8
ขอตกลงเกีย่ วกับบริการวิชาชีพ
ความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริก าร หรือ GATS นั้นมีกรอบการเจรจาในการเปดตลาด
ครอบคลุมสาขาบริการ 12 สาขา ซึ่งหนึ่งในนั้นคือสาขาบริการธุรกิจ (Business Service) รวมถึง
บริการวิชาชีพ ดวย ในหลายประเทศมักจะสงวนบริการวิชาชีพนี้ใหเ ปนอาชีพของคนในชาติ ดว ย
เหตุผลเพื่อความมั่นคงของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการคุมครองผูบริโภค เปนตน
แตป จจุ บันไดมี ความพยายามที่จ ะลดขอ จํากั ดในการประกอบกิจ การวิชาชีพ และการเคลื่ อนยา ย
บุคลากรดานวิชาชีพระหวางประเทศทั้งในการเจรจาระดับพหุภาคี และระดับทวิภาคี
การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ ความตกลงการคาเสรีทวิภาคี
ระหวางไทย-ออสเตรเลีย, สหรัฐ อเมริกา-สิงคโปร และสหรัฐ อเมริกา-ชิลีในเรื่องบริการวิชาชีพ เพื่อ
วิเคราะหถึงแนวทางของกรอบการเจรจาการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต และศึกษา
วาการเปดเสรีบริการวิชาชีพจะมีผลกระทบตอธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมของไทยหรือไม ใน
การศึกษาครั้งนี้ จะเนนศึก ษาใน 4 สาขาอาชีพ คือ บัญชี สถาปตยกรรม วิศ วกรรม และกฎหมาย
เนื่องจากสาขาอาชีพเหลานี้มีหลักความรูพื้นฐานที่คลายคลึงกันทั่วโลกยกเวนวิชาชีพกฎหมายทีแ่ ตละ
ประเทศอาจใชระบบกฎหมายที่แตกตางกัน ทําใหผูประกอบกิจการวิชาชีพ และผูไดรับใบอนุญาตอาจ
มีโอกาสเคลื่อนยายการลงทุนและบุคลากรไปประเทศอื่นได

8.1 ภาพรวมของบริการวิชาชีพ
8.1.1 กฎหมายที่เกี่ยวของกับบริการวิชาชีพในประเทศไทย
ในการศึกษาครั้งนี้ จะเนนศึกษาเฉพาะวิชาชีพนัก บัญชี วิศวกร สถาปนิก และนักกฎหมาย
(รวมถึงผูใหคําปรึกษาดานกฎหมาย) กฎหมายบริการวิชาชีพที่เกี่ยวของ มีดังตอไปนี้
• พ.ร.บ. การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 (พ.ร.ฎ. กําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่
หามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522)
• พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542
• พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ. 2522
• พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
• พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543
• พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542
• พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ. 2543
• พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ. 2528
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การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับบริการวิชาชีพแบงได 2 สวน คือ สว นแรกจะเกี่ยวของกับ
บริการของนักวิชาชีพ และสวนที่สองจะเกี่ย วของกับสํานัก งานบริก ารวิชาชีพตางๆ ดังรายละเอียด
ดังนี้
ในมาตรา 6 ตาม พ.ร.บ. การทํางานของคนตางดาว พ.ศ 2521 ไดหามคนตางดาวทํางานใน
39 อาชีพสงวนเวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมแรงงานหรือเจาพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมาย ซึ่ง
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522 อาชีพ
สงวนนั้นหมายรวมถึงอาชีพบัญชี วิศวกรรมสาขาโยธา สถาปตยกรรม กฎหมาย เปนตน ดังนัน้ คน
ตางชาติที่เขามาในประเทศไทยไมสามารถเปนนักบัญชี วิศวกรโยธา สถาปนิก และนักกฎหมายได
แมกฎหมายวิชาชีพเฉพาะไดเปดชองใหผูที่ไมมีสัญชาติไทยสามารถใหบริการในประเทศไทยไดแลว ก็
ตาม โดยแตละบริการวิชาชีพมีการกําหนดคุณสมบัตินักวิชาชีพดังนี1้ (ดูคุณสมบัติของผูร บั ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพดังตารางที่ 8.1)
Ø กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับบริการบัญชี
กฎหมายวิชาชีพทางบัญชีกําหนดใหนักบัญชีที่จะสามารถสอบบัญชีไดจะตองเปนผูสอบบัญชี
ที่ไดรับอนุญาต (Certified Public Accountant หรือ CPA) ซึ่งสมาคมนัก บัญชีแ ละผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแหงประเทศไทยเปนผูจัดสอบใบอนุญาต โดยมีวิชาสอบ 4 วิชา คือ บัญชี, การสอบบัญชี ,
กฎหมายที่ใชในวิชาชีพบัญชี และการใชคอมพิวเตอรในการจัดทําและตรวจสอบบัญชี โดยผูม สี ทิ ธิส์ อบ
ใบอนุ ญาต จะตองเปนสมาชิกสมาคมนัก บัญชี และผูสอบบัญ ชีรับ อนุญาตแหงประเทศไทย, มีวุ ฒิ
ปริญญาตรีดานการบัญชีจากสถาบันที่สมาคมฯ รับรอง, มีประสบการณสอบบัญชี 5 ปขึ้นไป และเขา
หลักสูตรอบรมที่จัดโดยสมาคม เปนตน
นอกจากนี้ แมกฎหมายอนุญาตใหผูที่ไมมีสัญชาติไทยเปนผูสอบบัญชี และผูต รวจบัญชีได แต
กฎหมายกําหนดวาตองมีความรูภาษาไทยเพียงพอที่จะทําบัญชีหรือรายงานเปนภาษาไทยได จึงถือ
เปนขอจํากัดทางออมที่จะกีดกันคนตางชาติไมใหสามารถทํางานในไทยได เพราะคงเปนเรื่องยากทีค่ น
ตางดาวจะสามารถรูภาษาไทยไดอยางถองแท ปจจุบันคาดวามีผูสอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย
จํานวน 3,000 กวาคน ซึ่งยังถือวามีจํานวนคอนขางนอย
Ø กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับบริการวิศวกรรม
ตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละสาขามี 4 ระดับ คือ
1. ภาคีวศิ วกรพิเศษ (Corporate Engineer) สามารถอํานวยการกอสรางได แตไมสามารถ
ออกแบบได2

1

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. รายงานฉบับที่ 1 โครงการศึกษาการลงทุนและการเปดเสรีภาคบริการในการ
เจรจา JTEPA ระยะที่ 2. 2548
2
เนนสําหรับผูที่จบการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี (โดยเฉพาะ ปวช. และปวส.)
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2. ภาคีวศิ วกร (Associate Engineer) สามารถออกแบบการกอสรางอาคารไมเกิน 3 ชั้น
และอํานวยการกอสรางได
3. สามัญวิศวกร (Professional Engineer) สามารถออกแบบการกอสรางโดยไมจํากัดขนาด
และอํานวยการกอสรางได
4. วุฒวิ ศิ วกร (Chartered Engineer) นอกจากจะสามารถออกแบบการกอสราง และ
อํานวยการกอสรางไดแลว ยังสามารถเริ่มการกอสรางไดแมยังไมรับใบอนุญาตกอสราง
ผูมีสิทธิ์ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่ควบคุมจะตองเปนสมาชิกสามัญ
ของสภาวิศวกร ซึ่งจะตองมีสัญชาติไทย แตคนตางดาวสามารถขอใบอนุญาตเปนภาคีวศิ วกรพิเศษได
แตจะมีขอบเขตอํานาจหนาที่ที่จํากัดกวาคนไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2547 ประเทศไทยมีจํานวน
ภาคีวิศวกร 112,707 คน, ภาคีวิศวกรพิเศษ 5,675 คน, สามัญวิศวกร 13,333 คน และ วุฒิวิศวกร
3,520 คน
Ø กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับบริการสถาปตยกรรม
ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ผูป ระกอบวิชาชีพสถาปนิกมี 4 ระดับคือ
1) ภาคีสถาปนิกพิเศษ (Corporate Architect) ซึ่งยังไมมีขอกําหนดแนชดั ถึงขอบเขต
งานดานวิชาชีพที่สามารถดําเนินการได
แตจดั เตรียมไวเพือ่ รองรับผูที่ไมสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีเปนหลัก และสําหรับคนตางดาวในกรณีที่มีการเปดเสรี
2) ภาคีสถาปนิก (Associate Architect) ซึ่งสามารถลงนามรับรองในโครงการกอสราง
พื้นที่ไมเกิน 1,000 ตารางเมตร และการออกแบบภูมิทศั นขนาดไมเกิน 50 ไร
3) สามัญสถาปนิก (Professional Architect) ซึ่งสามารถลงนามรับรองในโครงการ
กอสราง และออกแบบพื้นทีภ่ ูมิทศั นโดยไมจาํ กัดขนาดพื้นที่
4) วุฒิสถาปนิก (Chartered Architect) ซึ่งสามารถลงนามรับรองในโครงการกอสราง
โดยไมจาํ กัดขนาดพื้นที่ และเริ่มกอสรางไดแมยังไมไดรบั ใบอนุญาตกอสราง
ผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิก ที่เปนบุคคลธรรมดาตองเปนสมาชิกสามัญหรือ
สมาชิกวิสามัญของสภาสถาปนิก และถาขาดจากสมาชิกภาพเมื่อใดใหใบอนุญาตของผูนั้นสิ้นสุด ลง
นอกจากนี้ ผูมีสิทธิ์ไดรับใบอนุญาตจะตองเปนสมาชิก สามัญของสมาคมสถาปนิก สยาม ซึ่งจะตองมี
สัญชาติไทย ทั้งนี้ ในการสอบเพื่อรับใบอนุญาต ผูขอรับใบอนุญาตตองสอบ 6 ชุดวิชา คือ ออกแบบ
สถาปต ยกรรม, วัสดุ แ ละวิธี การกอสร าง, โครงสร างอาคาร, งานระบบอาคาร, วิชาปฏิบัติ วิชาชี พ
สถาปตยกรรม, ความรูพนื้ ฐานทางสถาปตยกรรม และตองไดคะแนนแตละชุดวิชาไมต่ํากวารอยละ 60
ในกรณีที่ เปน คนตางชาติ กอ็ าจสามารถเขา มาทํ างานเป นภาคีสถาปนิก พิ เศษได หากสภา
สถาปนิ ก ออกข อ บั งคั บ ให สามารถทํ า งานไดในลั ก ษณะคล ายคลึ ง กั บ ข อบั ง คั บ ของสภาวิ ศ วกรที่
กําหนดใหคนตางดาวสามารถเปนภาคีวศิ วกรพิเศษได
ในป 2548 ไทยมีสถาปนิกที่ไดรับใบอนุญาตที่เปนภาคีสถาปนิก จํานวน 10,235 คน สามัญ
สถาปนิกจํานวน 2,076 คน และวุฒิสถาปนิกจํานวน 482 คน
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Ø กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับบริการทางกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 กําหนดวาผูที่สามารถเปนทนายวาความในศาล
และลงนามรับรองในนิติกรรมสัญญา จะตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ (ตั๋ว ทนาย) ซึ่ง
ออกโดยสภาทนายความ 3 ซึ่ง ผู มีสิท ธิ์ รับ ใบอนุ ญ าตจะต องมี สัญชาติไ ทย สํ าเร็จ การศึก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทางกฎหมายจากสถาบันที่สภาทนายความรับรอง ตองสอบและฝกงานเปนภาษาไทย และ
ตองผานการฝกอบรมมารยาททนายความที่จัดโดยสภาทนายความ4
ดวยขอจํากัดดังกลาว นักกฎหมายตางชาติจึงไมสามารถใหบริการกฎหมายในนาม “ทีป่ รึกษา
กฎหมาย” ได แต ในทางปฏิบั ติ นั ก กฎหมายต างชาติ ก็ยั งเข ามาทํา งานไดโดยใชชื่อ อื่นแทน เชน
“ที่ปรึกษาการลงทุน” และ “ที่ปรึกษาธุรกิจตางประเทศ” เปนตน โดยทั่วไป นักกฎหมายตางชาติจะเขา
มาใหบริการตรวจสอบนิติกรรมตางๆ เชน สัญญาการรวมทุน และการซื้อขายยอดใหญๆ เปนตน โดย
เขามาประกอบวิชาชีพในระยะสั้น ไมไดมาอยูประจํา และไมมีความจําเปนที่จะตองมาตั้งสํานักงานใน
ประเทศไทย เพราะสามารถรับคาปรึกษาเปนรายชั่วโมงอยูแลว
กลาวโดยสรุปแลว หากประเทศไทยตองการเปดเสรีโดยใหคนตางดาวที่เปนนักบัญชี วิศวกร
และสถาปนิ ก สามารถเข า มาทํ า งานในประเทศไทยได รั ฐ ก็ ส ามารถดํ า เนิ น การโดยการแก
พระราชกฤษฎีกาที่กําหนดหามคนตางดาวทํางานเพียงอยางเดียวเทานั้น เนื่องจากกฎหมายวิชาชีพ
เฉพาะไดรองรับการเปดเสรีนี้อยูแลวโดยอนุญาตใหค นตางชาติสามารถประกอบวิชาชีพเหลานั้นได
ยกเวนอาชีพทนายความที่กําหนดใหตองมีสัญชาติไทยเทานั้น
สําหรับการลงทุนของสํานักงานบริการวิชาชีพตางชาตินั้น พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคน
ตางดาว พ.ศ. 2542 ไดหามผูประกอบธุรกิจตางดาวประกอบกิจการแขงกับคนไทยในธุรกิจ ที่ยังไมมี
ความพรอมที่จะแขงขัน ซึ่งรวมถึงบริการกฎหมาย บัญชี วิศวกรรมและสถาปตยกรรมตามที่ระบุไวใน
บั ญ ชี ส าม ยกเว น จะได รั บ อนุ ญ าตจากอธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาธุ รกิ จ การค า โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนตางดาว หรื อขออนุญาตจากคณะกรรมการสงเสริม การลงทุ น
หรือมีสนธิสัญญาที่อนุญาตใหทําได เชน สนธิสัญญาทางไมตรีไทย-สหรัฐอเมริกา หรือมีการรวมลงทุน
กับหุนสวนคนไทย โดยตางชาติถือหุนไมเกินรอยละ 49

