บริการสาขาสิ่งแวดล้อม

1. กิจกรรมสาขาบริการด้านสิ่งแวดล้อมและบริการที่เกี่ยวข้อง
การค้าบริการในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีการเจริญเติบโตค่อนข้างมาก ทั้งในเรื่องมูลค่าตลาด จานวน
ผู้ประกอบการ และประเภทของธุรกิจ ในแต่ละสาขาบริการได้มีการแตกกิจกรรมย่อยออกไปอีกหลากหลา ย
มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการเจรจาเพื่อเปิดตลาดการค้าบริการระหว่างกันจาเป็นต้องมีความชัดเจนในสาขา
บริการต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในระหว่างประเทศสมาชิก องค์การการค้าโลก (WTO) จึงได้
กาหนดสาขาบริการโดยแบ่งเป็ น 12 สาขา ซึ่งในแต่ละสาขายังจาแนกออกเป็นสาขาย่อยหรือกิจกรรมต่างๆ
ลงไปอีก โดยให้สอดคล้องกับที่ United Nation (U.N.) กาหนดตาม Provisional Central Product
Classification (CPC) 1 ในส่วนของสาขาบริการสิ่งแวดล้อมนั้น ได้จาแนกกิจกรรมย่อยไว้ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1
กิจกรรมภายใต้สาขาสิ่งแวดล้อม จาแนกตาม CPC ของ UN และ W120 ของ WTO 2
กิจกรรม

A. บริการบาบัดนาเสีย
(Sewage Services)

9401

B. บริการกาจัดของเสีย
(รวมการจัดการและเตา
กาจัดของเสียอันตราย)
(Refuse Disposal
Services)

9402

C. บริการสุขอนามัยและ
บริการที่คล้ายคลึง
(Sanitation and similar
services)
D. บริการอื่นๆ
(Other Services)

1

รหัส CPC

9403

คาอธิบาย
บริการบาบัดและการกาจัดสิ่งปฏิกูล อุปกรณ์ที่ใช้เป็นท่อน้าเสีย ท่อของเสีย
หรือท่อระบายน้า บ่อพักน้าเสีย หรือแท็งก์เชื้อโรค และกระบวนการที่ใช้
อาจจะเป็นการเจือจาง การคัดกรองและการกรอง การทับถมของตะกอนการ
ตกตะกอนทางเคมี
ไม่รวม การบริการเก็บ การทาให้บริสุทธิ์และการกระจายทรัพยากรน้า และ
บริการก่อสร้าง ซ่อม และงานอื่นที่เกี่ยวกับท่อน้าเสีย
บริการจัดเก็บขยะเปียกและขยะแห้ง จากครัวเรือน หรือจากโรงงาน
อุตสาหกรรมและแหล่งธุรกิจ บริการขนส่งและกาจัดโดยการเผาและวิธีอื่นๆ
รวมถึงบริการลดปริมาณของเสีย
ไม่รวม บริการที่เกี่ยวข้องกับของเสียหรือเศษขยะ บริการการพัฒนาการ
ค้นคว้าและทดลอง (R&D) ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม บริการเกี่ยวกับการ
บริหารสาธารณะโดยรัฐที่เกี่ยวกับประเด็นทางสิ่งแวดล้อม เช่น บริการบริหาร
จัดการในบ้านและอานวยความสะดวกชุมชน บริการบริหารจัดการเกี่ยวข้อง
กับการเกษตร ป่าไม้ ประมงและการล่าสัตว์ และบริการบริหารจัดการน้ามัน
และเชื้อเพลิง
บริการด้านสุขาภิบาลและบริการคล้ายคลึง รวมถึงบริการกวาดขยะนอกบ้าน
และการกวาดหิมะและน้าแข็ง
ไม่รวม บริการฆ่าเชื้อโรคในอาคารที่พักอาศัยและโครงสร้างอื่นที่ไม่ใช่ด้าน
การเกษตร บริการควบคุมและจากัดแมลงซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกษตร

ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงรายการให้ครอบคลุมสาขา/กิจกรรมย่อยให้มากขึ้น
องค์การการค้าโลก ได้จัดทาเอกสาร MTN.GNS/W/120 โดยจาแนกบริการออกเป็น 12 สาขา ซึ่งเอกสารนี้จาแนกประเภทบริการโดยอิงกับ
Central Product Classification (CPC) ของสหประชาชาติ และในการเจรจา FTA ของไทยจะใช้การจาแนกประเภทบริการตาม WTO เป็น
แนวทาง
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-2กิจกรรม
 บริการทาความสะอาด
ไอเสีย (Cleaning
services of Exhaust
gases)

รหัส CPC

 บริการลดมลภาวะทาง
เสียง (Noise abatement
services)

9405

 บริการปกป้องธรรมชาติ
และภูมปิ ระเทศ (Nature
and landscape
protection services)

9406

9404

 บริการอื่นๆ เพื่อปกป้อง
สิ่งแวดล้อม (Other
environmental
protection services
n.e.c.)

9409

คาอธิบาย
บริการตรวจสอบและควบคุมการปล่อยควันเสียในอากาศ ไม่ว่าจะจากแหล่ง
ที่เคลื่อนที่หรือแหล่งที่ติดตั้งถาวร ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากสาเหตุจากการเผา
ไหม้เชื้อเพลิง บริการตรวจสอบอย่างเข้มข้น ควบคุมและลดปริมาณควันเสีย
ในอากาศ โดยเฉพาะในบริเวณชุมชนเมือง
บริการตรวจสอบ ควบคุม และลดมลพิษทางเสียง เช่น บริการลดมลพิษของ
เสียงทางถนนบริเวณชุมชนเมือง
บริการปกป้องระบบนิเวศน์ เช่น ทะเลสาบ แนวชายฝั่ง และแหล่งน้าชายฝั่ง
บริ เ วณที่ แ ห้ งแล้ ง เป็ น ต้ น รวมถึ ง สิ่ งมี ชีวิ ต พื ช บริ ก ารที่ ป ระกอบไปด้ ว ย
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศ (เช่น สภาวะ
เรื อ นกระจก) รวมทั้ง บริ ก ารประเมิ น และลดความเสี ย หายทางธรรมชาติ
บริการปกป้องภูมิประเทศที่ไม่ได้จาแนกไว้ที่อื่น
เช่ น การตรวจสอบ ควบคุ ม และประเมิ น ความเสี ย หายต่ อ สภาพความ
เป็นกรด

