บริการเกี่ยวเนื่องกับการผลิต
(Service Incidental to Manufacturing)
1. สถานการณ์ภาพรวมของโลก/อาเซียน/ไทย
1.1) สถานการณ์ของบริการเกี่ยวเนื่องกับการผลิตของโลก
ในภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นแรงขับเคลื่อนให้การส่งออกขยายตัวตาม
ความต้องการสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ภาคการผลิตในหลายประเทศทั่วโลกขยายตัว เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปีก่อน อัตราการว่างงาน และอัตราเงินเฟ้อของหลายประเทศ ยังคงอยู่ในระดับ ต่่า ด้านสถานการณ์น้่ามันใน
ตลาดโลก ราคาน้่ามันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการปรับลดก่าลังการผลิ ตน้่ามันดิบจาก
ผู้ผลิตทั้งในและนอกกลุ่มโอเปก และความต้องการน้่ามันที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยที่ยังต้องติดตาม เช่น ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าและนโยบาย
ปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตโลก และภาวะหนี้ ในระบบเศรษฐกิจของจีน ซึ่ง
อาจส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
1.2) สถานการณ์ของบริการเกี่ยวเนื่องกับการผลิตของอาเซียน
จากข้อมูล Focus Economics Consensus Forecast reports for ASEAN ซึ่งจัดท่าและ
น่ า เสนอโดยเว็ บ ไซต์ focus-economics ได้ ร วบรวมข้ อมู ล เศรษฐกิ จของอาเซี ย นจากหน่ ว ยงานวิ จั ย
ของธนาคารเพื่อการลงทุน สถาบันการเงิน ตลอดจนบริษัท /องค์กรที่ท่าการวิจัย สรุปรายงานได้ว่า แนวโน้ม
การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในอาเซียน (Gross Domestic Product: GDP) ยังคงมีความเติบโตอย่าง
ต่อเนื่ อง เนื่ องจากการเพิ่มขึ้น ของการบริ โ ภคภายในประเทศ อาทิ มาเลเซีย ฟิลิ ปปิน ส์ และอินโดนีเซี ย
โดยคาดว่ า GDP ของอาเซี ย นจะขยายตัว ร้ อยละ 5.2 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 ลดลงจากระดั บ
การขยายตัว ในไตรมาสแรกของปีเดียวกันซึ่ง ขยายตัวที่ร้อยละ 5.4 อันเป็นผลมาจากการน่าเข้า -ส่งออกใน
มาเลเซียและฟิลิปปินส์ ลดลง ประกอบกับ การขยายตัวของการใช้จ่ายภาครัฐของไทยลดลง และการเติบโต
ภาคบริการของสิงคโปร์ลดต่่าลง
สาขาอุตสาหกรรมการผลิตของอาเซียนนั้น พึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศเป็นหลัก ดังนั้นการ
เติ บ โตของสาขาอุ ต สาหกรรมการผลิ ต จะมากหรื อ น้ อ ย จึ ง ขึ้ น อยู่ กั บ ความสามารถในการดึ ง ดู ด
การลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงเวลานั้น ๆ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสริมจากความตึงเครียดทาง
การค้าจากมาตรการด้านภาษีของสหรัฐอเมริกาต่อภูมิภาคต่าง ๆ อาจส่งผลลบต่อการส่งออกของประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง ส่าหรับข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 ของอาเซียน สิงคโปร์
มีการเติบ โตโดดเด่น ในอุ ตสาหกรรมการผลิ ต เทคโนโลยี ขั้น สู ง (high tech) ในสาขาย่อ ยต่ าง ๆ อาทิ
อิเล็กทรอนิกส์ biomedicine และกลุ่มการขนส่ง ขณะที่อินโดนีเซียก็มีการเติบโตภาคอุตสาหกรรมการผลิต
ตลอดช่ว งไตรมาส 2 พิ จ ารณาจาก manufacturing PMI 1 ซึ่งมี การขยายตัว อย่างต่อเนื่ อง ขณะที่
manufacturing PMI ของไทยลดลงเล็กน้อยจากการชะลอตัวของการกระจายสินค้าคงคลัง แต่ยังคงมี
การลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ของภาคเอกชน ส่วนอุตสาหกรรมการผลิตในมาเลเซียมีการเติบโตดีในช่วง
ห้าเดือนแรก แต่มีแนวโน้มยอดสั่งซื้อลดลงในเดือนสุดท้ายของไตรมาส 2
0F

ภาพที่ 1 สัดส่วนการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ในปี 2016
1

Manufacturing PMI (Manufacturing Purchasing Manager Index) คือ การส่ารวจข้อมูลเกี่ยวกับ ยอดสั่งซื้อ ปริมาณ
การผลิต และภาวะจ้างงาน จากผูป้ ระกอบการเอกชน
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ที่มา: Future watch: 2018 Asia manufacturing outlook

