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วิวฒันาการดา้นการคา้บริการและการลงทุนภายใต้
กรอบอาเซียน



ลักษณะเฉพาะที่ส าคัญของการบริการ

จับต้องไม่ได้ เก็บไว้
ไม่ได้ (Intangible 
and Unstorable) 

ไร้พรมแดน
(Unstoppable - No 
concrete barriers) 

การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ คือ การใช้กฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศ 
(Domestic laws and regulations) เป็นเครื่องมือ เช่น การก าหนดสัดส่วนการ
ถือหุ้นของต่างชาติ (%) เป็นต้น เพราะเป็นการจ ากัดขอบเขตการให้บริการโดย

ต่างชาติที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรม 
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กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน หรือ ASEAN 
Framework Agreement on Trade in Services: AFAS ใช้หลักการ
เดียวกันกับ ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement 
on Trade in Services: GATS) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)

โครงสร้าง
•กฎเกณฑ์และหลักการที่ต้องถือปฏิบัติ
•ตารางข้อผูกพันส าหรับการบริการ (Schedules of Specific 
Commitments)
•ตารางข้อยกเว้นจากการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง (MFN 
Exemption List) 

การค้าบริการในอาเซียน
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วัตถุประสงค์

1. เสริมสร้างความร่วมมือการค้าบริการระหว่างสมาชิกอาเซียน

2. ยกเลิกข้อจ ากัดการค้าบริการอย่างมีนัยส าคัญระหว่างสมาชิกอาเซยีน

3. ขยายขอบเขตและความลึกของการเปิดตลาดการค้าบริการให้เกินกว่าที่
ผูกพันไว้ในกรอบองค์การการค้าโลก



การเปิดเสรีอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
(Progressive Liberalization)

หลักการเปิดตลาดแบบมีเง่ือนไข

(Conditional Market Access)

สิทธิในการก าหนดกฎระเบียบภายในประเทศ

(Right to Regulate)

ความโปร่งใส

(Transparency)

หลักการพื้นฐาน



 ครอบคลุมมาตรการทุกประเภทที่เกี่ยวขอ้งกับการค้าบริการ ("All measures 
Affecting Trade in Services") โดยมาตรการดังกล่าวรวมมาตรการที่ออกโดยรัฐ ทั้ง
รัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น และหน่วยงานเอกชนที่ได้รับอ านาจจากรัฐในการก ากับดูแล 
(เช่น สมาคมด้านวิชาชีพที่มีอ านาจก าหนดมาตรฐานวิชาชพีของตน เป็นต้น)

 ครอบคลมทุกสาขาบริการ ยกเว้น
- การขนส่งทางอากาศที่เกีย่วกับสทิธกิารบิน และการบริการที่เกี่ยวกับการใช้หรอืปฏิบัติ
ตามสิทธิการบินโดยตรง

- การบริการโดยรัฐ (Governmental Services) เฉพาะกรณีเป็นการแข่งขันกับเอกชน  
เช่น ต ารวจดับเพลิง เป็นต้น แต่อาจไม่รวมการศึกษา หรือโรงพยาบาล เพราะเป็นสาขา
บริการที่มี่ผู้ให้บริการทั้งรัฐและเอกชน

ขอบเขตและค าจ ากัดความ



 รักษาความสงบเรียบรอ้ยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

 ปกป้องชีวิตหรืออนามัยของมนุษย์ สัตว์ และพืชพันธุ์

 ประกันการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้ง

 เพื่อป้องกันพฤติกรรมอันเป็นการฉ้อโกง หลอกลวง หรือการไม่
ปฏิบัติตามสัญญาบริการ

การคุ้มครองข้อมูลขา่วสารส่วนบุคคล หรือรักษาความลับของ
เอกชน

 ความปลอดภัย
 ฯลฯ 

ข้อยกเว้นทั่วไป



สาขาบริการตาม W/120
บริการด้านธุรกิจ /วิศวกร (แพทย์ วิศวกร ทนาย นักบัญชี) ฯลฯ
บริการด้านสื่อสาร /โทรคมนาคม
บริการด้านการก่อสร้าง
บริการด้านการจดัจ าหน่าย
บริการด้านการศกึษา
บริการด้านสิ่งแวดล้อม
บริการด้านการเงิน
บริการด้านสุขภาพ
บริการด้านการท่องเท่ียว
บริการด้านนนัทนาการ
บริการด้านการขนส่ง
บริการอื่นๆ

ภาคทีไ่ม่ใช่บริการ=ลงทุน
1. การเกษตร
2. การประมง
3. ป่าไม้
4. เหมืองแร่
5. ภาคการผลิต 
(อุตสาหกรรม) + ธุรกิจบริการ
ที่เกี่ยวเนื่อง 5 สาขา

