บริการไปรษณียและบริการจัดสงพัสดุภัณฑ
1. กิจกรรมสาขาบริการไปรษณียและบริการจัดสงพัสดุภัณฑ (Postal and Courier Services)
การค าบริ การในชว งทศวรรษที่ ผานมามีการเจริญเติบ โตคอนขางมาก ทั้งในแง มูล คาตลาด จํานวน
ผูประกอบการ และประเภทของธุรกิจ ในแตละสาขาบริการไดมีการแตกกิจกรรมยอยออกไปอีกหลากหลายมาก
ขึ้น ภายใต GATS Services Sectoral Classification List (MTN.GNS/W/120) ไดจัดใหบริการไปรษณียและ
บริการจัดสงพัสดุภัณฑซึ่งถูกจัดเปนกิจกรรมยอย (subsectors) ของบริการสื่อสาร อยางไรก็ตาม ในการเจรจาเพื่อ
เปดตลาดการคาบริการระหวางกันจําเปนตองมีความชัดเจนในสาขาบริการตางๆ ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจที่
ตรงกันในระหวางประเทศสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) จึงไดกําหนดสาขาบริการโดยแบงเปน 12 สาขา ซึ่ง
ในแตละสาขายังจําแนกออกเปนสาขายอยหรือกิจกรรมตางๆ ลงไปอีก โดยใหสอดคลองกับที่ United Nation
(U.N.) กําหนดตาม Provisional Central Product Classification (CPC) 1 ในสวนของบริการไปรษณียและ
บริการจัดสงพัสดุภัณฑนั้น ไดจําแนกกิจกรรมยอยไว ดังตอไปนี้
ประเภทบริการ

Postal Services
(CPC 7511)

กิจกรรมยอย

- CPC 75111 Postal service related to letters
การบริการ ประกอบดวย การเก็บ (pick-up) การขนสง (transport) การสงมอบ (deliver)
จดหมาย หนังสือพิมพ วารสาร แผนพับ ใบปลิว และ เอกสารพิมพอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน ไมวาจะมี
บริการไปรษณีย
จุดหมายปลายทางในประเทศ หรือตางประเทศ
- CPC 75112 Postal services related to parcels
การบริการ ประกอบดวย การเก็บ (pick-up) การขนสง (transport) การสงมอบ (deliver) หีบหอ
พัสดุภัณฑ ไมวาจะมีจุดหมายปลายทางในประเทศ หรือตางประเทศ
- CPC 75113 Post office counter services
บริการที่เคานเตอรที่ทําการไปรษณีย
- CPC 75119 other postal services
บริการไปรษณียอื่นๆ
Courier Services
- CPC 75121 Multi-modal courier services
(CPC 7512)
การบริการ ประกอบดวย การเก็บ (pick-up) การขนสง (transport) การสงมอบ (deliver)
จดหมาย พัสดุภัณฑ และหีบหอ ใหบริการโดยบริษัทคูเรียร และอาจใชการขนสงมากกวาหนึ่ง
บริการจัดสงพัสดุภัณฑ รูปแบบ ไมวาจะมีจุดหมายปลายทางในประเทศ หรือตางประเทศ นอกเหนือจากการใหบริการโดย
องคกรไปรษณียของรัฐ (National Postal Administration) ซึ่งการใหบริการดังกลาว อาจขนสง
โดยใชยานพาหนะของตัวเองหรือใชการขนสงสาธารณะก็ได (ไมรวมการขนสงทางอากาศ)
- CPC 75129 Other courier services
บริการจัดสงพัสดุภัณฑอื่นๆ สําหรับสินคา เชน ขนสงโดยรถบรรทุก หรือบริการโอนสินคาโดยไมมีโกดัง