นอกจากนี้ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของคู่ค้าหลัก (key partner) ประกอบกับการเติบโตของสาขา
บริการที่ส่าคัญ ได้แก่ สาขาการเงิน ประกันภัย การขายปลีกและขายส่ง เป็นต้น ถือเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน
1.3) สถานการณ์ของบริการเกี่ยวเนื่องกับการผลิตของไทย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของไทยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.8
โดยขยายตัว เร่ งขึ้ น ชัดเจนจากช่ว งเดีย วกันของปี ก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 3.4 และขยายตัว เพิ่มขึ้ นจาก
ไตรมาสที่ผ่านมาที่มีการขยายตัวร้อยละ 4.0 ซึง่ เป็นผลมาจากการผลิตในสาขาอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้นตาม
การส่งออก อาทิ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เคมีภัณ ฑ์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์รถยนต์นั่ง ชิ้ นส่วน
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 1/2561 เมื่อ
พิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ขยายตัวร้อยละ 3.93
โดยอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวดีในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561
ได้แก่
1. ยานยนต์ เนื่องจากมีการขยายตลาดส่งออกในประเทศ
แถบโอเชี ย เนี ย ตะวั น ออกกลางและแอฟริ ก า ประกอบกั บ
การขยายตัวของตลาดภายในประเทศ
2. การกลั่นน้ามันปิโ ตรเลียม การผลิต น้่ามันแก๊ส โซฮอล
95 และ 91 และน้่ามันดีเซลหมุนเร็วเพิ่มขึ้น ตามภาวะการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศ และการส่งออกที่เพิ่มขึ้น
รูปที่ 1 ปัจจัยส่าคัญของการเติบโตของ GDP
ไตรมาส 1/2561

3. น้าตาล การผลิตน้่าตาลเพิ่มขึ้นเนื่องจาก ปี 2561 เริ่มการผลิตเร็วขึ้น และผลผลิตอ้อยเฉลี่ยต่อไร่

เพิ่มขึ้น
4. น้ามันพืช มีภาวการณ์ผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 เนื่องจากพื้นที่ปลูก
ปาล์มฟื้นตัวจากภาวะน้่าท่วมเมื่อต้นปี 2560 และปีนี้มีผลผลิตมากขึ้น
นอกจากนี้ ภาวะอุ ต สาหกรรมในปี 2561 ยั ง คงมี แ นวโน้ ม จะขยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในสาขา
อุตสาหกรรมดังต่อไปนี้ เหล็กและเหล็กกล้า ปูนซีเมนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ เซรามิก สิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม ยางและยางพารา ยา และอาหาร โดยมีปัจจัยหลักจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งส่งผล
ต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณความต้องการสินค้าในตลาด รวมถึงโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ
หลายโครงการพร้อม ๆ กัน
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ที่มา: ส่านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

จากสถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในไทย โดยส่านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(BOI) พบว่าในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 ไทยได้รับเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเป็นจ่านวน 24,907
ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งมีเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 28,226 ล้านบาท โดย
สาขาอุตสาหกรรมที่ต่างชาติขอรับการส่งเสริมจาก BOI และมีมูลค่าสูงสุด 3 ล่าดับแรก ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์
โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง (มูลค่า 7,046 ล้านบาท) (2) บริการและสาธารณูปโภค (มูลค่า 6,515 ล้าน
บาท) และ (3) เคมีภัณฑ์ พลาสติกและกระดาษ (มูลค่า 3,947 ล้านบาท)
2. ลักษณะธุรกิจและการแบ่งประเภทของสาขา
2.1) ค่านิยามบริการเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการผลิต
ในการเจรจาการค้าบริการระหว่างประเทศภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (WTO) เพื่อเปิด
ตลาดการค้าบริการระหว่างกัน จ่าเป็นต้องมีความชัดเจนในสาขาบริการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
ในระหว่างประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) จึงได้จัดท่าเอกสาร MTN.GNS/W/120 จ่าแนกบริการ
ออกเป็น 12 สาขา โดยอิงกับ Provisional Central Product Classification (CPC) ขององค์การ
สหประชาชาติ
หากพิจารณาข้อมูลการจ่าแนกสาขาบริการบริการ CPC prov. Version 1.0 ในส่วนบริการที่
เกี่ยวเนื่อง (service incidental to) กับอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการบริการเกี่ยวเนื่องกับการผลิต จะระบุ
ลักษณะของ บริการที่เกี่ยวเนื่อง ว่าเป็นบริการที่อยู่บนพื้นฐานของค่าธรรมเนียมหรือสัญญาจ้างที่ส่วนใหญ่
เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าที่ถูกเคลื่อนย้ายได้และบริการที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า ซึ่งในบริการเกี่ยวเนื่องกับ
การผลิตจะรวมไปถึงบริการประกอบ บริการติดตั้ง บริการบ่ารุงซ่อมและบ่ารุงรักษาอุปกรณ์อีกด้วย ดังนั้น
“incidental to” สามารถตีความได้เป็น 2 ประเด็น production on a fee or contract basis และ
services related to production of goods
ต่อมาการปรับปรุงรายละเอียดการจ่าแนกสาขาบริการ CPC prov. Version 2.1 ในส่วนของบริการ
เกี่ยวเนื่องกับการผลิตถูกจัดอยู่ในสาขา บริการธุรกิจและการผลิต (Business and production Services) ใน
หมวดบริการการผลิตซึ่งปัจจัยการผลิตเป็นของผู้อื่น (CPC 88: Manufacturing services on physical
inputs owned by others) โดยมีลักษณะการจ้างบุคคลภายนอก (outsource) ให้ด่าเนินกระบวนการผลิต
ทั้งการผลิตบางส่วน และการผลิตตลอดทั้งกระบวนการ ซึ่งผลลัพธ์หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิต
ดังกล่าวไม่ได้เป็นของผู้ให้บริการ (service provider) และการประเมินมูลค่าการให้บริการจะวัดจากการช่าระ
ค่าบริการ (Service fee paid) โดยไม่ค่านึงถึงมูลค่าของสินค้าที่ได้จากกระบวนการผลิต
2.2) ลักษณะธุรกิจ/การให้บริการ
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บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตมีความหลากหลายทั้งในประเภทสินค้าที่เกี่ยวข้องและลักษณะ
ของการให้บริการ อาจยกตัวอย่างได้ ดังนี้
- การแปรรูป และการถนอมอาหาร จ่าพวกเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากนม อาหารสัตว์
และผลิตภัณฑ์ยาสูบ
- การผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และการแปรรูปเครื่องหนัง
- การผลิตเครื่องไม้ ภาชนะจากไม้ แผ่นไม้วีเนียร์และแผงไม้ ตลอดจนการผลิตเยื่อกระดาษ
กระดาษลูกฟูก และกระดาษแข็ง
- การผลิตถ่านหิน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ยาต่างๆ
- การผลิตโลหะพื้นฐาน อาทิ ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า ตลอดจนโลหะและอโลหะที่มีค่า
อื่นๆ
- การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะโครงสร้าง ถัง อ่างเก็บน้่า และเครื่องก่าเนิดไฟฟ้าไอน้่า อาวุธและ
กระสุนปืน เครื่องจักร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- การผลิตอุปกรณ์การขนส่ง เช่น การผลิตยานยนต์ และรถพ่วง
โดยบริการข้างต้น เป็นบริการที่มีอยู่บนพื้นฐานของค่าธรรมเนียมหรือสัญญา หรือการว่าจ้างให้
ผลิตอย่างไรก็ตามมีบางบริการที่มีลักษณะคล้ายกับบริการในหมวด CPC 88 แต่ถูกจัดอยู่ในหมวดอื่น เช่น
บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์ของยานพาหนะและเครื่องใช้ภายในบ้าน บริการบรรจุและติดฉลากเครื่องดื่ม
เป็นต้น
กิจกรรมภายใต้สาขาบริ การที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการผลิต จ่าแนกตาม CPC prov
(version 2.1) ของ UN และ W120 ของ WTO มีดังนี้
กิจกรรม
บริการเกี่ยวเนื่องกับการ
ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
เครื่องดื่ม และยาสูบ