3
4

กอนพรบ.ทนายความป 2528 เนติบัณฑิตยสภาเปนผูออกใบอนุญาต
ขอมูลจากสภาทนายความแจงวา มีทนายความไทยในประเทศไทย 46,472 คน ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2548

ขอตกลงเกี่ยวกับบริการวิชาชีพ
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ตารางที่ 8.1 สาระสําคัญของกฎหมายที่เกีย่ วของกับบริการวิชาชีพ
กฎหมาย
พ.ร.บ.การทํางานของ •
คนตางดาว พ.ศ.
2521
•

สาระสําคัญของกฎหมาย
หามคนตางดาวทํางานใน 39 อาชีพสงวน ไดแก งานดานบัญชี กฎหมายยกเวนงานชัน้
อนุญาโตตุลาการ วิศวกรรมโยธา สถาปตยกรรม มัคคุเทศก เปนตน (มาตรา 6)
ใบอนุญาตทีอ่ อกใหแกคนตางดาวเขามาทํางานชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองใหมีอายุเทา
ระยะเวลาที่คนตางดาวไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร สวนใบอนุญาตที่ออกใหแกคนตางดาวตาม
กฎหมายการสงเสริมการลงทุนฯ หรือกฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมใหมีอายุเ ทาระยะเวลาที่ไดรับ
อนุญาตใหเ ขามาทํางานตามกฎหมายนัน้ ๆ (มาตรา 13)

พ.ร.บ.การประกอบ
ธุรกิจของคนตางดาว
พ.ศ.2542

กฎหมายนี้ใชบังคับกับคนตางดาวที่ถือหุน รวมกันตั้งแตรอยละ 505 ในทางตรงกันขามกรณีที่คน
ตางชาติถือหุน ไมเกินรอยละ 50 จะไมเขาขายกฎหมายนี้ซึ่งหมายความวาสามารถประกอบกิจการใดๆ
ก็ไดในประเทศไทยหากไมมีกฎหมายเฉพาะใดกําหนดหามไว
คนตางดาวที่ถือหุนรวมกันตั้งแตรอยละ 50 หามประกอบธุรกิจตามที่กําหนดไวในบัญชีหนึ่ง บัญชีสอง
เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก รมว.โดยการอนุมัติของ ครม. และบัญชีสามเวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ซึ่งในบัญชีสามไดหามคนตางดาวประกอบกิจการในธุรกิจที่
คนไทยยังไมมีความพรอมที่จะแขงขัน เชน การทํากิจการบริการทางบัญชี การทํากิจการบริการทาง
กฎหมาย การทํากิจการบริการทางสถาปตยกรรม และการทํากิจการบริการทางวิศวกรรม (มาตรา 8)
ในกรณีที่มีเงื่อนไขของสนธิสัญญา (เชน Treaty of Amity) เรื่องคนตางดาวใหเปนไปตามสนธิสัญญานั้น
จะไมบังคับใชตามกฎหมายประกอบธุรกิจของคนตางดาว (มาตรา 10)
เงื่อนไขทุนขั้นต่ําที่คนตางดาวใชในการเริ่มตนประกอบธุรกิจในประเทศไทยตองมีจํานวนไมนอยกวา 2
ลานบาท ในกรณีทเี่ ปนธุรกิจที่ตองไดรับอนุญาตตามบัญชีทายพระราชบัญญัติ จะตองมีทุนขั้นต่ําไม
นอยกวา 3 ลานบาท (มาตรา 14)
คนตางดาวที่เปนกรรมการ ผูจัดการ หรือผูรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลสามารถเขามา
ทํางานในไทยไดเปนการชั่วคราว (มาตรา 16)

•

•

•
•

•

พ.ร.บ.คนเขาเมือง
พ.ศ. 2522

คนตางดาวที่เ ขามาชั่วคราว จะตองเขามาเพือ่
1. การธุรกิจ(อยูไดไมเ กิน 1 ป)
2. การลงทุนที่ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่เ กี่ยวของ (อยูไดไมเ กิน 2 ป)
3. การลงทุนหรือการอื่นทีเ่ กี่ยวกับการลงทุนภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน (ตาม
ระยะเวลาคณะกรรมการ BOI อนุญาต)
4. การปฏิบัติงานดานชางฝมือหรือผูเชี่ยวชาญ(อยูไดไมเ กิน 1 ป)
โดยการทํางานในขอ 1 2 และ 4 กรณีจําเปนที่ตองอยูตอ จะสามารถตออายุอยูตอไดครั้งละไมเกิน 1 ป
(มาตรา 34-35)

พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 และ
พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.
2543

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ป
3. มีสัญชาติไทย หรือในกรณีเ ปนผูไมมีสัญชาติไทยจะตองมีความรูภาษาไทยดีพอที่จะสามารถสอบบัญชี
และจัดทํารายงานเปนภาษาไทยได และมีภูมิลําเนาในประเทศไทย และไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายวา
ดวยการทํางานของคนตางดาว

5

กฎหมายนี้ใชบังคับกับคนตางดาว ซึ่งเปน 1) บุคคลที่ไมมีสัญชาติไทย 2) นิติบุคคลที่ไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย 3) นิติ
บุคคลที่จดทะเบียนในประเทศโดยโดยมีบุคคลตาม (1) หรือ นิติบุคคลตาม (2) เปนผูถือหุนรวมตั้งแตรอยละ 50

การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา
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4.
5.
6.
7.