การจ าแนกสาขาบริการและสาขาที่ไม่ใช่บริการ



รูปแบบการใหบ้ริการ
บริการขา้มพรมแดน

(mode 1)

บริโภค
ต่างประเทศ
(mode 2)จดัตั้งุุรกิจ/จดัตั้ง

ทางพาณิชย์ (mode 

3)บริการผา่นบุคคล
ุรรมดา (mode 4)
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Mode 1

Mode 2

Mode 3

Mode 4

ผู้ให้บริการ
ชาวต่างชาติ

1. การเข้าสู่ตลาด (Market 
Access: MA)

2. การให้การประติบัติเยี่ยง
คนชาติ (National 
Treatment: NT)

ลด/ยกเลิก กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการคา้บริการในอาเซียน

ข้อจ ากัด/อุปสรรคต่างๆในภาคบริการ



1. การจ ากัดจ านวนผู้ให้บริการ เช่น จ ากัดจ านวนใบอนุญาตต่อปี จ ากัดจ านวนตู้ ATM 
ของธนาคารต่างชาติ ก าหนดให้มีผู้รับสัมปทานเพยีงผู้เดยีวในบริการประเภทหนึง่ ฯลฯ

2. การจ ากัดมูลค่าของการให้บริการ หรือสินทรัพย์ที่หมุนเวียนในการบริการกลุ่มนั้นๆ

3. การจ ากัดจ านวนการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นจ านวน operations หรือจ านวน output
4. การจ ากัดจ านวนผู้ให้บริการทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาในสาขานั้น เช่น จ ากัดจ านวนการจ้างผูใ้ห้

บริการชาวต่างชาติตอ่บริษัท

5. การก าหนดเง่ือนไขรูปแบบขององค์กรที่สามารถเขา้มาให้บริการ เช่น ต้องเป็นการร่วม  ทุน
ระหว่างต่างชาติกับคนชาต ิหรือเป็นสาขาเท่านั้น

6. การจ ากัดเพดานผู้ถือหุ้นต่างชาตซิึ่งอาจเป็นได้ทัง้มูลค่าสัดส่วนการถือหุ้น หรือจ ากัดจ านวนผู้
ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ
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เงื่อนไขการจ ากัดการเข้าสู่ตลาด 
(Market Access) 



 ไม่ได้มีการก าหนดไว้ชัดเจนว่าสมาชิกใช้เงื่อนไขใดได้บ้าง แต่เปิดให้สมาชิก
พิจารณาเองให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศ 

 ตัวอย่างมาตรการจ ากัดการให้ National Treatment ที่หลายประเทศใช้ เช่น 
ก าหนดว่าผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องมีสัญชาติ (nationality) หรือมี
ถิ่นพ านัก (Residency Requirement) อยู่ในประเทศนั้น จึงจะสามารถ
ให้บริการได้

 ใบอนุญาตประกอบุุรกิจ/ท างาน การเขา้เมือง ระยะเวลา
พ านกั การถือครองท่ีดิน ฯลฯ
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เงื่อนไขการจ ากัดการให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ 
(National Treatment)



Market Access Conditions ต้องยกเลิกให้หมด

National 
treatment 

National Treatment คงไว้ได้ 1 มาตรการ โดยไม่รวมถึง
- กฎหมายที่ดิน
- ทุนขั้นต่ าในการน าเงินเข้ามาประกอบธุรกิจ  
- ข้อจ ากัดด้านสัญชาติ / ถิ่นที่อยู่ ของคณะกรรมการบริหาร
- ภาษีเงินได้
- มาตรการอุดหนุน

เป้าหมายการลด/ยกเลกิกฎระเบียบทีเ่ป็นอุปสรรค
ต่อการค้าบริการในอาเซยีน
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ข้อยกเว้นจากการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง
(MFN Exemption)

• สมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศปฏิบัติ
ต่อประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการพิเศษ 
• โดยจัดท า MFN Exemption List ราย
ประเทศ



Sector or subsector Description of measures 

indicating its inconsistency with 

Article II

Countries to which the 

measure applies

Intended duration Conditions creating the need for 

the exemption

Banking and other 

financial services

Differential treatments would 

be accorded to financial 

service suppliers of other 

members on a reciprocal basis.

All countries Indefinite1 To promote balanced 

liberalization in financial services 

between Thailand and other 

members.