รหัส CPC
881











บริการเกี่ยวเนื่องกับการ
ผลิตสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม
และเครื่องหนัง

882





ค้าอธิบาย
8811 - Meat processing services
8812 - Fish processing services
8813 - Fruit and vegetables processing
services
8814 - Vegetable and animal oil and fat
manufacturing services
8815 - Dairy product manufacturing services
8816 - Other food product manufacturing
services
8817 - Prepared animal feeds manufacturing
services
8818 - Beverage manufacturing services
8819 - Tobacco manufacturing services
8821 - Textile manufacturing services
8822 - Wearing apparel manufacturing
services
8823 - Leather and leather product
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กิจกรรม
บริการเกี่ยวเนื่องกับการ
ผลิตไม้ และกระดาษ

รหัส CPC
883

ค้าอธิบาย
manufacturing services



บริการเกี่ยวเนื่องกับการ
ผลิตที่ได้จากปิโตรเลียม
เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ยา

884





บริการเกี่ยวเนื่องกับการ
ผลิตยาง พลาสติก และ
ผลิตภัณฑ์โลหะ อโลหะอื่นๆ

885





บริการเกี่ยวเนื่องกับการ
ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
บริการเกี่ยวเนื่องกับการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ท่าจาก
โลหะประดิษฐ์ เครื่องจักร
และอุปกรณ์

886



887










บริการเกี่ยวเนื่องกับการ
ผลิตอุปกรณ์การขนส่ง

888




8831 - Wood and wood product
manufacturing services
8832 - Paper and paper product
manufacturing services
8841 - Coke and refined petroleum product
manufacturing services
8842 - Chemical product manufacturing
services
8843 - Pharmaceutical product manufacturing
services
8851 - Rubber product manufacturing
services
8852 - Plastic product manufacturing services
8853 - Other non-metallic mineral product
manufacturing services
8860 - Basic metal manufacturing services
8871 - Structural metal product, tank,
reservoir and steam generator manufacturing
services
8872 - Weapon and ammunition
manufacturing services
8873 - Other fabricated metal product
manufacturing and metal treatment services
8874 - Computer, electronic and optical
product manufacturing services
8875 - Electrical equipment manufacturing
services
8876 - General-purpose machinery
manufacturing services
8877 - Special-purpose machinery
manufacturing services
8881 - Motor vehicle and trailer
manufacturing services
8882 - Other transport equipment
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กิจกรรม
บริการเกี่ยวเนื่องกับการ
ผลิตอื่น ๆ

