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1. ภาพรวม
การศึกษาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพประชากร ตลอดจนลดความไม่เท่าเทียมกัน ทํา
ให้รัฐบาลทุกประเทศสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศตน เพื่อทําให้สามารถรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติได้ให้การรับรอง
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 เป้าหมายในการประชุม United Nations Sustainable Development
Summit เมื่อวันที่ 25-27 กันยายน 2258 ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยเป้าหมายที่ 4 เป็นเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนทางสังคม (Social Development Goals -SDG 4) หรือ Education 2030 agenda ซึ่งมี
เป้าหมาย “การประกันให้มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และส่งเสริมโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกคน” (“Ensure inclusive and equitable quality education and
promote lifelong learning opportunities for all”)
การศึกษาจึงถือเป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาทักษะของประชากร ซึ่งจะนําไปสู่การประกอบอาชีพใน
อนาคต โดยจากการศึกษาของหลายประเทศพบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับอัตราการว่างงาน
ของประชากร เช่น ในประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส สเปน และสหราชอาณาจักร พบว่า อัตราการว่างงานของ
ประชากรในระดั บที่ มี ก ารศึ ก ษาต่ํ า กว่ า มั ธ ยมมี จํ า นวนสู งกว่ าอั ต ราการว่ า งงานของประชากรในระดับ ที่ มี
การศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปอย่างมีนัยสําคัญ1 ซึ่งหมายความว่า ประชากรกลุ่มที่มีการศึกษาต่ํากว่าระดับ
มัธยมมีปริมาณการว่างงานที่สูง ในขณะที่ประชากรที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีระดับการว่างงานที่ต่ําลง จึงเห็น
ได้ว่าการศึกษาและการมีงานทําของประชากรมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ทําให้รัฐบาลของหลายประเทศได้
นําการศึกษามาเป็นหนึ่งในนโยบายหลักในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเห็นได้จากสัดส่วนของงบประมาณรายจ่าย
สาธารณะที่ใช้ในการพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาโดยภาครัฐและภาคเอกชนของแต่ละประเทศเทียบกับมูลค่า
GDP ทั้งนี้ จากข้อมูลขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา2 (Organization for
Economic Co-operation and Development: OECD) พบว่า ในปี 2555 ประเทศสมาชิก OECD มี
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในระดับประถม-อุดมศึกษา ประมาณ ร้อยละ 5.3 ของ GDP3
การศึกษาจัดเป็นบริการสาธารณะที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาสังคม รัฐบาล
ของแต่ละประเทศจึงต้องรับภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาโดยไม่คิดค่าบริการหรือคิดค่าบริการในอัตราที่ต่ํากว่า
ทุ น โดยในบางประเทศมี ก ารกํ า หนดการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ซึ่ ง โดยส่ ว นใหญ่ ก ารศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ แ ก่
ระดับประถมและมัธยมศึกษา และหากเป็นการให้บริการโดยภาครัฐที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และไม่มีการแข่งขันกับ
ภาคเอกชนแล้วจะไม่นํามาเจรจาเปิดตลาดการค้าบริการ อย่างไรก็ตาม ยังมีการศึกษาอีกส่วนหนึ่งที่ดําเนินการ
โดยภาคเอกชน และสามารถกําหนดค่าบริการได้โดยเสรี

1
องค์การการค้าโลก www.wto.org
2

องค์การตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามแนวโน้มทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกที่พัฒนาแล้วในเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันตกและแปซิฟิก และประสาน
นโยบายทั้งระดับภายในและต่างประเทศในการหารือต่างๆ มีสมาชิก 29 ประเทศ เช่น สหรัฐฯ เยอรมนี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส อิตาลี อังกฤษ และเกาหลีใต้ เป็นต้น
3
2015 Reducing inequalities and financing education remain key challenges. Available from http://www.oecd.org/education/reducing-inequalitiesand-financing-education-remain-key-challenges.htm. (accessed 4 January 2016)
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ระบบการศึกษาในหลายประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตามการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยมีการ
คิดค้นรูปแบบใหม่ๆ เช่น การศึกษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือผ่านดาวเทียม และการให้ความสําคัญกับ
การศึกษาระดับสูง (Higher Education) มากขึ้น ทําให้การค้าบริการระหว่างประเทศด้านการศึกษาระดับสูงมี
การเติบโตอย่างมาก และสามารถสร้างรายได้จากนักศึกษาต่างชาติเป็นจํานวนมหาศาลในแต่ละปี
จากการวิเคราะห์ของบริษัท ICEF Monitor ประเมินว่า การเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์ในตลาด
การศึกษาระดับสูงจะส่งผลให้จํานวนนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้นถึง 6.2 ล้านคน ภายในปี 2565 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) ที่พบว่า
จํานวนนักศึกษาต่างชาติระดับอุดมศึกษาทั่วโลกเพิ่มขึ้นจาก 2 ล้านคน ในปี 2543 เป็น 4 ล้านคนในปี 2555
จํานวนนักศึกษาต่างชาติ 10 อันดับแรก

ประเทศที่ส่งออกบริการด้านการศึกษา 5
อันดับแรก (ประเทศที่มีนักศึกษาต่างชาติ
เดินทางเข้าไปศึกษา)4
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1. ภาพรวม
การศึกษาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพประชากร ตลอดจนลดความไม่เท่าเทียมกัน ทํา
ให้รัฐบาลทุกประเทศสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศตน เพื่อทําให้สามารถรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติได้ ให้การรับรอง
เปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 เปูาหมายในการประชุม United Nations Sustainable Development
Summit เมื่อวันที่ 25-27 กันยายน 2258 ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยเปูาหมายที่ 4 เป็นเปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนทางสังคม (Social Development Goals -SDG 4) หรือ Education 2030 agenda ซึ่งมี
เปูาหมาย “การประกันให้มีก ารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และส่งเสริมโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกคน” (“Ensure inclusive and equitable quality education and
promote lifelong learning opportunities for all”)
การศึกษาจึงถือเป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาทักษะของประชากร ซึ่งจะนําไปสู่การประกอบอาชีพใน
อนาคต โดยจากการศึกษาของหลายประเทศพบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับอัตราการว่างงาน
ของประชากร เช่น ในประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส สเปน และสหราชอาณาจักร พบว่า อัตราการว่างงานของ
ประชากรในระดั บ ที่ มีการศึ กษาต่ํา กว่ ามั ธ ยมมีจํ านวนสู งกว่า อัตราการว่างงานของประชากรในระดั บที่ มี
การศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปอย่างมีนัยสําคัญ 1 ซึ่งหมายความว่า ประชากรกลุ่มที่มีการศึกษาต่ํากว่าระดับ
มัธยมมีปริมาณการว่างงานที่สูง ในขณะที่ประชากรที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีระดับการว่างงานที่ต่ําลง จึงเห็น
ได้ว่าการศึกษาและการมีงานทําของประชากรมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ทําให้รัฐบาลของหลายประเทศได้
นําการศึกษามาเป็นหนึ่งในนโยบายหลักในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเห็น ได้จากสัดส่วนของงบประมาณรายจ่าย
สาธารณะที่ใช้ในการพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาโดยภาครัฐและภาคเอกชนของแต่ละประเทศเทียบกับมูลค่า
GDP ทั้งนี้ จากข้อมูลขององค์การเพื่อความร่ว มมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 2 (Organization for
Economic Co-operation and Development: OECD) พบว่า ในปี 2555 ประเทศสมาชิก OECD มี
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในระดับประถม-อุดมศึกษา ประมาณ ร้อยละ 5.3 ของ GDP3
การศึกษาจัดเป็นบริการสาธารณะที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาสังคม รัฐบาล
ของแต่ละประเทศจึงต้องรับภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาโดยไม่คิดค่าบริการหรือคิดค่าบริการในอัตราที่ต่ํากว่า
ทุ น โดยในบางประเทศมี ก ารกํ า หนดการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ซึ่ ง โดยส่ ว นใหญ่ ก ารศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ แ ก่
ระดับประถมและมัธยมศึกษา และหากเป็นการให้บริการโดยภาครัฐ ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และไม่มีการแข่งขันกับ
ภาคเอกชนแล้วจะไม่นํามาเจรจาเปิดตลาดการค้าบริการ อย่างไรก็ตาม ยังมีการศึกษาอีกส่วนหนึ่งที่ดําเนินการ
โดยภาคเอกชน และสามารถกําหนดค่าบริการได้โดยเสรี

1
องค์การการค้าโลก www.wto.org
2

องค์การตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามแนวโน้มทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกที่พัฒนาแล้วในเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันตกและแปซิฟิก และประสาน
นโยบายทั้งระดับภายในและต่างประเทศในการหารือต่างๆ มีสมาชิก 29 ประเทศ เช่น สหรัฐฯ เยอรมนี ญี่ปุน ฝรั่งเศส อิตาลี อังกฤษ และเกาหลีใต้ เป็นต้น
3
2015 Reducing inequalities and financing education remain key challenges. Available from http://www.oecd.org/education/reducing-inequalitiesand-financing-education-remain-key-challenges.htm. (accessed 4 January 2016)
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ระบบการศึกษาในหลายประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตามการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยมีการ
คิดค้นรูปแบบใหม่ๆ เช่น การศึกษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือผ่านดาวเทียม และการให้ความสําคัญกับ
การศึกษาระดับสูง (Higher Education) มากขึ้น ทําให้การค้าบริการระหว่างประเทศด้านการศึกษาระดับสูงมี
การเติบโตอย่างมาก และสามารถสร้างรายได้จากนักศึกษาต่างชาติเป็นจํานวนมหาศาลในแต่ละปี
จากการวิเคราะห์ของบริษัท ICEF Monitor ประเมินว่า การเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์ในตลาด
การศึกษาระดับสูงจะส่งผลให้จํานวนนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้นถึง 6.2 ล้านคน ภายในปี 2565 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) ที่พบว่า
จํานวนนักศึกษาต่างชาติระดับอุดมศึกษาทั่วโลกเพิ่มขึ้นจาก 2 ล้านคน ในปี 2543 เป็น 4 ล้านคนในปี 2555
จํานวนนักศึกษาต่างชาติ 10 อันดับแรก

ประเทศที่ส่งออกบริการด้านการศึกษา 5
อันดับแรก (ประเทศที่มีนัก ศึกษาต่างชาติ
เดินทางเข้าไปศึกษา)4

4

https://en.wikipedia.org/wiki/International_student
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2. บริการสาขาการศึกษาของโลก
ในส่วนของบริการสาขาการศึกษา องค์การการค้าโลก (WTO) ได้กําหนดกิจกรรมย่อยไว้เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการเจรจาเปิดตลาด โดยให้สอดคล้องกับที่ United Nation (UN) กําหนดใน UN Provisional Central
Product Classification (CPC) ซึ่งบริการสาขาการศึกษาสามารถจําแนกได้ 5 กิจกรรม5 ดังนี้
กิจกรรมสาขาการศึกษา ตามการแบ่งในเอกสาร WTO (MTN.GNS/W/120)
CPC
Sub-sectors
Descriptions
ระดั บ ประถม: 921Primary
92110
ระดับเตรียมประถม ไม่รวม บริการรับเลี้ยงเด็กซึ่งจัดอยู่ใน
education services
บริการสังคม
92190
โรงเรียนสามัญศึกษาในประเทศ และ โรงเรียนนานาชาติ
ระดับมัธยม: 922 Secondary
92210
ระดับมัธยมทั่วไป
education services
92220
ระดับมัธยมระดับสูง
92230
เทคนิคและวิชาชีพ (อาชีวศึกษา)
92240
เทคนิคและวิชาชีพ สําหรับคนพิการ
ระดับอุดมศึกษา: 923 Higher
92310
เทคนิคและวิชาชีพขั้นสูง (ระดับอนุปริญญา)
education services
92390
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ๆ ซึ่ ง หมายถึ ง การศึ ก ษาในระดั บ
ปริญญาหรือเทียบเท่า
การศึกษาผู้ใหญ่: 924 Adult
92400
การศึกษาผู้ใหญ่ ที่เป็นการศึกษานอกระบบการเรียนปกติ 6
education services
การศึ กษาอื่ น ๆ: 929 Other
92900
ครอบคลุ ม บริ ก ารด้ า นการศึ ก ษาอื่ น ๆ ทั้ ง หมด ได้ แ ก่
education services
โรงเรียนสอนภาษา โรงเรียนศิลปะและดนตรี โรงเรียนการ
ทดสอบความสามารถทางภาษาและความรู้ ไม่รวม บริการ
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา (CPC 964)
ไม่รวม โรงเรียน/สถาบันการศึกษา ของรัฐ (Public educational services) GATS Article 1:3 (b) “Services”
includes any service in any sector except services supplied in the exercise of governmental authority

5
6

Services Sectoral Classification List (W120). Available from www.wto.org.