2. ลักษณะธุรกิจ/การให้บริการ
ตารางที่ 2
รูปแบบการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม (Mode of Supply)
รูปแบบการค้าบริการ

ตัวอย่าง

Mode 1: การให้บริการข้ามพรมแดน
(Cross - border Supply)

บริษัทในประเทศไทยควบคุมการบาบัดและการกาจัดสิ่งปฏิกูลใน
ประเทศลาวผ่านอินเตอร์เน็ต

Mode 2: การบริโภคในต่างประเทศ
(Consumption Abroad)
Mode 3: การจัดตังธุรกิจ
(Commercial Presence)
Mode 4: การให้บริการโดยบุคคล
ธรรมดา (Presence of Natural
Persons)

การนาเศษเหล็ก (scrap metal) ที่ผลิตในประเทศไทยไปรับบริการ
รีไซเคิลในประเทศมาเลเซีย
บริษัทให้คาปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศสิงคโปร์ เข้ามาตั้ง
กิจการในประเทศไทย เพื่อให้คาแนะนาด้านบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูล
ผู้ให้คาปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมจากประเทศสิงคโปร์ เข้าไปทางานใน
ประเทศฟิลิปปินส์ชั่วคราว
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3. สถานการณสิ่งแวดลอมระดับโลกและระดับภูมิภาค
ประเด็นชั้นบรรยากาศกลายเปนประเด็นสาคัญลาดับตนๆ ของโลก ซึ่งคณะกรรมการระหวางรัฐบาล
ว่าดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC)
ไดระบุชัดวา สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเกิดจากกิจกรรมของมนุษย ที่มีมาโดย
ตลอดกวา 200 ป และหากไมดาเนินการใดๆ จะสงผลกระทบอยางรุนแรง แมที่ผ านมาไดมีความรวมมือของ
ประชาคมโลกในการจัดการปญหาสภาพภูมิอากาศ โดยพยายามลดการปลอยกาซเรือนกระจกเพื่อใหอุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นไมเกิน 2 องศาเซลเซียสตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งความตกลงนี้เป็น
ความตกลงที่ประเทศต่างๆ ในภาคีจะตั้งเป้าหมายร่วมกันขั้นพื้นฐานที่จะรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของ
โลกให้ ต่ากว่า 2 องศาเซลเซีย ส และในขณะเดี ยวกัน กาหนดเป้ าหมายที่สู งขึ้ นไว้ควบคู่ กัน ว่าจะพยายาม
รักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้น้อยลงไปอีกจนถึงต่ากว่า 1.5 องศาเซลเซียส หากสามารถกระทา
ได้ โดยการดาเนินการดังกล่าวจะยึดหลักความเป็นธรรม (equity) และหลักความรับผิดชอบร่ว มกันในระดับที่
แตกต่ า งของประเทศพั ฒ นาแล้ ว และประเทศก าลั ง พั ฒ นา โดยค านึ ง ถึ ง ศั ก ยภาพของแต่ ล ะประเทศตาม
สภาวการณ์ของประเทศที่แตกต่างกัน โดยความตกลงจะครอบคลุมการดาเนินการในประเด็นต่างๆ อาทิ (1) การ
ลดก๊าซเรือนกระจก (2) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (3) การเพิ่มความสามารถในการฟื้นตัว
จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (4) ความโปร่งใสของการดาเนินการ และ (5) การให้การ
สนับสนุนในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงทางการเงิน โดยรัฐภาคีต้องมีข้อเสนอการดาเนินการที่เรียกว่า nationally
determined contribution (NDC) ของประเทศทุกๆ 5 ปี ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ สัตยาบันการเข้าเป็น
ภาคีในความตกลงปารีสแล้ว นอกจากนี้ ยังมีประเด็นสิ่งแวดลอมที่สาคัญอื่นๆ ของโลก ไดแก การใชที่ดินไม
เหมาะสมกับศักยภาพ การจัดการน้า ที่ไม่เป็นธรรม การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การยายฐานผลิต
สารเคมีของบริษัทตางๆ การเพิ่มปริมาณของเสียอันตราย
ส าหรั บ สถานการณ สิ่ ง แวดล อมในภู มิ ภ าคเอเชี ย และแปซิ ฟ กมี ทิ ศ ทางเดี ย วกั บ สถานการณ์
ของโลก อีกทั้งยังมีปญหาดานธรรมาภิบาลที่เปนความทาทายตอการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ในภาพรวมของ
ภูมิภาคนี้ การแกไขปญหาสิ่ งแวดลอมโลกภายใตความรวมมือระหวางประเทศตางๆ ไดดาเนินการภายใต
อนุสัญญาและกรอบความรวมมือตางๆ อยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการประชุมสหประชาชาติว าดวยการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (United Nations Conference on Sustainable Development: UNCSD) หรือ การประชุม
Rio+20 เมื่อป พ.ศ. 2555 ที่ประเทศภาคีสมาชิกตางๆ ซึ่งรวมประเทศไทยไดยืนยันความมุงมั่นที่จะใหเกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ประเทศไทยไดใหความสาคัญกับการจัดการสิ่งแวดลอมในประเด็นที่มีความคาบเกี่ยวระหวาง
ประเทศ อาทิ ปญหาหมอกควัน การจัดการปาไมตามแนวชายแดนประเทศ การลักลอบคาพืชและสัตวปา
และการจัดการแมน้าโขง เปนตน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังไดรวมกับประเทศในกลุ มอาเซียนจัดทากรอบ
นโยบายดานสิ่งแวดลอมอาเซียน (ASEAN Environmental Blueprint) เพื่อเปนแนวทางดาเนินงานมุงสูเปา
หมายเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งความรวมมือในการตอบสนองตอปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
เพิ่มมาตรการเพื่อลดการแสวงหาประโยชนดานทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานที่ไม่เป็นธรรม และความรวมมือ
ในการปองกันการเคลื่อนยายมลพิษไปยังประเทศที่ยังไมมีกฎระเบียบในการควบคุมหรือมีกฎเกณฑทีไ่ มเขมงวด
4.ภาพรวมธุรกิจบริการสิ่งแวดล้อมโลก
แต่เดิม การค้าบริการสิ่งแวดล้อมของโลกไม่ได้อยู่ในความสนใจในแวดวงการค้าการลงทุนระหว่าง
ประเทศมากนัก เนื่องจากเป็นสาขาหนึ่ง ที่เข้าข่ายเป็นบริการสาธารณะ การให้บริการทั้งหมดทาโดยภาครัฐ
เพราะบริการสิ่งแวดล้อม เช่น การบาบัดน้าทิ้ง การบาบัดน้าเสีย การรักษาป่าไม้ มักถูกมองว่าเป็นสิ่งที่รัฐต้องทา
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ให้ ป ระชาชนเป็ น หลั กและในหลายประเทศมัก เก็ บ ค่า บริ การในอัต ราต่ ากว่า ต้ นทุ น (subsidized rate)
เพราะต้นทุ นของสิ่ งแวดล้ อมที่ เสื่ อมโทรมเป็ นสิ่ งที่ประเมินได้ ยาก ภาคเอกชนก็ มองว่ าเป็นอุ ตสาหกรรมที่ มี
ผลตอบแทนต่า ดังนั้น การรักษาสิ่งแวดล้อมจึงถูกมองว่าเป็นความรับผิดชอบของส่วนรวม (global
responsibility) ประชาคมโลกไม่ให้ความสนใจอย่างจริงจังในการรักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการสิ่งแวดล้อมจึงเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป
แต่เมื่อเวลาผ่านไป ประชาคมโลกเริ่มตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาสิ่ง แวดล้อม เนื่องจาก
พบว่าเกิดการทาลายชั้นบรรยากาศ (Ozone depletion) มากขึ้น และเกิดสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
(Climate Change) ส่ งผลกระทบต่อ ความเป็ นอยู่ ของมนุษ ย์อย่ างรุ นแรง เช่น ภัย แล้ ง และอุท กภั ย
เป็นต้น รัฐบาลในประเทศพัฒนาแล้ว จึงเร่งออกมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทาให้อุตสาหกรรมบริการ
ด้านสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับความต้องการของรัฐ ทั้งในเรื่องการจัดการของ
เสียและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในหลากหลายด้าน เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม
ในประเทศพัฒนาแล้ว ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การเจรจาด้านสิ่ งแวดล้ อมขององค์ก ารการค้าโลก (WTO) เริ่ม ขึ้น ตั้งแต่การเจรจารอบอุรุกวัย