รหัส CPC
889

ค้าอธิบาย
manufacturing services


8890 - Other manufacturing services

จากค่านิยามการบริการจ่าแนกตาม CPC ของ UN และ W120 ของ WTO จะพบว่าลักษณะ
ธุรกิจบริการที่มีการให้บริการตามความหมายดังกล่าว มีตัวอย่างการให้บริการ ดังนี้
(1) การรับ จ้างผลิ ตสิ นค้าให้กับบริษัทที่จะไปขายในแบรนด์ตัว เอง (Original Equipment
Manufacturer: OEM) คือ ผู้รับจ้างผลิตสินค้าให้กับเจ้าของแบรนด์สินค้าต่าง ๆ หรือรับจ้างผลิตสินค้าตาม
แบบที่ลูกค้าก่าหนดโดยอาศัยประสิทธิภาพการผลิตที่มีต้นทุนต่่าจากการมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้
เป็น ประโยชน์ โดยใช้การผลิ ตรวมถึงเครื่องจักรการผลิตของผู้ให้บริการ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ OEM เช่น
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การผลิตเครื่องส่าอาง ชิ้นส่วนยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนเครื่องจักรกลการเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น
(2) การรับจ้างออกแบบสินค้าให้กับบริษัทที่จะไปขายในแบรนด์ของตัวเอง (Original Design
Manufacturer: ODM) คือผู้รับจ้างที่มีความสามารถทั้งการผลิตและออกแบบ โดยสามารถพัฒนารูปแบบ
สินค้าได้เองและน่าแบบสินค้านั้นไปเสนอขายให้ลูกค้าที่มีแบรนด์แล้ว หรือเป็นการออกแบบร่วมกันกับเจ้าของ
แบรนด์อาจจะเป็นโรงงานที่พัฒนามาจาก OEM หรือแยกตัวออกมาจาก OEM ก็มี ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้า
ได้ดว้ ยดีไซน์ การออกแบบเหล่านี้สามารถจ่าแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่ (1) การออกแบบส่าหรับลูกค้าเป็นราย
เฉพาะ (Exclusive) โดยมีการคิดค่าธรรมเนียมการออกแบบค่อนข้างสูง เนื่องจาก ลูกค้าเพียงรายเดียวจะได้
ประโยชน์ไปอย่างเต็มที่ และ (2) การออกแบบส่าหรับลูกค้าหลายราย (Non Exclusive) คือให้สิทธิการใช้
สินค้าแก่ลูกค้าหลายราย ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการออกแบบถูกกว่า
3. หน่วยงานและกฎหมายที่ก้ากับดูแล (การเปิดเสรี) ส้าหรับสาขา
หน่วยงาน
กฎหมาย
กรมโรงงาน
- ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการให้เอกชนเป็นผู้ตรวจสอบ
อุตสาหกรรม
พิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดท่ารายงานรับรองแทนการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๗
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการ
ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ขุด ตัด ลอก หรือดูดทรายหรือดินใน
ที่ดินกรรมสิทธิ์ สาหรับใช้ในการก่อสร้าง พ.ศ. 2554
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายการเอกสารประกอบค่า
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือขยายโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๗
(ฉบับที่ ๒)
- กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕
- กฎกระทรวง ก่าหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้่า หม้อต้มที่ใช้
ของเหลวเป็นสื่อน่าความร้อน และภาชนะรับแรงดันในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๙
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หน่วยงาน
-

-

กฎหมาย
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อ
น้่าและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน่าความร้อน พ.ศ. ๒๕๔๙
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความ
เห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้่าทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปีแต่ไม่เกิน
๕ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รถฟอร์คลิฟท์ (Forklift) ที่ใช้ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวงเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๕
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก่าหนดมาตรการคุ้มครองความ
ปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับการผลิต การเก็บ การ
บรรจุ การใช้ และการขนส่งก๊าซ พ.ศ. ๒๕๔๘
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ เรื่อง หน้าที่ของผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
กฎกระทรวง ก่าหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบท่าความเย็น ที่ใช้
แอมโมเนียเป็นสารท่าความเย็นในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุที่ใช้ขนส่ง
วัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครือ่ งจักร พ.ศ. ๒๕๑๔

การนิคมอุตสาหกรรม

- ข้อบังคับคณะกรรมการ กนอ. ว่าด้วยการขอจัดตั้งหรือขยายโครงการ
นิคมอุสาหกรรมร่วมด่าเนินการ พ.ศ. 2555
- พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2550
- ข้อบังคับคณะกรรมการ กนอ. ว่าด้วยการขอจัดตั้งหรือขยายโครงการ
นิคมอุสาหกรรมร่วมด่าเนินการ พ.ศ. 2555
- ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง
หลักเกณฑ์การก่าหนดจ่านวนและระยะเวลาให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ใน
ราชอาณาจักร และการก่าหนดต่าแหน่งหน้าที่การงานให้คนต่างด้าวซึ่ง
เป็นช่างฝีมือหรือเป็นผู้ช่านาญการที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ใน
ราชอาณาจักร ได้รับอนุญาตให้ท่างานในนิคมอุตสาหกรรม

โรงงานยาสูบ

- ร่าง พ.ร.บ. การยาสูบแห่งประเทศไทยฯ
- พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานส่าหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ
- ระเบียบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่าหน่ายยาสูบให้กับ
ร้านขายส่งยาสูบ พ.ศ. 2560

กรมปศุสัตว์

- พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ส้านักงาน

- พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
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หน่วยงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา

-

กรมสรรพสามิต

กฎหมาย
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551
ร่างประกาศสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การจดแจ้ง การออกใบรับจดแจ้ง การต่ออายุใบรับจดแจ้ง และการออก
ใบรับจดแจ้งเครื่องส่าอาง พ.ศ. .....
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จ่าหน่าย หรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. 2559

- พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวง การอนุญาตผลิตยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
- กฎกระทรวง การอนุญาตผลิตไพ่ พ.ศ. ๒๕๖๐