สําหรับประเทศไทย อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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กิจกรรมสาขาการศึกษาตามการจัดประเภทสาขาบริการของ CPC เปรียบเทียบกับ การจัดประเภทการศึกษาของไทย
CPC
SubDescriptions
ความหมายในบริบทไทย
sectors
92110 ระดับเตรียมประถม ไม่รวม บริการรับ อนุบาล
ระดับประถม:
เลี้ยงเด็กซึ่งจัดอยู่ในบริการสังคม
921Primary
92190 โรงเรี ย นสามั ญ ศึ ก ษาในประเทศ ประถมศึกษา 1-6 เกรด 1-6
education
โรงเรียนนานาชาติ
services
ระดั บมั ธ ยม:
Secondary
education
services

922

ระดับอุดมศึกษา: 923
Higher education
services

92210
92220
92230
92240
92310

92390

การศึกษาผู้ใหญ่: 924
Adult education
services

92400

การศึกษาอื่นๆ: 929
Other education
services

92900

ระดับมัธยมทั่วไป
ระดับมัธยมระดับสูง
โรงเรียนนานาชาติ
เทคนิคและอาชีวศึกษา
เทคนิคและอาชีวศึกษาสําหรับคนพิการ
เทคนิ ค และวิ ช าชี พ ขั้ น สู ง (ระดั บ
อนุปริญญา)

มัธยมต้น
มัธยมปลาย
เกรด 7-12
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
อนุปริญญา และ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ๆ ซึ่ ง หมายถึ ง มหาวิทยาลัย
ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ห รื อ
เทียบเท่า
การศึกษาผู้ใหญ่
การศึกษานอกระบบ ไม่ใช่ กศน.
การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษา
ตามอัธยาศัย

ครอบคลุ มบริก ารด้า นการศึก ษาอื่น ๆ การศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นโรงเรียน
ทั้ ง หมด ได้ แ ก่ โรงเรี ย นสอนภาษา นอกระบบ (มี 7 ประเภท)
โรงเรียนศิลปะและดนตรี โรงเรียนการ
ทดสอบความสามารถทางภาษาและ
ความรู้ ไม่ ร วม บริ ก ารการศึ ก ษาที่
เกี่ยวข้องกับการกีฬา
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3. ภาพรวมของบริการด้านศึกษาในไทย
ภาครัฐ
การจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ ได้แก่
1) การศึกษาในระบบ (Formal Education system)
2) การศึกษานอกระบบ (Informal Education system)
3) การศึกษาตามอัธยาศัย
แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่
 ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กํ า หนดให้ มี อ ย่ า งน้ อ ย 12 ปี ได้ แ ก่ การศึ ก ษาปฐมวั ย
ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา มี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กํากับดูแล
(ไม่บังคับให้ประชาชนต้องเข้าเรียน แต่เป็นสิทธิ)
 ระดับอุดมศึกษา มี สํานักงานคณะกรรมการอุดมการศึกษา (สกอ.) กํากับดูแล7
การศึกษาภาคบังคับ มีระยะเวลา 9 ปี โดยเริ่มการศึกษาตั้งแต่อายุ 7 ปี จนถึงอายุ 16 ปี โดยการศึกษาภาค
บังคับถือเป็น หน้ าที่ของพลเมืองตามมาตรา 69 ของ
รัฐธรรมนูญ
โรงเรี ย นนอกระบบ ตามประกาศคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาและการฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ มี การศึกษาเอกชน เรื่อง การกําหนดประเภทและลักษณะของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กํากับ โรงเรียน การจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรของโรงเรียน
ดูแลทั้งสถาบันของรัฐและเอกชน ซึ่งมีการจัดหลักสูตร นอกระบบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ กล่าวถึง ประเภทและ
ลักษณะของโรงเรียนนอกระบบ แบ่งได้ ดังนี้
ดังนี้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(1) ประเภทสอนศาสนา เป็ น โรงเรี ย นที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยมี
ชั้ น สู ง และปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี ห รื อ สาย วัตถุประสงค์เฉพาะการสอนศาสนา
ปฏิบัติการ
(2) ประเภทศิลปะและกีฬา เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษาเกี่ยวกับ ดนตรี ศิลปะ และกีฬา
การศึกษาเอกชน มี สํานักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (3) ประเภทวิ ช าชี พ เป็ น โรงเรี ย นที่ จั ด ตั้ งขึ้ น โดยมี
(สช.) กํ า กั บ ดู แ ล จั ด ตั้ ง ขึ้ น ภายใต้ พระราชบั ญ ญั ติ วัต ถุประสงค์ให้การศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อให้นักเรี ยน
โ ร ง เ รี ย น เ อ ก ช น พ . ศ . 2 5 5 0 มิ ไ ด้ ร ว ม ถึ ง นําไปประกอบอาชีพหรือเพิ่มเติมทักษะในการประกอบอาชีพ
สถาบั น อุ ดมศึ กษาของเอกชน แบ่ ง เป็ น โรงเรี ยนใน (4) ประเภทกวดวิ ช า เป็ น โรงเรี ย นที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยมี
ระบบ และ โรงเรียนนอกระบบโรงเรียนที่จัดการศึกษา วัตถุประสงค์เสริมความรู้บางรายวิชา ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ในระบบโดยภาคเอกชน มีทั้งโรงเรียนไทยและโรงเรียน (5) ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้น
นานาชาติ
โดยมีวัตถุประสงค์เ สริมสร้าง ความคิด เชาวน์ปัญญา และ
ทักษะอื่น
(6) ประเภทศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
7
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ (พระราชบัญญัติ การบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดเป็
มศึนกษา
๒๕๕๐)
สถาบั
ษาเอกชน
ติ
ศูนพ.ศ.
ย์การศึ
กษาที
่จัดนตัอุ้ดงขึมศึ้นกโดยมี
วัตถุ(พระราชบั
ประสงค์ญตญัามกฎหมาย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546)
ว่าด้วยศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
(7) ประเภทสถาบันศึกษาปอเนาะ เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นให้
เป็นทางเลือกหนึ่งของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ
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สมาคมต่างๆ สั งกัด สช. เช่น สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย สมาคมโรงเรียนบริบาล สมาคม
การศึกษาเอกชนนอกระบบ และสมาคมการศึกษาและเรียนรู้อย่างอิสระเพื่อความยั่งยืน เป็นต้น
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มี สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) จัดตั้งขึ้นภายใต้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.
2551
องค์กรด้านมาตรฐานอาชีพ มีหน้าที่จัดทําและพัฒนามาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการประเทศและ
สากล รวมทั้งทดสอบเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และยกระดับมาตรฐานอาชีพ ได้แก่
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน (สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน)
จัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ) จัดทําคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
 กระทรวงการท่องเที่ยงและกีฬา จัดทํากรอบสมรรถนะอาเซียนด้านการท่องเที่ยว
 องค์กร/สภาวิชาชีพ/กลุ่มอาชีพ/สถานประกอบกอบ จัดทํามาตรฐานอาชีพเฉพาะ
นอกจากนี้ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา อยู่ ร ะหว่ า งการจั ด ทํ า กรอบคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ (National
Qualification Framework : NQF) รวมทั้งปรับระดับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติจาก 9 ระดับ เป็น 8 ระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับ ระดับคุณวุฒิอ้างอิงของอาเซียน (Asean Qualifications Reference Framework : AQRF)
เพื่อเชื่อมโยงความต้องการกําลังคนภาคการผลิตและบริการกับระบบคุณวุฒิทางการศึกษา และเพื่อสร้างความ
เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิของต่างประเทศ ซึ่งจะนําไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านกําลังคน
และการเคลื่อนย้ายกําลังคนและนักเรียนในภูมิภาค (Mobility of manpower and student)
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ภาคเอกชน
ปัจจุบัน ธุรกิจด้านการศึกษาของต่างชาติได้เข้ามาจัดตั้งและประกอบการในไทยเพิ่มขึ้น โดยมีทั้งการ
จั ด ตั้ง สถาบั น ศึ ก ษาและสํ า นั กงานตั ว แทนเพื่ อประชาสั ม พั นธ์ ใ ห้ คํ าแนะนํ า เกี่ ย วกั บ หลั กสู ต รการศึ ก ษาใน
ต่างประเทศ โดยขณะนี้ มีโรงเรียนนานาชาติในไทยจํานวน 159 แห่งมาจากประเทศต่างๆ ได้แก่ สหรัฐฯ
ออสเตรเลีย อังกฤษ แคนาดา จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย ญี่ปุน สิงคโปร์ และสวิสเซอร์แลนด์ โดยมีจํานวน
นักเรียนรวมทั้งสิ้น 42,024 คน 8 ส่วนสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศที่เข้ามาจัดตั้งวิทยาเขตในไทย เช่น
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ขณะเดียวกัน นักเรียนและนักศึกษา
ไทยมีความสนใจที่จะออกไปศึกษาในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศที่สนใจส่วนใหญ่จะเป็น
ประเทศที่มีการประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดงานประชาสัมพันธ์หลักสูตรและมหาวิทยาลัยของประเทศนั้นๆ เช่น
งาน Int’l Education Expo จากประเทศสหรัฐฯ งาน JEDUCATION FAIR และงาน Study in Japan Fair
จากประเทศญี่ปุน งาน CP Australia Education Fair จากประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น
สําหรั บ สถาบัน การศึกษาในประเทศไทย มี การปรับตัว เพื่อรองรับการแข่งขันจากต่างชาติ โดยได้
ดําเนินการพัฒนาและยกระดับคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโลก เช่น เกณฑ์การจัดอันดับของการเป็ น
มหาวิทยาลัยสีเขียวของ UI (UI Green Metric World University Raking) ซึ่งมีการประเมินใน 6 ด้าน ได้แก่
1. ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน 2. การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3. การจัดการของ
เสีย 4. การจัดการน้ํา 5. การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. ความสามารถในการให้การศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานหนึ่งที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในการชี้วัดเรื่องการ
บริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขณะเดียวกันผู้ประกอบการสถาบันการศึกษาเอกชนของไทยมี ความสนใจและอยู่ระหว่างการพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการออกไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ CLMV มากขึ้น เนื่องจากเป็นประเทศที่ยัง
ขาดการพัฒนาในสาขานี้และต้องการส่งเสริมให้ต่างชาติเข้าไปลงทุน โดยปัจจุบันประเทศดังกล่าวให้ความสนใจ
การศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของไทยเป็นอย่างมาก เช่น ประเทศกัมพูชาสนใจหลักสูตรสุขภาพ ความงาม
นวด สปา สปป.ลาวสนใจหลักสูตรมวยไทย ร้องเพลง อาหาร เมียนมาสนใจหลักสูตรการทําเครื่องประดับ
เป็นต้น นอกจากนี้ คนจีนจํานวนมากต้องการเข้ามาศึกษาต่อในไทย แต่ประเทศไทยยังไม่มีหลักสูตรและสถานที่
ที่จ ะรองรั บ ได้ อย่ างไรก็ ตาม ถือว่าเป็ น โอกาสอันดี ที่ภ าคการศึกษาเอกชนควรจะพิจารณาความเป็นไปได้
ดังกล่าว ส่วนข้อกังวลจากการเปิดเสรีในสาขาการศึกษานั้น มีข้อเสนอแนะว่า ภาคการศึกษาเอกชนไทยควร
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างชาติที่ต้องการเข้ามาลงทุนในไทยเพื่อจัดทํา MOU ในการร่วมกันออกแบบ
หลั กสู ตร และการแลกเปลี่ย นบุ คลากร ได้แก่ อาจารย์ และ นักเรียนนักศึกษา ซึ่ง จะช่วยลดผลกระทบต่อ
ภาคเอกชนไทยได้9
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สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย

งานสัมมนา “ทิศทางการศึกษาเอกชนต่อการเปิ ดเสรีด้านบริการการศึกษา” ซึง่ จัดโดย สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 31

สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
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4. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบที่กํากับดูแลธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการทางด้าน
การศึกษา โดยประกอบด้วย 5 หน่วยงานหลัก คือ 1) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2) สํานักเลขาธิการ
สภาการศึกษา 3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และ
5) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4.1 กฎหมาย (ระดับพระราชบัญญัติ)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
- พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2553
- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ฉบับที่ ๓ )พ.ศ.2553
- พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547
- พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547
- พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2551
-
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4.2 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 27/2560
เรื่อง การพัฒนาการศึกษาของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีสาระสําคัญ ดังนี้
1) เพิ่มช่องทางการจัดการศึกษาโดยสถานศึกษาเอกชนที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศให้สามารถเข้ามา
จัดการเรีย นการสอนในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้ส อดคล้ องกับทิศทางของนโยบายปรับเปลี่ ยน
โครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
2) เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถานศึกษาที่มีศักยภาพสูงดังกล่าว อันเป็นเครื่องมือ
และกลไกสําคัญในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานและมี
ความสําคัญต่อการรองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)
3) การจัดการศึกษาโดยสถานศึกษาที่มีศักยภาพสูง ให้ดําเนินการได้ในเขตพื้นที่ (๑) ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) และ (๒) เขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นที่คณะรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด
4) สถานศึกษาที่มีศักยภาพสูงซึ่งได้รับอนุมัติให้จัดการศึกษาในประเทศไทยตามคําสั่งนี้ให้ได้รับยกเว้นการ
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎ ดังต่อไปนี้ (๑) กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน (๒) กฎหมายว่าด้วยสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ เฉพาะบุคลากรชาวต่างชาติที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการสอนและการบริหารสถานศึกษา
ของสถานศึกษาที่มีศักยภาพสูง และ (๓) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา
4.3 การเจรจาเปิดตลาดบริการสาขาการศึกษา
การเจรจาเปิดตลาดบริการสาขาการศึกษาในเวทีระหว่างประเทศจะเกี่ยวข้องกับการศึกษาเอกชน
(Private Education) เท่านั้น ดังนั้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตลาดให้ต่างประเทศ ได้แก่
1. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งและดําเนินกิจการโรงเรียนนานาชาติ
4. กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ.2555
5. กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกําหนดรายการ และการขอ
เปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกําหนดขนาดที่ดิน ที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ.
๒๕๕๕
6. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
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ข้อกําหนดที่ถือเป็นมาตรการที่จํากัดสิทธิของคนต่างชาติ มีดังนี้
1) พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
มาตรา ๑๘ การจัดตั้งโรงเรียนในระบบต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต
มาตรา ๒๑ กําหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบที่เป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติ
ไทย
มาตรา ๒๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบที่เป็นนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติ คือ
นิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทจํากัด หรือห้างหุ้นส่วน ต้องมีจํานวนหุ้นหรือทุนเป็น
ของผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่ วนที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นหรือทุนทั้งหมด และจะต้องมี
จํานวนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
นิ ติ บุ ค คลที่ เ ป็ น มู ล นิ ธิ จ ะต้ อ งมี ก รรมการที่ มี สั ญ ชาติ ไ ทยไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
กรรมการบริหารทั้งหมด
นิติบุคคลที่เป็นสมาคมหรือสหกรณ์จะต้องมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด และสมาชิกของสมาคมหรือสหกรณ์ต้องมีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมด
ผู้จัดการของนิติบุคคลหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องมีสัญชาติไทย
มาตรา ๒๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบต้องมีหลักฐานแสดงได้ว่าเมื่อได้รับอนุญาต
ให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบแล้ว โรงเรียนจะได้รับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน หรือสิทธิเหนือ
พื้นดินหรือสิทธิเก็บกินที่มีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีหรือสิทธิการเช่าที่มีสัญญาเช่าไม่น้อยกว่าสิบปี
มาตรา ๓๗ ให้ผู้รบั ใบอนุญาตแต่งตั้งผู้อํานวยการเพื่อบริหารจัดการโรงเรียน โดยต้องเป็นผู้มีสญ
ั ชาติ
ไทย
2) กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ.2555
ข้อ ๖ เมื่อผู้อนุญาตได้รับคําขอพร้อมเอกสารและหลักฐานครบถ้วนแล้ว ให้ผู้อนุญาต ตรวจสอบคํา
ขอพร้อมเอกสารและหลักฐานนั้น และตรวจสอบด้วยว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒....
3) กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกําหนดรายการ และการขอ
เปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกําหนดขนาดที่ดิน ที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนใน
ระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๗ เมื่อผู้อนุญาตได้รับคําขอพร้อมเอกสารและหลักฐานครบถ้วนแล้ว ให้ผู้อนุญาต ตรวจสอบคํา
ขอพร้อมเอกสารและหลักฐานนั้น และตรวจสอบด้วยว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติและ ไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ ....
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4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งและดําเนินกิจการโรงเรียนนานาชาติ
ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ได้กําหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิของคนต่างชาติ คือ
ข้อ 2 ผูข้ อรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนอาจเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้น
หรือกรรมการที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ข้อ 6 กําหนดคุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตเป็นผู้จัดการ ครูใหญ่ และครู ต้องมีสัญชาติไทย
อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นชาวต่างประเทศที่ขออนุ ญาตเป็นครู จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีความรู้ภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และได้รับการผ่อนผันเรื่องคุณสมบัติสัญชาติไทย
5) พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
มาตรา๑๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะใช่เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน
มาตรา ๓๐ กรรมการสภาสถาบันจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีสัญชาติไทย
6) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
มาตรา 4 ให้ความหมายของคําว่า คนต่างด้าว คือ (1) บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (2) นิติ
บุคคลที่ไม่จดทะเบียนในประเทศไทย (3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีหุ้นเป็นทุนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของหุ้น
ที่เป็นทุนทั้งหมด หรือ ลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัดหรือห้างหุ้นส่วน
สามัญที่มาจดทะเบียนในประเทศ แต่หุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (4) นิติ
บุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (1) (2)
หรือ (3) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) ลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
บัญชีท้ายของ พ.ร.บ. : การให้บริการด้านการศึกษาเป็นธุรกิจบริการ อยู่ในบัญชี 3 ท้ายของ
พ.ร.บ. ซึ่งเป็นกิจการที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับต่างชาติ ซึ่งกําหนดว่า
คนต่างด้าวจะถือหุ้นได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง หากต้องการถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งจะต้องขอยื่นคํา ร้องขอ
ใบอนุ ญ าตจากอธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ โดยต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณี
มาตรา 10 วรรค 2 ได้ยกเว้นการบังคับใช้ กรณีคนต่างด้าวที่มีสัญชาติของประเทศที่เป็นภาคีหรือ
มีความผูกพันตามพันธกรณีกับประเทศไทย สามารถเข้ามาจัดตั้งธุรกิจได้ โดยจะต้องยื่นขอ หนังสือรับรอง จาก
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนการเริ่มประกอบธุรกิจ
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4.4 กิจการสาขาการศึกษา ที่ BOI ส่งเสริมการลงทุน
สถานฝึกฝนวิชาชีพ (Vocational training centers) ได้รับการส่งเสริมประเภท A1
โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่จํากัดวงเงิน) และ ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50
เพิ่มเติมอีก 5 ปี
เงื่อนไขของการลงทุน มีดังนี้
1) การสอนหรื อ ฝึ ก อบรมทางเทคนิ ค ในสาขาวิ ช าชี พ เฉพาะ รวมถึ ง การออกแบบ (Design
Training Center) ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
2) ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และอื่นๆ ที่จําเป็น
3) หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี นับ
แต่วันที่กําหนดระยะเวลา การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง
5. ตัวอย่างข้อจํากัดของประเทศต่างๆ ในสาขาบริการด้านการศึกษา
ตัวอย่างเงื่อนไขการเปิดตลาดของบางประเทศ หรือข้อจํากัดในสาขาบริการด้านการศึกษา ซึ่งระบุไว้
ในข้อผูกพันที่ยื่นในการเจรจาความตกลง GATS รอบอุรุกวัย มีดังนี้

ผูกพันเฉพาะการให้บริการการศึกษาโดยภาคเอกชน (บัลแกเรีย จีน สาธารณรัฐเชก ลิกเตนส
ไตน์ นิวซีแลนด์ โปแลนด์ สโลวาเนีย สวิตเซอร์แลนด์)

การจั ด ตั้ ง สถาบั น การศึ ก ษาต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจากหน่ ว ยงานรั ฐ ที่ ดู แ ลการศึ ก ษา (บั ล แกเรี ย
คอสตาริก้า สาธารณรัฐเชก ฝรั่งเศส ฮังการี จาไมก้า ลิกเตนสไตน์ เม็กซิโก นอร์เวย์ ปานามา
สโลวาเกีย ตุรกี)

ผูกพันเฉพาะบางส่วนของกิจกรรม (part of total CPC)
- ผูกพันเฉพาะบริการการศึกษาด้านงานฝืมือ (มาลี)
- ผูกพันเฉพาะการสอนภาษา การศึกษาพิเศษ การฝึกอบรมเชิงพาณิชย์ (เม็กซิโก)
- ผูกพันเฉพาะศูนย์การฝึกสอนผู้ใหญ่ในชนบท (ไฮติ)
- Negative list: ระบุกิจกรรมที่ไม่ผูกพัน เช่น การฝึกสอนบังคับเครื่องบิน (สหรัฐอเมริกา)

ผูกพันเฉพาะการให้บริการทางการศึกษาโดยองค์กรไม่แสวงหากําไร (ญี่ปุน)

จํากัดสัดส่วนหุ้นของผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ (สาธารณรัฐเชก กรีซ เม็กซิโก สโลวาเกีย สโลเวเนีย
ไต้หวัน ไทย ตุรกี)

Economic needs test: การอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันการศึกษาขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของ
ตลาดการศึกษา ว่ามีจํานวนสถาบันการศึกษาเพียงพอแล้วหรือไม่ (สเปน อิตาลี)

สถาบันการศึกษาที่มีต่างชาติเป็นหุ้นส่วนสามารถให้บริการต่อชาวต่างชาติเท่านั้น (ตุรกี)