และต่อเนื่ องมาถึง การเจรจารอบโดฮาในปัจจุบัน โดยประเทศสมาชิก มีความพยายามที่จะลดหรือยกเลิ ก
มาตรการภาษีและมาตรการที่มิ ใช่ภาษีสาหรับสินค้าและบริการด้า นสิ่ งแวดล้อม นับเป็นประเด็นที่ ประเทศ
สมาชิกให้ความสาคัญมากที่สุด เนื่องจากสามารถเห็นผลในเชิงรูปธรรมได้ชัดเจน ที่ผ่านมาประเทศสมาชิกมี
ความต้องการที่แตกต่างกันไม่ว่ าจะเป็นเรื่องในการให้คาจากัดความของสินค้าสิ่งแวดล้อมหรือวิธีการลดภาษี
ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเฉพาะสหภาพยุโรป ได้พยายามผลักดันให้มีการเจรจาเรื่องสิ่งแวดล้อม เพราะต้องการ
รักษาสภาพแวดล้อมไปพร้อมกับขยายการค้า และให้มีการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรักษาสิ่งแวดล้อมของโลก
ในขณะที่ประเทศกาลังพัฒนามีข้อจากัดในหลายๆ ด้าน เช่น ยังไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมและ
ยังไม่มีกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด อีกทั้งยังระแวงว่าประเทศพัฒนาแล้ว อาจใช้เรื่องสิ่งแวดล้อมมาเป็น
ข้ออ้างในการกีดกัน การค้า จึงทาให้ การเจรจาไม่ คืบหน้าเท่าที่ควร ในส่ วนของการเจรจาการค้าบริการ
สิ่งแวดล้อมนั้น ประเด็นที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ การเปิดตลาดใน Mode 1 การให้คาปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
ทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต และ Mode 3 การจัดตั้งธุรกิจให้คาปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศ เนื่องจาก
การบริการสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนนับว่ามี การขยายตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่
ได้รับความสนใจมากอีกเรื่อง ได้แก่ การจาแนกประเภทของบริการสิ่งแวดล้อม (classification) ให้สอดรับ
สภาพความเป็นจริงมากขึ้น จากแต่ก่อนที่มีกิจกรรมหลักๆ เพียงไม่กี่ประเภท เช่น การบาบัดน้าเสีย การกาจัด
ของเสี ย ฯลฯ ก็มีการเสนอให้ เพิ่มเติม กิจ กรรมประเภทอื่น ไว้ ด้วย โดยเฉพาะบริการรูปแบบใหม่ ๆ เพราะ
การบริการด้านสิ่งแวดล้อมได้แตกแขนงออกไปตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนโยบายภาครัฐ ใน
การรักษาสิ่งแวดล้อม
5. สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยมีการขยายตัว
ทางด้านอุตสาหกรรม การค้าการลงทุนอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลเสียต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
และก่อให้เกิดปัญหาการใช้ทรัพยากรอย่ างไม่ยั่งยืนได้แก่ ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะ
เป็นทรัพยากรป่าไม้ ที่ดิน น้าและทรัพยากรชายฝั่ง รวมทั้งปัญหามลพิษที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งด้านมลพิษ
ทางน้า ทางอากาศ ทางเสียง ทางขยะและสิ่งปฏิกูล ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพแก่ประชากรที่อาศั ยอยู่ในเขตเมือง
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ตลอดจนสารพิษตกค้างสะสมจากสารเคมีทางการเกษตร ทั้งหมดนี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหา
สิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชนทั้งในเมืองและชนบท
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและเล็งเห็นว่าประเด็น การจัดการสิ่งแวดลอมยังคง
เปนประเด็น ส าคัญของประเทศ โดยภายใตนโยบายและแผนพัฒ นาประเทศที่มุ งสู ก ารเติบโตที่เปนมิต รตอ
สิ่ งแวดลอม มี การเพิ่ มสั ดสวนงบประมาณรายจายประจ าปที่จั ดสรรส าหรับการจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดลอมเพิ่มขึ้น ชัดเจน จากรอยละ 1.8 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนรอยละ 4.4 และ 5.2
ของงบประมาณรายจายรวม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 ตามลาดับ นอกจากนี้ คณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ไ ดใหความส าคั ญ ตอการจั ด การสิ่ งแวดลอม โดยมี น โยบายเรงดวนหลายประการ อาทิ
การปราบปรามการบุกรุกทาลายปาไมเพื่อปองกันไมใหมีการบุกรุกเพิ่มเติม การขับเคลื่อนการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรน้า ใหเปนไปอยางมีเอกภาพและบูรณาการ และการแกไขปญหาขยะมูลฝอยเพื่อลดขยะมูลฝอย
เกาตกคาง และการจัดทาแผนการจัดการขยะมูลฝอยในแตละจังหวัด เปนตน
6. ภาพรวมธุรกิจบริการสิ่งแวดล้อมในไทย
จากการประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา (UN Conference of Environment
and Development : UNCED) หรือการประชุม Earth Summit ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อปี
พ.ศ. 2535 ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามรับรองแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ซึ่งเป็นแผนแม่บทของโลก
ที่ให้ความสาคัญต่อชุมชนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมี
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี หลั ง จากนั้ น รั ฐ บาลไทยก็ ไ ด้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองเพื่อช่วยลดมลพิษทางอากาศ สร้างสมดุลของ
สภาพแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนเมือง และมีการเริ่มบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม อันเป็นจุดเริ่มต้น
ให้ประชาชนมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนโยบาย
ส่ว นใหญ่จ ะเกี่ย วกับ การคุ้มครองสิ่ งแวดล้ อม การควบคุมมลพิษ มาตรการส่ งเสริมและช่วยเหลื อจากภาครัฐ
และเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
ในขณะเดียวกัน รัฐบาลยังได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่ปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยมีการออก
กฎระเบี ย บให้ ห น่ ว ยงานรั ฐ จั ดซื้ อจั ด จ้ างสิ นค้ าและบริ การที่เป็ นมิต รต่อ สิ่ งแวดล้ อม ส านั กนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ONEP) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้พิจารณากาหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ให้ความสาคัญกับการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Creative and Green Economy) มาเป็นแนวทางในการกาหนดกรอบแนวคิดและทิศ
ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ วัตถุประสงค์หลักของแผนพัฒนาดังกล่าวคือ การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรม สมดุล มีประสิทธิผล และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน และการพัฒนาอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเพิ่มขีดความสามารถ
ของภาคีการพัฒนา เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ และการสร้างกรอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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7. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่ใช้กากับดูแลบริการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริบทการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
มีดังต่อไปนี้
เรื่อง