สาระสําคัญของกฎหมาย
ผานการทดสอบ และการฝกหัดงานเปนเวลาตอเนื่องกันไมนอ ยกวา 3 ป และมีเ วลาฝกหัดงานไมนอย
กวา 3,000 ชั่วโมง
ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก…
ไมเปนบุคคลลมละลาย
มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามอืน่ ตามทีก่ าํ หนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (คือ ไมเปนผูมี
ความประพฤติเสื่อมเสีย ไมเปนบุคคลวิกลจริต และไมประกอบอาชีพอืน่ ที่ไมเหมาะสม หรือทําใหขาด
ความเปนอิสระในหนาที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ผูทําบัญชี ตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี หรือผูขนึ้ ทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพบัญชี
2. มีภูมิลําเนาหรือถิน่ ที่อยูในประเทศไทย
3. มีความรูภาษาไทยเพียงพอที่จะทําบัญชีเปนภาษาไทยได
4. ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก…
5. มีคุณวุฒิการศึกษาตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
6. ไมมีลักษณะตองหามอืน่ ตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (เชน ในกรณีคนตางดาวจะตองมี
ความรูเ กี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากรของไทย)
พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ.
2542

ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละสาขามี 4 ระดับ คือ (1) วุฒิวิศวกร (2) สามัญวิศวกร (3) ภาคีวิศวกร
และ (4) ภาคีวิศวกรพิเศษ6 โดย
ภาคีวศิ วกร ตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนสมาชิกสามัญสภาวิศวกร (ตองมีสัญชาติไทย)
2. มีอายุไมต่ํากวา 18 ป
3. มีสัญชาติไทย
4. มีความรูในวิชาชีพวิศวกรรมโดยไดรับปริญญา, ประกาศนียบัตร หรือวุฒบิ ัตรเทียบเทาปริญญา ในสาขา
วิศวกรรมศาสตรที่สภาวิศวกรรับรอง
5. ไมเปนผูประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
6. ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่กระทําโดยประมาท หรือลหุโทษ
7. ไมเปนผูมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคที่กําหนดตามขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยโรค
ตองหาม…
8. ผานการทดสอบความรูระดับภาคีวิศวกร และการอบรมและทดสอบความรูเกี่ยวกับความพรอมในการ
ประกอบวิชาชีพ
ภาคีวศิ วกรพิเศษ ตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. กรณีเปนสมาชิกสามัญ จะตอง 1) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป 2) มีสัญชาติไทย และ 3) มีความรูในวิชาชีพ
วิศวกรรมโดยไดรับปริญญา, ประกาศนียบัตร หรือวุฒบิ ัตรเทียบเทาปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตรที่
สภาวิศวกรรับรอง
2. กรณีเปนสมาชิกวิสามัญ (สําหรับผูไมมีสัญชาติไทย) จะตอง 1) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป และ 2) เปน
ผูปฏิบัติงานเกี่ยวของกับวิชาชีพวิศวกรรม 3) มีหลักฐานของทางราชการทีอ่ นุญาตใหอยูอาศัยใน
ประเทศไทยไมนอยกวา 6 เดือน มาประกอบการพิจารณา
3. กรณีเปนสมาชิกสามัญและวิสามัญ จะตอง

6

ระดับชั้นแรกของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จะอยูในระดับภาคีวิศวกร หรือระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (เชน ในกรณีของ
คนตางดาว) หลังจากมีประสบการณทํางานตามที่กําหนดแลว เฉพาะระดับภาคีวิศวกรเทานัน้ ที่สามารถทําการทดสอบเลื่อน
ระดับชั้นเปนระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกรไดตามลําดับ

ขอตกลงเกี่ยวกับบริการวิชาชีพ
กฎหมาย
•

•
•
•
•
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มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตรห รือเทียบเทาขึ้นไป และจะตองมีผลงาน
ในลักษณะที่ยื่นคําขอไมนอยกวา 2 ป หรือ 2) วุฒิ ปวส. หรือเทียบเทาทีเ่ กีย่ วกับวิชาชีพวิศวกรรม
ที่ผูยื่นขอจะตองมีผลงานและประสบการณตรงกับลักษณะงานที่ขอไมนอยกวา 4 ป หรือ 3) วุฒิ
ปวช. หรือเทียบเทาทีเ่ กี่ยวกับวิชาชีพวิศวกรรม ที่ผูยื่นขอจะตองมีผลงานและประสบการณตรงกับ
ลักษณะงานที่ขอไมนอยกวา 6 ป หรือ 4) วุฒิ ปวช. หรือเทียบเทาในสาขาอื่นที่ไมเกี่ยวกับวิชาชีพ
วิศวกรรมหรือวุฒิต่ํากวาระดับ ปวช. จะตองมีผลงานในลักษณะงานที่ยนื่ คําขอไมนอยกวา 10 ป
ไมเปนผูประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่กระทําโดยประมาท หรือ
ลหุโทษ
ไมเปนผูมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคที่กําหนดตามขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยโรค
ตองหาม…
ผานการทดสอบความรูระดับภาคีวิศวกรพิเ ศษ และการอบรมและทดสอบความรูเกี่ยวกับความ
พรอมในการประกอบวิชาชีพ

สามัญวิศวกร ตองแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคี
วิศวกรไมนอยกวา 3 ป
วุฒิวิศวกร ตองแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญ
วิศวกรไมนอยกวา 5 ป
กลาวโดยสรุป ผูขอรับใบอนุญาตทีเ่ ปนบุคคลธรรมดา จะตองมีคุณสมบัติดังที่กลาวมาขางตน คือ 1) เปน
สมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญของสภาวิศวกร 2) มีสัญชาติไทย ในกรณีเปนผูไมมีสัญชาติไทยจะตอง
เปนผูปฏิบัติงานเกี่ยวของกับวิชาชีพวิศวกรรมและมีหลักฐานของทางราชการที่อนุญาตใหอยูอาศัยในประเทศ
ไทยไมนอยกวา 6 เดือน มาประกอบการพิจารณา เปนตน
ผูขอรับใบอนุญาตทีเ่ ปนนิติบุคคลไมวาจะเปนนิติบุคคลซึ่งมีทนุ เปนของคนตางดาวจํานวนเทาใด จะตองมี
คุณสมบัติดังนี้
(1) มีสํานักงานใหญตั้งอยูในราชอาณาจักร
(2) นิติบุคคลนัน้ ตองมีผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ดังตอไปนี้
• ผูเปนหุนสวนของหางหุน สวนจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง หรือ
• กรรมการของบริษัทจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง หรือ
• สมาชิกในคณะผูบริห ารของนิติบุคคลจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง หรือ
• หุน สวนผูจัดการของหางหุนสวน หรือ
• กรรมการผูจัดการของบริษัท หรือ
• ผูมีอํานาจบริหารแตผูเดียวของนิติบุคคล
(3) ไมเปนนิติบุคคลผูตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลมละลาย
(4) ไมดําเนินการหรือประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
(5) ไมเขาขายลักษณะตองหามอื่น
พ.ร.บ. สถาปนิก พ.ศ. ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมแตละสาขามี 4 ระดับ คือ (1) วุฒิสถาปนิก (2) สามัญสถาปนิก (3)
2543
ภาคีสถาปนิก และ (4) ภาคีสถาปนิกพิเ ศษ โดยคนตางดาวสามารถเปนภาคีสถาปนิกพิเศษไดเชนเดียวกับ
ภาคีวิศวกรพิเศษ
ผูขอรับใบอนุญาตทีเ่ ปนบุคคลธรรมดา จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) เปนสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญของสภาสถาปนิก
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กฎหมาย

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

สาระสําคัญของกฎหมาย
มีสัญชาติไทย ในกรณีเปนผูไมมีสัญชาติไทยจะตองมีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทย ที่ไดรับอนุญาตตาม
กฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว หรือไดรับสิทธิการทํางานในโครงการของรัฐบาล องคการ
ความรวมมือระหวางประเทศ หรือไดรับเอกสิทธิทางการทูต หรือเคยไดรับใบประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมมากอน โดยตองมีความรูในวิชาชีพสถาปตยกรรม ตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไปในวิชา
สถาปตยกรรมศาสตรที่สภาสถาปนิกรับรองตามประกาศสภาสถาปนิก หรือเทียบเทาตามมติของ
คณะกรรมการสภาสถาปนิก
มีอายุไมต่ํากวา 20 ป
ผานหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมแตละระดับในแตละสาขา
ตามที่กําหนดในขอบังคับสภาสถาปนิก
ผานการอบรมและทดสอบความรูเกี่ยวกับหลักปฏิบัติเบื้องตนในการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุมและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสถาปตยกรรม ในหลักสูตรที่สภาสถาปนิกรับรอง
ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก…
ไมอยูในระหวางถูกศาลสั่งหามประกอบวิชาชีพ
ไมเปนผูตองหามมิใหยื่นขอรับใบอนุญาตตาม มาตรา 65 วรรคแรกแหง พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ.2543

ผูขอรับใบอนุญาตทีเ่ ปนนิติบุคคลจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีสํานักงานใหญตั้งอยูในราชอาณาจักร
(2) มีวัตถุประสงคในการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามที่ไดระบุไวในรายการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หรือในหนังสือบริคณหสนธิ…
(3) นิติบุคคลนัน้ ตองมีผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ดังตอไปนี้
• ผูเปนหุนสวนของหางหุน สวนจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง หรือ
• กรรมการของบริษัทจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง หรือ
• สมาชิกในคณะผูบริห ารของนิติบุคคลจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง หรือ
• หุน สวนผูจัดการของหางหุนสวน หรือ
• กรรมการผูจัดการของบริษัท หรือ
• ผูมีอํานาจบริหารแตผูเ ดียวของนิติบุคคล
(4) จะตองมีผูซึ่งไดรับใบอนุญาตระดับที่ไมต่ํากวาสามัญสถาปนิกอยางนอยหนึง่ คนเปนหุน สวน หรือเปน
สมาชิกในคณะผูบริห าร หรือเปนลูกจางประจําของนิติบุคคลนั้น
(5) ไมมีบุคคลที่ตองหามตามมาตรา 65 วรรคสอง แหง พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ. 2543 เปนหุน สวน หรือเปน
กรรมการ หรือเปนผูบริห ารของนิติบุคคลนั้น
(6) ไมเปนนิติบุคคลผูตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลมละลาย
(7) ไมเคยถูกสภาสถาปนิกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เพราะประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสถาปตยกรรม
เวนแตมีสิทธิขอรับใบอนุญาตใหมตามมาตรา 65 วรรคแรก แหง พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ. 2543
พ.ร.บ. ทนายความ
ผูขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตใหเปนทนายความ ตองมีคุณสมบัติดังนี้
พ.ศ. 2528
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไมต่ํากวา 20 ป
(3) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีห รืออนุปริญญาทางนิติศาสตรหรือประกาศนียบัตรในวิชานิติศาสตร ซึ่ง
เทียบไดไมต่ํากวาปริญญาตรีห รืออนุปริญญาจากสถาบันการศึกษาซึ่งสภาทนายความเห็นวา
สถาบันการศึกษานั้นมีมาตรฐานการศึกษาที่ผูไดรับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรควร
เปนทนายความไดและเปนสมาชิกแหงเนติบัณฑิตยสภา
ฯลฯ
ที่มา: รวบรวมโดยคณะวิจัย