ทุนการศึกษา: อาจไม่ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวต่างชาติ (สหรัฐอเมริกา)
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ข้อจํากัดการทํางานของคนต่างชาติ (การให้บริการรูปแบบที่ 4)

Qualification Requirement: อนุญาตให้ครู อาจารย์ชาวต่างชาติเข้ามาทํางานได้ แต่จะต้องมี
การศึกษาขั้นต่ําในระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทํางานไม่น้อยกว่า 2 ปี (จีน Sierra
Leone)

อนุญาตให้ครู อาจารย์ชาวต่างชาติ เฉพาะที่ได้รับเชิญหรือว่าจ้างจากสถาบันการศึกษาในประเทศ
สามารถเข้ามาทํางานได้ (จีน)

Nationality Requirement: ผู้ให้บริการต้องเป็นคนชาติ (คอสตาริก้า ฝรั่งเศส อิตาลี กรีซ
ปานามา)

Residency Requirement: ผู้ให้บริการต้องมีถิ่นพํานักอยู่ในประเทศ (คอสตาริก้า)

Economic needs test: ต้องไม่มีคนชาติที่จะสามารถให้บริการในงานนั้นได้ จึงจะอนุญ าตให้
ชาวต่างชาติเข้ามาทํางาน (คอสตาริก้า)

14

6. ข้อผูกพันของไทยในเวทีต่างๆ
กิจกรรม

กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

(products)
(1) บริการข้ามพรมแดน
ระดับประถม

WTO
AFAS (9th)
(2) การบริโภคในต่างประเทศ

TAFTA
JTEPA
(3) การจัดตั้งธุรกิจ

ACFTA
AKFTA
(4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา

AANZFTA

1) 2) ไม่จํากัด 3)
อนุญาตต่างชาติที่เป็น
รูปบริษัทจํากัดจด
ทะเบียนในไทย โดย
ถือหุ้นไม่เกิน 49%
ของทุนจดทะเบียน
จํานวนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติต้องน้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือ
หุ้นทั้งหมดของบริษัท
/นิติบุคคลมีกรรมการ
และกรรมการผู้จดั การ
(ถ้ามี) ไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งต้องมีสัญชาติไทย

ระดับเตรียมประถม
แต่ไม่รวมบริการรับ
เลี้ยงเด็ก และ
ระดับประถมอื่นๆ
(CPC 92110)

(1)

ระดับประถมอื่นๆ แต่
ไม่รวมถึงบริการ
หลักสูตรสอนอ่าน
หนังสือสําหรับผู้ใหญ่
ซึ่งเป็นสาขาย่อย

1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่
จํากัด 3) อนุญาต
ต่างชาติที่เป็นรูป
บริษัทจํากัดจด
ทะเบียนในไทย

1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่
จํ า กั ด 3) อนุ ญ าต
ต่ า งชาติ ที่ เ ป็ น รู ป
บ ริ ษั ท จํ า กั ด จ ด
ท ะ เ บี ย น ใ น ไ ท ย

1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่
จํากัด 3) อนุญาต
ต่ า งชาติ ที่ เ ป็ น รู ป
บ ริ ษั ทจํ า กั ด จ ด
ทะเบี ย นในไทย
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กิจกรรม

กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

(products)
WTO
AFAS (9th)
(2) การบริโภคในต่างประเทศ

(1) บริการข้ามพรมแดน
โดยถือหุ้นไม่เกิน
ภายใต้บริการ
การศึกษาผู้ใหญ่ (CPC 49% และจํานวนผู้
ถือหุ้นต่างชาติต้อง
92190)

ระดับมัธยม

น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนผู้ถือหุ้น
ทั้งหมดของบริษัท
4)ไม่ผูกพัน

ระดับมัธยมตอนต้น
(CPC 9221)
ระดับมัธยมตอนปลาย
(CPC 9222)

1) 2) ไม่ จํ า กั ด 3
อนุญาตต่างชาติที่เป็น
รู ป บ ริ ษั ท จํ า กั ด จ ด
ทะเบี ย นในไทย โดย
ถื อ หุ้ น ไม่ เ กิ น 49 %
ของทุ น จดทะเบี ย น
และจํ า นวนผู้ ถื อ หุ้ น
ต่ า งชาติ ต้ อ งน้ อ ยกว่ า
กึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือ

TAFTA
JTEPA
(3) การจัดตั้งธุรกิจ

1)ไม่ผูกพัน 2)ไม่จํากัด
3) อนุญาตต่างชาติที่
เป็นรูปบริษัทจํากัดจด
ทะเบียนในไทย โดย
ถือหุ้นไม่เกิน 49%
และจํานวนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติต้องน้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนผู้
ถือหุ้นทั้งหมดของ
บริษัท 4) ผูส้ อน
ต่างชาติต้องได้รับเชิญ
หรือว่าจ้างจากสถาบัน
ที่จัดตั้งและจด
ทะเบียนในประเทศ
ไทย (2) / อนุญาต ICT

ACFTA
AKFTA
(4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา

1)ไม่ผูกพัน 2)ไม่จํากัด
3) อนุญาตต่างชาติที่
เป็นรูปบริษัทจํากัดจด
ทะเบียนในไทย โดยถือ
หุ้นไม่เกิน 49% และ
จํานวนผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ต้องน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
ของบริษัท 4) ผู้สอน
ต่างชาติต้องได้รับเชิญ
หรือว่าจ้างจากสถาบันที่
จัดตั้งและจดทะเบียนใน
ประเทศไทย (2)

โดยถื อ หุ้ น ไม่ เ กิ น
49% และจํานวนผู้
ถือหุ้ นต่า งชาติต้อ ง
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํ า น ว น ผู้ ถื อ หุ้ น
ทั้ ง หมดของบริ ษั ท
4) ผู้สอนต่างชาติ
ต้อ งได้ รั บ เชิ ญ หรื อ
ว่าจ้างจากสถาบันที่
จั ด ตั้ ง แ ล ะ จ ด
ทะเบียนในประเทศ
ไทย(2)

AANZFTA
โดยถื อ หุ้ น ไม่ เ กิ น
49% และจํานวน
ผู้ ถื อ หุ้ น ต่ า งชาติ
ต้ อ งน้ อ ยกว่ า กึ่ ง
หนึ่ งของจํ า นวนผู้
ถือหุ้นทั้งหมดของ
บริษัท 4) ผู้สอน
ต่างชาติต้องได้รับ
เชิ ญ หรื อ ว่ า จ้ า ง
จ า ก ส ถ า บั น ที่
จั ด ตั้ ง แ ล ะ จ ด
ท ะ เ บี ย น ใ น
ประเทศไทย(2)
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กิจกรรม

กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

(products)
(1) บริการข้ามพรมแดน

WTO
AFAS (9th)
(2) การบริโภคในต่างประเทศ
หุ้นทั้งหมดของบริษัท

เทคนิคและวิชาชีพ

1) 2) ไม่ จํ า กั ด 3)
อนุ ญ าตต่ า งชาติ ที่
(CPC 9223)
เป็ น รู ป บริษั ท จํ า กั ด
จดทะเบี ย นในไทย
โดยถื อ หุ้ น ไม่ เ กิ น
เทคนิคและวิชาชีพ
สําหรับคนพิการ (CPC 49% และจํา นวนผู้
ถื อ หุ้ น ต่ า งชาติ ต้ อ ง
9224)
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํ า น ว น ผู้ ถื อ หุ้ น
ทั้ ง หมดของบริ ษั ท
4) ไม่ผูกพัน

ระดับอุดมศึกษา
เทคนิคและวิชาชีพขั้น

1) 2) ไม่จํากัด 3)
อนุญาตต่างชาติที่เป็น
รูปบริษัทจํากัดจด
ทะเบียนในไทย โดย

TAFTA
JTEPA
(3) การจัดตั้งธุรกิจ

ACFTA
AKFTA
(4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา

AANZFTA

เข้ามาทํางานได้ตาม
เงื่อนไขที่กําหนด
1) 2)ไม่จํากัด 3)
อนุญาตต่างชาติที่เป็น
รูปบริษัทจํากัดจด
ทะเบียนในไทย โดย
ถือหุ้นไม่เกิน 49%
และจํานวนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติต้องน้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนผู้
ถือหุ้นทั้งหมดของ
บริษัท 4) ผูส้ อน
ต่างชาติต้องได้รับเชิญ
หรือว่าจ้างจากสถาบัน
ที่จัดตั้งและจด
ทะเบียนในประเทศ
ไทย (2)
1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่
จํากัด 3) อนุญาต
ต่างชาติที่เป็นรูป
บริษัทจํากัดจด

1) 2) ไม่จํากัด 3)
อนุญาตต่างชาติที่เป็น
รูปบริษัทจํากัดจด
ทะเบียนในไทย ถือหุ้น
ไม่เกิน 49% และ
จํานวนผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ต้องน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
ของบริษัท 4) ผู้สอน
ต่างชาติต้องได้รับเชิญ
หรือว่าจ้างจากสถาบันที่
จัดตั้งและจดทะเบียนใน
ประเทศไทย(2)

1) 2) ไม่จํากัด 3)
อนุญาตต่างชาติที่
เป็นรูปบริษัทจํากัด
จดทะเบียนในไทย
โดยถือหุ้นไม่เกิน
49% และจํานวนผู้
ถือหุ้นต่างชาติต้อง
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนผู้ถือหุ้น
ทั้งหมดของบริษัท
4) ผู้สอนต่างชาติ
ต้องได้รับเชิญหรือ
ว่าจ้างจากสถาบันที่
จัดตั้งและจด
ทะเบียนในประเทศ
ไทย(2)

1) 2) ไม่จํากัด 3)
อนุญาตต่างชาติที่
เป็นรูปบริษัทจํากัด
จดทะเบียนในไทย
โดยถือหุ้นไม่เกิน
49% และจํานวนผู้
ถือหุ้นต่างชาติต้อง
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนผู้ถือหุ้น
ทัง้ หมดของบริษัท
4) ผู้สอนต่างชาติ
ต้องได้รับเชิญหรือ
ว่าจ้างจากสถาบัน
ที่จัดตั้งและจด
ทะเบียนในประเทศ
ไทย(2)

1)ไม่ผูกพัน 2) ไม่จํากัด
3)ไม่ผูกพัน 4) ผู้สอน
ต่างชาติต้องได้รับเชิญ
หรือว่าจ้างจากสถาบันที่

1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่
จํากั ด 3) ไม่ผู กพั น
4) ผู้สอนต่างชาติ
ต้อ งได้ รั บ เชิ ญ หรื อ

1) ไม่ผูกพัน 2)ไม่
จํากัด 3)ไม่ผูกพัน
4) ผู้สอนต่างชาติ
ต้องได้รับเชิญหรือ
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กิจกรรม

กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

(products)
(1) บริการข้ามพรมแดน
สูง (อนุปริญญา) (CPC
9231)

WTO
AFAS (9th)
(2) การบริโภคในต่างประเทศ

TAFTA
JTEPA
(3) การจัดตั้งธุรกิจ

ถือหุ้นไม่เกิน 49%
ของทุนจดทะเบียน
จํานวนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติต้องน้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือ
หุ้นทั้งหมดของบริษัท
/ นิติบุคคลมีกรรมการ
และกรรมการผู้จดั การ
(ถ้ามี) ไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งต้องมีสัญชาติไทย

ระดับปริญญาหรือ
เทียบเท่า
(สาขาวิทยาศาสตร์

1) 2) ไม่จํากัด 3)

1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่
อนุญาตต่างชาติที่เป็น จํากัด 3) จํานวนคน
รูปบริษัทจํากัดจด
ต่างด้าวต้องไม่เกิน
ทะเบียนในไทย โดย
60% ของจํานวน
ถือหุ้นไม่เกิน 70%