การจําแนกประเภทของบริการไปรษณียและบริการจัดสงพัสดุภัณฑดังกลาว เปนการแบงประเภทตาม
ธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมานานในการแยกบริการทั้งสองออกจากกันดวยสถานะของผูใหบริการ (ownership) โดย
บริการใดที่ใหโดยกิจการไปรษณียแหงชาติจะเรียกวาเปน “Post” หรือบริการไปรษณีย และบริการใดที่ดําเนินการ
โดยบริษัทเอกชนจะเรียกวาเปน “Courier” หรือบริการจัดสงพัสดุภัณฑ 2 ทั้งๆ ที่ผูใหบริการทั้งสองประเภทอาจ
ใหบริการหลายๆ ประเภทที่เหมือนกัน หรือคลายกันมากพอที่จะทดแทนกันได
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ทั้งนี้ บริการไปรษณียและบริการจัดสงพัสดุภัณฑ เปนบริการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการสงของ/สินคา
ทางกายภาพ ซึ่งจัดอยูในสาขาบริการขนสง (Section 7 Transport, Storage, and Communications
Services) ที่ครอบคลุมหวงโซอุปทานระบบขนสงและโลจิสติกส โดยเฉพาะอยางยิ่ง สาขาบริการการขนสงสินคา
ทางอากาศ (CPC 732) บริการขนสงสินคาทางถนน (CPC 7123) บริการสนับสนุนสําหรับการขนสงทางถนน
(CPC 744) บริการรับจัดการสินคา (CPC 741) บริการโกดังและคลังสินคา (CPC 742) และบริการตัวแทนขนสง
สินคา (CPC 749)
การเปดตลาดบริการไปรษณียและบริการจัดสงพัสดุภัณฑในกรอบ WTO
พันธกรณี
ประเทศสมาชิก WTO จํานวน 54 ประเทศ (สหภาพยุโรปนับเปน 1 ประเทศ) มีพันธกรณีดานบริการ
จัด ส งพัส ดุ ภั ณฑ และ/หรื อบริ การไปรษณี ย ทั้งนี้ การจําแนกสาขาบริการที่มีอยูในปจ จุบัน มีขอเสีย คือการที่
ประเทศสมาชิก WTO สวนใหญกําหนดคํานิยามของบริการดังกลาวเองในตารางขอผูกพัน บนพื้นฐานของน้ําหนัก
ขนาด หรือความรวดเร็วในการจัดสง ซึ่งตารางขอผูกพันของหลายประเทศมีการระบุพันธกรณีของบริการจัดสง
พัสดุภัณฑคลายคลึงกับบริการขนสงทางบก โดยไมรวมการขนสงทางอากาศ ทั้งนี้ อุปสรรคทางการคาที่สําคัญของ
บริการไปรษณียและบริการจัดสงพัสดุภัณฑ คือ การผูกขาดตลาดของผูใหบริการ แมวาภาครัฐของแตละประเทศ
จะอนุญาตใหภาคเอกชนเขามาแขงขันได แตเมื่อพิจารณาถึงลักษณะและขอบเขตการใหบริการไปรษณีย จะพบวา
ในทุกประเทศมีการผูกขาดการใหบริการนี้
บริการไปรษณียและบริการจัดสงวัสดุภัณฑ (รวมทั้งจัดสงดวน) ในการเจรจารอบ Doha Development
Agenda (DDA)
แมวาประเทศสมาชิก WTO สวนใหญเปดใหมีการแขงขันในบริการไปรษณียและบริการจัดสงพัสดุภัณฑ
แต อุ ป สรรคที่ มั ก พบมาจากด านกฎระเบี ย บในสาขาบริ ก ารนั้ น ๆ มากกว าอุ ป สรรคด านการเข า สูต ลาด โดย
กฎระเบียบที่เปนอุปสรรคดังกลาวไดนําไปเปนประเด็นในการเจรจาระหวางประเทศสมาชิก WTO เชน การออก
ใบอนุญาต และการกําหนดกฎระเบีย บที่ มีผลทําใหเ กิด การแขงขัน ที่ไม เป นธรรม (เชน หน วยงานที่ใหบริ การ
ไปรษณีย มักจะเปนผูออกใบอนุญาตและกํากับดูแลกฎระเบียบเอง หรือแมแตเก็บภาษีภาคเอกชนที่เปนคูแขง)
การปกปองการแขงขัน (ดว ยความจําเปนที่จ ะตองปองกั นพฤติ กรรมการต อตานการแขงขัน ) และมาตรการที่
เขมงวดตางๆ ของภาครัฐที่ตองการใหการปฏิบัติเปนพิเศษตอคนในชาติและผูประกอบธุรกิจในประเทศ (เชน การ
ควบคุมราคาและการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมกับตางชาติ และการปฏิบัติทางศุลกากร เปนตน)
ประเด็นบริการไปรษณียและ/หรือบริการจัดสงพัสดุภัณฑเปนประเด็นการเจรจาหนึ่งที่ทั้งประเทศที่
พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนายื่นขอใหมีการเจรจา โดยภาพรวมของขอเสนอจะมุงเนนที่การจําแนกกิจกรรม
ยอยและการลด/ยกเลิกอุปสรรคตางๆ ดานกฎระเบียบ นอกจากนี้ บางประเทศไดเรียกรองใหประเทศสมาชิก
WTO มีการผูกพันพันธกรณีการลดอุปสรรคดานกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการปองกันพฤติกรรมการตอตานการ
แขงขัน การอุดหนุนไขว เงื่อนไขการใหบริการอยางครอบคลุมตามหลักสากล (universal service) และความ
จํ าเป น ของการมี ห น ว ยงานกํ า กั บ ดู แลและหนว ยงานออกใบอนุญ าตที่ เปน อิส ระจากกัน โดยในส ว นของการ
ใหบริการอยางครอบคลุมตามหลักสากล จะเกี่ยวของกับสิทธิของประเทศสมาชิก WTO ที่จะกําหนดประเภทของ
การใหบริการที่ผูใหบริการตองการ โดยอยูบนพื้นฐานของความโปรงใส การไมเลือกปฏิบัติ และการแขงขันที่เปน
ธรรมและเทาเทียม อยางไรก็ตาม ขอเรียกรองของประเทศตางๆ ยังใหมีการคงไวซึ่งอํานาจของภาครัฐในการเขา
แทรกแซงการให บ ริ การของภาคเอกชนได หากมีความจํา เป น เพื่ อให การใหบ ริก ารไปรษณี ยเ ปน ไปตาม
มาตรฐานสากล
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2. ลักษณะธุรกิจ/การใหบริการ
บริการไปรษณียและบริการจัดสงพัสดุภัณฑมีองคประกอบเกี่ยวกับการขนสงและการจัดสงจดหมาย
พัสดุ หีบหอ และสิ่งพิมพตางๆ รวมทั้ง กิจกรรมดาน counter services และใหเชาตูจดหมาย โดยการจําแนกกิจกรรมของ
บริการไปรษณียและบริการจัดสงพัสดุภัณฑในกรอบองคการการคาโลกจะแบงตามลักษณะของผูใหบริการมากกวา
ที่จ ะแบ งตามลั กษณะของบริการนั้ น ๆ เอง โดยนิย ามใหการจัดสงไปรษณียเปน บริการที่จัดใหโ ดยหนว ยงาน
ไปรษณี ย ของภาครั ฐ และนิ ยามให การจั ดสงพัส ดุภัณฑเปนบริการที่จัดใหโ ดยหนว ยงานอื่น ที่ไมใชห นว ยงาน
ไปรษณียของรัฐ ทั้งนี้ การนิยามลักษณะบริการดังกลาวใชเฉพาะกับบริการไปรษณียและบริการจัดสงพัสดุภัณฑเทานั้น
ผูใหบริการจัดสงดวน จะใหบริการจัดสงเอกสารและพัสดุที่มีความเรงดวน โดยมีการควบคุมกิจกรรม
ตลอดการจัดสง ผานการนําเทคโนโลยีมาใชในระบบติดตามสินคาที่จัดสงนั้น ซึ่งผูใหบริการสามารถใหบริการเสริม
ที่เกี่ยวของ เชน การรับสินคาจากผูใชบริการโดยที่ผูใชบริการไมตองเดินทาง การรับประกันการจัดสงใหสินคาถึง
มือผูรับในวันและเวลาที่กําหนด การแจงยืนยันการจัดสงที่เสร็จสมบูรณแลว และการดําเนินการดานพิธีการ
ศุลกากร เปนตน
บริการไปรษณีย (Postal services) และบริการรับสงพัสดุภัณฑ (Courier services) เปน 1 ใน 5 ของ
บริการโลจิสติกสไทย และอยูภายใตการดําเนินงานของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด รูปแบบของการใหบริการ
ไปรษณียมีวิวัฒนาการของการใหบริการที่เปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบการคาที่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา
มีสวนรวมมากขึ้น ทําใหการใหบริการไปรษณียและบริการจัดสงพัสดุภัณฑตองปรับเปลี่ยนกลยุทธการใหบริการให
สอดคลองการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของปริมาณการใชอินเทอรเน็ต
อุปกรณสื่อสารที่ทันสมัยและ Smart Phone มีผลใหมีการเพิ่มขึ้นของการซื้อขายสินคาและบริการผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) อยางตอเนื่องในชวงปที่ผานมา
3. ภาพรวมธุรกิจบริการไปรษณียโลก
รายไดจากการใหบริการไปรษณียทั่วโลกในป 2557 3 คิดเปนมูลคา 486.6 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมี
รายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 2.8 เมื่อเทียบกับป 2556 ทั้งนี้ ในป 2557 รายไดจากการสงจดหมายเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 1.5
ในขณะที่ปริมาณจดหมายลดลงรอยละ 3.9 และรายไดจากการจัดสงพัสดุภัณฑเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 6.7 เมื่อ
เทียบกับป 2556