ขอตกลงเกี่ยวกับบริการวิชาชีพ
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8.1.2 ตลาดบริการวิชาชีพในประเทศไทย
การเปดเสรีใหบุคลากรตางชาติเขามาประกอบอาชีพในประเทศไทย หรือการที่บุคลากรของ
ไทยจะออกไปประกอบอาชีพในตางประเทศ จะตองคํานึงถึงสถานการณจํานวนบุคลากร (Supply)
และความตองการกําลังคน (Demand) ในสาขาวิ ชาชี พต างๆ ในประเทศ เพื่ อ พิจ ารณาถึ ง ความ
เพียงพอกับความตองการบุคลากรในประเทศหรือมีปริมาณมากพอที่จะสงกําลังคนไปประกอบอาชีพ
ในตางประเทศ
งานวิจัยของยงยุทธและคณะ (2545) พบวากําลังคนในสาขาวิศวกรรมศาสตรมมี ากกวาความ
ตองการในตลาดดังตารางที่ 8.2 ดังนั้นการสงวิศวกรไปประกอบอาชีพในตางประเทศนาจะเปนสิ่งที่ดี
เพื่อไมใหเกิดภาวะวางงานในประเทศ แตปญหาสําคัญในการทํางานของวิศวกรไทยในตางประเทศ
คือ ความสามารถในการแขงขันกับ วิศวกรตางชาติ ทั้งในแงความรูทางดานวิศวกรรมในเชิงเทคนิค
คุณสมบัติและมาตรฐานของวิศวกร7 และ การสื่อสารดวยภาษาตางประเทศ เปนตน ในทางกลับกัน
กรณีที่วิศ วกรตางประเทศจะเขา มาทํางานในประเทศไทยนั้น นาจะเปนวิศ วกรที่มีความเชี่ย วชาญ
เฉพาะด าน หรื อมี ประสบการณ สูง เนื่องจากไทยมีกําลัง คนในสาขาวิ ศ วกรรมภายในประเทศมาก
เพียงพอแลว8
การเขามาทํางานของวิศวกรตางประเทศจะตองขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม พ.ร.บ.
วิศวกร พ.ศ.2542 ซึ่งวิศวกรตางชาติสามารถเขามาทํางานในตําแหนงวิศวกรไดในทุก สาขายกเวน
วิศวกรโยธา ตามกฎหมายกําหนดใหวิศวกรตางชาติจัดอยูในระดับ “ภาคีวิศวกรพิเศษ” ซึ่งมีขอบเขต
อํานาจหนาทีแ่ ตกตางจาก ”ภาคีวิศวกร” ดังที่ไดเคยกลาวมาแลว อีกทั้ง “ภาคีวิศวกรพิเศษ” จะตอง
ขอใบอนุญาตทํางานเปนการเฉพาะเรื่อง เชน การขอใบอนุญาตควบคุมงานกอสรางตึก 5 ชั้น เปนตน
หากตองการทํางานในลักษณะอื่นจะตองไปขอใบอนุญาตจากสภาวิศวกรใหม สวน “ภาคีวิศวกร” นั้น
จะมีใบอนุญาตเพียงใบเดียวซึ่งสามารถทํางานภายในขอบเขตขอบังคับของสภาวิศวกร9 ซึง่ มีขอบเขต
งานที่ทําไดมากกวาภาคีวิศวกรพิเศษ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2547 ประเทศไทยมีจํานวนภาคีวิศวกรพิเศษ 5,675 คน โดยภาคี
วิศวกรพิเศษนี้ประกอบไปดวยคนไทย(วุฒิ ปวช. ปวส.) และคนตางดาว จากการสัมภาษณเจาหนาที่

7

ในกรณีที่วิศวกรไทยตองการเขาไปทํางานในประเทศญี่ปนุ จะตองผานการทดสอบขั้นสูงที่ญี่ปนุ หรือผูที่ตองการเขาทําการ
ทดสอบขั้นสูงจะตองมีประสบการณการฝกงานกับผูเ ชี่ยวชาญ 4 ป หรือการเปนผูชวยวิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพ 4 ป หรือ
การทํางานในสาขาวิศวกรรม 7 ป หรือ หากตองการรับงานจากหนวยงานราชการบางแหงจะตองมีใบอนุญาตพิเศษ เปนตน
8
จากขอมูลของสํานักบริหารแรงงานตางดาว กระทรวงแรงงาน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2548 พบวา นักวิชาชีพอเมริกันที่ไดรับ
อนุญาตใหทํางานในประเทศไทยมีจํานวนไมมากนัก โดยมีสถาปนิกจํานวน 5 คน วิศวกรในสาขาตางๆ รวม 87 คน (เปน
วิศวกรปโตรเลียมมากที่สุด 29 คน รองลงมาคือวิศวกรเครื่องจักรกลและเครื่องกล 15 คน) นักกฎหมายและที่ปรึกษากฎหมาย
จํานวน 3 คน
9
สวน “สามัญวิศวกร” และ “วุฒิวิศวกร” นัน้ เปนระดับที่สูงกวาภาคีวิศวกร จะตองมีการสอบเลื่อนระดับชั้น ซึ่งจะมีขอบเขต
หนาทีท่ ี่มากกวาภาคีวิศวกร
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สภาวิศวกร พบวา คนตางดาวที่เปนภาคีวิศวกรพิเศษนั้นมีจํานวนนอยมากที่เปนคนตางชาติ10 อีก
ทั้งจากขอมูลของสํานักบริหารแรงงานตางดาว พบวาวิศวกรอเมริกันที่เขามาทํางานในประเทศไทยมี
เพียง 87 คนเทานั้น โดยเขามาทํางานในตําแหนงวิศวกรปโตรเลียมมากที่สุดจํานวน 29 คน รองลงมา
คือวิศวกรเครื่องจักรกล และวิศวกรไฟฟาอิเล็กทรอนิกส ตามลําดับ
ตารางที่ 8.2 ระดับความตองการกําลังคนสาขาวิศวกรรมศาสตรในป 2545 และ ป 2549
สาขา
วิศวกรรมศาสตร
- - อุตสาหกรรม เครื่องกล โลหะ
- - อิเล็กทรอนิกสและไฟฟา
- - โครงสรางพื้นฐานและโยธา
- - วิศวกรรมอื่นๆ

อุปสงค
ป 2545 ป 2549
1,608
2,544
949
1,509
372
583
63
100
223
353

อุปทาน
ป 2545 ป 2549
4,497
5,487
2,972
3,626
921
1,124
253
309
351
428

อุปทานสวนเกิน
ป 2545 ป 2549
2,889
2,943
2,022
2,117
548
541
190
209
128
75

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. โครงการประยุกตใชรูปแบบการพัฒนากําลังคน (เพื่อสนับ สนุนการปรับ
โครงสรางอุตสาหกรรม) (ฉบับปรับปรุง). 2545.

สวนวิชาชีพทนายความ วิชาชีพการบัญชีและการตรวจสอบบัญชี และสถาปตยกรรม จากการ
ทบทวนเอกสารที่เกี่ย วของ พบวา ยังไมมีขอมูลทางสถิติเกี่ย วกับจํานวนความตองการกําลังคนใน
สาขาวิชาชีพเหลานี้
อย างไรก็ ต าม สํ า หรั บ วิ ช าชี พ สถาป ต ยกรรมที่ มีข อ เรี ย กรอ งให ไทยพิจ ารณานั ก วิช าชี พ
สถาปนิกของประเทศอื่นใหสามารถเขามาทํางานรวมกับสถาปนิกไทย ในขณะเดียวกันไทยก็เรียกรอง
ใหประเทศอื่นยอมรับ คุณสมบัติป ระสบการณวิชาชีพสถาปตยกรรมของไทย ซึ่งเปนขอเรีย กรองที่
สอดคลองกั น นา จะสามารถตกลงกันได ในเรื่ องการยอมรับคุณสมบั ติแ ละประสบการณนักวิ ชาชี พ
อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบการควบคุมวิชาชีพสถาปนิกของไทยกับ รูปแบบของประเทศ
พัฒนาแลว เช น สหรั ฐ อเมริ ก า สิงคโปร (ดัง รูป ที่ 8.1) พบว า การขอใบอนุญาตประกอบวิช าชี พ
สถาปนิกของไทยนั้น ผูที่ไดรับปริญญาสามารถยื่นทดสอบความรูเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได
ทันที และสามารถตอใบอนุญาตไดเรื่อยๆ ตลอดชีวิต ในขณะที่ประเทศพัฒนาแลว การไดปริญญาเปน
เพียงคุณสมบัติเบื้องตนที่จะเขาสูระบบการฝกงาน จากนั้นจะตองเรีย นรูงาน 2-3 ป จึงจะมีสิทธิข อ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และที่สําคัญการตอใบอนุญาตจะตองเขารับการอบรม สัมมนา และรว ม
กิจกรรมวิชาชีพครบตามหนวยกิตที่กําหนดเทานั้นจึงจะตอใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพได ในขณะที่
ไทยไมมีระบบการพัฒนาความรูความสามารถระหวางประกอบวิชาชีพ (Internship)
ดังนั้นการที่ประเทศไทยเรียกรองใหประเทศอื่นยอมรับคุณสมบัติประสบการณสถาปนิกจาก
ไทย ประเทศไทยก็ควรจะมีมาตรฐานการออกใบอนุญาตที่เ ปนมาตรฐานสากลเทียบเทากับประเทศ
พัฒนาแลว และควรพัฒนารูปแบบการเพิ่มพูนความรูและวิชาชีพหลังจากไดรับใบอนุญาตแลว เพื่อให
10

ผูใหสัมภาษณไดคาดคะเนวา จํานวนวิศวกรตางดาวทีท่ าํ งานในประเทศไทยมีไมเกินรอยละ 5 เนื่องจากปจจุบันยังไมมีการ
เก็บขอมูลจํานวนภาคีวิศวกรพิเศษทีเ่ ปนคนตางดาวอยางเปนระบบ
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สถาปนิกมีการพัฒนาความรูความสามารถใหทันสมัยตลอดเวลาและสามารถแขงขันกับสถาปนิกชาว
ตางประเทศได
แมสถาปนิกตางชาติที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะมีทั้งปริญญาและประสบการณก าร
ทํางาน แตก็ยังไมสามารถเขามาทํางานในประเทศไทยในปจจุบันได เนื่องจากขอจํากัดของกฎหมาย
การทํางานของคนตางดาว รวมถึงสภาสถาปนิกยังมิไดกําหนดขอบังคับเรื่อง “ภาคีสถาปนิก พิเศษ”
ทําใหกฎหมายวิชาชีพสถาปนิกยังเปนอุปสรรคในการจางคนตางดาว
รูปที่ 8.1 เปรียบเทียบรูปแบบการควบคุมวิชาชีพสถาปนิกของไทย สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร
หลักสูตร

ใบอนุญาต
ระดับวุฒิ

ไทย
บัณฑิต
สถาปตยกรรม
(หลักสูตร 5 ป)

การตออายุ
ใบอนุญาต

ระดับสามัญ
(ทดสอบความรู)

ขอใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพระดับภาคี (5 ป)

ตอใบอนุญาตได
เรื่อยๆ ตลอดชีวิต
ตลอดชีวติ

สหรัฐ ,สิงคโปร
บัณฑิต
สถาปตยกรรม
(หลักสูตร 5 ป)

เขาสูระบบการ
ฝกงาน

ภายใตการควบคุมดูแล
ของสถาปนิกทีม่ ี
ใบอนุญาต

ประสบการณ
และเรียนรูงาน
2-3 ป

ขอใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ (6 ป)

การตอใบอนุญาต
จะตองเขารับการอบรม
สัมมนา และรวม
กิจกรรมวิชาชีพครบ
หนวยกิตที่กําหนด
(สหรัฐ 500 หนวยกิต
สิงคโปร 120 หนวย
กิต)

ที่มา: รวบรวมจากบทความการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติของสถาปนิกไทย ใน เอกสารประกอบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิชาชีพสถาปต ยกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบวิช าชีพ และ
แขงขันในระดับนานาชาติ 15-16 พฤษภาคม 2547.

การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา
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8.1.3 ตลาดบริการวิชาชีพในประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยทั่ วไปสหรัฐ อเมริก าไมไ ดมี ขอจํา กั ดในเรื่อ งอาชีพ ที่สงวนไว สํา หรั บคนในชาติเ หมือ น
หลายๆ ประเทศ แตสหรัฐอเมริกาใหความสําคัญในเรื่องคุณภาพของแรงงาน ดังนั้นแรงงานตางดาวจึง
สามารถเขาไปทํางานไดเทาเทียมกับ คนอเมริกัน ตราบเทา ที่แรงงานตางด าวเหลานี้มี คุณสมบั ติ
ตามที่กฎหมายคนเขาเมืองกําหนดไว (Immigration Law) ดังนัน้ แมวาสหรัฐอเมริกาจะกําหนดเงื่อนไข
ในการเขาสูประเทศของแรงงานตางดาว แตหากแรงงานสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐบาลสหรัฐ ฯ
กําหนดไว ก็สามารถเขาไปทํางานในประเทศได โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติแ ละประเภทวีซาสหรัฐฯ
ดังนี้
ก) คุณสมบัติของนักวิชาชีพอเมริกัน
แต ล ะมลรั ฐ ในสหรั ฐ ฯ อาจกํ าหนดคุ ณ สมบัติ ข องนั ก วิ ชาชี พ ต างด า วที่ แ ตกตา งกั น แต มี
คุณสมบัติโดยรวมดังตารางที่ 8.3
ตารางที่ 8.3 คุณสมบัติของนักวิชาชีพอเมริกัน
อาชีพ
สถาปนิก

•

•
•
•

วิศวกร

•
•
•

•

คุณสมบัตินักวิชาชีพ
มีวุฒิการศึกษาตามทีค่ ณะกรรมการสถาปตยกรรมแหงชาติ (National Architectural
Accrediting Board: NAAB) รับรอง คือ ศึกษาปริญญาตรีระยะเวลา 5 ป และปริญญา
โท 2 ปหากจบ ป.ตรีดานที่เกี่ยวของกับการออกแบบตกแตง และปริญญาโท 3.5 ป
สําหรับคนที่จบ ป.ตรีดานอืน่
สําหรับผูจบการศึกษาดวยระบบการศึกษาของประเทศอืน่ จะตองยืน่ แสดงรายละเอียด
การศึกษาแก NAAB เพื่อประเมินระดับการศึกษาวาอยูในเกณฑที่กําหนดหรือไม
ตองผานการทดสอบ ARE (Architectural Registration Examination) หรืออาจมีการ
สอบสัมภาษณดวย
ตองผานการฝกอบรมประมาณ 3 ป หรือสถาปนิกตางชาติตอ งแสดงการฝกอบรมที่
เทียบเทาหรือแสดงประสบการณทํางานหลัก 5 ปในดานที่เกีย่ วของ
ไมมีเงือ่ นไขดานภาษาในการเปนสถาปนิก
มีวุฒิการศึกษาตามทีค่ ณะกรรมการวิศวกรรม (Accreditation Board for Engineering
and Technology: ABET) รับรอง หรือมีประสบการณทํางานตามที่กําหนด
สําหรับผูจบการศึกษาดวยระบบการศึกษาของประเทศอื่น จะตองยื่นแสดงรายละเอียด
การศึกษาแก Engineering Credential Evaluation International (ECEI) ภายใต
ABET เพื่อประเมินระดับการศึกษาวาอยูในเกณฑทกี่ ําหนดหรือไม
ตองผานการทดสอบจํานวน 2 ครั้ง ไดแก ครั้งแรกเปนการทดสอบ Fundamentals of
Engineering (FE) โดย FE เปนการสอบชวงใกลจะจบหรือตอนจบ ป.ตรี เมือ่ ผานการ
ทดสอบแลวจะถือเปน Engineering Intern (EI) หรือ Engineering-in-Training (EIT)
หลังจากนัน้ วิศวกรที่ผาน FE จะตองไปทํางานหาประสบการณซึ่งบางมลรัฐกําหนดให
ตองทํางานกับผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรมแลวและตองมีประสบการณที่
เกี่ยวของโดยตรงกับงานที่จะตองรับผิดชอบ เมือ่ มีประสบการณทํางานตามทีก่ ําหนด
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อาชีพ

•

นักบัญชี

•
•
•

•
•
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คุณสมบัตินักวิชาชีพ
แลว จึงสามารถไปสอบครั้งทีส่ องได คือ การทดสอบ Principles and Practice of
Engineering (PE) เมือ่ ผานการทดสอง PE แลวจึงจะไดรับใบอนุญาตประกอบวิศวกร
(Professional engineer: P.E.)
มีประสบการณขนั้ ต่ํา 4 ปสําหรับผูทมี่ กี ารศึกษาที่เปนทีย่ อมรับของ ABET แต
หลายมลรัฐอาจยอมรับผูท ี่มกี ารศึกษาไมเปนไปตาม ABET แตตอ งมีประสบการณ
ทํางาน 25 ป
มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ใชเวลาเรียน 4 ป) โดย 45 มลรัฐกําหนดใหมีระยะเวลา
ศึกษา 150 ชั่วโมง ซึ่งเริม่ บังคับใชตั้งแตป 2001
ตองผานการทดสอบ Uniform CPA ซึ่งบางรัฐอาจกําหนดใหตอ งสอบจริยธรรมและ
กฎระเบียบภายในทองถิน่ ดวย
ตองมีประสบการณทํางานตามที่แตละรัฐกําหนด กลาวคือ มี 37 รัฐที่กําหนด
ประสบการณมากกวา 2 ป, มี 9 รัฐกําหนด 1 ป และ มีอกี 4 รัฐที่ไมกําหนด
ประสบการณทํางาน
ไมมีเงือ่ นไขดานภาษาในการเปน CPA
Uniform Accountancy Act กําหนดใหบริษัทบัญชี ตองมีผูถอื หุน ที่ไดรับใบอนุญาต
CPA จํานวนรอยละ 51 ของหุน ทั้งหมด

ที่มา: 1. APEC Directory on Professional Services (http://www.dfat.gov.au)
2. เวบไซต http://www.ncarb.org
3. เวบไซต http://www.ncees.org

ข) ประเภทวีซาของสหรัฐฯ11
ตามกฎหมายคนเขาเมืองสหรัฐ อเมริก าปจ จุบัน อนุญาตใหคนตางดาวสามารถเขาเมืองได
ชั่วคราว (Non-immigrant visa) เพื่อไปทองเที่ยวหรือเพื่อทํางานชั่วคราวในสหรัฐอเมริกา และในกรณี
ที่แรงงานตางชาติจะเดินทางเขาไปในฐานะลูก จางขององคกรที่มีสํานักงานในสหรัฐ อเมริก า แรงงาน
ตางชาติจะตองดําเนินการยื่นขอวีซาตามประเภทของงาน ซึ่งมีวีซา 4 ประเภทที่เปนการขอเขาทํางาน
ในสหรัฐฯ ในจํานวนวีซาทั้งหมด 9 ประเภท12
1) ประเภท H-1B Visa (Temporary Worker in Specialty Occupation)
เปนวีซาประเภทที่ออกใหแกผูเขาไปประกอบอาชีพเชี่ยวชาญพิเศษ (Specialty occupation)
ซึ่งมีคุณสมบัติ คือ 1) เปนตําแหนงที่ตองมีความเชี่ยวชาญทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ 2) ตองจบ
11

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, รายงานเบือ้ งตน เรื่อง การจัดทําเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกาในภาคการขนสง
และโลจิสติกส, กุมภาพันธ 2548
12
วีซา 9 ประเภท ไดแก วีซา B-1 (Temporary Business Visitor), วีซา B-2 (Visitors for Pleasure), วีซา Waiver Program,
วีซา E (Treaty Trader and Investor), วีซา H-1B (Temporary Worker in A Specialty Occupation), วีซา H-3 (Trainee),
วีซา L-1 (Intracompany Transferee), วีซา O (Person of Extraordinary Ability) และ การเขาประเทศลักษณะ Work
Authorization for Practical Training
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การศึกษาขั้นต่ําปริญญาตรี (4 ป) หรือเทียบเทาในสาขาเชี่ยวชาญพิเศษ โดยอาชีพที่สามารถขอวีซา
H-1B ไดแก วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี นักกฎหมาย นักคอมพิวเตอรและไอที ครูโรงเรียน
และวิทยาลัย ครู/อาจารยมหาวิทยาลัย ผูดูแลดานสุขภาพ นักวิเคราะหทางการเงิน นักวิเคราะห
ด า นระบบ นั ก วิเ คราะห ด า นการวิจั ย ตลาด ที่ ป รึ ก ษาด า นการจั ด การ ที่ ป รึ ก ษากฎหมาย
ต า งประเทศ พยาบาล ศั ล ยแพทย ทั น ตแพทย จิ ต แพทย นั ก ฟ สิ ก ส นั ก วิ ท ยาศาสตร
บรรณาธิการและนักหนังสือพิมพ และนักเขียนเชิงเทคนิค เปนตน13
ในกรณีที่นายจางกําหนดใหตองสอบผานใบอนุญาตเพื่อประกอบอาชีพ ผูยื่นคํารองขอวีซา
จะตองสอบผานตามหลักเกณฑที่มลรัฐกําหนด จึงจะมีสิทธิยื่นคํารองขอวีซา วีซาประเภทนี้มีอายุค รั้ง
แรก 3 ปและตออายุไดอีก 3 ป รวมแลวสามารถทํางานในสหรัฐฯ ไดไมเกิน 6 ป
ในป 2005 สหรัฐ ฯ มีโควตาสําหรับ วีซาประเภท H-1B ให แ กประเทศทั่ ว โลกรวม 65,000
โควตาตอป โดยสหรัฐฯ ไดแบงโควตาสวนหนึ่งใหแกประเทศชิลีและประเทศสิงคโปรหลังจากทีไ่ ดทํา
ความตกลงการคาเสรีทวิภาคีระหวางกันเปนจํานวน 1,400 และ 5,400 โควตาตอปตามลําดับ
2) ประเภท E Visa (Trader and Investor)
เปนวีซาที่สหรัฐอเมริกาออกใหเฉพาะแกประเทศที่มีขอตกลงตางตอบแทนกับ สหรัฐ อเมริกา
ซึ่งรวมถึงประเทศไทย วีซาประเภทนี้แบงไดเปน 2 กลุม คือ E-1 (Treaty Trader) และ E-2 (Treaty
Investor)14
ในกรณีวีซา E-1 เปนการออกวีซาใหแก “ผูคาขาย” โดยบุคคลที่มีสิทธิไดรบั อนุมตั จิ ะตองเปน
ผูที่มี ตํา แหนง ในระดับ สู งหรื อเชี่ ย วชาญพิเ ศษ (Manager, Executive หรือ Employee with
specialized knowledge) ใน กิจ การการคา และบริการเฉพาะบางประเภท เชน การเงินการ
ธนาคาร การบิน ประกันภั ย โทรคมนาคม การโฆษณา การบัญชี วิศ วกรรมและการออกแบบ ที่
ปรึกษาดานการจัดการ การทองเที่ย ว และการถายโอนเทคโนโลยี (Technology Transfer) เปนตน
โดยผูขอวีซาตองมีคุณสมบัติ คือ 1) เปนบุคคลหรือกิจการของชาติที่มีขอตกลงระหวางกัน (Treaty
Foreign National) 2) เปนกิจการที่ทําการคากับประเทศสหรัฐ ฯ โดยมีตัวเลขทางการคาอยางมี
นัย สํา คัญ (substantial trade) กลาวคือ มีรายได จากการค าระหวา งสหรัฐฯ กับประเทศคู สัญญา
มากกวารอยละ 50 3) ในชวงการขอวีซา ไดมีก ารคาระหวางกันอยูแลว 4) เปนผูบริหารระดับสูง
หรือผูจัดการ หรือ มีความชํานาญพิเศษ ซึ่งมีความจําเปนตอการดําเนินงานขององคก ร 5) ตองให
การยืนยันวาจะออกจากสหรัฐฯ เมื่อภาระหนาที่สิ้นสุด15
13