ACFTA
AKFTA
(4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา

ทะเบียนในไทย โดย จัดตั้งและจดทะเบียนใน
ถือหุ้นไม่เกิน 49%
ประเทศไทย (2)
ของทุนจดทะเบียน
จํานวนกรรมการสภา
สถาบันอย่างน้อยกึ่ง
หนึ่งต้องมีสัญชาติไทย
โดยผู้จัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนต้องปฏิบัติตาม
พรบ.
สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546
4) ผู้สอนต่างชาติต้อง
ได้รับเชิญหรือว่าจ้าง
จากสถาบันที่จัดตั้ง
และจดทะเบียนใน
ประเทศไทย (2)

ว่าจ้างจากสถาบันที่
จั ด ตั้ ง แ ล ะ จ ด
ทะเบียนในประเทศ
ไทย(2)

AANZFTA
ว่าจ้างจากสถาบัน
ที่จัดตั้งและจด
ทะเบียนในประเทศ
ไทย(2)
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กิจกรรม

กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

(products)
(1) บริการข้ามพรมแดน
และเทคโนโลยี) (CPC
92390)

WTO
AFAS (9th)
(2) การบริโภคในต่างประเทศ
ของทุนจดทะเบียน
และดําเนินธุรกิจใน
ลักษณะการร่วมทุน
กับบุคคลหรือนิติ
บุคคลสัญชาติไทย
เท่านั้น

TAFTA
JTEPA
(3) การจัดตั้งธุรกิจ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใน
สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน /อนุญาตให้
จัดตั้ง
สถาบันการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
รวมถึงด้าน life
sciences,
biotechnology
และ
nanotechnology
/ตั้งอยู่นอก
กรุงเทพฯ และ เขต
เมือง /จํานวน
กรรมการสภา
สถาบันต้องเป็นคน
ไทยอย่างน้อยกึ่ง
หนึ่ง

ACFTA
AKFTA
(4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา

AANZFTA
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กิจกรรม

กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

(products)
(1) บริการข้ามพรมแดน
ระดับปริญญาหรือ
เทียบเท่า(CPC 9239)
การศึกษาผู้ใหญ่
การศึกษาวิชาชีพและ
การฝึกอบรมระยะสั้น
(CPC 92400)

WTO
AFAS (9th)
(2) การบริโภคในต่างประเทศ

1)ไม่ผูกพัน 2)ไม่
จํากัด 3) อนุญาต
ต่างชาติที่เป็นรูป
บริษัทจํากัดจด
ทะเบียนในไทย โดย
ถือหุ้นไม่เกิน 49%
และจํานวนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติต้องน้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนผู้ถือหุ้น
ทั้งหมดของบริษัท
4)ไม่ผูกพัน

1) 2) ไม่จํากัด 3)
อนุญาตต่างชาติที่เป็น
รูปบริษัทจํากัดจด
ทะเบียนในไทย โดย
ถือหุ้นไม่เกิน 49%
ของทุนจดทะเบียน
และจํานวนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติต้องน้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนผู้
ถือหุ้นทั้งหมดของ
บริษัท

TAFTA
JTEPA
(3) การจัดตั้งธุรกิจ

1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่
จํากัด 3) อนุญาต
ต่างชาติที่เป็นรูป
บริษัทจํากัดจด
ทะเบียนในไทย โดย
ถือหุ้นไม่เกิน 49%
ของทุนจดทะเบียน
และจํานวนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติต้องน้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนผู้
ถือหุ้นทั้งหมดของ
บริษัท 4) ผูส้ อน
ต่างชาติต้องได้รับเชิญ
หรือว่าจ้างจากสถาบัน
ที่จัดตั้งและจด
ทะเบียนในประเทศ
ไทย (2)

ACFTA
AKFTA
(4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา

1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่
จํากัด 3) อนุญาต
ต่างชาติที่เป็นรูป
บริษัทจํากัดจด
ทะเบียนในไทย โดย
ถือหุ้นไม่เกิน 49%
และจํานวนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติต้องน้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนผู้ถือหุ้น
ทั้งหมดของบริษัท
4) ผู้สอนต่างชาติ
ต้องได้รับเชิญหรือ
ว่าจ้างจากสถาบันที่
จัดตั้งและจด
ทะเบียนในประเทศ
ไทย (2)

AANZFTA

1)ไม่ผูกพัน 2)ไม่
จํากัด 3) อนุญาต
ต่างชาติที่เป็นรูป
บริษัทจํากัดจด
ทะเบียนในไทย
โดยถือหุ้นไม่เกิน
49% และจํานวนผู้
ถือหุ้นต่างชาติต้อง
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนผู้ถือหุ้น
ทั้งหมดของบริษัท
4) ผู้สอนต่างชาติ
ต้องได้รับเชิญหรือ
ว่าจ้างจากสถาบัน
ที่จัดตั้งและจด
ทะเบียนในประเทศ
ไทย(2)
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กิจกรรม

กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

(products)
(1) บริการข้ามพรมแดน
การศึกษาอื่นๆ
โรงเรียนสอน
ภาษาต่างประเทศ
(CPC92900)

WTO
AFAS (9th)
(2) การบริโภคในต่างประเทศ
1) 2) ไม่จํากัด 3)
อนุญาตต่างชาติที่เป็น
รูปบริษัทจํากัดจด
ทะเบียนในไทย โดย
ถือหุ้นไม่เกิน 49%
ของทุนจดทะเบียน
จํานวนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติต้องน้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือ
หุ้นทั้งหมดของบริษัท
/ นิติบุคคลมีกรรมการ
และกรรมการผู้จดั การ
(ถ้ามี) ไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งต้องมีสัญชาติไทย

TAFTA
JTEPA
(3) การจัดตั้งธุรกิจ
1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่
จํากัด 3) อนุญาต
ต่างชาติที่เป็นรูป
บริษัทจํากัดจด
ทะเบียนในไทย โดย
ถือหุ้นไม่เกิน 49%
ของทุนจดทะเบียน
และจํานวนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติต้องน้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนผู้
ถือหุ้นทั้งหมดของ
บริษัท 4) ผูส้ อน
ต่างชาติต้องได้รับเชิญ
หรือว่าจ้างจากสถาบัน
ที่จัดตั้งและจด
ทะเบียนในประเทศ
ไทย (2)

ACFTA
AKFTA
(4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา
1)ไม่ผูกพัน 2) ไม่จํากัด
3)ไม่ผูกพัน 4) ผู้สอน
ต่างชาติต้องได้รับเชิญ
หรือว่าจ้างจากสถาบัน
ที่จัดตั้งและจดทะเบียน
ในประเทศไทย และมี
คุณสมบัติ(2)

1) ไม่ผูกพัน 2) ไม่
จํากัด 3) อนุญาต
ต่างชาติที่เป็นรูป
บริษัทจํากัดจด
ทะเบียนในไทย โดย
ถือหุ้นไม่เกิน 49%
และจํานวนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติต้องน้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนผู้ถือหุ้น
ทั้งหมดของบริษัท
4) ผู้สอนต่างชาติ
ต้องได้รับเชิญหรือ
ว่าจ้างจากสถาบันที่
จัดตั้งและจด
ทะเบียนในประเทศ
ไทย (2)

AANZFTA
1)ไม่ ผู ก พั น 2)ไม่
จํากัด 3) อนุญาต
ต่ า งชาติ ที่ เ ป็ น รู ป
บ ริ ษั ทจํ า กั ด จ ด
ทะเบี ย นในไทย
โดยถื อ หุ้ น ไม่ เ กิ น
49% ของทุ น จด
ท ะ เ บี ย น แ ล ะ
จํ า น วนผู้ ถื อ หุ้ น
ต่ า งชาติ ต้ อ งน้ อ ย
กว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของ
จํ า น วนผู้ ถื อ หุ้ น
ทั้งหมดของบริษัท
4) ผู้สอนต่างชาติ
ต้องได้รับเชิญหรือ
ว่าจ้างจากสถาบัน
ที่ จั ด ตั้ ง แ ล ะ จ ด
ท ะ เ บี ย น(2) ใ น
ประเทศไทย

หมายเหตุ
(1) ผู้จัดการของนิติบุคคลหรือผู้แทนของนิติบุคคล ที่ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน ต้องมีสญ
ั ชาติไทย /ผูอ้ ํานวยการและรองผู้อํานวยการ ต้องมีสัญชาติไทย /ผู้จัดการโรงเรียน/ผู้จดั การ
ฝุายบริหาร ต้องมีสัญชาติไทย
(2) มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตรงตามหลักเกณฑ์ของสถาบันการศึกษานั้นๆ หรือของกระทรวงศึกษาธิการ พํานักได้ไม่เกิน 1 ปี หรือตามสัญญาว่าจ้างแล้วแต่ว่าระยะเวลาใดสั้นกว่า
และสามารถขอต่อเวลาได้
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7. การเปิดตลาดสาขา การศึกษา ของประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้ ความตกลง AFAS (ชุดที่ 9)

การเปดตลาดสาขา การศึกษา ของประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต ความตกลง AFAS (ชุดที่ 9)
ประเทศ/กิจกรรม

รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจที่
อนุญาตภายใต AFAS

921 : ประถมศึกษา สาย
สามัญศึกษาในประเทศ และ
นานาชาติ

ไทย

ตางชาติถือหุนไมเกิน 49% /
จํานวนผูถือหุนตางชาติตองนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมด/ผู ไมกาํ หนดสัดสวนการถือหุน
ขอรับใบอนุญาต ผอ. ผจก. ตอง ของตางชาติ ขึ้นอยูกบั การ
มีสัญชาติไทย /กรรมการสภา
พิจารณาอนุญาต
สถาบันจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ตองมีสัญชาติไทย

ลาว
1)จัดตั้งบริษัทในรูปJoint
venture กับคนชาติ 2)
ตางชาติถอื หุนได 100% 3)
สาขาหรือสํานักงานตัวแทน
ทั้งนี้ จะมีการพิจารณา
economic need testกอน
อนุญาต ไดแก จํานวน
สถาบันการศึกษาในแตละพื้นที่
ภูมิศาสตร เสถียรภาพของตลาด
และขนาดทางภูมิศาสตร

กรรมการและกรรมการ
ผูจัดการ (ถามี) ไมนอ ยกวากึ่ง
หนึ่งตองมีสัญชาติไทย เปด
ตลาดเฉพาะระดับกอนวัยเรียน

922 : มัธยมศึกษาตอนตนปลาย และ เทคนิควิชาชีพ
สําหรับคนปกติและคนพิการ

923 : อนุปริญญา และ
อุดมศึกษา

กัมพูชา

ไมเปดตลาด เทคนิควิชาชีพ
สําหรับคนพิการ

เมียนมา

1)ตางชาติถอื หุนได100%
2)Joint venture กับคนชาติ
หรือหนวยงานรัฐ 3) รูปแบบ
ใดๆ ที่มีสัญญาซึ่งตกลงกันทั้ง2
ฝาย

บรูไน

1)จัดตั้งธุรกิจโดยทําBusiness
Co-operation contract 2)
จัดตั้งบริษัทในรูป Joint
venture กับคนชาติ 3)ตางชาติ
ถือหุนได100%

จัดตั้งบริษัทในรูป Joint
Venture กับคนชาติ โดย
ตางชาติถอื หุนไมเกินรอยละ 51
และจํานวนผูจัดการอาวุโสสวน
ใหญตอ งเปนคนบรูไน