ที่มา: Global Postal Industry Report, November 2015
3

Global Postal Industry Report, November 2015,
https://www.ipc.be/~/media/documents/public/markets/mi%20products/ipc_gpir2015_key_findings.pdf

4

รายได หลักของบริ การไปรษณีย ยังคงเปน รายได จากการสงจดหมาย คิด เปน รอยละ 45 ของรายได
ทั้งหมดในป 2557 แมวาปริมาณการสงจดหมายจะลดลงอยางตอเนื่อง อันเนื่องจากความนิยมการสงจดหมายผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Mail) และการสื่อสารรูปแบบอื่นๆ ที่รวดเร็วกวาการใชจดหมาย ในขณะที่รายไดที่ไมใชจาก
การสงจดหมาย (Non-mail revenue) คิดเปนรอยละ 55 โดยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตป 2553 ที่มี
รายไดที่ไมใชจากการสงจดหมายคิดเปนรอยละ 49 ทําใหการใหบริการไปรษณียในปจจุบันจําเปนตองขยาย/
ปรับเปลี่ยนการใหบริการที่หลากหลายเพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจ (Business Diversification) เชน บริการจัดสง
ดวน บริการโลจิสติกส และบริการทางการเงิน เปนตน ซึ่งโดยภาพรวมแลว การใหบริการไปรษณียมีแนวโนมการ
แขงขันที่เพิ่มขึ้น เพื่อใหบริการที่ดีที่สุดและไดผลกําไรมากที่สุด
รายไดของบริการไปรษณีย ป 2557
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ที่มา: Global Postal Industry Report, November 2015
ในชวงปที่ผานมา รายไดของบริการไปรษณียที่ไมใชจากการสงจดหมาย (Non-mail revenue) มี
แนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในสวนของการจัดสงพัสดุและจัดสงดวน (Parcels & Express) เนื่องจากการ
เติบโตของ E-Commerce ทั้งในสวนของการซื้อสินคา/บริการจากบาน (home shopping) และพัฒนาการของ
ดําเนินธุรกิจแบบ B2B ที่นิยมการจัดสงโดยใชระบบทันเวลา (just-in-time system) ที่จะจัดสงสินคาใหผูบริโภคที่
มีขนาดหีบหอไมใหญ และมีการจัดสงหลายครั้งแทนการจัดสงแบบเดิมที่มีความถี่ของการจัดสงนอยกวาและการสง
ต อครั้ ง จะส งจํ า นวนมาก/หี บ ห อ ขนาดใหญ นอกจากนี้ ในการจัด การหว งโซอุป ทานของสิ น ค าแต ล ะชนิ ด ผู
ใหบริการไดเพิ่มมูลคาของบริการตามคุณภาพและความเร็วของการจัดสงสินคา เพื่อเปนทางเลือกใหผูบริโภคได
เลือกบริการที่เหมาะสมกับความตองการ โดยบริษัทตางชาติที่มีสวนแบงตลาดบริการจัดสงดวนสูงตามลําดับในป
2557 4 ไดแก UPS (19.6%), FedEx (14.2%), Deutsche Post DHL (9.4%), Yamato Holding (4.7%) และ
TNT express (3.7%)
ปจจุบัน ผูใหบริการไปรษณียในประเทศตางๆ เพิ่มการใหบริการที่หลากหลาย เพื่อแขงขันกับบริษัท
ตางชาติ โดยในบางประเทศ ผูใหบริการไปรษณียขยายการใหบริการจัดสงดวนผานการซื้อธุรกิจของบริษัทเอกชน
และจัดตั้งในรูปของบริษัทยอย หรือบริษัทรวมทุน
4

Express and courier service providers' global market share in 2014 , www.statista.com/statistics/236309/market-share-ofglobal-express-industry/

