทธิในการออกกฎเกณฑ์ด้านการเข้าเมือง การพ านักชั่วคราว บูรณาภาพแห่ง
ดินแดน และความเป็นระเบียบในการเคลื่อนย้ายคน
• มาตรการที่สงวนไว้ต้องไม่เป็นการลดทอนหรือเสื่อมสิทธิประโยชน์ต่อข้อผูกพันตามความตกลง
• ข้อก าหนดเกี่ยวกับ VISA ไม่ถือเป็นมาตรการลดทอนหรือเสื่อมสิทธิดังกล่าว



• นักธุรกิจ (Business visitor: BV)
• ผู้เคลื่อนย้ายภายในเครือ

(Intra-corporate transferee: ICT)
• ผู้ให้บริการตามสัญญา 

(Contractual service supplier: CSS)
• อื่นๆ (other categories)

ประเภทบุคคลธรรมดาภายใต้ ASEAN 

MNP



นักธุรกิจ

• ผู้แทน ผู้จ าหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บริการ
• ลูกจ้าง นิติบุคคลที่จะเข้ามาลงทุนหรือเข้ามาจัดตั้ง

ทางพาณิชย์
• เข้าร่วมการเจรจาธุรกิจ หรือร่วมประชุมทางธุรกิจ

การเคล่ือนยา้ยบุคคลธรรมดาเสรี



ผู้เคลื่อนย้ายภายในเครือ

• ลูกจ้าง นิติบุคคลในประเทศสมาชิก ASEAN ต้นทาง
• โอนย้ายเข้ามาเพื่อให้บริการในหน่วยธุรกิจพาณิชย์ที่จัดตั้งในประเทศ

สมาชิก ASEAN ปลายทาง เป็นการชั่วคราว
• ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้เชี่ยวชาญ
• ประสบการณ์การท างานกับนิติบุคคลต้นทางตามท่ีก าหนดไว้

การเคล่ือนยา้ยบุคคลธรรมดาเสรี



ผู้ให้บริการตามสัญญา

•ลูกจ้าง นิติบุคคลจากประเทศสมาชิก ASEAN ต้นทาง
• นิติบุคคลไม่มีการจัดตั้งทางพาณิชย์ในประเทศสมาชิก ASEAN ปลายทาง

ที่มีการให้บริการ
• เข้ามาเพื่อให้บริการตามสัญญาระหว่างนิติบุคคลต้นสังกัดกับผู้รับบริการในประเทศ

สมาชิก ASEAN ปลายทาง เป็นการชั่วคราว
• ได้รับค่าจ้างโดยตรงจากนิติบุคคลซึ่งเป็นนายจ้างตนเอง
• มีคุณสมบัติด้านการศึกษาและวิชาชีพสอดคล้องกับการให้บริการ
• มีประสบการณ์ในการท างานตามท่ีประเทศสมาชิก ASEAN ปลายทางก าหนด

การเคล่ือนยา้ยบุคคลธรรมดา



การเข้าเมืองและการพ านักชั่วคราว

• ต้องได้รับการอนุญาต ให้เข้าเมืองพ านักชั่วคราว
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขของประเทศสมาชิก ASEAN ปลายทาง 

ในการเข้าเมืองและพ านักชั่วคราว
• ค่าธรรมเนียมในกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม

กฎหมาย แต่ต้องสมเหตุสมผล

การเคล่ือนยา้ยบุคคลธรรมดา



การเข้าเมืองและการพ านักชั่วคราว

• ภายหลังมีการยื่นค าขอเสร็จสิ้น ต้องให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึง
• หลักฐานการยื่นค าขอ
• สถานะของค าขอ
• ผลการพิจารณาค าขอ: ระยะเวลาการพ านักและเงื่อนไข

• กรณีค าขอไม่สมบูรณ์ ต้องแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงบรรดาเอกสารที่ต้องใช้ 
และให้เวลาในการแก้ไขความบกพร่องดังกล่าว

การเคล่ือนยา้ยบุคคลธรรมดา



ข้อยกเว้นทั่วไป

• ปกป้องศีลธรรมอันดีและความสงบเรียบร้อยของประชาชน
• ปกป้องชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ หรือพืช
• เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่มิได้เป็นการฝ่าฝืน
ความตกลง รวมทั้งพฤติกรรมในลักษณะฉ้อโกงหรือหลอกลวง หรือเพื่อ   
คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
• ความปลอดภัย

การเคล่ือนยา้ยบุคคลธรรมดา



ข้อยกเว้นด้านความมั่นคง

• ไม่เปิดเผยข้อมูล หรืออาจด าเนินการ ตามความจ าเป็นเพื่อปกป้อง
ประโยชน์แห่งความม่ันคงต่อการให้บริการสนับสนุนทางการทหารโดยตรง
หรือโดยอ้อม หรือเกี่ยวกับวัตถุกัมมันตรังสี/นิวเคลียร์ หรืออยู่ในภาวะ
สงครามหรือมีเหตุฉุกเฉินระหว่างประเทศ
• ด าเนินการตามแนวทางของ UN เพื่อรักษาความสงบและความม่ันคง
ระหว่างประเทศ