การกากับดูและการออก
ใบอนุญาต

กฎหมาย

1. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 กาหนดให้ ผู้มีสิทธิขอรับ
ใบอนุ ญ าตท ารายงานเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาและมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่
1.1 สถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันวิจยั ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายไทย
1.2 นิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
- ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ จดทะเบี ย นที่ ผู้ เ ป็ น หุ้ น ส่ ว นทั้ ง หมดต้ อ งมี
สัญชาติไทย
- ห้างหุ้นส่วนจากัดที่ผู้เป็นหุ้นส่วนจาพวกไม่จากัดความรับผิดชอบ
ทั้งหมดต้องมีสัญชาติไทย และทุนของห้างหุ้นส่วนจากัดนั้น ไม่น้อยกว่าร้อย
ละห้าสิบเอ็ดเป็นของผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย
- บริษัทจากัดที่กรรมการบริษัทจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมี
สัญชาติไทยและทุนของบริษัทจากัดนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ต้องเป็นผู้ถือ
หุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย
2. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 ตามมาตรา 73 กาหนดให้บริษัทบริการบาบัดน้าเสียต้องขึ้นทะเบียน
และปฎิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนต่ า งๆ ที่ ก าหนดไว้ ตามร่ า งกฏกระทรวงว่ า ด้ ว ยผู้
ควบคุมระบบบาบัดอากาศเสีย
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม จะออกใบอนุญาตสาหรับโรงงานรับบริการกาจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน โดยมี ข้อกาหนดเรื่อง
ทาเลทีต่ ั้งและปัญหามลพิษต่างๆ
4. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 การขนส่งสิ่งปฏิกูลออกนอก
สถานที่ที่ไม่ใช่โรงงาน ต้องขออนุญาตจากกรมโรงงาน
5. พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 กาหนดวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับงานควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา (เช่น ก่อสร้างโรงบาบัดน้าเสีย)
วิศวกรรมอุตสาหกรรม (เช่น จัดตั้งระบบบาบัดน้าเสีย) ซึ่งผู้ให้บริการต้อง
ได้รับใบอนุญาตก่อน