เปดตลาดเฉพาะ โรงเรียน
นานาชาติ

เฉพาะมัธยมตอนตน

Joint Venture ตางชาติถอื หุน
ไมเกินรอยละ 51 เปดตลาด
ไมรวมคณะวิศวกรรมศาสตร
จะมีการพิจารณา
เฉพาะอนุปริญญา ดาน
แพทย กฎหมาย สถาปตยกรรม
economic need test กอน
Polytechnique Machine
ทั้งระดับปริญญาตรี-โท
อนุญาต
และ Electrical

กรรมการและกรรมการผูจัดการ
(ถามี) ไมนอ ยกวากึ่งหนึ่งตองมี
สัญชาติไทย เปดตลาดเฉพาะ
การสอนภาษาตางประเทศ

สถาบันฝกอบรม ไดแก (1)
automated manufacturing
technology; (2) advanced
materials technology; (3)
biotechnology; (4)
electronic; (5) information
technology (5) avionics
และการฝกอบรมคอมพิวเตอร
ขั้นสูง

เปดตลาดเฉพาะ การสอน
ภาษาระยะสั้น

ระยะเวลาการเรียนไมเกิน 3
เดือน หรือเปน ศูนยพฒ
ั นา
ทักษะ

รวมถึงการสอน
ภาษาตางประเทศ

เปดตลาดเฉพาะการสอน
ภาษาตางประเทศ

สิงคโปร

จัดตั้งบริษัทในรูป Joint
ไมกาํ หนดสัดสวนการถือหุน
Venture กับคนชาติ โดย
ของตางชาติ ขึ้นอยูกบั การ
ตางชาติถอื หุนไมเกินรอยละ 51 พิจารณาอนุญาต

Joint Venture ตางชาติถอื หุน
เฉพาะโรงเรียนนานาชาติ
ไมเกินรอยละ 49 เปดเฉพาะ
ระดับ มัธยมตน หรือ /
เปดตลาดเฉพาะ นานาชาติ อาชีวศึกษา ดาน Electronic
โรงเรียนเอกชน อาชีวศึกษา
Automotive
สําหรับคนปกติ และคนพิการ

เปดตลาดเฉพาะการสอนภาษา
และบริหารธุรกิจ

ผูกพันการเปดตลาด

จัดตั้งบริษัทในรูป Joint
Venture กับคนชาติ โดย
ตางชาติถอื หุนตามที่กาํ หนด
และตองมีความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาทองถิ่นใน
เมืองที่กาํ หนด

มาเลเซีย

เปดตลาดเฉพาะ นานาชาติ

ระดับอนุปริญญา กรรมการ
และกรรมการผูจัดการ (ถามี)
ไมนอ ยกวากึ่งหนึ่งตองมีสัญชาติ
ไทย ระดับมหาวิทยาลัย
กรรมการสภาไมนอ ยกวากึ่ง
หนึ่งตองมีสัญาชาติไทยทั้งนี้
เฉพาะ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ตางชาติถอื หุนได
70% นอกนั้น 49%

ไมผูกพันการเปดตลาด

อินโดนีเซีย

รวมถึงระดับกอนวัยเรียน

924 : การศึกษาผูใหญ ที่เปน เปดตลาด เฉพาะหลักสูตร
การศึกษานอกระบบ
วิชาชีพ หรือ หลักสูตรระยะสั้น

929 : การศึกษาประเภทอื่นๆ

เวียดนาม

ไมรวม การศึกษาใหแกคน
สิงคโปร และการสอนกีฬา

ไมรวม การศึกษาใหแกคน
สิงคโปร และการสอนกีฬา

ไมรวม หลักลูตรฝกหัดแพทย

Joint Venture ตางชาติถอื หุน
จะมีการพิจารณา economic
ไมเกินรอยละ51 เฉพาะการ
need test กอนอนุญาต
สอนภาษา

Joint Venture ตางชาติถอื หุน
ไมเกินรอยละ 49 เปดตลาด
เฉพาะกีฬาฟุตบอล และ หมาก
รุก

อางอิง ตารางขอผูกพันเปดตลาดการคาบริการชุดที่ 9 ภายใตกรอบความตกลงวาดวยบริการของอาเซียน (AFAS)
สํานักการคาบริการและการลงทุน กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย
จัดทําเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 (คําแปลอยางไมเปนทางการ)