5

ภาวะและแนวโนมธุรกิจไปรษณียของโลก
จากสถิติของสหภาพไปรษณียสากล (Universal Postal Union: UPU) ปริมาณจดหมายในประเทศของ
ประเทศสมาชิกในชวงป 2554-2556 มีอัตราการเติบโตลดลงคิดเปนรอยละ 4.28 3.24 และ 2.83 ตามลําดับ
และปริมาณจดหมายระหวางประเทศมีอัตราเติบโตลดลงเชนเดียวกัน โดยลดลงคิดเปนรอยละ 3.58 7.03 และ
5.60 ตามลําดับ อยางไรก็ดี ปริมาณพัสดุไปรษณียทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศทั่วโลกในป 2556 กลับมี
อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 3.68 และ 5.76 ตามลําดับ ซึ่งเปนผลมาจากการขนสงสินคาในธุรกิจ e-Commerce
ที่มีมากขึ้นตามความตองการของผูบริโภค
แนวโนมของธุรกิจไปรษณียจะเนนใหความสําคัญกับพัสดุภัณฑขนาดเล็ก รวมถึงบริการที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce ที่มีมากกวารอยละ 20
ในแตละป เปนปจจัยสนับสนุนใหผลการดําเนินงานของธุรกิจไปรษณียทั่วโลกเปนไปในทิศทางที่ดี แตในอีกดานหนึ่ง
คูแขงขันตางใหความสําคัญกับการพัฒนาบริการ เพื่อรองรับธุรกิจ e-Commerce เพื่อแยงสวนแบงตลาดจาก
ธุรกิจนี้เชนเดียวกัน จึงสามารถคาดการณไดวาการไปรษณียของประเทศตางๆ จะตองเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรง
ยิ่งขึ้น ดังนั้น ผูใหบริการไปรษณียจะตองมีการเตรียมความพรอมโดยการเรงปรับปรุงการใหบริการ การเพิ่มผลิต
ภาพ และยึ ด ถื อ ความพึ ง พอใจของลู ก ค า เป น อั น ดั บ แรก จึ ง จะทํ า ให ธุ ร กิ จ ไปรษณี ย ส ามารถแข ง ขั น กั บ
ผูประกอบการชั้นนําในตลาดและดําเนินงานไดอยางยั่งยืนในระยะยาว โดยรูปแบบการใหบริการไปรษณียมี
แนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงเปนการใหบริการที่นํานวัตกรรมใหมๆ ในการติดตอสื่อสารเขามาปรับใชมากขึ้น
4. ภาพรวมธุรกิจบริการไปรษณียในไทย
บริการไปรษณียยังถูกผูกขาดโดยภาครัฐ ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติไปรษณีย ในขณะที่ธุรกิจจัดสง
พัสดุภัณฑไดเปดใหตางชาติ เขามาประกอบกิจการในชวงที่ผานมา สงผลใหเปนกิจการที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว
ตามกลไกตลาด อยางไรก็ดี การประกอบกิจการบริการจัดสงพัสดุภัณฑถูกจํากัดหุนของตางชาติใหไมเกินกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหุนทั้งหมดในบริษัท ขณะที่บริษัทตางชาติที่เปนบริษัทแมตองการใหกิจการที่ประกอบในประเทศไทยมี
หุนที่ถือโดยชาติของตนมากกวากึ่งหนึ่งหรือถึงรอยละ 100 เพื่อการบริหาร ควบคุมและความเปนเจาของ รวมทั้ง
ตองการที่จะประกอบกิจการในกิจกรรมที่กวางขวาง โดยครอบคลุมถึงกิจการจัดสงสิ่งของทั้งหมด รวมถึงไปรษณีย
หรื ออย างน อยก็ ให ส ามารถดํ าเนิ นกิ จ การจัดสงของ/พัส ดุที่มีน้ําหนักนอยมากจนถึงน้ําหนักที่ไมจํากัด ขณะที่
พระราชบัญญัติไปรษณียยังไมอนุญาตใหดําเนินการได
ลักษณะทางธุรกิจของไปรษณียไทยเปนธุรกิจสาธารณูปโภค ที่มีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงการคลัง โดยมีการดําเนินธุรกิจ 4 ดาน คือ 1) ธุรกิจสื่อสาร
เชน จดหมาย และสิ่งตีพิมพ 2) ธุรกิจขนสง เชน รับฝากสงสิ่งของชิ้นใหญ และพัสดุ 3) ธุรกิจการเงิน เชน บริการ
ชําระคาใชจายตางๆ ธนาณัติออนไลน และตั๋วแลกเงินไปรษณีย และ 4) ธุรกิจคาปลีก เชน ตัวแทนจําหนาย สินคา
ฝากขาย ตราไปรษณียสะสม สินคาไปรษณีย และรานไปรษณีย
ที่ผานมา การใหบริการไปรษณียอยูภายใตการดําเนินงานของการสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.) ที่มี
สถานะเป นรัฐวิสาหกิจ ตอมารัฐบาลมีนโยบายในการแปรรูปรัฐ วิสาหกิจ เพื่อเพิ่ มประสิทธิ ภาพการทํางานให
เทีย บเท าภาคเอกชน ซึ่ง กสท. เป นหนึ่ งในรัฐวิสาหกิจที่ ตองดําเนินการตามนโยบายดังกลาว โดยเมื่อวัน ที่ 8
กรกฎาคม 2546 คณะรัฐมนตรี มีมติใหมีการแปรรูป กสท. ตามแผนแมบ ทพัฒนากิจการโทรคมนาคม และ
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยแยกกิจการออกเปน 2 บริษัท คือ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด และ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 มีสถานะ
เปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนทั้งหมด
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ปจจุบัน บริษัท ไปรษณียไทย (ปณท.) มีการใหบริการที่หลากหลายนอกเหนือจากบริการไปรษณียและ