การเคล่ือนยา้ยบุคคลธรรมดา



การยอมรับระหว่างกัน

• การศึกษาหรือประสบการณ์
• เงื่อนไขข้อก าหนด
• การอนุญาตหรือการรับรอง 
• ระหว่างประเทศสมาชิก ASEAN

การเคล่ือนยา้ยบุคคลธรรมดา



การระงับข้อพิพาท

• ไม่อนุญาตให้เข้าเมือง หรือไม่อนุญาตให้พ านัก
• รูปแบบการปฏิบัติ (pattern of practice) 
• ผู้ขอหมดหนทางการเยียวยาภายในประเทศแล้ว 

(exhausted of all available domestic remedies)

การเคล่ือนยา้ยบุคคลธรรมดา



ข้อผูกพันของไทยภายใต้ความตกลง ASEN MNP

ข้อผูกพันของไทยอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้าย
บุคคลธรรมดา 2 ประเภทเท่านั้น คือ

นักธุรกิจ (BV) ผูโ้อนย้ายภายในเครือ (ICT)

การเคล่ือนยา้ยบุคคลธรรมดา



ผู้เย่ียมเยือนทางธุรกิจ ผู้โอนย้ายภายในเครือ

• ประชุมหรือติดต่อทางธุรกิจ 
• เข้าร่วมสัญญาซื้อหรือขายบริการ 
• เยี่ยมเยือนธุรกิจที่จัดตั้ง 
• การพ านักครั้งแรกไม่เกิน 90 วัน 
• อาจขยายเพิ่มได้ รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี

• ได้ รับการจ้ างโดยบริษัทดั งกล่าว
นอกประเทศไทยไม่น้อยกว่ า  1 ปี 
ก่อนด าเนินการเข้ามาในไทย 
• ผ่านเงื่อนไขความจ าเป็นด้านการ
จัดการของกรมการจัดหางาน 
• การพ านักครั้งแรกไม่เกิน 1 ปี 
• อาจขยายเพ่ิมได้อีก 3 ครั้ง ครั้งละ
ไม่เกิน 1 ปี

ข้อผูกพันของไทยภายใต้ความตกลง ASEN MNP



ครอบคลุมการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา 25 กิจกรรมธุรกจิ

วิศวกรรม

วิจัยตลาดและ
ส ารวจความเห็น

เก่ียวเนื่องกับ
เหมืองแร่

โทรคมนาคม

การเงิน

คอมพิวเตอร์

บริหารจัดการ

ท่ีปรึกษา

ผลิตสื่อวิทยุและ
โทรทัศน์

สุขภาพ

วิจัยและพัฒนา

เก่ียวเนื่องกับ
การเกษตร

ซ่อมอุปกรณ์
ทางการแพทย์

ก่อสร้าง

โรงแรม

ให้เช่า

เก่ียวเนื่องกับ
ประมง 

การแปล

การศึกษา

กีฬา

โฆษณา

เก่ียวเนื่องกับป่าไม้

จัดประชุม 

สิ่งแวดล้อม

การขนส่ง

ข้อผูกพันของไทยภายใต้ความตกลง ASEN MNP

การเคล่ือนยา้ยบุคคลธรรมดา



Mutual Recognition 

Agreements: MRAs

ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติผู้ประกอบ

วิชำชีพ

แพทย์

วิศวกร

ทันตแพทย์

พยำบำล

สถำปนิก

กำรบัญชี

กำรส ำรวจ



ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตผิู้ประกอบวิชาชีพ

ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติ
การจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วม หรือ MRA

ท่ีใช้กับการค้าบริการ จะเน้นเร่ือง การ
ยอมรับร่วมเร่ืองคุณสมบัติของผู้ให้บริการ
โดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
คุณสมบัติท่ีมีการเจรจาเพื่อยอมรับกันก็คือ 
การศึกษา ประสบการณ์การท างาน และ
อาจรวมไปถึงใบอนุญาตในการท างาน 

ซึ่งล้วนเป็นคุณสมบัติท่ีเป็นเง่ือนไขในการ
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพในอีก

ประเทศหนึ่ง 

MRA ไม่ได้เป็นการเปิดตลาด  แต่เป็นเพียงการอ านวย
ความสะดวกในข้ันตอนการขอใบอนุญาต โดยลดขั้นตอนการ