ฟลปิ ปนส

-
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8. ข้อเรียกร้องของคู่เจรจา
บริการการศึกษาเป็นบริการส่งออกที่สําคัญของหลายประเทศแต่กลับเป็นสาขาที่ประเทศสมาชิก
WTO ผู กพัน การเปิ ดตลาดน้ อยที่สุดรองจากบริการด้านพลั งงาน ทําให้ ประเทศผู้ นําในสาขานี้ นําโดย
สหรั ฐ อเมริ ก าพยายามผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศสมาชิ ก WTO อื่ น ๆเปิ ด ตลาด ทั้ ง นี้ มี 5 ประเทศสมาชิ ก
ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุน และสวิตเซอร์แลนด์ ได้นําเสนอข้อเสนอของ
ประเทศ (Country proposal) ให้แก่สํานักเลขาธิการ WTO เวียนให้แก่ประเทศสมาชิกเพื่อแสดงท่าที จุดยืน
ทัศนะ และเจตน์ จํ านงให้ ป ระเทศต่างๆ พิจารณาเปิดตลาดบริการการศึกษาแก่กันมากขึ้น ข้อเสนอของ
ประเทศเหล่านี้ มีดังนี้
ข้อเสนอของสหรัฐอเมริกา
สหรัฐฯ ชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของการขยายตัวของการศึกษาในระดับสูง การศึกษาผู้ใหญ่ และการ
ฝึกอบรมนอกหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาข้ามพรมแดนผ่านอินเทอร์เน็ต และยังมีแนวคิดว่า รัฐบาล
ทุกประเทศมีบทบาทที่สําคัญอย่างยิ่งในด้านการศึกษา โดยหลายประเทศได้อนุญาตให้มีการจัดการศึกษา
ภาคเอกชนร่วมกับการจัดการศึกษาภาครัฐ โดยรัฐบาลสหรัฐฯ มุ่งมั่นให้การศึกษาภาคเอกชนเป็นเพียงส่วน
เสริมให้กับการจัดการศึกษาภาครัฐ มิใช่เป็ นการแทนที่การจัดการศึกษาภาครัฐ ทั้งนี้ ข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ
คือ ขอให้ป ระเทศสมาชิกลดและยกเลิ กอุปสรรคการเข้าสู่ตลาดของบริการการศึกษาเอกชนในการศึกษา
ระดับ อุด มศึกษา การศึก ษาผู้ ใหญ่ และการศึกษาอื่นๆ (รวมถึง การฝึ กอบรมและการจัด การทดสอบทาง
การศึกษา) แต่ไม่รวมถึงการศึกษาระดับประถมและมัธยม
ข้อเสนอของนิวซีแลนด์
นิวซีแลนด์ได้ชี้ให้เห็นว่า การศึกษาเป็นสิ่งสําคัญต่อประชาชนทุกคนและส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของชาติ รัฐบาลแต่ละประเทศควรต้องหาจุดสมดุลระหว่างการจัดลําดับความสําคัญของการจัด
การศึกษาของชาติกับการลดอุปสรรคต่อการค้าเสรีบริการด้านการศึกษา นอกจากนี้ยังเน้นว่า การบริการทาง
การศึกษามีความสําคัญมากขึ้นเป็นลําดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาระหว่างประเทศ แต่บริการการศึกษา
กลับเป็นสาขาที่ประเทศสมาชิกผูกพันน้อยที่สุดรองจากบริการด้านพลังงาน ซึ่งอาจเนื่องมาจากการมองว่า
การศึกษาเป็ นการให้บริการสาธารณะที่เป็นหน้าที่ของรัฐในการให้บริการ อย่างไรก็ตาม ข้อเรียกร้องของ
นิวซีแลนด์จํากัดอยู่ที่การศึกษาเอกชนเท่านั้น โดยการศึกษาที่นิวซีแลนด์สนใจ คือ การศึกษาอื่นๆ รวมถึง
การศึกษาชุมชนและบริการนายหน้าทางการศึกษา
ข้อเสนอของออสเตรเลีย
ออสเตรเลี ย ตระหนั กถึ ง บทบาทสํ า คั ญของรัฐ บาลทุ ก ประเทศในการสนับ สนุน งบประมาณด้ า น
การศึกษา การจัดการและออกกฎระเบียบต่างๆด้านการศึกษา รวมถึงการร่วมกับพันธมิตรทั้งภาคเอกชนและ
องค์กร NGOs ในการพัฒนาการศึกษา โดยออสเตรเลียมีความเห็นว่า การเปิดเสรีด้านบริการการศึกษาเป็น
หนทางสําคัญที่จ ะเปิ ดโอกาสให้ป ระชาชนในทุกประเทศเข้าถึงการศึกษาในหลากหลายสาขาและรูปแบบ
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และวัฒ นธรรม สร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งบุคคล กลุ่ม และ
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สถาบันต่างๆ ทั้งนี้ ออสเตรเลียได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆที่ยังไม่ผู กพันการเปิดตลาดในสาขาการศึก ษา
พิจารณาเปิดตลาดเพิ่มเติม หรือเท่ากับที่ออสเตรเลียเสนอเปิดตลาด
ข้อเสนอของญี่ปุ่น
ญี่ปุนได้ชี้ให้แต่ละประเทศเห็น ถึงความสําคัญในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและการวิจัย เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเพื่อบรรลุวัตุประสงค์ดังกล่า ว ควรมีการ
เปิดเสรีด้านการศึกษาในระดับที่เหมาะสมควบคู่ไปกับมาตรการต่างๆของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม จากการที่
ระบบการศึกษาแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศเนื่องจากความแตกต่างทางพื้นฐานสังคมหรือระดับการพัฒนา
ดังนั้น การเปิดเสรีด้านการศึกษาเป็นเรื่องที่รัฐบาลแต่ละประเทศควรพิจารณาอย่างรอบคอบ นอกจากนี้ อีก
ประเด็ น ที่ ค วรพิ จ ารณาคื อ การพั ฒ นาตามกระแสโลกาภิ วั ต น์ ตลอดจนความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศทําให้เกิดข้อกังวลในเรื่องการรักษาคุณภาพการศึกษาข้ามชาติที่ให้บริการข้ามพรมแดน เพื่อเป็น
การคุ้มครองสิทธิของผู้เรียน รัฐบาลแต่ละประเทศควรต้องพิจารณาและให้ความสําคัญกับระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อเสนอของสวิตเซอร์แลนด์
สวิตเซอร์แลนด์ได้อธิบายระบบการศึกษาในสวิตเซอร์แลนด์ การร่วมมือกันของการศึกษาทั้งในภาครัฐ
และการศึกษาภาคเอกชนในการพัฒนาระบบการศึกษาโดยรวมของประเทศ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ
ตนว่า การปฏิบัติตามข้อผู กพันใน GATS ในสาขานี้ ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ในทางตรงข้าม
กลับเป็นการกระตุ้นการพัฒนาให้มีสภาพแวดล้อมที่เปิดสําหรับการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน ทําให้
สวิตเซอร์ แลนด์ ส ามารถตอบสนองต่อความต้ องการของตลาดการศึกษาได้ เป็นอย่างดี อี กทั้งยังเป็นการ
เสริมสร้างแรงดึงดูดของประเทศในการเป็นศูนย์กลางนานาชาติ ทั้งนี้ สวิตเซอร์แลนด์สนับสนุนให้ประเทศ
สมาชิกพิจารณาหาแนวทางของตนเองในการกําหนดรูปแบบการศึกษาให้เหมาะสมกับข้อผูกพัน ใน GATS เพื่อ
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในด้านการให้บริการการศึกษา
ในส่วนของไทย มีประเทศที่ยื่นข้อเรียกร้องให้ ไทยเปิดตลาดบริการด้านการศึกษาภายใต้ GATS 6 ประเทศ
ได้แก่ (1) ญี่ปุน (2) สาธารณรัฐเกาหลี (3) จีน (4) นิวซีแลนด์ (5) สหรัฐอเมริกา และ (6)
ออสเตรเลีย โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ญี่ปุ่น
- บริการด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CPC 923) บริการด้านการศึกษาผู้ใหญ่ (CPC 924) และบริการด้าน
การศึกษาอื่นๆ (CPC 929) : ขอให้ไทยผูกพันในการค้าบริการรูปแบบที่ 1 2 และ 3 ทั้งด้าน market access
และ national treatment อย่างไม่มีข้อจํากัดใดๆ
- คาดหวังให้ไทยเปิดเสรีในการบริการด้านการศึกษาผู้ใหญ่และบริการด้านการศึกษาอื่นๆ ในระดับที่สูงกว่า
บริการด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- ขอให้ปรับปรุงเรื่องความโปร่งใสของกฎระเบียบและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในไทย
สถานะปัจจุบัน ไทยเปิดเสรีทั้ง 3 สาขา ในรูปแบบที่ 2 และ 3 (ต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน 49%) แต่ไม่เปิดรูปแบบที่ 1
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(2) สาธารณรัฐเกาหลี
- บริการด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CPC 923) ขอให้ไทยผูกพันในสาขานี้ โดยอนุญาตให้หลักสูตรร่วม
(joint programs) สามารถให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการรับรองวิทยฐานะ รวมถึงให้สามารถ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันได้ ทั้งนี้ ขอให้ไทยผูกพันในการค้าบริการรูปแบบที่ 1 และ 2 อย่างไม่มี
ข้อจํ ากัดใดๆ และผู กพัน การค้าบริ การรู ปแบบที่ 3 โดยอนุญาตให้ ต่างชาติถือหุ้ นข้างมากหรือทั้ งหมดใน
สถาบันอุดมศึกษาได้
สถานะปัจจุบัน ไทยเปิดเสรี ในรูปแบบที่ 2 และ 4 แต่ไม่เปิดรูปแบบที่ 1 และ 3
- บริการด้านการศึกษาผู้ใหญ่ (CPC 924) ขอให้ไทยผูกพันในการค้าบริการรูปแบบที่ 3 ทั้งด้าน market
access และ national treatment อย่างไม่มีข้อจํากัดใดๆ
สถานะปัจจุบัน ไทยเปิดเสรี ในรูปแบบที่ 2 3 (ต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน 49%) และ 4 แต่ไม่เปิดรูปแบบที่ 1
- บริการด้านการศึกษาอื่นๆ (CPC 929) ขอให้ไทยผูกพันในการค้าบริการรูปแบบที่ 3 ทั้งด้าน market
access และ national treatment อย่างไม่มีข้อจํากัดใดๆ ในการบริการสอนภาษา ศิลปะและกีฬา และ
อาชีวศึกษา
สถานะปัจจุบัน ไทยเปิดเสรีบริการสอนภาษา ในรูปแบบที่ 2 3 (ต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน 49%) และ 4 แต่ไม่
เปิดรูปแบบที่ 1
(3) จีน
- บริการด้านการศึกษาอื่นๆ (CPC 929) รวมถึงบริการสอนภาษา: ขอให้ไทยผูกพันในการค้าบริการรูปแบบที่
2 และ 3 ทั้งด้าน market access และ national treatment (เฉพาะในรูปแบบที่ 2) อย่างไม่มีข้อจํากัดใดๆ
และผู ก พั น ในการค้ า บริ ก ารรู ป แบบที่ 4 โดยอนุ ญ าตให้ ช าวต่ า งชาติ ที่ ไ ด้ รั บ เชิ ญ หรื อ ว่ า จ้ า งจาก
สถาบันการศึกษาของไทยหรืออื่นๆ สามารถเข้ามาทํางานในไทยได้
สถานะปัจจุบัน ไทยเปิดเสรีบริการในรูปแบบที่ 2 และ 4 แต่ไม่เปิดรูปแบบที่ 1 และ 3
(4) นิวซีแลนด์
- บริการด้านการศึกษาทั้งหมด (CPC 921, 922, 923, 924, 929 รวมถึงการศึกษาชุมชนและบริการนายหน้า
ทางการศึกษา) : ขอให้ไทยผูกพันทั้งด้าน market access และ national treatment ในการค้าบริการ
รูปแบบที่ 1 2 และ 3 อย่างไม่มีข้อจํากัดใดๆ และผูกพันในการค้าบริการรูปแบบที่ 4 ตามข้อผูกพันทั่วไปที่ใช้
กับการค้าบริการทุกสาขา (horizontal commitments)
สถานะปัจจุบัน ภายใต้ AANZFTA ไทยเปิดเสรีบริการ
 ระดับประถมอื่นๆ (CPC 921) มัธยมตอนต้น (CPC 922) เปิดรูปแบบที่ 2 3 ต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน 49%
และ 4 แต่ไม่เปิดรูปแบบที่ 1
 เทคนิคและวิชาชีพ (CPC 9223) และ เทคนิคและวิชาชีพสําหรับคนพิการ (CPC 9224) เปิดรูปแบบที่ 1-4
(ต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน 49%)
 อุดมศึกษา (CPC 9231) เปิดรูปแบบที่ 2 และ 4 ไม่เปิด 1 และ 3
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 การศึกษาผู้ใหญ่ (วิชาชีพและฝึกอบรมระยะสั้น) (CPC 924) เปิดในรูปแบบที่ 2 3 4 ต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน
49%) แต่ไม่เปิดในรูปแบบที่ 1
 การศึกษาอื่นๆ (CPC 929) เปิดในรูปแบบที่ 2 3 4 (ต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน 49%) แต่ไม่เปิดในรูปแบบที่ 1
(5) สหรัฐอเมริกา
- บริการด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CPC 923) การบริการด้านการศึกษาผู้ใหญ่ (CPC 924) และบริการ
ด้านการศึกษาอื่นๆ (CPC 929) รวมถึงการฝึกสอนพนักงาน การทดสอบความสามารถทางภาษาและความรู้
ขอให้ไทยผูกพันในการค้าบริการรูปแบบที่ 1 2 และ 3 ทั้งด้าน market access และ national treatment
อย่างไม่มีข้อจํากัดใดๆ
สถานะปัจจุบัน ภายใต้ WTO บริการด้านการศึกษา การศึกษาผู้ใหญ่ (CPC 924) ไทยเปิดเสรีบริการใน
รูปแบบที่ 2 และ 3 แต่ไม่เปิดรูปแบบที่ 1 และ 4
(6) ออสเตรเลีย
- บริการด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CPC 923) การบริการด้านการศึกษาผู้ใหญ่ (CPC 924) และบริการ
ด้านการศึกษาอื่นๆ (CPC 929) เฉพาะในส่วนของสถาบันการศึกษาเอกชน ขอให้ไทยผูกพันในการค้าบริการ
รูปแบบที่ 1 2 3 และ 4 ทั้งด้าน market access และ national treatment
สถานะปัจจุบัน บริการด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CPC 923) ไทยเปิดเสรีบริการในรูปแบบที่ 2 3
(ต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน 60%) และ 4 แต่ไม่เปิดรูปแบบที่ 1
อย่ างไรก็ต าม ประเทศพัฒ นาแล้ ว และกําลั งพัฒ นาบางประเทศ เห็ นว่ า วิธี การเจรจาเปิด ตลาด
แบบเดิม คือ bilateral request/offer approach ไม่สามารถผลักดันให้การเจรจาคืบหน้าได้ จึงต้องการ
ผลักดันให้มีวิธีการเจรจาแบบใหม่เพื่อเสริมการเจรจาในระหว่างสมาชิก โดยในข้อเสนอแบบใหม่นี้ จะมีการ
ระบุเปูาหมายของจํานวนสาขาบริการที่ต้องเปิดตลาด (quantitative target) และยังมีข้อเสนอให้กําหนด
ระดับการเปิดตลาดขั้นต่ําของแต่ละสาขาที่เป็นเปูาหมาย (Model schedule) ซึ่งเป็นการกําหนดเปูาหมายใน
เชิงคุณภาพ (qualitative target) ดังนั้น ในการประชุมระดับรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกที่ฮ่องกง ที่จัดขึ้นเมื่อ
เดือนธันวาคม 2548 ที่ประชุมจึงได้ประกาศปฏิญญารัฐมนตรีที่กําหนดให้ประเทศสมาชิกยื่นข้อเรียกร้องแบบ
กลุ่ม (plurilateral approach) ต่อสมาชิกกลุ่มเปูาหมายภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 หรือโดยเร็วที่สุด
หลังจากวันดังกล่าว ซึ่งจนถึงขณะนี้มีการรวมกลุ่ม plurilateral groups แล้ว 17 กลุ่ม เพื่อยื่น plurilateral
requests ต่อประเทศเปูาหมาย โดยไทยได้รับการทาบทามให้เข้าร่วมกลุ่ม plurilateral group เพื่อเรียกร้อง
ในเรื่องบริการข้ามพรมแดน บริการโดยบุคคลธรรมดา โสตทัศน์ สิ่งแวดล้อม และการยกเลิกการให้การปฏิบัติ
เป็นพิเศษต่อบางประเทศ
นอกจากนี้ ไทยยังได้รับ plurilateral requests จํานวน 14 ฉบับ ซึ่งประกอบด้วยบริการสาขาต่างๆ
รวมถึงบริการด้านการศึกษาด้วย ทั้งนี้ สรุปสาระของ plurilateral request สาขาการศึกษาได้ดังนี้
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-

นิ ว ซี แ ลนด์ เ ป็ น แกนนํ า ร่ ว มด้ ว ย ออสเตรเลี ย ไต้ ห วั น มาเลเซี ย และสหรั ฐ อเมริ ก า (รวม 5
ประเทศ)

-

ยื่นข้อเรียกร้องต่อ 22 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย

-

เรี ย กร้ อ งให้ ผู ก พั น หรื อ ปรั บ ปรุ ง ข้ อ ผู ก พั น ในบริ ก ารการศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ( higher
education: CPC 923) และบริการการศึกษาอื่นๆ (other education: CPC 929) ทั้งนี้ เฉพาะ
การศึกษาภาคเอกชนเท่านั้น ไม่รวมถึงการศึกษาที่ให้บริการโดยภาครัฐ

-

ขอให้ผูกพันในทุก mode of supply ประกอบด้วย
- Mode 1 และ 2 ขอให้ยกเลิกข้อจํากัดการเข้าสู่ตลาดและการปฎิบัติเยี่ยงคนชาติ
- Mode 3 ขอให้ยกเลิกข้อจํากัดการเข้าสู่ตลาดและการปฏิบัติเยีย่ งคนชาติ
- Mode 4 ผูกพันใน horizontal commitments โดยอนุญาตให้บุคคลธรรมดาเข้าไป
ให้บริการด้านการศึกษาได้