บริการจัดสงวัสดุภัณฑ เพื่อสนองตอบตอวิสัยทัศน “เปนผูนําในธุรกิจไปรษณียและการใหบริการ Logistics ครบ
วงจรในอาเซียน” โดยมีแผนงานตางๆ ไดแก5
- โครงการระบบเคานเตอรไปรษณียอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ ณ เคานเตอรรับ
ฝากโดยการติดตั้งและพัฒนาระบบโปรแกรมเคานเตอรไปรษณียอัตโนมัติทั่วประเทศ ประมาณ 1,200 ที่ทําการ
และเปดใหบริการในรูปแบบ One Stop Service เพื่อลูกคาสามารถใชบริการไดทุกประเภทในทุกชองบริการ
- แผนงานปรั บปรุงระบบนําจายไปรษณียร ะยะที่ 2 เพื่อพัฒ นาระบบนําจายไปรษณียและยกระดั บ
คุณภาพบริการไปรษณีย รวมทั้งขจัดปญหาไปรษณียตกคาง โดยการปรับปรุงระบบการนําจายไปรษณียของที่ทํา
การไปรษณียตางๆ จํานวนทั้งสิ้น 550 ที่ทําการ
- แผนพัฒนาระบบไปรษณียออนไลน โดยการปรับเปลี่ยนระบบการเชื่อมโยงเครือขายระหวางที่ทําการ
ไปรษณียทั่วประเทศ ประมาณ 1,200 ที่ทําการ กับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท ไปรษณียไทย
จํากัด จากระบบออฟไลนผานคูสายโทรศัพทเปนระบบออนไลนผานเครือขายความเร็วสูง
- แผนพั ฒ นาระบบติ ดตามและตรวจสอบสิ่งของสงทางไปรษณีย (Track & Trace) เพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการติดตามและตรวจสอบสิ่งของตาง ๆ ที่จัดสงทางไปรษณีย ใหลูกคาสามารถติดตามสถานะไดวา
อยู ส ถานที่ ใ ด และคาดหมายกํ า หนดวั น ส ง ถึ ง มื อ ผู รั บ ได และสามารถติ ด ตามและตรวจสอบผ า นทางระบบ
อินเทอรเน็ตไดตลอดเวลา
- แผนสงเสริมการใหบริการรับชําระเงิน PAY AT POST เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับเปนตัวแทน
รับชําระเงินใหแกหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานธุรกิจตางๆ เพิ่มมากขึ้น
- แผนจัดตั้งเฟรนไชสไปรษณีย เพื่อใหบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด มีสาขาในการใหบริการเพิ่มขึ้น เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการ โดยใหเอกชนเขามามีสวนรวมใหบริการไปรษณียในรูปแบบธุรกิจเฟรสไชส
ไปรษณีย ซึ่งจะออกแบบใหมีรูปแบบทันสมัยมีเอกลักษณเฉพาะ
- แผนพัฒนาการใหบริการรับสงของพรอมเก็บเงินที่บาน เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของลูกคาผูใชบริการในการสงสิ่งของ / สินคาไปใหแกผูรับปลายทาง ซึ่งที่ทําการไปรษณียจะนําสิ่งของ /
สินคา ไปสงพรอมเก็บเงินถึงบานโดยลูกคาไมตองเดินทางไปรับสิ่งของและสามารถจายเงิน ณ ที่ทําการไปรษณีย
รวมถึงเปนการเพิ่มศักยภาพในการจําหนายสินคาชุมชุน 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ และสินคาอื่นๆ ของผูประกอบการ
ใหมีชองทางในการจัดจําหนายไดสะดวกและคลองตัวยิ่งขึ้นในการสงสิ่งของ / สินคาและเก็บเงินปลายทาง
- แผนดําเนินงานบริการรับสงและกระจายสิ่งของ / สินคา (Logistics) เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่
ตองการใหกิจการไปรษณียขยายขอบเขตบริการไปสูภาคธุรกิจในการ รับสงและกระจายสิ่งของ / สินคา สนับสนุน
โครงการ 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ ของรัฐบาล และสนองความตองการของลูกคาที่มีความตองการฝากสงสิ่งของที่มี
ขนาดใหญ หรือน้ําหนักมากกวาที่มีการใหบริการอยูในปจจุบัน
- แผนการจัดจําหนายสินคา 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ ณ ที่ทําการไปรษณีย เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลใน
โครงการ 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ โดยใหที่ทําการไปรษณียจะเปนจุดจําหนายสินคา 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ คือ การ
วางจําหนายสินคาหากมีพื้นที่พอเพียง หรือจําหนายโดยมีแคตตาล็อคสินคาใหลูกคาเลือก ทั้งสินคาตามโครงการ 1
ตําบล 1 ผลิตภัณฑ และสินคาอื่น ๆ ซึ่งลูกคาสามารถใชที่ทําการไปรษณียเปนชองทางในการสั่งสินคาและจัดสง
สินคาถึงผูรับไดอยางสะดวกรวดเร็ว
- แผนพัฒนาการใหบริการธนาณัติ WESTERN UNION ระบบออนไลน เพื่อใหบริษัท ไปรษณียไทย
จํากัด สามารถโอนเงินระหวางประเทศไดทั่วโลกผานระบบออนไลน โดยเชื่อมระบบการรับ - จายเงินธนาณัติกับ
WESTERN UNION
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ภาวะและแนวโนมธุรกิจไปรษณียของไทย