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ ดังนี้
บัญชีหนึ่ง
ธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบกิจการด้วยเหตุผลพิเศษ
(1) การสกัดสมุนไพรไทย
(2) การท่าหรือหล่อพระพุทธรูป และการท่าบาตร
บัญชีสอง
คนต่างด้าวถือหุ้นได้ไม่เกิน ร้อยละ 60 เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก ครม. ให้
มีการผ่อนผันสัดส่วน แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 75
ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศหรือมี
ผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี หัตถกรรมพื้นบ้าน หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) การผลิต การจ่าหน่าย และการซ่อมบ่ารุง
(ก) อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ดินปืน วัตถุระเบิด
(ข) ส่วนประกอบของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด
(ค) อาวุธยุทโธปกรณ์ เรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะทาง
การทหาร
(ง) อุปกรณ์หรือส่วนประกอบของอุปกรณ์สงครามทุกประเภท
(2) การผลิตเครื่องไม้แกะสลัก
(3) การเลี้ยงไหม การผลิตเส้นไหมไทย การทอผ้าไหมไทย หรือการพิมพ์
ลวดลายผ้าไหมไทย
(4) การผลิตเครื่องดนตรีไทย
(5) การผลิตเครื่องทอง เครื่องเงิน เครื่องถม เครื่องทองลงหิน หรือเครื่องเขิน
(6) การผลิตถ้วยชามหรือเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นศิลปวัฒนธรรมไทย
(7) การผลิตน้่าตาลจากอ้อย
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หน่วยงาน

กฎหมาย
(8) การท่านาเกลือ รวมทั้งการท่าเรือสินเธาว์
(9) การท่าเกลือหิน
(10)การท่าเหมือง รวมทั้งการระเบิดหรือย่อยหิน
(11)การแปรรูปไม้เพื่อท่าเครื่องเรือนและเครื่องใช้สอย
บัญชีสาม
ธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคน
ต่างด้าว
(1) การสีข้าว และการผลิตแป้งจากข้าวและพืชไร่
(2) การผลิตไม้อัด แผ่นไม้วีเนียร์ ชิปบอร์ด หรือฮาร์ดบอร์ด
(3) การผลิตปูนขาว

กระทรวงแรงงาน

พระราชบัญญัติการท้างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
- งานใดที่คนต่างด้าวอาจท่าได้ในท้องที่ใด เมื่อใด ให้เป็นไปตามที่ก่าหนดใน
กฎกระทรวง
- ให้ออกกฎกระทรวงให้เสร็จภายใน 2 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมีผลใช้
บังคับ ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวง ให้นายทะเบียนอนุญาตให้คนต่าง
ด้าวท่างานใดๆ ได้ เว้นแต่งานที่ก่าหนดในพระราชกฤษฎีกาก่าหนดงานใน
อาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท่า พ.ศ. 2522
พระราชกฤษฎีกาก้าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท้า
พ.ศ. 2522
- อาชีพสงวนในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา ที่เกี่ยวข้องกับบริการก่อสร้าง ได้แก่
1) งานกรรมกร
2) งานก่ออิฐ งานช่างไม้ หรืองานก่อสร้างอื่น
3) งานแกะสลักไม้
4) งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวกับงานออกแบบ
และค่านวณ จัดระบบ วิจัย วางโครงการทดสอบ ควบคุมการก่อสร้าง
หรือให้ค่าแนะน่า ทั้งนี้ ไม่รวมงานที่ต้องใช้ความช่านาญพิเศษ
งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณ
ราคา อ่านวยการก่อสร้าง หรือให้ค่าแนะน่า
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4. พันธกรณีการเปิดเสรีที่เกี่ยวข้องกับการค้าบริการและการลงทุนในสาขา 2
4.1 การเปิดเสรีการค้าบริการ
สาขาบริการเกี่ยวเนื่องกับการผลิตได้ถูกระบุในความตกลงการเปิดเสรีการค้าบริการในหลายกรอง
ความตกลง สรุปได้ดังนี้
1F

พันธกรณี
WTO

ASEAN
(AFAS 9th
Package)

2

การค้าบริการ
สาขา/กิจกรรม
ไทย
บริการด้านการพิมพ์ Mode 1 ไม่ผูกพัน
และสื่อสิ่งพิมพ์
Mode 2 ไม่มีข้อจ่ากัด
ยกเว้นหนังสือพิมพ์ Mode 3 สามารถด่าเนินธุรกิจได้
(CPC 88442)
เฉพาะในรูปแบบบริษัทจ่ากัดที่จด
ทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้น โดย
(เอ) สัดส่วนหุ้นต่างชาติไม่เกินร้อยละ
49 ของทุนจดทะเบียน และ
(บี) จ่านวนผู้ถือหุ้นต่างชาติต้องน้อย
กว่าครึ่งหนึ่งของจ่านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
ของบริษัทดังกล่าว
บริการด้านบรรจุ
Mode 1 ไม่ผูกพัน
ภัณฑ์ รวมถึงการ
Mode 2 ไม่มีข้อจ่ากัด
แปรรูปวัตถุดิบของ Mode 3 สัดส่วนหุ้นต่างชาติไม่เกินร้อย
ลูกค้าเป็นสินค้าอื่น ละ 70 ของทุนจดทะเบียน และจะ
(เช่นผสมน้่าและหัว สามารถด่าเนินธุรกิจได้เฉพาะใน
เชื้อเข้มข้นเพื่อผลิต ลักษณะการร่วมทุน (Joint Ventures)
น้่าอัดลม, ท่าปลาให้ กับบุคคลหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย
สุกก่อนบรรจุ
เท่านั้น
กระป๋อง, ผสมครีม
และสีใน
เครื่องส่าอางค์)
บริการด้านการพิมพ์ Mode 1 ไม่ผูกพัน
และสื่อสิ่งพิมพ์
Mode 2 ไม่มีข้อจ่ากัด
ยกเว้นหนังสือพิมพ์ Mode 3 สัดส่วนหุ้นต่างชาติไม่เกินร้อย
(CPC 88442)
ละ 70 ของทุนจดทะเบียน และจะ
สามารถด่าเนินธุรกิจได้เฉพาะใน
ลักษณะการร่วมทุน (Joint Ventures)
กับบุคคลหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย
เท่านั้น