-7เรื่อง

การเข้ามาประกอบธุรกิจ
ของต่างชาติ

การได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน

กฎหมาย

พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
บริการสิ่งแวดล้อมอยู่ภายใต้บัญชี 3 ท้ายพระราชบัญญัติ อนุญาตให้ต่างชาติ
ถือหุ้นไม่เกิน 49% หากต่างชาติต้องการเข้ามาลงทุนโดยถือหุ้นเกินกว่า 49%
ต้องมาขออนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
กิจการต่อไปนี้เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนต่างชาติถือหุ้นข้างมาก
หรือ 100% ได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ก่อน
1. กิจการประปาหรือน้าเพื่ออุตสาหกรรม
2. กิจการบริการบาบัดน้าเสีย กาจัดหรือขนถ่ายขยะกากอุตสาหกรรมหรือ
สารเคมีที่เป็นพิษ
3. กิจการนาวัสดุที่ไม่ต้องการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ มีเงื่อนไขเพิ่มเติม คือ
- ต้องตั้งในนิคมอุตสาหกรรม
- ต้องเป็นการจัดการวัสดุที่ไม่ต้องการใช้แล้วที่เกิดขึ้นในประเทศเท่านั้น
และต้องไม่รวมขั้นตอนการนาไปผลิตเป็นสินค้า

8. ข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการสาขาสิ่งแวดล้อมของไทย
การเจรจาด้านบริการสิ่งแวดล้อมปรากฏในเวทีเจรจาในหลายๆ เวที ทั้งในกรอบพหุภาคี (WTO
UNCTAD และ OECD) กรอบภูมิภาค (APEC และ ASEAN) และกรอบทวิภาคี (FTA) แสดงให้เห็นถึงความ
สนใจต่อบริการสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น การเปิดตลาดสาขาบริการสิ่งแวดล้อมของไทยในเวทีระหว่างประเทศใน
ปัจจุบันถือว่าเป็นการเปิดตลาดครอบคลุมทุกสาขาย่อยตามการจาแนกสาขาของ CPC นอกจากนั้น ไทยยัง
เขียนผูกพันการบริการให้คาปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมไว้ภายใต้สาขาบริการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งโดยปกติบริการ
ดังกล่าวอยู่ภายใต้บริการสาขาธุรกิจ (Business Services) นับว่าไทยได้ให้ความสาคัญ และเห็นว่าการเปิดตลาด
เป็นกลุ่ม (Cluster) ซึ่งจะมีผลต่อระดับการเปิดตลาดการค้าบริการของไทยในภาพรวม
ประเทศไทยมีการจัดทาความตกลงการค้าเสรีในหลายฉบับทั้งในระดับพหุภาคี และทวิภาคี บริการ
สิ่งแวดล้อมที่ไทยพร้อมเปิดตลาด อาทิ บริการบ้าบัดน้าเสีย บริการก้าจัดของเสีย บริการท้าความสะอาดไอเสีย
บริการลดมลภาวะทางเสียง บริการปกป้องธรรมชาติและภูมิประเทศ บริการอื่นๆ เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม เป็น
ต้น ไทยมีขอบเขตของการเปิดตลาดการค้าบริการสาขาสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ จานวน 10 ความตกลง ได้แก่
1) องค์การการค้าโลก (WTO)
2) กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on
Services: AFAS)
3) ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thailand-Australia Free Trade Agreement:
TAFTA)
4) ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership
Agreement: JTEPA)
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5)
6)
7)
8)

ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (Thailand- Chile Free Trade Agreement)
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA)
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (ASEAN-Korea Free Trade Agreement: AKFTA)
ความตกลงเพื่ อ จั ด ตั้ ง เขตการค้ า เสรี อ าเซี ย น-ออสเตรเลี ย -นิ ว ซี แ ลนด์ (Agreement
Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area: AANZFTA)
9) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (ASEAN- India Free Trade Agreement: AIFTA)
10) สนธิ สั ญ ญาทางไมตรี แ ละความสั ม พั น ธ์ ท างเศรษฐกิ จ ระหว่ า งราชอาณาจั ก รไทยกั บ
สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2511 อนุญาตให้ผู้มีสัญชาติอเมริกันหรือนิติบุคคลอเมริกันถือหุ้น 100%
เพื่อประกอบธุรกิจในประเทศไทย
---------------------------------------------------------สานักการค้าบริการละการลงทุน
กันยายน 2560
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ตารางข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการสาขาสิ่งแวดล้อมของไทย
กิจกรรม

WTO

ASEAN
(9 Package)

TAFTA

กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
TCFTA
ACFTA
JTEPA

th

(1) การให้บริการข้ามพรมแดน

A. บริการปรึกษาสิ่งแวดล้อมด้าน
ระบบท่อนาทิง การกาจัดของเสีย
บริการกาจัดของเสียอันตราย การ
จัดการมลภาวะทางอากาศและ
เสียง สุขอนามัย และ บริการด้าน
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ (CPC 9401)

1) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ผูกพันในรูป
บริษัทจากัด
ต่างชาติถือหุ้น
ไม่เกิน 49%
จานวนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติต้องไม่
เกินกึ่งหนึ่ง
4) อนุญาตให้
3
4
BV และ ICT
เข้ามาได้ตาม
เงื่อนไขที่กาหนด

AKFTA

AANZFTA

AIFTA

rd

(3 Package)
(2) การบริโภคในต่างประเทศ

1) ไม่มีข้อจากัด
ไม่ผูกพันเปิด
2) ไม่มีข้อจากัด
ตลาด
3) ผูกพันในรูป
สาขานี้
บริษัทจากัด
ต่างชาติถือหุ้นไม่
เกิน 49% จานวน
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่ง
4) อนุญาตให้ BV
และ ICT เข้ามาได้
ตามเงื่อนไขที่
กาหนด

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่ผูกพัน
3) ไม่ผูกพัน
4) ไม่ผูกพัน

3

(3) การจัดตั้งธุรกิจ

1) ไม่มี
ข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด
4) ไม่มีข้อจากัด

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด
4) อนุญาตให้
BV และ ICT เข้า
มาได้ตาม
เงื่อนไขที่กาหนด

(4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา

1) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด
4)อนุญาตให้
5
CSS เข้ามาได้
ตามเงื่อนไขที่
กาหนดโดย
กระทรวง
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม
มิฉะนั้นให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่
ระบุในข้อผูกพัน
ที่ใช้เป็นการ
ทั่วไป

1) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด
4) อนุญาตให้
BV และ ICT
เข้ามาได้ตาม
เงื่อนไขที่กาหนด

ไม่ผูกพันเปิด
ตลาดสาขานี้

Business Visitor (BV) – อนุญาตให้พานักได้ไม่เกิน 90 วันและต่ออายุได้ไม่เกิน 1 ปี
Intra-corporate Transferee (ICT) – ผูกพันเฉพาะผู้จัดการ ผู้บริหารและผู้เชีย่ วชาญพิเศษ จะต้องได้รับการจ้างจากบริษัทดังกล่าวนอกประเทศไทยอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ขอเข้าประเทศและมี คุณสมบัติตามที่สานักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางานกาหนด อนุญาตให้พานักได้ ไม่เกิน 1 ปี และต่ออายุได้ 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี
4

5

Contractual Service Supplier (CSS) อนุญาตให้ทางานได้ 1 ปี ต่ออายุครั้งละ 1 ปี รวมทั้งหมดไม่เกิน 3 ปี
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กิจกรรม

WTO

ASEAN
(9 Package)

TAFTA

กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
TCFTA
ACFTA
JTEPA

th

(1) การให้บริการข้ามพรมแดน

 บริการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมและลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม (ส่วน
หนึ่งของ CPC 9401)

1) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ผูกพันในรูป
บริษัทจากัด
ต่างชาติถือหุ้น
ไม่เกิน 49%
จานวนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติต้องไม่
เกินกึ่งหนึ่ง
4) อนุญาตให้
BV และ ICT
เข้ามาได้ตาม
เงื่อนไขที่กาหนด

1) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ผูกพันในรูป
บริษัทจากัด
ต่างชาติถือหุ้นไม่
เกิน 49% จานวน
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่ง
4) อนุญาตให้ BV
และ ICT
เข้ามาได้ตาม
เงื่อนไขที่กาหนด

AKFTA

AANZFTA

AIFTA

rd

(3 Package)
(2) การบริโภคในต่างประเทศ

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่ผูกพัน
3) ไม่ผูกพัน
4) ไม่ผูกพัน

(3) การจัดตั้งธุรกิจ

1) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ต่างชาติถือ
หุ้นได้ไม่เกิน
49% จานวน
ผู้ถือหุ้น
ต่างชาติต้องไม่
เกินครึ่งหนึ่ง
ของผู้ถือหุ้น
ทั้งหมด
4) อนุญาตให้
BV และ ICT
เข้ามาได้ตาม
เงื่อนไขที่
กาหนด

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด
4) อนุญาตให้
BV และ ICT
เข้ามาได้ตาม
เงื่อนไขที่
กาหนด

(4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา

1) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด
4)อนุญาตให้
CSSเข้ามาได้ตาม
เงื่อนไขที่กาหนด
โดยกระทรวง
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม
มิฉะนั้นให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่
ระบุในข้อผูกพัน
ที่ใช้เป็นการ
ทั่วไป

1) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด
4) อนุญาตให้
BV และ ICT
เข้ามาได้ตาม
เงื่อนไขที่กาหนด
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กิจกรรม

WTO

ASEAN
(9 Package)

TAFTA

กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
TCFTA
ACFTA
JTEPA

th

(1) การให้บริการข้ามพรมแดน

 บริการบาบัดนาเสีย
(รวมถึงระบบบาบัดนา
เสียในอุตสาหกกรม
(CPC 9401)

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ผูกพันในรูป
บริษัทจากัด
ต่างชาติถือหุ้น
ไม่เกิน 49%
จานวนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติต้องไม่
เกินกึ่งหนึ่ง
4) อนุญาตให้
BV และ ICT
เข้ามาได้ตาม
เงื่อนไขที่กาหนด

1) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ผูกพันในรูป
บริษัทจากัด
ต่างชาติถือหุ้นไม่
เกิน 49% จานวน
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่ง
4) อนุญาตให้ BV
และ ICT เข้ามาได้
ตามเงื่อนไขที่
กาหนด

AKFTA

AANZFTA

AIFTA

rd

(3 Package)
(2) การบริโภคในต่างประเทศ

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่ผูกพัน
3) ไม่ผูกพัน
4) ไม่ผูกพัน

(3) การจัดตั้งธุรกิจ

1) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ต่างชาติถือ
หุ้นได้ไม่เกิน
49% จานวนผู้
ถือหุ้นต่างชาติ
ต้องไม่เกิน
ครึ่งหนึ่งของผู้
ถือหุ้นทั้งหมด
4) อนุญาตให้
BV และ ICT
เข้ามาได้ตาม
เงื่อนไขที่
กาหนด

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด
4) อนุญาตให้
BV และ ICT
เข้ามาได้ตาม
เงื่อนไขที่
กาหนด

(4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด
4)อนุญาตให้
CSSเข้ามาได้ตาม
เงื่อนไขที่กาหนด
โดยกระทรวง
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม
มิฉะนั้นให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่
ระบุในข้อผูกพัน
ที่ใช้เป็นการ
ทั่วไป

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด
4) อนุญาตให้
BV และ ICT
เข้ามาได้ตาม
เงื่อนไขที่กาหนด
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กิจกรรม

WTO

ASEAN
(9 Package)

TAFTA

กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
TCFTA
ACFTA
JTEPA

th

(1) การให้บริการข้ามพรมแดน



บริการกาจัดสิ่งปฏิกูลโดย
ใช้อุปกรณ์ เช่น ท่อนาเสีย
หรือท่อระบาย (ส่วนหนึ่ง
ของ CPC 1.1: 94110)

B. บริการกาจัดของเสีย (รวมการ
จัดการและเตากาจัดของเสีย
อันตราย) CPC 9402

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่ผูกพัน
3) ไม่ผูกพัน
4) ไม่ผูกพัน

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ต่างชาติถือ
หุ้นได้ไม่เกินร้อย
ละ 49 จานวนผู้
ถือหุ้นต่างชาติ
ต้องไม่เกิน

