พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542:
อะลุมอลวยระหวางถูกใจกับถูกตอง
ความสําคัญของการคาภาคบริการตอเศรษฐกิจไทย
ในชวง 20 ปที่ผานมา การคาบริการระหวางประเทศเติบโตมากขึ้น และขยายตัวสูง
มากกวาการคาสินคา โดยเฉพาะในตลาดของประเทศพัฒนาแลว ทําใหการคาภาคบริการเริ่มมี
บทบาทมากขึ้นอยางตอเนื่อง และเปนประเด็นสําคัญในการเจรจาการคาระหวางประเทศ ทั้งนี้
ความตกลงทั่วไปวาดวยการคาภาคบริการ หรือ General Agreement on Trade in Services (GATS) 1
เปนกฏและหลักการเกี่ยวกับการคาบริการที่ใหประเทศสมาชิก WTO ถือปฏิบัติและเปนแนวทางใน
การเจรจาเปดเสรีการคาบริการระหวางสมาชิก ทั้งในรูปแบบพหุภาคีและทวิภาคี อยางไรก็ตาม
การเจรจาการคาในภาคบริการตามกรอบ WTO มีความคืบหนาคอนขางชา ในระยะหลังประเทศ
ตางๆ จึงหันมาเจรจาการคาภาคบริการในกรอบของการคาทวิภาคี หรือมุงทํา FTA ในภาคบริการ
มากขึ้น โดยมุงหวังวาจะทําใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจดานบริการขยายตัวในประเทศคูคาที่ทํา
FTA ระหวางกัน อันจะเปนผลดีตอระบบเศรษฐกิจของประเทศคูสัญญา โดยการทําความตกลง
ภายใต FTA นี้ ประเทศคูสัญญาสามารถกําหนดขอบเขตการเปดเสรีทางการคาและบริการได
มากกว า และเร็ ว กว า ข อ ผู ก พั น ที่ ต กลงกั บ WTO
อั น รวมถึ ง ความตกลงด า นบริ ก ารใน
GATS สําหรับประเทศไทยไดมีการจัดทํา FTA กับประเทศตางๆ โดยครอบคลุมภาคบริการกับ
ประเทศญี่ปุน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด และอยูระหวางการจัดทํา FTA ในกรอบอาเซียนกับ
ประเทศเกาหลี
สาระสําคัญของ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาวฯ
ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมในโลก รวมทั้งไทย ตางมุงเนนการใชประโยชนจากทุนตางชาติ ทั้ง
ทุนระยะสั้นและระยะยาวเพื่อเกื้อหนุนเศรษฐกิจ การสรางงาน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในประเทศ
อย า งไรก็ดี การเข า มาของทุ น ต า งชาติ จ ะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง การปกป อ ง
ผลประโยชนของชาติทั้งในเรื่องความมั่นคง การดูแลผลกระทบที่อาจมีตอศิลปวัฒนธรรม หรือ การ
คุมครองธุรกิจที่ยังไมพรอมในการแขงขัน การลงทุน หรือการประกอบธุรกิจของคนตางดาว จึง
ตองมีการกําหนดกฏกติกามารยาทเพื่อกํากับดูแลการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
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เปนความตกลงทางการคาระหวางประเทศฉบับหนึ่งในกรอบขององคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) ซึ่งใช
ในการกํากับดูแลและวางกฎเกณฑเกี่ยวกับการคาบริการระหวางประเทศสมาชิก เริ่มมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2538
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สําหรับประเทศไทย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายที่
ไดทําการปรับปรุงแกไขจากประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 (ปว. 281) เพื่อรองรับการเปดเสรี
การคาของไทยภายใตกรอบขององคการการคาโลก (WTO) และเปนเครื่องมือในการสรางความ
มั่น ใจแกนักลงทุ นต างดาวในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะในชวงหลั งวิกฤต
เศรษฐกิ จ ป 2540 ซึ่ งรัฐ บาลไทยจํา เป น ตอ งขอรั บ ความชว ยเหลื อ ทางวิ ชาการและการเงิน จาก
กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) โดยที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 3 มีนาคม
พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติฉบับนี้กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการควบคุมการประกอบธุรกิจการคา