ตรวจสอบ/รับรองวุฒิการศึกษาหรือความรู้ทางวิชาชีพ



Travel Services

9 ต าแหน่งงานใน

2 สาขา

Hotel Services

23 ต าแหน่งงาน

ใน 4 แผนก

MRA 32 ต าแหน่งงานด้านการท่องเที่ยว
ในสาขาการเดนิทางและที่พัก



• ผู้เล่นมากข้ึน คู่แข่งและสภาพการแข่งขันเพิ่มข้ึน
• สินค้าจากประเทศอาเซียนอื่นเข้าตลาดไทยมากข้ึน ในราคาที่ต่ ากว่า 

และ/หรือ คุณภาพดีกว่า
• ธุรกิจบริการของประเทศอาเซียนอื่นท่ีมีความได้เปรียบในการแข่งขัน

การแข่งขัน

• การเคลื่อนย้ายทุน แรงงานมีฝีมือ ไปแหล่งอ่ืน
การเคลื่อนย้ายทุน 
บุคลากร แรงงาน 

• กฎหมาย และมาตรฐาน และข้อบังคับยังไม่รองรับการท า
ธุรกิจ และเป้าหมายที่แทจ้ริงของ AEC กฎหมาย มาตรฐาน

• ขาดความเข้าใจและขาดความตระหนัก และการใช้
ประโยชน์ใน AEC โดยเฉพาะ SMEs

ความตระหนักรู้
AWARENESS



By Inflows

 การเปิดตลาดโดยมุ่งเน้นที่บุคลากร
และแรงงานระดับสูง (High skills) 
รวมถึงนักธุรกิจ และนักลงทุน จะเป็น
ส่วนส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการจ้างงานของไทย

 ไทยไม่มีนโยบายเปิดตลาดแรงงาน
ระดับกลาง-ล่าง (Semi-low skills)
อาจเกิดปัญหาการขาดแรงงาน

By Outflows

 การเจรจาเปิดตลาดแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์ระหว่างกันจะเป็นการ
เปิดโอกาสเพ่ิมขึ้นให้กับแรงงาน
ของไทยสามารถไปท างานยัง
ต่างประเทศได้

ผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้นต่อตลาดแรงงานของไทย
จากการเปิดตลาดการเคลื่อนย้ายบุคคลระหว่างประเทศ



การเตรียมความพร้อมบุคลากรไทยสู่พลเมืองอาเซียน

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซ่ึงจ าเป็นในการติดต่อสื่อสาร
ในบริษัทข้ามชาติ รวมถึงภาษาท้องถิ่นของประเทศสมาชิก
อาเซียน

ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อคุณสมบัติของบุคลากรในองค์กร 
อันน าไปสู่ความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ต้องปรับตัวและเปิดใจรับการเรียนรู้วัฒนธรรม ความเชื่อ 
และค่านิยมของประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความแตกต่าง
จากของคนไทย



การเตรียมความพร้อมบุคลากรไทยสู่พลเมืองอาเซียน

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ยอมรับความแตกต่างด้าน
เช้ือชาติ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อหลีกเล่ียงความ
ขัดแย้งกันในองค์กร

อาทิ เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ ฯลฯ ให้เหมาะสม
กับภารกิจงานและความรับผิดชอบ ท่ามกลางการแข่งขัน
ด้านแรงงานที่เข้มข้นขึ้น เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
ไว้ในองค์กร

ไม่ปิดกั้นการรับพนักงานต่างชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนบุคลากร/แรงงานในประเทศ และส่งเสริมให้มีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีคุณค่าระหว่างกัน



การเตรียมความพร้อมของประเทศไทย 

•ทุนมนุษย์: การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนผลิตบุคลากรให้

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ  (ปริมาณก าลังคน 

ภาษา เป็นต้น)

•การพัฒนากฎระเบียบให้ทันสมัยและเอื้อต่อการแข่งขันที่เป็นธรรม รวมทั้งพัฒนา

มาตรฐานธุรกิจและมาตรฐานวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องสู่ระดับนานาชาติ

•ให้ความส าคัญการกับการพัฒนา/ถ่ายโอนเทคโนโลยี 

•มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ อาทิ เงินทุน ข้อมูลเชิงลึกของสมาชิกอาเซียน



การเตรียมความพร้อมของประเทศไทย (ต่อ)

•ศึกษาตลาดแรงงานวิชาชีพในประเทศปลายทางเพ่ือก าหนดประเทศ
เป้าหมายและเป้าหมายเชิงปริมาณ ขณะเดียวกันในเชิงคุณภาพต้องศึกษา
เง่ือนไขการจ้างงานแรงงานต่างประเทศของประเทศเป้าหมาย ทั้ง MRAs และ
คุณภาพทางวิชาชีพท่ีต้องการ

•เพ่ิมจุดแข็งของคนไทยโดยการอบรมโดยตรงและโดยอ้อมให้มีคุณลักษณะ 
(Attributes) ต่างๆ ที่ภาคธุรกิจต้องการ เช่น มีระเบียบวินัย มีมนุษยสัมพันธ์ 
การท างานเป็นทีม มีความทุ่มเทให้กับงาน เป็นต้น