ที่มา http://www.h1base.com/page.asp?id=204
ประเทศที่มีขอตกลงกับสหรัฐอเมริกาที่ไดรับสิทธิพิจารณาประเภท วีซา E-1 จํานวน 54 ประเทศ และวีซา E-2 จํานวน 84
ประเทศ ไดแก อารเ จนตินา, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, เบลเยียม, แคนาดา, ไตห วัน, โคลัมเบีย, คอสตา ริกา, เอสโตเนีย,
เอธิโอเปย, ฟนแลนด, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ฮอนดูรัส, อิหราน, ไอรแลนด, อิตาลี, ญี่ปุน, เกาหลี, ลัตเวีย, ไลบีเ รีย, ลักเซมเบิรก,
เม็กซิโก, เนเธอรแลนด, นอรเ วย, โอมาน, ปากีสถาน, ปารากวัย, ฟลิปปนส, สโลวาเนีย, สเปน, ซูรินัม, สวีเดน, สวิสเซอรแลนด
, ประเทศไทย, โตโก, ตุรกี, สหราชอาณาจักร, ยูโกสลาเวีย เปนตน (http://usvisa.com/e_visa.htm)
15
ที่มา http://usvisa.com/e_visa.htm
14
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สวนกรณีวีซา E-2 เปนการออกวีซาใหแก “นักลงทุน” โดยบุคคลที่มีสิทธิไดรับอนุมัติจะตอง
เปนผู ที่มีตํ าแหน งในระดั บสูงหรือเชี่ยวชาญพิ เศษ (Manager, Executive หรื อ Employee with
specialized knowledge) ใน กิจการดานการลงทุน โดยผูขอวีซาตองมีคุณสมบัติ คือ 1) เปนบุคคล
หรือกิจการของชาติที่มีขอ ตกลงระหว างกัน 2) เปนบุคคลหรือกิ จ การที่ ลงทุนในสหรัฐ ฯ เกินกว า
100,000 เหรียญสหรัฐฯ 3) เปนผูบริหารระดับสูง หรือผูจัดการ หรือ มีความชํานาญพิเศษ ซึ่งมีความ
จําเปนตอการดําเนินงานขององคกร 4) ไมเปนการลงทุนเพื่อแสวงหาสว นตางทางราคา (marginal)
กลาวคือ ไมใชการลงทุนในตลาดหุน (Stocks and Securities) การลงทุนในสังหาริมทรัพย และการ
ฝากเงินในธนาคาร และจะตองเปนการลงทุนที่กอใหเกิดการจางงานคนอเมริกัน 5) เปนการลงทุนที่มี
อยู แ ลว หรื ออยู ระหว างการดํ า เนิ นการลงทุ น และ 6) ให ก ารยื นยัน ว า จะออกจากสหรั ฐ ฯ เมื่ อ
ภาระหนาที่สิ้นสุด
โดยทั่วไป วีซา E-1 จะมีอายุ 2 ปและสามารถตออายุไดคราวละ 2 ป และหากพนกําหนดแลว
ประกอบกับผูถือวีซายังมีคุณสมบัติต ามหลัก เกณฑ ก็สามารถตออายุไดไมสิ้นสุด จากขอมูล ในป
2545 คนไทยไดรับวีซาประเภท E-1 มีจํานวนทั้งสิ้น 49 ราย และประเภท E-2 จํานวน 117 ราย
3) ประเภท L-1 Visa (Intracompany Transferee)
เปนวีซาที่สหรัฐอเมริกาออกใหแกผูบริหาร ผูจัดการ หรือผูเชี่ยวชาญตางดาวทีเ่ ปนลูกจางของ
บริษัทตางดาวซึ่งมีกิจการอยูในสหรัฐอเมริกา การอนุมัติดังกลาวมีเงื่อนไขสําคัญคือ ลูกจางตางดาว
ดังกลาวจะตองทํางานในบริษัทตางดาวที่ตั้งอยูนอกหรัฐฯ เปนเวลาติดตอกัน 1 ปในชวงระยะเวลา 3 ป
กอนหนาที่จะยื่นขอวีซา โดยวีซาดังกลาวมีอายุ 3 ป และสามารถตออายุไดอีก 4 ปสําหรับผูบริหาร
และผูจัดการ และตออายุได 2 ปสําหรับผูเชี่ยวชาญ
4) ประเภท O Visa (Person of Extraordinary Ability)
เปนวีซาที่ออกใหเฉพาะแกผูที่มีความสามารถพิเศษและเปนที่ย อมรับอยางสูงในวงการดาน
วิทยาศาสตร ศิลปะ การศึกษา บริหารธุรกิจ นักกีฬา หรือผูสรางกํากับภาพยนตร โดยผูที่ไดรับ วีซา
ดังกลาวจะตองทํางานในสายงานที่เกี่ย วของในองคการหรือหนว ยงานในประเทศสหรัฐอเมริกาเปน
เวลา 3 ป เชน เขามาเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ เขามาแสดงงานศิลปะในหอศิลปในสหรัฐฯ
การขอวีซาประเภทนี้จะตองมีหนังสือเปนลายลักษณอักษรจากกลุมหรือองคก ารที่มีบทบาทในงานที่
เกี่ยวของในสหรัฐอเมริกา วีซาดังกลาวมีอายุ 3 ปและสามารถขอตออายุไดคราวละ 1 ป
กลาวโดยสรุป กรณีที่คนไทยจะเขาไปทํางานในสหรัฐฯ ก็สามารถทําไดห ากผานคุณสมบัติ
ตามที่กํ าหนดในการขอวีซ าดังที่ กลาวมาแลว สว นนัก วิ ชาชีพของไทยก็ตองผานคุ ณสมบั ติตามที่
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาตางๆ ของสหรัฐฯ กําหนด
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8.2 การเปดเสรีตลาดบริการวิชาชีพภายใต GATS
บริ ก ารวิ ชาชี พที่ไ ทยผู กพั น การเปด ตลาดมี 5 สาขาคื อ กฎหมาย บัญ ชี สถาป ต ยกรรม
วิศวกรรม และการวางผังเมืองและภูมิสถาปตยกรรม โดยประเทศไทยไดยื่นขอเสนอเบื้องตน (Initial
Offer) ตอ WTO เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2546 ซึ่งมีขอเสนอเบื้องตนตามหลักการ 2 ประการ คือ เรื่อง
การเขาสูตลาด (Market Access) และการประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) ในการศึก ษา
สวนนี้จะพิจารณาขอเสนอเบื้องตนของไทยและสหรัฐฯ เพื่อใชเปนกรอบการวิเคราะหในการเปดการคา
เสรีทวิภาคีระหวางสองประเทศในสวนตอไป เนื่องจากขอเสนอเบื้องตนนี้จะเปนขอเสนอในภาพรวมที่
ทั้งประเทศไทยและสหรัฐฯ จะตองใหขอผูกพันกับทุกประเทศภาคีสมาชิก (ดูตารางที่ 8.4 ประกอบ)
นอกจากนี้คณะวิจัยยังไดศึกษาขอเรียกรองเบื้องตนของไทย และขอเรียกรองเบือ้ งตนของประเทศอืน่ ที่
มีตอไทย เพื่อใหทราบวาประเทศอื่นตองการใหไทยเปดเสรีเรื่องใดเปนสําคัญ
8.2.1 ขอเสนอเบือ้ งตน (Initial Offer) ของประเทศไทย
ขอเสนอเบื้องตนนี้จ ะแบงลัก ษณะของขอผูกพันไดเปน 1) ขอผูกพันแนวนอน และ 2) ขอ
ผูกพันเฉพาะ ดังรายละเอียดตอไปนี้
ก) ขอเสนอตามขอผูกพันแนวนอนของไทย
ในขอเสนอของประเทศไทยที่กําหนดใน Mode 3 คือ กําหนดใหตางชาติเขามาประกอบธุรกิจ
สํานักงานวิชาชีพไดโดยตองจดทะเบียนในรูปบริษัทในประเทศไทยซึ่งมีตางชาติถือหุนไมเกินรอยละ
49 และมีจํานวนผูถือหุนตางชาติไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทัง้ หมด
แตเงื่อนไขใน mode 3 นี้ไมใชกับประเทศสหรัฐฯ เนื่องจากไทยและสหรัฐฯ ไดทําสนธิสัญญา
ทางไมตรี(Treaty of Amity) ซึ่งกําหนดใหผูลงทุนของประเทศหนึ่งสามารถไปลงทุนในอีกประเทศได
โดยถือหุนไดรอยละ 100 ยกเวน 6 สาขาบริการ16
สว นใน Mode 4 คือ ไทยไมผูกพันเรื่องการทํางานของคนตางดาว 1) ยกเวนผูเยี่ย มเยือน
ธุรกิจ 2) ผูโอนยายภายในกิจการ (หากเปนนักวิชาชีพในระดับสูงก็อาจเขามาในรูปแบบนี้ได แตจะอยู
ในรูปแบบของการเปนที่ปรึกษามากกวาจะเปนผูปฏิบัติงาน) และ 3) ผูใหบริก ารตามสัญญา การไม
ผูกพันใน mode 4 นี้แสดงใหเห็นวาไทยยังคงยึดหลักกฎหมายการหามทํางานของคนตางดาวอยู ซึ่ง
กฎหมายนี้หามคนตางดาวทํางานเกือบทุกสาขาอาชีพที่อยูในภาคบริการ