จากผลการดําเนินงานในป 2557 ของไปรษณียไทย รายไดของธุรกิจสวนใหญมาจากกลุมธุรกิจสื่อสาร
และกลุมธุรกิจขนสงเปนหลัก โดยกลุมธุรกิจสื่อสารนั้น ถึงแมวาจะมีรายไดเพิ่มขึ้น แตเปนการเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่
ลดลงอั น เป น ผลมาจากการเติ บ โตของเทคโนโลยีที่ทํ าให เกิดช องทางในการติ ดตอ สื่อสารใหเ ลือกใชได อยา ง
หลากหลาย อยางไรก็ดี การเติบโตของธุรกิจ e-Commerce สงผลใหกลุมธุรกิจขนสงมีรายไดเพิ่มขึ้นและมีสัดสวน
รายไดที่ใกลเคียงกับกลุมธุรกิจสื่อสาร ซึ่งทําใหคาดวารายไดจากกลุมธุรกิจขนสงจะมีความสมดุลหรือสามารถ
ทดแทนรายไดจากกลุมธุรกิจสื่อสารไดในระยะตอไป
สําหรับในป 2558 ธุรกิจไปรษณียของไทย (ทุกกลุมธุรกิจ) ตองเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรงตอเนื่องจาก
ปที่ผานมา โดยธุรกิจสื่อสารยังคงไดรับผลกระทบจากบริการทดแทนที่เขามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารของ
บุคคล สวนธุรกิจการเงินและธุรกิจคาปลีก ผูประกอบการเอกชนในตลาดมีศักยภาพในการใหบริการที่เหนือกวา
ปณท. อยางไรก็ดี การเปดเสรีการคาและการลงทุนภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เปนทั้งโอกาสและอุปสรรค
ตอการดําเนินธุรกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งในธุรกิจขนสง กลาวคือภายหลังการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะ
ชวยใหการคาขายระหวางประเทศมีความสะดวกยิ่งขึ้น สงผลตอความตองการในการขนสงสินคาเพิ่มขึ้นตามไป
ดวย แตในขณะเดียวกันก็จะมีคูแขงขันทั้งผูประกอบการตางชาติและผูประกอบการของไทยเขามาใหบริการดาน
การขนสงมากขึ้นเชนกัน จากปจจัยดังกลาว ปณท. จึงกําหนดทิศทางการดําเนินงานมุงเนนไปที่การเปนผูนําใน
ธุรกิจไปรษณียและการใหบริการโลจิสติกสครบวงจรในอาเซียน โดยจะใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพบริการ
ใหมีความแข็งแกรงทัดเทียมกับผูประกอบการตางชาติ รวมทั้งการพัฒนาบริการใหตรงกับความตองการของภาค
ธุรกิจและประชาชนที่ใชบริการทั่วไป
อุตสาหกรรมการส งจดหมายและพัส ดุในประเทศไทย อาจถือไดวาเปนตลาดที่คอนขางใหมสําหรับ
ผูประกอบการภาคเอกชน จึงทําใหการแขงขันในอุตสาหกรรมนั้นยังไมคอยรุนแรงมาก เนื่องจากผูใหบริการใน
อุตสาหกรรมนี้มีเพียง 5 รายหลักๆ คือ ไปรษณียไทย DHL, FED EX, TNT และ UPS ซึ่งถือวายังมีผูใหบริการนอย
ราย ในขณะที่ความตองการในดานความรวดเร็วในการขนสงสินคาหรือเอกสารตางๆ มีเพิ่มมากขึ้น จึงทําใหตลาด
ในกลุมนี้ยังคงมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง
บริการจัดสงพัสดุภัณฑ โดยเฉพาะประเภทจัดสงพัสดุภัณฑดวนเปนสาขายอยหนึ่งในสาขาโลจิสติกสที่
ประเทศคูคาของไทยใหความสนใจเปนอยางมากที่จะเขามาลงทุน อาทิ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป โดยผู
ใหบริการของประเทศเหลานี้มีจุดแข็งในดานความชํานาญและการมีเครือขายการใหบริการที่ครอบคลุมหลาย
ประเทศ ขณะที่ผูใหบริการสงไปรษณียภัณฑ 6และพัสดุภัณฑดวนของไทย ยกเวนบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เปน
บริษัทจดทะเบียนสําหรับการขนสงพัสดุและเอกสาร ซึ่งสวนใหญมากกวารอยละ 95 เปนผูใหบริการขนาดกลาง
ขนาดยอม ที่ขาดความรูความชํานาญในธุรกิจนี้ นอกจากนี้ผูใหบริการของไทยยังเปน Sub-contract ซึ่งหมายความ
วาผูใชบริการอาจตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา โดยไมจําเปน และกลายเปนอุปสรรคหนึ่งตอการเติบโตของผู
ใหบริการไทยในปจจุบัน
ธุรกิจไปรษณียมีแนวโนมที่จะเติบโตและขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในสวนของบริการจัดสงพัสดุภัณฑ
ดวน (Express Delivery Services: EDS) แมวาที่ผานมา จะยังไมมีการเปดเสรีการใหบริการขนสงทางไปรษณียใน
ประเทศอยางเปนทางการ แตในปจจุบันก็มีผูใหบริการตางประเทศเขามาจัดตั้งธุรกิจในไทย เชน FedEx, UPS,
DHL, TNT โดยมีจุดแข็งในดานความชํานาญในการใหบริการขนสงระบบโลจิสติกส มีเครือขายใหบริการที่
ครอบคลุมทั่วโลกและมีชื่อเสียงในระดับโลก อยางไรก็ดี การเปดเสรีการคาบริการดานไปรษณียภัณฑและพัสดุ
ภัณฑดวนอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของไปรษณียไทยดวยเชนกัน เนื่องจากเปนบริการที่มีลักษณะ
6