ประเทศภาคี
N/A

-

บรูไน
Mode 1 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 2 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 3 สัดส่วนหุ้นต่างชาติต้องไม่เกิน
ร้อยละ 51
อินโดนีเซีย
จ่ากัดเฉพาะการพิมพ์แบบเรียน
ภาษาอังกฤษส่าหรับบริการการศึกษา
ระดับสูงเท่านั้น
Mode 1 ไม่ผูกพัน

รูปแบบการให้บริการ (Mode of Supply) ตามที่ใช้ในความตกลง GATS มี 4 รูปแบบ คือ Mode 1 การบริการข้ามพรมแดน (Cross-broader
Service) Mode 2 การบริโภคในต่างประเทศ (Consumption Abroad) Mode 3 การจัดตั้งหน่วยธุรกิจรูปแบบต่างๆ (Commercial Presence)
Mode 4 การให้บริการโดยผู้ให้บริการเดินทางเข้าไปให้บริการแก่ผู้บริโภคในประเทศของผู้บริโภค (Presence of Natural Persons)
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สาขา/กิจกรรม

การท่าถ่านหินให้

การค้าบริการ
ไทย

ประเทศภาคี
Mode 2 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 3 ด่าเนินธุรกิจได้เฉพาะใน
ลักษณะการร่วมทุน (Joint Ventures)
โดยสัดส่วนหุ้นต่างชาติต้องไม่เกินร้อย
ละ 51
ลาว
Mode 1 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 2 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 3 ด่าเนินธุรกิจได้เฉพาะใน
ลักษณะการร่วมทุน (Joint Ventures)
โดยสัดส่วนหุ้นต่างชาติต้องไม่เกินร้อย
ละ 49
มาเลเซีย
บริการท่าปกและเข้าเล่มหนังสือ
Mode 1 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 2 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 3 สัดส่วนหุ้นต่างชาติต้องไม่เกิน
ร้อยละ 51
เมียนมา
Mode 1 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 2 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 3 ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้
ร้อยละ 100 หากได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการ หรือท่าธุรกิจในรูปแบบ
ร่วมทุน หรือสัญญา
ฟิลิปปินส์
Mode 1 ไม่ผูกพัน
Mode 2 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 3 สัดส่วนหุ้นต่างชาติต้องไม่เกิน
ร้อยละ 70
เวียดนาม (for package only)
Mode 1 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 2 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 3 ด่าเนินธุรกิจได้เฉพาะใน
ลักษณะการร่วมทุน (Joint Ventures)
โดยสัดส่วนหุ้นต่างชาติต้องไม่เกินร้อย
ละ 51
อินโดนีเซีย
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ASEAN + 1
อาเซียน –
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
(AANZFTA)
อาเซียน – จีน
(ACFTA)

อาเซียน – เกาหลี
(AKFTA)

สาขา/กิจกรรม
เป็นของเหลว และ
แก๊ส

บริการด้านการพิมพ์
และสื่อสิ่งพิมพ์
ยกเว้นหนังสือพิมพ์
(CPC 88442)
บริการด้านการพิมพ์
และสื่อสิ่งพิมพ์
ยกเว้นหนังสือพิมพ์
(CPC 88442)

บริการการพิมพ์
บรรจุภัณฑ์
(packaging
materials) บน
พื้นฐานของ
ค่าธรรมเนียมและ
สัญญา
บริการด้านการพิมพ์
และสื่อสิ่งพิมพ์
ยกเว้นหนังสือพิมพ์
(CPC 88442)

บริการเกีย่ วเนื่องกับ

การค้าบริการ
ไทย

Mode 1 ไม่ผูกพัน
Mode 2 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 3 ไม่มีข้อจ่ากัด

ประเทศภาคี
Mode 1 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 2 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 3 ด่าเนินธุรกิจได้ผ่านส่านักงาน
ตัวแทนในอินโดนีเซียและท่าธุรกิจใน
ลักษณะการร่วมทุน (Joint Ventures)
โดยสัดส่วนหุ้นต่างชาติต้องไม่เกินร้อย
ละ 51
-

Mode 1 ไม่ผูกพัน
Mode 2 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 3 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 4 ตามที่ก่าหนดไว้ในส่วนของ
ข้อผูกพันทั่วไป
(ไม่ผูกพัน mode 4 ยกเว้น ผู้มาติดต่อ
ทางธุรกิจ และผูโ้ อนย้ายระหว่างบริษัท
ในเครือ โดยมีเงื่อนไข)
Mode 1 ไม่ผูกพัน
Mode 2 ไม่ผูกพัน
Mode 3 อนุญาตให้บริษัทต่างชาติ
(Wholly Foreign enterprise)
ให้บริการ โดยมีเงื่อนไขให้มี
Economic needs tests
Mode 1 ไม่ผูกพัน
Mode 2 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 3 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 4 ไม่ผูกพัน