AKFTA

AANZFTA

AIFTA

rd

(3 Package)
(2) การบริโภคในต่างประเทศ

(3) การจัดตั้งธุรกิจ

1) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3) การร่วมลงทุน
ต่างชาติถือหุ้นไม่
เกิน 70%
4) อนุญาตให้ BV
และ ICT เข้ามาได้
ตามเงื่อนไขที่
กาหนด

(1) ไม่มีข้อจากัด 1) ไม่ผูกพัน
(2) ไม่มีข้อจากัด 2) ไม่ผูกพัน
(3) การร่วม
3) ไม่ผูกพัน
ลงทุนต่างชาติ
4) ไม่ผูกพัน

1) ไม่ผกู พัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ผูกพันในรูป
บริษัทจากัด
ต่างชาติถือหุ้นไม่
เกิน 49% จานวน
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่ผูกพัน
3) ไม่ผูกพัน
4) ไม่ผูกพัน

(4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่ผูกพัน
3) ไม่ผูกพัน
4) ไม่ผูกพัน

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่ผูกพัน
3) ไม่ผูกพัน
4) ไม่ผูกพัน

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่ผูกพัน
3) ไม่ผูกพัน
4) ไม่ผูกพัน

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด
4) อนุญาตให้
BV และ ICT
เข้ามาได้ตาม
เงื่อนไขที่

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด
4)อนุญาตให้
CSSเข้ามาได้ตาม
เงื่อนไขที่กาหนด
โดยกระทรวง

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด
4) อนุญาตให้
BV และ ICT
เข้ามาได้ตาม
เงื่อนไขที่กาหนด

ถือหุ้นไม่เกิน
70%
4) อนุญาตให้
BV และ ICT
เข้ามาได้ตาม
เงื่อนไขที่กาหนด

1) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ต่างชาติถือ
หุ้นได้ไม่เกิน
49% จานวนผู้
ถือหุ้นต่างชาติ
ต้องไม่เกิน
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กิจกรรม

WTO

ASEAN
(9 Package)

TAFTA

กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
TCFTA
ACFTA
JTEPA

th

(1) การให้บริการข้ามพรมแดน

 บริการจัดการของ
เสียอันตรายและกาจัด
ขยะ (CPC1.1:94222)

ครึ่งหนึ่งของผู้
ถือหุ้นทั้งหมด
4) อนุญาตให้
BV และ ICT
เข้ามาได้ตาม
เงื่อนไขที่กาหนด

ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่ง
4) อนุญาตให้ BV
และ ICT เข้ามาได้
ตามเงื่อนไขที่
กาหนด

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่ผูกพัน
3) ไม่ผูกพัน
4) ไม่ผูกพัน

1) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3) การร่วมลงทุน
ต่างชาติถือหุ้นไม่
เกิน 70%
4) อนุญาตให้ BV
และ ICT เข้ามาได้
ตามเงื่อนไขที่
กาหนด

AKFTA

AANZFTA

AIFTA

rd

(3 Package)
(2) การบริโภคในต่างประเทศ

(1) ไม่มี
ข้อจากัด
(2) ไม่มี
ข้อจากัด
(3) การร่วม
ลงทุนต่างชาติ
ถือหุ้นไม่เกิน
70%
4) อนุญาตให้
BV และ ICT

(3) การจัดตั้งธุรกิจ

(4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา

ครึ่งหนึ่งของผู้
ถือหุ้นทั้งหมด
4) อนุญาตให้
BV และ ICT
เข้ามาได้ตาม
เงื่อนไขที่
กาหนด

กาหนด

ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม
มิฉะนั้นให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่
ระบุในข้อผูกพัน
ที่ใช้เป็นการ
ทั่วไป

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่ผูกพัน
3) ไม่ผูกพัน
4) ไม่ผูกพัน

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่ผูกพัน
3) ไม่ผูกพัน
4) ไม่ผูกพัน

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่ผูกพัน
3) ไม่ผูกพัน
4) ไม่ผูกพัน

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่ผูกพัน
3) ไม่ผูกพัน
4) ไม่ผูกพัน
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กิจกรรม

WTO

ASEAN
(9 Package)

TAFTA

กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
TCFTA
ACFTA
JTEPA

th

(1) การให้บริการข้ามพรมแดน

c. บริการด้านสุขาภิบาล (CPC
9403)

AKFTA

AANZFTA

(3 Package)
(2) การบริโภคในต่างประเทศ

(3) การจัดตั้งธุรกิจ

(4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา

เข้ามาได้ตาม
เงื่อนไขที่
กาหนด

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มี
ข้อจากัด
3) ต่างชาติถือ
หุ้นได้ไม่เกิน
ร้อยละ 49
จานวนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติต้องไม่
เกินครึ่งหนึ่ง
ของผู้ถือหุ้น
ทั้งหมด
4) อนุญาตให้
BV และ ICT
เข้ามาได้ตาม
เงื่อนไขที่
กาหนด

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ต่างชาติถือหุ้น
ได้ไม่เกินร้อยละ
49 จานวนผู้ถือ
หุ้นต่างชาติต้อง
ไม่เกินครึ่งหนึ่ง
ของผู้ถือหุ้น
ทั้งหมด
4) อนุญาตให้ BV
และ ICT เข้ามา
ได้ตามเงื่อนไขที่
กาหนด

AIFTA

rd

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่ผูกพัน
3) ไม่ผูกพัน
4) ไม่ผูกพัน

1) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ต่างชาติถือ
หุ้นได้ไม่เกิน
49% จานวนผู้
ถือหุ้นต่างชาติ
ต้องไม่เกิน
ครึ่งหนึ่งของผู้
ถือหุ้นทั้งหมด
4) อนุญาตให้
BV และ ICT
เข้ามาได้ตาม
เงื่อนไขที่
กาหนด

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด
4) อนุญาตให้
BV และ ICT
เข้ามาได้ตาม
เงื่อนไขที่
กาหนด