ไปรษณียภัณฑ หมายความวา จดหมาย ไปรษณียบัตร ไปรษณียบัตรตอบรับ หนังสือกิติยคคี ตัวอยางหรือแบบสินคา ของตีพิมพทุกชนิด หนังสือพิมพ
ลงทะเบียน หอจดหมาย หอพัสดุ ธนาณัติ เช็คไปรษณีย หรือวัตถุอยางอื'นทีน' ำมาใชในการสื'อสารไปรษณีย (ทีมา: พ.ร.บ. ไปรษณียไทย พ.ศ. 2477)

8

คลายคลึงกัน ขณะที่ผูใหบริการตางชาติมักจะไมลงทุนในสินทรัพยถาวร แตจะใชสินทรัพยและเครือขายของผู
ให บ ริ การของไทย โดยผูให บ ริ การต า งชาติจ ะใชความเชี่ย วชาญ และทักษะในการบริห ารจัดการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และลดตนทุนใหต่ํากวาคูแขงจากตางชาติดวยกัน
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัดถูกจัดใหอยูในสวนของผูใหบริการรับสงไปรษณียภัณฑและพัสดุภัณฑดวน โดย
มีจุดแข็งหลายประการ อาทิ จํานวนพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่กวา 20,000 คน ทั่วประเทศ ซึ่งมีความรูความเขาใจ
ในพื้นที่ใหบริการที่ครอบคลุมและสามารถดําเนินการไดสะดวก อีกทั้งยังมีความชํานาญในการจัดสงไปรษณียภัณฑ
มีคาบริการต่ําและมีเครือขายที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีจํานวนสาขาใหบริการจํานวนมากถึง 4,219 แหง
อยางไรก็ตาม จุดแข็งเหลานี้ก็อาจจะกลายเปนจุดออนไดเชนกัน เมื่อมีการเปดเสรีการคาบริการสาขานี้ อาทิ การมี
พนักงานหรือสาขาที่ใหบริการจํานวนมากก็อาจจะกลายเปนตนทุนคงที่ที่สูงมาก ขณะที่ผูใหบริการตางชาติกลับมี
ตนทุนเหลานี้ต่ํากวาและอาจจะใชบริการของบริษัทไปรษณียไทยเพื่อตอยอดการใหบริการของตน
5. กฎหมายที่เกี่ยวของ
ผลจากพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ทําใหมีการตราพระราชกฤษฎีกา เพื่อกําหนดเงื่อน
เวลาในการยกเลิกกฎหมายวาดวยการสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2546 และตราพระราชกฤษฎีกากําหนด
อํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด พ.ศ. 2546 โดยตามความในมาตรา 5 “กําหนดใหมี
คณะกรรมการกิจการไปรษณีย ประกอบดวย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนประธาน
กรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และบุคคลซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีผลงาน
หรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงใหเห็นถึงการเปนผูมีความรู ความเขาใจ และมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณใน
กิจการหรือสาขาวิชาชีพอันจะเปนประโยชนตอกิจการไปรษณียอีกหนึ่งคนเปนกรรมการ และใหผูแทนกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนกรรมการและเลขานุการ”
โดยใหคณะกรรมการกิจการไปรษณียมีอํานาจตามความในมาตรา 6 ระบุวา “ใหอํานาจในการอนุญาต
การวินิจฉัย การออกขอบังคับตางๆ ของคณะกรรมการการสื่อสารแหงประเทศไทย อํานาจในการจัดทําไปรษณียนิเทศ
การทําความตกลงกับตางประเทศในกิจการไปรษณีย และการออกคําสั่งใดๆ ของผูวาการการสื่อสารแหงประเทศที่
มีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครอง ซึ่งอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติไปรษณีย พุทธศักราช 2477 เปนอํานาจของ
คณะกรรมการกิจการไปรษณีย
กฎหมายที่ใช กํากับ ดูแลบริ การไปรษณีย ซึ่งเกี่ยวข องกับ การเปดเสรี การค าบริการและการลงทุน มี
ดังตอไปนี้
เรื่อง
การกํากับดูแล

กฎหมาย

1. พระราชบัญญัติไปรษณีย พ.ศ. 2477
2. พระราชบัญญัติไปรษณีย พ.ศ. 2483
3. พระราชบัญญัติการสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2519
4. พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542
5. พระราชบัญญัติแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542
6. พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
7. พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535
5. พระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิและประโยชนของบริษัทไปรษณียไทย จํากัด พ.ศ. 2546
6. พระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2546
7. ประกาศคณะกรรมการกิจการไปรษณีย เรื่องขอบังคับตามความในพระราชบัญญัติไปรษณีย
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เรื่อง

การเขามา
ประกอบธุรกิจ
ของตางชาติ

การเขามา
ทํางานของ
ตางชาติ

กฎหมาย

พ.ศ. 2477
8. ขอบังคับคณะกรรมการกิจการไปรษณีย ฉบับที่ 1 วาดวยที่ทําการไปรษณียอนุญาต พ.ศ. 2552
9. ประกาศคณะกรรมการกิจการไปรษณีย เรื่อง ใหใชไปรษณียนิเทศ พ.ศ. 2553
10. ประกาศคณะกรรมการกิจการไปรษณีย เรื่อง ใหใชไปรษณียนิเทศ พ.ศ. 2557
11. แผนกลยุทธไปรษณียฉบับกรุงไนโรบี (Nairobi Postal Strategy: NPS)
12. สนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางราชอาณาจักรไทยกับ
สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2511 อนุญาตใหผูมีสัญชาติอเมริกันหรือนิติบุคคลอเมริกันถือหุน 100%
ขอรับความคุมครองภายใตสนธิสัญญาตามหมวดนี้ เพื่อประกอบธุรกิจในไทย
พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542
บริการจัดสงพัสดุภัณฑอยูภายใตบัญชี 3 ทายพระราชบัญญัติ (ธุรกิจที่คนไทยยังไมมีความ
พรอมที่จะแขงขันในการประกอบกิจการกับคนตางดาว) อนุญาตใหตางชาติถือหุนไมเกินรอย
ละ 49 หากตางชาติตองการเขามาลงทุนโดยถือหุนเกินกวารอยละ 49 ตองมาขออนุญาต
จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว
พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
พระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522 กําหนด
ประเภทงาน 39 รายการ ที่หามคนตางดาวทําเพื่อเปนการคาหรือหารายไดโดยเด็ดขาด
โดยอาชีพที่เกี่ยวกับบริการไปรษณียและบริการจัดสงพัสดุภัณฑ คือ งานขับขี่ยานยนต หรือ
งานขับขี่ยานพาหนะที่ไมใชเครื่องจักรหรือเครื่องกล (ยกเวนขับขี่เครื่องบินระหวางประเทศ)