Mode 1 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 2 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 3 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 4 ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่
ก่าหนดไว้ในส่วนของข้อผูกพันทั่วไป
(ไม่ผูกพัน mode 4 ยกเว้น Intracorporate Transferees (ICT),
Business Visitors (BV), Service
Salespersons (SS), Contractual
Service Suppliers (CSS) Employees of juridical person)
Mode 1 ไม่มีข้อจ่ากัด
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สาขา/กิจกรรม
การผลิต (CPC
884**, 885)
เฉพาะบริการให้
ค่าปรึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีการ
ผลิตของผลิตภัณฑ์
ใหม่ (new
products)
(CPC 884* and
885* excluding
88411, 88450,
88442, and
88493)

อาเซียน – อินเดีย
(AIFTA)
กรอบทวิภาคี
ไทย – ออสเตรเลีย การผลิตที่ไม่อยู่ใน
บัญชีท้าย พ.ร.บ.
ประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว (บัญชี 1
และ 2)
การผลิตสุรากลั่น

การพิมพ์

ไทย – ชิลี

บริการด้านบรรจุ
ภัณฑ์ รวมถึงการ
แปรรูปวัตถุดิบของ
ลูกค้าเป็นสินค้าอื่น
(เช่นผสมน้่าและหัว
เชื้อเข้มข้นเพื่อผลิต
น้่าอัดลม, ท่าปลาให้
สุกก่อนบรรจุ

การค้าบริการ
ไทย

ประเทศภาคี
Mode 2 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 3 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 4 ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่
ก่าหนดไว้ในส่วนของข้อผูกพันทั่วไป

-

-

ไม่มีข้อจ่ากัด โดยสัดส่วนการถือหุน้ ของ
นักลงทุนหรือผู้ให้บริการออสเตรเลีย
น้อยกว่า ร้อยละ 50

-

ผู้ผลิตสุรากลั่นต้องเป็นบริษัทจ่ากัด
ภายใต้กฎหมายไทยซึ่งมีทุนที่เป็นของ
คนต่างด้าวน้อยกว่าร้อย 49
ภายใต้พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.
2484 (ค.ศ. 1941) ผู้พิมพ์ต้องมี
สัญชาติไทยหรือเป็นคนชาติของ
ประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกสนธิสัญญาที่
ไทยเป็นภาคี
Mode 1 ไม่ผูกพัน
Mode 2 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 3 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 4 ไม่ผูกพัน

-

-

-
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ไทย – ญี่ปุ่น

สาขา/กิจกรรม
กระป๋อง, ผสมครีม
และสีใน
เครื่องส่าอางค์)
บริการเกีย่ วเนื่องกับ
การผลิต (CPC
884**, 885)
(เอ) อุตสากรรม
อากาศยาน
อุตสาหกรรมการ
ผลิตวัตถุระเบิด
อุตสาหกรรมหนัง
และผลิตภันฑ์จาก
หนัง อุตสาหกรรม
การผลิตอาวุธ
อุตสาหกรรมอวกาศ
และอุตสาหกรรม
การผลิต biological
preparation
บริการตัดเย็บ
(Tailoring
Services)

บริการด้านจัดพิมพ์
และการพิมพ์ ไม่
รวมถึงการจัดพิมพ์
หนังสือพิมพ์ (CPC
88442)
บริการเกีย่ วเนื่องกับ
การผลิต ยกเว้น
CPC 88442

การค้าบริการ
ไทย

ประเทศภาคี

Mode 1 ไม่ผูกพัน
Mode 2 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 3 ไม่มีข้อจ่ากัด แต่อาจจ่ากัด
จ่านวนใบอนุญาตผู้ให้บริการ
Mode 4 ไม่ผูกพัน

Mode 1 ไม่ผูกพัน
Mode 2 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 3 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 4 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 1 ไม่ผูกพัน
Mode 2 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 3 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 4 ไม่มีข้อจ่ากัด
-

Mode 1 ไม่ผูกพัน
Mode 2 ไม่ผูกพัน
Mode 3 ไม่ผูกพัน
Mode 4 ไม่ผูกพัน

บริการเกีย่ วเนื่องกับ
การผลิตพลังงาน
(a) related to
heat supply
industry and

-

Mode 1 ไม่ผูกพัน
Mode 2 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 3 ไม่มีข้อจ่ากัด ยกเว้น
ข้อก่าหนดเงื่อนไข prior notification
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สาขา/กิจกรรม
oil industry

การค้าบริการ
ไทย

ประเทศภาคี
ตามที่ระบุในกฎหมายแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ และการค้า
ต่างประเทศ
Mode 4 ไม่มีข้อจ่ากัด

ไทย – ชิลี

บริการที่เกี่ยวเนื่อง
กับการผลิต
ผลิตภัณฑ์โลหะ
เครื่องจักร และ
เครื่องมือ
ยกเว้น การผลิต
เครื่องจักรและ
เครื่องมือไฟฟ้า บน
พื้นฐานของ
ค่าธรรมเนียมและ
สัญญา (CPC 8855)
และอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ (medical
precision and
optical
instruments) การ
ผลิตนาฬิกา (CPC
8857)
การผลิตสิ่งทอ เรื่อง
นุ่งห่ม และสินค้า
เครื่องหนังบน
พื้นฐานของ
ค่าธรรมเนียมและ
สัญญา
(CPC 8842)