บริการทุกประเภทมาเปนการควบคุมการประกอบธุรกิจเฉพาะบางประเภทที่กําหนดไวในบัญชี
แนบทายพระราชบัญญัติเทานั้น ทําใหคนตางดาวสามารถเขามาประกอบธุรกิจที่อยูนอกบัญชีสงวน
ไดเหมือนคนไทย ดังนั้น การใชพ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 จึงสงผลใหมี
การเขามาประกอบธุรกิจของคนตางดาวเพิ่มมากขึ้น
บัญชีแนบทายพระราชบัญญัติดังกลาว แบงออกเปน
(1) บัญชี 1: ธุรกิจที่ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบกิจการดวยเหตุผลพิเศษ เปนกรณีที่
กฎหมายหามตางชาติประกอบธุรกิจโดยเด็ดขาด เชน ธุรกิจโทรคมนาคมซึ่งมีกฎหมาย
เฉพาะ หรือ ธุรกิจตามบัญชี 1: สถานีโทรทัศน เปนตน
(2) บัญชี 2: ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศหรือมีผลกระทบ
ตอศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี หัตถกรรมพื้นบาน หรือทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมโดยขอเท็จจริงกฎหมายไมไดหามตางชาติประกอบธุรกิจ แตตองขอ
อนุญาตและมีเงื่อนไข
(3) บัญชี 3: ธุรกิจที่คนไทยยังไมมีความพรอมที่จะแขงขันในการประกอบกิจการกับคน
ตางดาว ซึ่งโดยขอเท็จจริงกฎหมายไมไดหามตางชาติประกอบธุรกิจ แตตองขอ
อนุญาตและมีเงื่อนไข
รูปแบบการเจรจาการคาบริการ
GATS ไดกําหนดนิยามการคาบริการระหวางประเทศไว 4 รูปแบบ (Mode of Supply) ดังนี้
รูปแบบที่ 1 (Mode 1) Cross-border Supply หมายถึง การใหบริการขามพรมแดนโดยที่
ผูใหบริการ และผูรับบริการตางอยูในประเทศของตน แตตัวบริการเคลื่อนยายไปยังผูรับบริการ
โดยอาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน การใหคําปรึกษาผานสื่อ การสงขอมูลออนไลน การบริการ
โทรคมนาคม เปนตน
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รูปแบบที่ 2 (Mode 2) Consumption Abroad หมายถึง ผูรับบริการเดินทางไปยังประเทศผู
ใหบริการ เชน การเดินทางไปทองเที่ยว หรือรักษาพยาบาลในตางประเทศ เปนตน
รูปแบบที่ 3 (Mode 3) Commercial Presence หมายถึง การจัดตั้งหนวยธุรกิจเพื่อ
ใหบริการในตางประเทศ เชน บริษัทตางชาติเขามาเปดสาขาสํานักงานในประเทศไทย หรือบริษัท
ไทยไปเปดสาขาสํานักงานในตางประเทศ เปนตน
รูปแบบที่ 4 (Mode 4) Presence of Natural Person หมายถึง การที่บุคคลธรรมดาของ
ประเทศหนึ่งเดินทางเขาไปทํางานในอีกประเทศหนึ่ง เชน วิศวกรตางชาติเขามาทํางานในประเทศ
ไทย คนไทยเดินทางไปประกอบอาชีพแพทยในสหรัฐฯ เปนตน
การเปดเสรีการคาบริการของไทยในกรอบ WTO AFAS และ FTAs
การเจรจาเปดเสรีธุรกิจบริการ 4 รูปแบบที่กลาวมาขางตน มีประเด็นที่สําคัญโดยเฉพาะ
รูปแบบที่ 3 ซึ่งเปนการเขามาประกอบธุรกิจของนิติบุคคลตางชาติ และรูปแบบที่ 4 ที่เปนการเขามา
ของคนตางชาติ ซึ่งแตละประเทศมักจะมีกฎระเบียบในการเขามาประกอบธุรกิจของตางชาติ เชน
รูปแบบของธุรกิจที่จะเขามาดําเนินการในอีกประเทศหนึ่ง การจํากัดหุนสวนตางชาติ การจํากัด
ขอบเขตในการประกอบธุรกิจ การกําหนดเงื่อนไขในการรวมทุนของบริษัทตางชาติ ตลอดจนการ
ควบคุมการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ดังนั้น บทบัญญัติในความตกลงทั่วไปวาดวยการคา
บริการ หรือ GATS จึงกําหนดใหสมาชิกตองยกเลิกขอจํากัดที่เปนอุปสรรคตอการเขาสูตลาด 6
ประการ คือ
1. การจํากัดจํานวนผูใหบริการ ไมวาจะเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาก็ตาม
2. ขอจํากัดในเรื่องมูลคาการคาบริการ
3. ขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนหรือปริมาณการใหบริการ เชน กําหนดใหฉายภาพยนตร
ตางชาติไดปละ 10 เรื่อง เปนตน
4. ขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนบุคลากรตางชาติในหนวยธุรกิจ
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับรูปแบบของหนวยธุรกิจที่ใหบริการ เชน จํากัดเฉพาะบริษัทจํากัด
จดทะเบียนในไทย เปนตน
6. ขอกําหนดเกี่ยวกับทุนของตางชาติ เชน กําหนดสัดสวนการถือหุนของตางชาติ
ดังนั้น นิยามของการเปดเสรีธุรกิจบริการเต็มที่ หมายถึง ตองไมมีขอจํากัดทั้ง 6 ประเภท
ดังกลาวขางตน และตองปฏิบัติตอผูประกอบการตางชาติเทาเทียมคนในชาติ แต GATS ไมได
กําหนดกรอบเวลาในการเปดเสรีอยางเต็มที่ไววาเปนเมื่อใด เพียงแตกําหนดใหเปดอยางคอยเปน
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คอยไปตามหลักการ Progressive Liberalisation ซึ่งกําหนดใหสมาชิก WTO ตองรวมเจรจาเพื่อลด
ขอจํากัดทั้ง 6 ประเภทดังกลาวลงทุกๆ 5 ป 2 จนกวาจะบรรลุถึงการเปดเสรีอยางเต็มที่
ทั้งนี้ กรอบความตกลงการเปดเสรีการคาบริการของประเทศไทยที่ไดมีการเจรจาการคา
บริการภายใตกรอบตางๆ โดยสวนใหญดําเนินการตามกรอบความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ
ขององคการการคาโลก (GATS) ซึ่งใชวิธีการเปดเสรีการคาบริการแบบ Positive List Approach
หรือ การระบุเฉพาะสาขาที่ตองการเปดเสรีพรอมกําหนดเงื่อนไข จึงเปนการเปดเสรีในลักษณะคอย
เปนคอยไป เนื่องจากเปนการเปดโอกาสใหประเทศสามารถเสนอพันธกรณีตามความพรอมของตน
แทนการบังคับใหรับเงื่อนไขการคาเสรีภาคบริการทุกสาขาบริการ โดยสามารถขอใหมีการทบทวน
การเปดเสรีตามขอบังคับขององคการการคาโลก (WTO) ไดภายในสามปหลังจากที่ความตกลงฯ มี
ผลบังคับใช
รูปภาพที่ 1: กรอบระยะเวลาความตกลงการคาบริการภายใต WTO AFAS และ FTAs ของไทย

สําหรับประเทศไทยการเจรจาเปดเสรีการคาบริการภายใตกรอบความตกลงในรูปภาพที่ 1
นั้น ยังไมมีผลทําใหตองมีการแกไขกฎหมายในประเทศ และเมื่อพิจารณาขอบทความตกลงภาค
บริการในทุกกรอบความตกลงและกฎหมายในประเทศที่มีความเกี่ยวของกับการเปดเสรีภาคบริการ
(พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542) ที่ระบุใหคนตางชาติสามารถถือหุนในธุรกิจ
บริการทุกประเภทไดไมเกินรอยละ 49 (ตามบัญชีสาม)3 จึงสรุปไดในขณะนี้วาประเทศไทยผูกพัน
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การเจรจาครั้งลาสุดมีขึ้นในป 2006
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บัญชีสามแนบทาย พ.ร.บ การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 เปนธุรกิจที่คนไทยยังไมพรอมแขงขันกับกิจการของคนตาง
ดาว คนตางดาวจะเขามาประกอบธุรกิจในบัญชีสามไดตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาโดยความเห็นชอบของ
4

ภาคบริการตามกรอบความตกลง WTO AFAS และ FTAs ไมเกินกวาที่กฎหมายภายในประเทศ
อนุญาตอยูแลว ยกเวนกรณีที่ระบุไวในความตกลงการคาเสรีฉบับนั้นๆ เทานั้น
ขอสังเกตสงทาย
ประเด็นสําคัญของการเปดเสรีการคาบริการของไทยในอนาคต จึงอยูที่ขอผูกพันของไทยที่
มีตอความตกลงตางๆดังกลาว เปนไปตามกฎหมายที่บังคับใชอยูแลวในประเทศหรือไม เชน พ.ร.บ.
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคน
ตางดาว 2542 เปนตน ซึ่งตองพิจารณาตอไปอีกวาธุรกิจบริการของไทยประเภทใดที่ควรลดระดับ
การคุมครองลง ควรหรือไมที่จักตองมีการปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศใหสอดคลอง/ทันกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต กอประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว แลไทยยังมีขอกําหนดสัดสวนหุนสวนตางชาติไดที่รอยละ 49 ซึ่งเปนขอจํากัด
แนวนอนในบริการในรูปแบบที่ 3 (Mode 3) ทุกประเภท
5