6. ขอผูกพันการเปดตลาดการคาบริการไปรษณียของไทย
ปจจุบัน ไทยไดจัดทําความตกลงการคาเสรี ซึ่งครอบคลุมการเปดเสรีการคาบริการ ที่มีผลบังคับใชแลวจํานวน
6 ฉบับ เปนความตกลงทวิภาคี 2 ฉบับ (TAFTA และ JTEPA) และความตกลงระดับภูมิภาค 4 ฉบับ (AFAS,
ACFTA, AKFTA, AANZFTA) ทั้งนี้ ไทยไมเปดตลาดบริการไปรษณียทั้งในกรอบ WTO และ FTA ขางตน ในขณะ
ที่ไทยเปดตลาดบริการจัดสงพัสดุ เฉพาะในความตกลงดานการคาบริการอาเซียน (AFAS) ชุดที่ 9
Sector or Subsector

Limitation on
Market Access

HORIZONTAL COMMITMENTS
ALL SECTORS
3) การจัดตั้งธุรกิจในสาขา หรือ
INCLUDED IN THIS
สาขายอยภายใตตารางขอผูกพัน
SCHEDULE
นี้ จะอนุญาตใหเฉพาะในรูปแบบ
ของบริษัทจํากัดที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทยเทานั้น หรือนิติ
บุคคลประเภทอื่นๆ ตามทีร่ ะบุไว
ในขอผูกพันเฉพาะสาขา โดย
จะตองจดทะเบียนและจัดตั้งเปน
บริษัทอยางถูกตองตามกฎหมาย
และขอบังคับของประเทศไทย
และจะตองเปนไปตามเงื่อนไขขอ
ใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ ดังที่ไดระบุ
ไวในขอผูกพันเฉพาะสาขา

Limitation on
National Treatment
3) สําหรับ 3.3 นิติบุคคลซึ่ง
ครอบครองหรือควบคุมดดยตาง
ชาติ จะตองผานเกณฑที่กําหนด
ไวภายใตกฎหมาย หรือขอบังคับ
ที่เกี่ยวกับการลงทุนจากตางชาติ
สําหรับ 3.1 และ 3.2 นิติบุคคล
ซึ่งครอบครองหรือควบคุมโดย
ตางชาติจะตองผานเกณฑที่
กําหนดไวโดยหนวยงานที่
เกี่ยวของ กอนที่ขะสามารรถขอ
ใบอนุญาต หรือหนังสือรับรอง
ในการเขามาจัดตั้งธุรกิจ นิติ
บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุม

Additional
Comments
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Sector or Subsector

Limitation on
Market Access

3.1 สัดสวนหุนตางชาติตองไมเกิน
รอยละ 70 ของทุนจด
ทะเบียน และจะสามารถ
ดําเนินธุรกิจไดเฉพาะใน
ลักษณะการรวมทุน (JointVentures) กับบุคคลหรือนิติ
บุคคลสัญชาติไทยเทานั้น
หรือ
3.2 สัดสวนหุนตางชาติตองไมเกิน
รอยละ 51 ของทุนจด
ทะเบียน และจะสามารถ
ดําเนินธุรกิจไดเฉพาะใน
ลักษณะการรวมทุน (JointVentures) กับบุคคลหรือนิติ
บุคคลสัญชาติไทยเทานั้น
หรือ
3.3 a) สัดสวนหุนตางชาติตองไม
เกินรอยละ 49 ของทุนจด
ทะเบียน;
b) จํานวนผูถือหุนตางชาติตอ ง
นอยกวาครึ่งหนึ่งของ
จํานวนผูถือหุนทั้งหมดของ
บริษัทดังกลาว

Communications Services
B. Couriers Services
(1) None
Bicycle courier
(2) None
services for food
(3) As indicated in 3.1 of the
delivery (part of CPC
horizontal section
Version 1.1: 64340)

Limitation on
National Treatment

โดยตางชาติจะตองทําเรื่องเพื่อ
ขอหนังสือรับรองการประกอบ
ธุรกิจ ตามขอตกลงหรือขอ
ผูกพันภายใตมาตรา 10 ของ
พระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนตางดาว ประกาศ
กระทรวงซึ่งอธิบาย กฎ และ
วิธีการที่เกี่ยวของกับการขอ
หนังสือรับรองการประกอบ
ธุรกิจของคนตางดาว ป 2546
ตามมาตรา 14 และ 14 ทวิ ของ
ขอผูกพันทั่วไปวาดวยการคา
บริการขององคการการคาโลก
(GATS) ผูใหบริการจะตอง
ปฏิบัติตามมาตรา 5 ของ
พระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนตางดาว
สําหรับนิติบุคคลที่จัดตั้งเปน
บริษัทอยางถูกตองตามกฎหมาย
และขอบังคับของประเทศไทย ที่
จํานวนผูถือหุนตางชาติไมเกิน
รอยละ 49 ของทุนจดทะเบียน :
ไมมีขอจํากัด ไมผูกพัน สําหรับ
มาตรการที่เกี่ยวของกับการ
อุดหนุน และสิทธิพิเศษ เงิน
ลงทุนขั้นต่ํา การไดสิทธิ
ครอบครอง และการใชที่ดิน
มาตรการที่เกี่ยวกับภาษี และ
ขอจํากัดเรื่องสัญชาติ

Additional
Comments

(1) None
(2) None
(3) None

_______________________

สํานักการคาบริการและการลงทุน
สิงหาคม 2559