9. ข้อเรียกร้องที่ไทยยื่นต่อประเทศอื่น
ในการเจรจาภายใต้ WTO ไทยได้ยื่นข้อเรียกร้องเปิดตลาดในสาขาการศึกษาต่อ 13 ประเทศ ได้แก่
สหรั ฐ ฯ สหภาพยุ โรป ญี่ ปุ น ออสเตรเลี ย จี น จี น ไต้ ห วั น นิ วซี แลนด์ สิ งคโปร์ ปานามา แคนาดา ฮ่ องกง
สวิตเซอร์แลนด์ และนอร์เวย์ โดยขอให้ประเทศเหล่านี้ เปิดตลาดสําหรับโรงเรียนสอนทําอาหารไทย ดนตรีไทย
และรําไทย (อยู่ภายใต้บริการการศึกษาอื่นๆ: CPC 929 ซึ่งครอบคลุมบริการด้านการศึกษาอื่นๆ ทั้งหมด เช่น
โรงเรียนสอนภาษา โรงเรียนสอนศิลปะและดนตรี การทดสอบความสามารถทางภาษาและความรู้ แต่ไม่รวมถึง
บริการการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา) โดยขอให้ผูกพันในการค้าบริการรูปแบบที่ 1 (การให้บริการข้าม
พรมแดน) รูปแบบที่ 2 (การบริโภคบริการในต่างประเทศ) และรูปแบบที่ 3 (การจัดตั้งหน่วยธุรกิจเพื่อให้บริการ)
ทั้งด้าน market access และ national treatment อย่างไม่มีข้อจํากัดใดๆ และผูกพันในการค้าบริการรูปแบบที่
4 (การเข้ามาให้บริการของคนต่างชาติ) โดยอนุญาตให้ผู้ให้บริการคนไทยที่ได้รับประกาศนียบัตรในไทยในการ
สอนทําอาหารไทย ดนตรีไทย และรําไทย และได้รับเชิญหรือว่าจ้างตามสัญญาสามารถเข้าไปทํางานในประเทศ
เหล่านี้ได้
10. ความร่วมมือในเวทีต่างๆ
ประเทศไทยได้มีการประสานและจัดทําความตกลงเพื่อร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศภายใต้
การดําเนิ นงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ต่างประเทศจํานวนมาก เช่น โครงการแลกเปลี่ยน และฝึกอบรมนักศึกษา/อาจารย์ การจัดตั้งศูนย์การศึกษา
และสถาบันวิจัยต่างๆ ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งระดับพหุภาคีและทวิภาคี เช่น
- Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO RIHED) สํานักงาน
เลขาธิการซีมีโอ ได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอเป็นประจําทุกปี เพื่อเป็นเวทีกําหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการศึกษา และกําหนดแนวทางในการประสานความร่ว มมือระหว่างประเทศ
สมาชิกเพื่อพัฒนาการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี
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หน่วยงานของไทย คือ กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่ว มในเวทีดังกล่าว (การประชุมครั้งล่าสุด คือ ครั้งที่ 39
ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2559)
- โครงการแลกเปลี่ยนในระดับมหาวิทยาลัยในเอเชียและแปซิฟิก (University Mobility in Asia and
the Pacific – UMAP): เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ ภายใต้เงื่อนไขการรับรองการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัย ที่
เข้าร่วมโครงการ อันจะส่งผลให้เกิดการรับรองคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยในระดับสากลในระยะ
ยาว โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ
- การพั ฒ นาและความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต่ า งประเทศ เช่ น จี น กั ม พู ช า
เวียดนาม ออสเตรเลีย ออสเตรีย ฝรั่งเศส และแคนาดา เป็นต้น ซึ่งความร่วมมือต่างๆ เหล่านี้มุ่งเน้นด้าน
วิชาการและการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา นอกจากนี้ ได้มีโครงการพัฒนาผู้บริหาร โดยดําเนินงาน
ภายใต้โครงการ Thai University Administrator’s Shadowing Program (TUAS) ซึ่งจะส่งผู้บริหารระดับ
มหาวิทยาลั ย ของไทยไปศึกษาดูงานด้านการบริห ารจัดการมหาวิทยาลั ยในประเทศออสเตรเลี ย อังกฤษ
ฝรั่งเศส และแคนาดา
- การจั ดตั้งสํ านั กเลขานุ การเครื อข่ายมหาวิทยาลั ยอาเซียน (ASEAN University Network
Secretariat: AUNS) ขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย AUNS ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้น
นําในประเทศอาเซียน 17 แห่ง มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์
นักศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ระหว่างสมาชิกและเพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และความรู้ความเชี่ยวชาญในภูมิภาคอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคอื่นๆ โดยในปัจจุบันได้มี
ความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาสําคัญๆ ของอาเซียน ได้แก่ สหภาพยุโรป ญี่ปุน เกาหลี และจะขยายความ
ร่วมมือไปยังประเทศอื่นๆต่อไปในอนาคต
- การจั ด ทํ า ข้ อ ตกลงหรื อ บั น ทึ ก ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ (MOU) ระหว่ า ง
สถาบันการศึกษาไทยกับต่างประเทศ ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนบุคลากร การทําวิจัยร่วม การ
แลกเปลี่ยนข้อมูล และการจัดหลักสูตรการศึกษาร่วม เป็นต้น
นอกจากนี้ ภายใต้การดําเนินงานของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีการเจรจาเปิดตลาดด้านการ
บริการระหว่างไทยกับประเทศคู่เจรจาต่างๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่งในบางเวทีบริการการศึกษาได้
ถูกหยิบยกขึ้นมาให้มีการเปิดตลาดเพิ่มขึ้น และมีการจัดทําความร่วมมือทางด้านการศึกษาขึ้นด้วย โดยปัจจุบัน
ไทยมีความร่วมมือด้านการศึกษาภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างไทย-ออสเตรเลีย และ ไทย-ญี่ปุน

ไทย-ออสเตรเลีย
การเจรจา FTA ระหว่างไทย-ออสเตรเลีย หรือเรียกว่า TAFTA (Thailand-Australia Free Trade
Agreement) ได้ลงนามเสร็จสมบูรณ์ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 โดยในส่วนของการค้า
บริ การและการลงทุน นอกจากระบุ เรื่ องการเปิด ตลาดแล้ ว ยังรวมถึงความร่ว มมือระหว่างกันหลายด้า น
โดยเฉพาะด้านการศึกษา โดยมีกระทรวงศึกษาธิการเป็น หน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับฝุาย
ออสเตรเลียตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งล่าสุดได้มีการประชุมคณะทํางานร่วมด้านการศึกษาไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 4
(Australia-Thailand Joint Working Group on Education and Training Meeting : JWG) ณ
กรุงแคนเบอร์ร่า และนครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2558 คณะผู้แทนไทยและ
ออสเตรเลียได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) โดยมีเปูาหมายเพื่อมุ่งพัฒนาการศึกษาและการ
ฝึกอบรมในสาขาที่ทั้งสองฝุายมีความสนใจร่วมกัน โดยในด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งสองฝุายตกลงที่ จะ
สนับสนุนการเจรจาและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ และการจัดการศึกษาแบบ
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STEM Education และโรงเรียนคู่พัฒนา ในด้านอาชีวศึกษา จะเน้นการประเมินผลตามสมรรถนะที่เชื่อมโยง
กับภาคอุตสาหกรรม และในด้านอุดมศึกษา จะสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้เรียนของทั้งสองฝุาย การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ และการส่งเสริมสถาบันคู่พัฒนา สําหรับความร่วมมือในด้านภาษาอังกฤษ ฝุาย
ออสเตรเลียจะสนับสนุนไทยในการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา10
ไทย-ญี่ปุ่น
ไทยและญี่ปุนจะร่วมมือกัน ในด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผ่านการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล บุ คลากร นั กศึ กษา เยาวชน การจั ดให้ มีการฝึ กงาน (internship) การฝึ กอบรม (training) การจั ด
สัมมนาร่วม และการทําวิจัยร่วมในด้านต่างๆ ที่ สําคัญ อาทิ การฝึกอบรมทางเทคนิคและอาชีวศึกษา รวมถึง
การฝึกอบรมเทคโนโลยีการหล่อและออกแบบแม่พิมพ์ (Mould and Die) ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการเสริมสร้าง
ศักยภาพอุตสาหกรรมไทย เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น รวมถึงความร่วมมือด้านการศึกษาภาษาไทย
และภาษาญี่ปุน การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างศูนย์วิจัยและสถานศึกษาของสองประเทศ การยกระดับ
มาตรฐานการจัดการศึกษาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ซึ่งน่าจะช่วยเสริมความพยายามของ
ไทยในการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ อินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การถ่ายทอด
เทคโนโลยี เครื่ องมือและวิธีในการศึกษา การส่ งเสริมและการอํานวยความสะดวกให้ นักศึกษาของแต่ล ะ
ประเทศสามารถเข้าศึกษาในโครงการศึกษาของอีกประเทศหนึ่งได้ง่ายขึ้น การส่งเสริมให้มีโครงการการศึกษา
ด้านเทคนิคและในสาขาพิเศษ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาความสามารถและความชํานาญการ การส่งเสริมการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยและสถานศึกษาของประเทศหนึ่งในอีกประเทศหนึ่ง และการให้การฝึกอบรมแก่ประเทศที่สาม11
11. ท่าทีการเจรจาของไทย
ในภาพรวมผู้ประกอบการไทยในธุรกิจการศึกษายังไม่มีศักยภาพและความพร้อมที่จะออกไปแข่งขัน
กับต่างชาติ ยกเว้นการศึกษาในสาขาวิชาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ซึ่งยังมีความเป็นไปได้ที่จะแข่งขัน
เช่น โรงเรียนสอนทําอาหารไทย ดนตรีไทย รําไทย หัตถกรรมไทย ภาษาไทย มวยไทย รวมถึงศาสตร์อื่นๆที่
เป็นเอกลักษณ์ของไทย โดยประเทศเปูาหมายที่ไทยควรผลักดันให้มีการเปิดตลาดยังคงเป็นประเทศขนาดใหญ่
ที่มีกําลังซื้อสูง เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุน ออสเตรเลีย เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ มีประเทศคู่เจรจา FTA ของไทยหลาย
ประเทศที่แสดงความสนใจในธุรกิจการศึกษา เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และญี่ปุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ระดับอุดมศึกษา การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาทางไกล และการศึกษาอื่นๆ โดยประเด็นสําคั ญ คือ ต้องการให้
ไทยยกเลิกข้อจํากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการของไทยซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบใน
ด้านการศึกษามีนโยบายค่อนข้างเปิดให้ต่างชาติเข้ามาจัดตั้งโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถานศึกษาอื่นๆ เช่น
โรงเรียนสอนภาษา ในไทย แต่ยังไม่มีนโยบายและแผนที่จะเปิดมากกว่าที่กฎหมายกําหนด กล่าวคือ โดยทั่วไป
ยังมีข้อจํากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดไม่เกินกึ่งหนึ่ง และผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีสัญชาติไทย อย่างไรก็ดี
การจัดทําข้อผูกพันเปิดตลาดควรทําแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยประเมินจากความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศคู่เจรจาเป็น หลั ก เช่น ในการเปิ ดตลาดบริการด้านการศึกษาให้ กับออสเตรเลี ย ในชั้นแรกอาจมี
10
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ความตกลงเพื่อการปฏิบัติตาม ระหว่าง รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลญี่ปนุ ตามขอ 12 ของความตกลงระหวางราชอาณาจักรไทยและญี่ปนุ
สําหรับความเป็นหุ้นสวนทางเศรษฐกิจ
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ข้อจํากัดด้านสถานที่ตั้ง สาขาวิชาที่อนุญาตให้สอน ขนาดพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น ในส่วนของการศึกษา
ทางไกลที่มีหลายประเทศให้ความสนใจขอให้ไทยเปิดตลาดนั้น ไทยยังไม่ มีความพร้อมที่จะเปิดให้ต่างชาติเข้า
มาให้บริการได้ เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังอยู่ระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์การขอ
เปิดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกลภายในประเทศ นอกจากนี้ ปัจจุบันสํานัก
คณะกรรมการฯ ยังไม่มีกฎเกณฑ์การเทียบวุฒิผู้ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรออนไลน์จากสถาบันอุดมศึกษาใน
ต่างประเทศ12

สํานักการค้าบริการและการลงทุน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กันยายน 2560
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