16

ไดแก 1) การธนาคารทีเ่ กี่ยวกับการรับฝากเงิน 2) การสื่อสารคมนาคม 3) การขนสง 4) การแสวงหาประโยชนจากที่ดนิ หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ 5) การคาภายในเกี่ยวกับผลิตผลทางเกษตรพืน้ เมือง และ 6) การรับดูแลทรัพยสินเพือ่ ประโยชนของ
ผูอื่น
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ข) ขอเสนอตามขอผูกพันเฉพาะของไทย
ข อ ผู ก พั น การเป ด ตลาดเสรี บ ริ ก ารวิ ช าชี พ ของไทยในด า นกฎหมาย บั ญชี วิ ศ วกรรม
สถาปตยกรรม การวางผังเมืองและภูมิสถาปตยกรรม ไดกําหนดให Mode 1 เปน unbound โดยไทย
ยังไมพรอมที่จะเปดเสรีดานการใหบริการวิชาชีพขามพรมแดน สวน Mode 2 นั้นอนุญาตใหคนไทย
ออกไปใชบริการวิชาชีพในตางประเทศไดโดยไมมีขอจํากัด (none) สว น Mode 3 ก็ไมมีการจํากัด
การเขามาประกอบกิจ การของคนตา งชาติในแต ละสาขาวิชาชีพ เนื่องจากมีขอหามไวในขอผูกพั น
แนวนอนแลว และใน Mode 4 จะเปน unbound คือ สงวนวิชาชีพกฎหมาย บัญชี สถาปตยกรรม
การวางผังเมืองและภูมิสถาปตยกรรม และวิศวกรรมโยธาใหแกค นไทยตามกฎหมายการทํางานของ
คนตางดาว เวนแตจะเปนผูเ ยี่ยมเยือนธุรกิจ ผูโอนยายภายในกิจการ และผูใหบริการตามสัญญาตามที่
ไดกําหนดในขอผูกพันแนวนอน
8.2.2 ขอเสนอเบื้องตน (Initial Offer) ของประเทศสหรัฐฯ
ก) ขอเสนอตามขอผูกพันแนวนอนของสหรัฐฯ
ประเทศสหรัฐฯ ไมมีขอจํากัดเรื่องการลงทุนของคนตางชาติใน mode 3 แตยังมีขอ จํากัดเรือ่ ง
การทํางานของคนตางดาวใน mode 4 โดยสหรัฐฯ อนุญาตใหผูโอนยายภายในกิจการ และบุคคลบาง
กลุมเทานั้ นที่สามารถเขาไปทํ างานในประเทศสหรัฐ ฯ ได แมสหรัฐ ฯ จะเปด โอกาสให ผูเชี่ย วชาญ
พิเศษ(Specialty Occupations) สามารถทํางานในสหรัฐได แตสหรัฐฯ ไดกําหนดเงื่อนไขการจางงาน
ที่เปนอุปสรรคในการจางงานคนตางดาว เชน
1) นายจางสหรัฐ ฯ ตองจายคาจางใหค นตางดาวมากกวาคาจางจริงที่ลูก จางในบริษัทที่มี
คุณสมบัติและประสบการณใกลเคียงกันไดรับ และ
2) ใน 6 เดือนกอนการยื่นขออนุญาตรับลูกจางคนตางดาว นายจางสหรัฐฯ จะตองไมเลิกจาง
บุคคลในตําแหนงผูเชี่ยวชาญนี้
ในกรณีที่สหรัฐฯ กําหนดใหนายจางตองจายคาจางใหแกลูกจางตางดาวสูงกวาคาจางจริงที่
ลูกจางคนอื่นไดรับ ทําใหนายจางสหรัฐฯ เลือกที่จะจางคนในสหรัฐฯ มากกวา เพราะจายคาจางไดถกู
กวา และไมตองเสียเวลาดําเนินเรื่องขอจางคนตางดาวดวย
สําหรับ การกํา หนดระยะเวลาว าใน 6 เดื อนกอนการยื่นขออนุ ญาตรับ ลูกจางคนต างดา ว
นายจ างสหรั ฐ ฯ จะตอ งไมเ ลิ ก จ างบุ ค คลในตํ า แหน งผู เ ชี่ ย วชาญนี้ การกํ าหนดเงื่อ นไขนี้ อ าจมี
เปาหมายเพื่อปองกันไมใหนายจางสหรัฐฯ เลิกจางคนในบริษทั เพื่อหาลูกจางตางดาวแทน เพราะหาก
เลิกจางจะตองรอถึง 6 เดือนถึงจะสามารถยื่นขออนุญาตใหคนตางดาวมาทํางานในบริษัทตนได หรือ
ในกรณีที่มีนายจางสหรัฐฯ ตองเลิกจางคนในบริษัทจริงๆ หากนายจางตองการคนมาทดแทนตําแหนง
นี้โดยดว นก็ ตอ งรั บคนในประเทศกอน เพราะไมสามารถรอระยะเวลาให ถึง 6 เดือ นได เงื่อนไข
ดังกลาวจึงถือเปนการกีดกันคนตางดาวทางออม
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ข) ขอเสนอตามขอผูกพันเฉพาะของสหรัฐฯ
จากตารางที่ 8.4 ขอผูก พันเฉพาะใน mode 1 และ mode 2 ของสหรัฐ ฯ จะไมมีขอจํากัดใน
การเขาสูตลาดและการประติบัติเยี่ยงคนชาติยกเวนการใหบริการวิชาชีพทนายความเทานั้นที่บางมล
รัฐมีเงื่อนไขใหผูใหบริการตองมีที่ตั้งสํานักงานในมลรัฐนั้น
สําหรับ mode 3 นั้น สหรัฐฯ กําหนดขอผูกพันที่แตกตางกันในแตล ะมลรัฐ อาจสรุปโดยรวม
ไดวา การลงทุนในการให บริการทางดานกฎหมายในมลรัฐส วนใหญของสหรัฐ ฯ ยัง มีขอจํ ากัดอยู
สว นการลงทุ นในกิจการบั ญชี วิศวกรรม สถาปต ยกรรมและภูมิส ถาป ตยกรรมนั้น บริษั ทตา งชาติ
สามารถทํา ได แตอาจมี ขอจํากัดบางประการเทานั้น เชน ในกิจ การบัญชีต องมีหุนสว นในบริษัท มี
ใบอนุญาตเปนนักบัญชี หรือในกิจการสถาปตยกรรมและภูมิสถาปตยกรรมตองมีบุคคลจํานวน 2 ใน 3
ของบริษัทมีใบอนุญาตประกอบอาชีพซึ่งกําหนดไวเฉพาะมลรัฐมิชิแกนเทานั้น
สําหรับ mode 4 นี้ มลรัฐสวนใหญในสหรัฐ ฯ ยังไมผูกพัน แตอาจมีขอยกเวนใหค นตางดาว
สามารถทํางานไดในบางมลรัฐ
กลาวโดยสรุป เมื่อเปรียบเทียบขอเสนอเบื้องตนของไทยกับสหรัฐ ฯ พบวา ไทยยังคงจํากัด
การเขาสูตลาดทางดานการลงทุนและการทํางานของคนตางดาวตามที่กฎหมายไทยกําหนดไวเชนเดิม
ยกเวนการลงทุนเฉพาะกับประเทศสหรัฐฯ ที่ไมมีขอจํากัดเรื่องสัด สว นการถือหุนในสาขาภาคบริก าร
เกือบทุกสาขายกเวน 6 สาขาที่กําหนดไวในสนธิสัญญาไมตรีฯ
สว นประเทศสหรั ฐ ฯ มลรั ฐ ส ว นใหญ ไ ด เ ป ด ตลาดการลงทุ น ให กั บ บริ ษั ท ต า งชาติแ ล ว
ยกเวนการใหบริการทางกฎหมายยังมีขอจํากัดอยู สวนการจางงานคนตางดาวของประเทศสหรัฐฯ ยัง
ไมผูกพันที่จะเปดเสรีเชนเดียวกับประเทศไทย

ประเทศไทย*
ขอจํากัดการเขาสูตลาด
1. ขอผูกพันแนวนอน (Horizontal Commitment)
การเขามาทํางาน
Mode 3 ถาไมมีการกําหนดไวในขอผูกพัน
ชั่วคราวสําหรับทุก
เฉพาะใหยึดตามขอผูกพันแนวนอนนี้ ซึ่ง
สาขาบริการ
หามบริษทั ตางชาติถือหุน เกินรอยละ 49
และจํานวนผูถือหุน ตางชาติ (foreign
shareholders) ตองมีนอยกวาครึ่งหนึ่งของ
จํานวนผูถือหุนทั้งหมด
Mode 4 ถาไมมีการกําหนดไวในขอผูกพัน
เฉพาะ การเคลื่อนยายบุคคลชั่วคราว จะไม
ผูกพัน ยกเวนบุคคลดังตอไปนีท้ ี่สามารถเขา
มาได ไดแก 1. ผูเยี่ยมเยือนธุรกิจ
(Business Visitor) 2. ผูโอนยายภายใน
กิจการ (Intra-corporate Transferee) และ
3.ผูใหบริการตามสัญญา (Contractual
service supplier)

สหรัฐอเมริกา**
ขอจํากัดเยี่ยงคนชาติ

ขอจํากัดการเขาสูตลาด

ขอจํากัดเยี่ยงคนชาติ

Mode 4 ไมผูกพัน ยกเวนบุคคลดังตอไปนีท้ ี่ Mode 4 ไมผูกพัน
สามารถเขามาทํางานชั่วคราวได ไดแก
1.ผูขายบริการ(service saleperson)
2. ผูโอนยายภายในกิจการ 3.บุคลากรดาน
การจัดการ (Personnel Engaged in
Establisment) และ 4. นางแบบและ
อาชีพเชี่ยวชาญพิเ ศษ (Fashion Models
and Specialty Occupations)