-

การผลิตสินค้าอื่น ๆ
นอกเหนือจาก nonmetallic mineral
products บน
พื้นฐานของ
ค่าธรรมเนียมและ
สัญญา (CPC 8848)

-

Mode 1 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 2 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 3 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 4 ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่ระบุใน
ส่วนข้อผูกพันทั่วไป
(ไม่ผูกพัน ยกเว้น การเคลื่อนย้ายบุคคล
ภายในบริษัท หรือ ผูต้ ิดต่อทางธุรกิจ)

-

Mode 1 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 2 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 3 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 4 ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่ระบุใน
ส่วนข้อผูกพันทั่วไป
(ไม่ผูกพัน ยกเว้น การเคลื่อนย้ายบุคคล
ภายในบริษัท หรือ ผูต้ ิดต่อทางธุรกิจ)
Mode 1 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 2 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 3 ไม่มีข้อจ่ากัด
Mode 4 ไม่ผูกพัน ยกเว้นตามที่ระบุใน
ส่วนข้อผูกพันทั่วไป
(ไม่ผูกพัน ยกเว้น การเคลื่อนย้ายบุคคล
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สาขา/กิจกรรม

การค้าบริการ
ไทย

ประเทศภาคี
ภายในบริษัท หรือ ผูต้ ิดต่อทางธุรกิจ)

1.2 การเปิดเสรีการลงทุน
ความตกลงด้านการค้าเสรีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา มีดังนี้
(1) ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA)
(2) ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (Agreement Establishing
the ASEAN-Australia- New Zealand Free Trade Area: AANZFTA)
(3) เขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน (ASEAN - China Free Trade Agreement)
(4) เขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN - Korea Free Trade Agreement)
(5) ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Comprehensive Economic
Partnership: AJCEP)
(6) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (ASEAN – INDIA Free Trade Agreement: AIFTA )
ซึ่งภายใต้ความตกลงระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา (ASEAN+1) ยังไม่มีการยื่นรายการข้อสงวน
ระหว่างกัน อย่างไรก็ดี บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตเป็นหนึ่งในสาขาบริการที่อยู่ภายใต้ ความตกลงว่าด้วย
การลงทุนอาเซียน (ACIA)3 โดยความตกลงดังกล่าวประกอบด้วย 4 หลักการ ได้แก่ การเปิดเสรีการลงทุน
การให้ความคุ้มครองการลงทุน การส่งเสริมการลงทุน และการอ่านวยความสะดวกด้านการลงทุน ตามความ
ตกลง ACIA ได้ก่าหนดให้รัฐสมาชิกยื่นรายการข้อสงวนส่าหรับมาตรการ/ธุรกิจที่ประเทศสมาชิกยังไม่พร้อมที่
จะเปิดเสรี ซึ่งรายการข้อสงวนของไทยในสาขาบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิต มีดังนี้
2F

ข้อสงวน
ห้ามต่างชาติท่า
ต่างชาติท่าได้

3

ไทย
มาตรการที่ครอบคลุม --- สาขาการผลิต และบริการเกี่ยวเนื่อง
- ห้ามต่างชาติพิมพ์หนังสือพิมพ์ ท่า/หล่อพระพุทธรูป ท่าบาตร
- ห้ามต่างชาติผลิตยาสูบ ไพ่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ห้ามต่างชาติท่าบริการเกี่ยวเนื่องทุกประเภท
- กิจการที่คนชาติต้องถือหุ้นมากกว่า 50% แต่อนุญาตให้ต่างชาติถือ
หุ้นได้มากกว่า 50% ภายใต้เงื่อนไข
(1) ต้องได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรีโดย ต้องมีไทยถือหุ้นไม่น้อย
กว่า 40% และมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 5 เป็นคนไทย
(2) มีทุนขั้นต่่าตามที่ก่าหนด
(3) ขอใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นที่ก่าหนด
- การผลิตเครื่องไม้แกะสลัก
- การผลิตเส้นไหมไทย/ทอผ้าไหมไทย/พิมพ์ลวดลายผ้าไหมไทย

ความตกลงว่าด้วยการลงทุนของอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA) ครอบคลุมการเปิดเสรีการ
ลงทุนในธุรกิจ 5 สาขาหลัก ได้แก่ การผลิต การเกษตร การป่าไม้ การประมง เหมืองแร่และเหมืองหิน การบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ
การผลิต การเกษตร การประมง การป่าไม้ เหมืองแร่และเหมืองหิน และสาขาอื่นใดๆ ตามที่ทุกรัฐสมาชิกอาจตกลงกัน
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- การผลิตเครื่องดนตรีไทย
- การผลิตเครื่องทอง เครื่องเงิน เครื่องถม เครื่องทองลงหิน
เครื่องเขิน
- การผลิตถ้วยชาม เครื่องปั้นดินเผาที่เป็นศิลป วัฒนธรรมไทย
- การแปรรูปไม้เพื่อท่าเครื่องเรือนและเครื่องใช้สอย
- การสีข้าว
- การผลิตไม้อัด แผ่นไม้วีเนียร์ ชิบบอร์ด ฮาร์ด บอร์ด
- กิจการที่ห้ามต่างชาติท่า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรี คือ
การผลิตน้่าตาลจากอ้อย
---------------------------------------------------------ส่านักเจรจาการค้าบริการละการลงทุน
สิงหาคม 2561

- 18 -

Reference
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