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด
4)อนุญาตให้
CSSเข้ามาได้ตาม
เงื่อนไขที่กาหนด
โดยกระทรวง
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม
มิฉะนั้นให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่
ระบุในข้อผูกพัน
ที่ใช้เป็นการ
ทั่วไป

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด
4) อนุญาตให้
BV และ ICT
เข้ามาได้ตาม
เงื่อนไขที่กาหนด
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กิจกรรม

WTO

ASEAN
(9 Package)

TAFTA

กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
TCFTA
ACFTA
JTEPA

th

(1) การให้บริการข้ามพรมแดน

บริการทาความสะอาดชายหาด
บริการจัดการท่อนาทิงอุดตัน
(ส่วนหนึ่งของ CPC 1.1:
94390)

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่ผูกพัน
3) ไม่ผูกพัน
4) ไม่ผูกพัน

1) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3) การร่วมลงทุน
ต่างชาติถือหุ้นไม่
เกิน 70%
4) อนุญาตให้ BV
และ ICT เข้ามาได้
ตามเงื่อนไขที่
กาหนด

AKFTA

AANZFTA

AIFTA

rd

(3 Package)
(2) การบริโภคในต่างประเทศ

(1) ไม่มี
ข้อจากัด
(2) ไม่มี
ข้อจากัด
(3) การร่วม
ลงทุนต่างชาติ
ถือหุ้นไม่เกิน
70%
4) อนุญาตให้
BV และ ICT
เข้ามาได้ตาม
เงื่อนไขที่
กาหนด

(3) การจัดตั้งธุรกิจ

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่ผูกพัน
3) ไม่ผูกพัน
4) ไม่ผูกพัน

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่ผูกพัน
3) ไม่ผูกพัน
4) ไม่ผูกพัน

(4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่ผูกพัน
3) ไม่ผูกพัน
4) ไม่ผูกพัน

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่ผูกพัน
3) ไม่ผูกพัน
4) ไม่ผูกพัน
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กิจกรรม

WTO

ASEAN
(9 Package)

TAFTA

กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
TCFTA
ACFTA
JTEPA

th

(1) การให้บริการข้ามพรมแดน

D. บริการอื่นๆ
 CPC 9404 บริการบาบัด
ก๊าซเสีย
 CPC 9405 บริการลด
มลภาวะทางเสียง
 CPC 9406 บริการ
ปกป้องธรรมชาติและภูมิ
ประเทศ
 CPC 9409 บริการ
ปกป้องธรรมชาติอื่นๆ

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ต่างชาติถือ
หุ้นได้ไม่เกินร้อย
ละ 49 จานวนผู้
ถือหุ้นต่างชาติ
ต้องไม่เกิน
ครึ่งหนึ่งของผู้
ถือหุ้นทั้งหมด
4) อนุญาตให้
BV และ ICT
เข้ามาได้ตาม
เงื่อนไขที่กาหนด

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ต่างชาติถือหุ้น
ได้ไม่เกินร้อยละ
49 จานวนผู้ถือ
หุ้นต่างชาติต้อง
ไม่เกินครึ่งหนึ่ง
ของผู้ถือหุ้น
ทั้งหมด
4) อนุญาตให้ BV
และ ICT เข้ามา
ได้ตามเงื่อนไขที่
กาหนด

AKFTA

AANZFTA

AIFTA

rd

(3 Package)
(2) การบริโภคในต่างประเทศ

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่ผูกพัน
3) ไม่ผูกพัน
4) ไม่ผูกพัน

(3) การจัดตั้งธุรกิจ

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ต่างชาติถือ
หุ้นได้ไม่เกิน
ร้อยละ 49
จานวนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติต้องไม่
เกินครึ่งหนึ่ง
ของผู้ถือหุ้น
ทั้งหมด
4) อนุญาตให้
BV และ ICT
เข้ามาได้ตาม
เงื่อนไขที่
กาหนด

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด
4) อนุญาตให้
BV และ ICT
เข้ามาได้ตาม
เงื่อนไขที่
กาหนด

(4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด
4)อนุญาตให้
CSSเข้ามาได้ตาม
เงื่อนไขที่กาหนด
โดยกระทรวง
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม
มิฉะนั้นให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่
ระบุในข้อผูกพัน
ที่ใช้เป็นการ
ทั่วไป

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่มีข้อจากัด
3) ไม่มีข้อจากัด
4) อนุญาตให้
BV และ ICT
เข้ามาได้ตาม
เงื่อนไขที่กาหนด
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กิจกรรม

WTO

ASEAN
(9 Package)

TAFTA

กรอบความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
TCFTA
ACFTA
JTEPA

th

AANZFTA

AIFTA

(3 Package)

(1) การให้บริการข้ามพรมแดน

 บริการปกป้องธรรมชาติ
1) ไม่ผูกพัน
ทางน้า (CPC:1.1: ส่วนหนึ่ง 2) ไม่ผูกพัน
ของ CPC 94900)
3) ไม่ผกู พัน
4) ไม่ผูกพัน

AKFTA

rd

(2) การบริโภคในต่างประเทศ

1) ไม่มีข้อจากัด
2) ไม่มีข้อจากัด
3) การร่วมลงทุน
ต่างชาติถือหุ้นไม่
เกิน 70%
4) อนุญาตให้ BV
CSS และ ICT เข้า
มาได้ตามเงื่อนไขที่
กาหนด

1) ไม่มี
ข้อจากัด
(2) ไม่มี
ข้อจากัด
(3) การร่วม
ลงทุนต่างชาติ
ถือหุ้นไม่เกิน
70%
4) อนุญาตให้
BV และ ICT
เข้ามาได้ตาม
เงื่อนไขที่
กาหนด

(3) การจัดตั้งธุรกิจ

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่ผูกพัน
3) ไม่ผูกพัน
4) ไม่ผูกพัน

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่ผูกพัน
3) ไม่ผูกพัน
4) ไม่ผูกพัน

(4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา

1) ไม่ผูกพัน
2) ไม่ผูกพัน
3) ไม่ผูกพัน
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