THAILAND - LIST OF ARTICLE II (MFN) EXEMPTIONS

International 

maritime 

transport of 

cargoes

Rights to carry all 

products:

Treaty of Amity and Economic 

Relations between the 

Kingdom of Thailand and 

the United States of 

America

United States of America 10 years Bilateral agreement

Cargo sharing

Commercial Maritime 

Navigation Agreement 

between the Government 

of the Kingdom of 

Thailand and the 

Government of the 

Socialist Republic of 

Vietnam

Socialist Republic of Vietnam 10 years Bilateral agreement

Cargo sharing

Agreement of Maritime 

Transport between the 

Government of the 

Kingdom of Thailand and 

the Government of the 

People's Republic of 

China

People's Republic of China 10 years Bilateral agreement



ข้อผูกพันชุดที่ 1-
7 (พ.ศ. 2538-

2552)

• อนุญาตให้อาเซียนถือ
หุ้นได้ไม่เกิน 49%

ข้อผูกพันชุดที่ 8 
(พ.ศ. 2553-2555)

• อนุญาตให้อาเซียนถือ
หุ้นได้มากขึ้น คือ 
สาขาสุขภาพ 
โทรคมนาคม 
ท่องเที่ยว 70%

• สาขาอื่นห้ถือหุ้น 51% 
ไม่น้อยกว่า 80 สาขา

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

• เพิ่มจ านวนสาขาที่
ต้องให้อาเซียนถือหุ้น
70% คือ โลจิสติกส์

• ยกเลิกข้อจ ากัด
ทั้งหมด ตามเป้าหมาย
ที่อาเซียนก าหนด ให้
ครอบคลุมสาขา
บริการไม่น้อยกว่า 100 
สาขา

ข้อผูกพันชุดที่ 10 
(พ.ศ. 2557-2558)

• ยกเลิกข้อจ ากัด
ทั้งหมด ตามเป้าหมาย
ที่อาเซียนก าหนด ให้
ครอบคลุมสาขา
บริการไม่น้อยกว่า 120 
สาขา

ข้อผูกพันชุดที่ 11 
(พ.ศ. 2558)

• เปิดตลาดบริการ 128 
สาขาอย่างสมบูรณ์

การเปิดตลาดบริการ

เป้าหมาย mode 1+ 2 ไม่มีข้อจ ากัด



 บุคคลสัญชาติอาเซียน
• นิติบุคคล ตั้งข้ึนตามกฎหมายสมาชิกอาเซียน
และมีบุคคลอาเซียนเป็นเจา้ของหรือควบคุม

• บุคคลุรรมดา คนชาติ ผูมี้ถ่ินพ านกัถาวร
 บุคคลนอกสัญชาติอาเซียน

• นิติบุคคล ตั้ งข้ึนตามกฎหมายสมาชิกอาเซียน
แ ล ะ มี บุ ค ค ล น อ ก อ า เ ซี ย น
เป็นเจา้ของหรือควบคุม

• บุคคลุรรมดา คนชาติ ผูมี้ถ่ินพ านกัถาวร

ผูใ้ชสิ้ทุิประโยชน์
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Tourism Services
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Tourism Services
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• ผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้นไป

• การจัดท าความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน   (ASEAN 
Trade in Services Agreement: ATISA)  ฉบับใหม่เพื่อทดแทน 
กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (AFAS) โดยใช้ความตก
ลง ASEAN+1 และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
(RCEP) เป็นพ้ืนฐาน

• Negative หรือ Hybrid approach ?
• AUTO MFN ?
• ขยายสัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติ จาก 70 เป็น 100 % ?

Post AEC 
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พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

มาตรา 10 วรรค 2
o คนต่างด้าวประกอบธุรกิจตามบัญชี
o โดยสนธิสัญญาที่ไทยเป็นภาคีหรือผูกพันตามพันธกรณี
o ได้รับยกเว้นมาตรการ

• มาตรา 5 ผลดีผลเสีย
• มาตรา 8 ธุรกิจตามบัญชีแนบท้าย
• มาตรา 15 สัดส่วนการถือหุ้นธุรกิจ บ/ช 2
• มาตรา 17 การขออนุญาต
• มาตรา 18 เงื่อนไขการขออนุญาต

o เป็นไปตามบทบัญญัติและเงื่อนไขข้อตกลง
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พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

มาตรา 5 การอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจให้
ค านึงถึงผลดี และผลเสียต่อความปลอดภัยและความ
มั่นคงของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของ
ประเทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรรธรรมชาติ 
การพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม การคุ้มครอง
ผู้บริโภคขนาดของกิจการ การจ้างงาน การถ่ายทอด
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
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พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

มาตรา 14 ไม่เป็นที่เสื่อมสิทธิกฎหมายอื่น
• การถือหุ้นของต่างด้าว 
• การเป็นหุ้นส่วนหรือการลงทุนของต่างด้าว
• การห้ามคนต่างด้าวประกอบธุรกิจบางประเภท
• หลักเกณฑ์อื่นใดเกี่ยวกับคนต่างด้าว
มาตรา 35, 36
• คนต่างด้าวให้อ าพรางธุรกิจระหว่างกัน หรือรับสม
อ้างแทนต่างด้าวอื่น
• คนไทย nominee
• ปรับ จ าคุก ทั้งจ าทั้งปรับ