ขอตกลงเกี่ยวกับบริการวิชาชีพ

ตารางที่ 8.4 ขอเสนอ (Initial Offer) ของไทยและสหรัฐฯ ภายใต GATS17

17
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รูปแบบการคาบริการ (mode of supply) มี 4 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 (Mode 1) เปนรูปแบบการใหบริการขามพรมแดน (Cross-Border Supply), รูปแบบที่ 2 (Mode 2) เปนรูปแบบที่ผูใชบริการในประเทศ
เดินทางไปใชบริการในตางแดน (Consumption Abroad), รูปแบบที่ 3 (Mode 3) เปนรูปแบบที่ผูใหบริการตางชาติเ ขามาประกอบกิจการในประเทศ (Commercial Presence) และ รูปแบบที่ 4 (Mode 4) เปน
รูปแบบที่คนงานตางชาติสามารถเขามาปฏิบัติงานในการใหบริการภายในประเทศ (Presence of Natural Person) ได

18

ขอจํากัดการเขาสูตลาด
Mode 3 ไมมีขอจํากัด

ขอจํากัดเยี่ยงคนชาติ
Mode 3 รัฐบาลสหรัฐฯ จํากัดการซื้อขายที่
ราชพัสดุกับคนสหรัฐฯ (ขอจํากัดดังกลาวไม
บังคับใชแกบริษทั ตางชาติที่จัดตั้งภายใต
กฎหมายในระดับมลรัฐของสหรัฐฯ) การถือ
ครองกรรมสิทธิ์ที่ดนิ ของคนตางชาติมี
ขอจํากัดในการซื้อ หรือประมูลแตกตางกัน
ในแตละมลรัฐ

ทุกมลรัฐใหขอผูกพันดังนี้
1) ผูใหบริการจะตองเปนบุคคลธรรมดา
และสํานักงานตองตั้งในมลรัฐที่กําหนด
9 แหง
2) ผูใหบริการจะตองเปนบุคคลธรรมดา
และสํานักงานตองตั้งในมลรัฐที่กําหนด
9 แหง
3) ผูใหบริการจะตองเปนบุคคลธรรมดา
และหุนสวนบริษทั ตองมีใบอนุญาต
ประกอบอาชีพทนายความ (license
as lawyer) ในกรณีวาคดีเ รื่อง
สิทธิบัตรและเครื่องหมายทางการคา
จะตองเปนคนสหรัฐฯ เทานัน้

ทุกมลรัฐใหขอผูกพันดังนี้
1) ผูใหบริการจะตองเปนคนในมลรัฐหรือ
คนสัญชาติสหรัฐฯ เทานั้นในมลรัฐ 16
แหง
2) ผูใหบริการจะตองเปนคนในมลรัฐหรือ
คนสัญชาติสหรัฐฯ เทานั้นในมลรัฐ 16
แหง
3) ไมมีขอจํากัด
4) ผูใหบริการจะตองเปนคนในมลรัฐหรือ
คนสัญชาติสหรัฐฯ เทานั้นในมลรัฐ 16
แหง

ขอผูกพันเฉพาะในบริการวิชาชีพตาม Mode 3 ของไทยนั้นไมมีขอจํากัด เนื่องจากกฎหมายวิชาชีพเฉพาะในแตอาชีพ เชน สถาปตยกรรม วิศวกรรม และบัญชี ฯลฯ ไมมีการหามเรื่องการลงทุนของคนตางชาติ
หรือ การทํางานของคนตางชาติ แตจะมีการกําหนดขอจํากัดไวในกฎหมายประกอบธุรกิจของคนตางดาว และกฎหมายทํางานของคนตางดาว ซึ่งไดใสรายละเอียดไวแลวในขอผูกพันแนวนอน

การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา

ขอจํากัดการเขาสูตลาด
ขอจํากัดเยี่ยงคนชาติ
การถือครองที่ดิน
Mode 3 และ 4 กรรมสิทธิ์ในที่ดินและการใช
สําหรับทุกสาขาบริการ ที่ดนิ ตองเปนไปตามกฎหมายไทย โดยคน
ตางชาติและบริษัทตางชาติที่ตั้งในประเทศ
ไทยไมสามารถซื้อหรือเปนเจาของที่ดนิ ใน
ไทยไดแตอาจเชาที่ดนิ และเปนเจาของ
อาคารได นอกจากนี้คนตางชาติยังสามารถ
มีสวนเปนเจาของคอนโดมิเนียมภายใตกฎที่
รัฐบาลกําหนดได
2. ขอผูกพันเฉพาะ (Sector specific commitment) : บริการธุรกิจดานบริการวิชาชีพ18
1. บริการดาน
1) ไมผูกพัน (unbound)
1) ไมผูกพัน (unbound)
กฎหมาย: การวา
2) ไมมีขอจํากัด (none)
2) ไมมีขอจํากัด (none)
ความดําเนินคดี
3) ไมมีขอ จํากัด (none)
3) ไมมีขอจํากัด (none)
4) ไมผูกพัน (unbound)
4) ไมผูกพัน (unbound)

สหรัฐอเมริกา**
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ประเทศไทย*

ขอจํากัดการเขาสูตลาด

2. บริการดาน
กฎหมาย: การให
คําปรึกษา

1)
2)
3)
4)

ไมผูกพัน (unbound)
ไมมีขอจํากัด (none)
ไมมีขอจํากัด (none)
ไมผูกพัน (unbound)

สหรัฐอเมริกา**
ขอจํากัดเยี่ยงคนชาติ

1)
2)
3)
4)

ไมผูกพัน
ไมมีขอจํากัด
ไมมีขอจํากัด
ไมผูกพัน

ขอจํากัดการเขาสูตลาด
4) ผูใหบริการจะตองเปนบุคคลธรรมดา
และสํานักงานตองตั้งในมลรัฐที่กําหนด
9 แหง ในกรณีวาคดีเ รื่องสิทธิบัตร
และเครื่องหมายทางการคาจะตองเปน
คนสหรัฐฯ เทานัน้
จํานวนมลรัฐ 11 แหง ผูกพันดังนี้
1) ไมมีขอจํากัด
2) ไมมีขอจํากัด
3) ไมมีขอจํากัด
4) ไมผูกพัน ยกเวนที่ไดระบุไวในขอ
ผูกพันแนวนอน

จํานวนมลรัฐ 5 แหง ผูกพันดังนี้
1) ไมมีขอจํากัด
2) ไมมีขอจํากัด
3) สํานักงานตองตั้งในมลรัฐที่กําหนด
4) ไมผูกพัน ยกเวนที่ไดระบุไวในขอ
ผูกพันแนวนอน และสํานักงานตองตั้ง
ในมลรัฐที่กําหนด

จํานวนมลรัฐ 3 แหง ผูกพันดังนี้
1) ไมมีขอจํากัด
2) ไมมีขอจํากัด
3) ผูใ หบริการจะตองเปนคนในมลรัฐ
4) ผูใหบริการจะตองเปนคนในมลรัฐ
จํานวนมลรัฐทีเ่ หลือ ผูกพันดังนี้
1) ไมมีขอจํากัด
2) ไมมีขอจํากัด
3) ไมมีขอจํากัด
4) ไมมีขอจํากัด
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จํานวนมลรัฐทีเ่ หลือ ผูกพันดังนี้
1) ไมมีขอจํากัด
2) ไมมีขอจํากัด
3) ไมผูกพัน ใน 35 มลรัฐ
4) ไมผูกพัน ใน 35 มลรัฐ

ขอจํากัดเยี่ยงคนชาติ

ขอตกลงเกี่ยวกับบริการวิชาชีพ

ประเทศไทย*

สหรัฐอเมริกา**

1)
2)
3)
4)

ขอจํากัดการเขาสูตลาด
ไมผูกพัน
ไมมีขอจํากัด
ไมมีขอจํากัด
ไมผูกพัน

1)
2)
3)
4)

ขอจํากัดเยี่ยงคนชาติ
ไมผูกพัน
ไมมีขอจํากัด
ไมมีขอจํากัด
ไมผูกพัน

3. บริการดาน
สถาปตยกรรม

1)
2)
3)
4)

ไมผูกพัน
ไมมีขอจํากัด
ไมมีขอจํากัด
ไมผูกพัน

1)
2)
3)
4)

ไมผูกพัน
ไมมีขอจํากัด
ไมมีขอจํากัด
ไมผูกพัน

4. บริการดาน
วิศวกรรม

1)
2)
3)
4)

ไมผูกพัน
ไมมขี อจํากัด
ไมมีขอจํากัด
a) เปนไปตามขอผูกพันแนวนอน
b) ไมผูกพันในวิศวกรรมโยธา

1)
2)
3)
4)

ไมผูกพัน
ไมมีขอจํากัด
ไมมีขอจํากัด
ไมผูกพันยกเวนที่ใหทําไดในขอผูกพัน
แนวนอน

ขอจํากัดการเขาสูตลาด
1) ไมมีขอจํากัด
2) ไมมีขอจํากัด
3) ผูประกอบการคนเดียวหรือหาง
หุน สวนตองไดรับใบอนุญาตนักบัญชี
ยกเวนในรัฐไอโอวา
4) ไมผูกพัน เวนแตที่แสดงในขอผูกพัน
แนวนอนรวมทั้งสํานักงานตองตั้งในมล
รัฐที่กําหนด 13 แหง คนสหรัฐฯตองมี
ใบประกอบอาชีพในมลรัฐ North
Carolina
1) ไมมีขอจํากัด
2) ไมมีขอจํากัด
3) พนักงาน หุน สวน และ/หรือกรรมการ
จํานวน 2 ใน 3 ของบริษัทในมลรัฐ
มิชิแกน จะตองมีใบอนุญาตประกอบ
อาชีพ
4) ไมผูกพัน ยกเวนที่กําหนดไวในขอ
ผูกพันแนวนอน
1) ไมมีขอจํากัด
2) ไมมีขอจํากัด
3) ไมมีขอจํากัด
4) ไมผูกพัน ยกเวนที่กําหนดไวในขอ
ผูกพันแนวนอน และคนสหรัฐฯตองมี
ใบประกอบอาชีพในมลรัฐ District of
Columbia

1)
2)
3)
4)

ขอจํากัดเยี่ยงคนชาติ
ไมมีขอจํากัด
ไมมีขอจํากัด
ไมมีขอจํากัด
ผูใหบริการจะตองเปนคนในมลรัฐ
เทานัน้ ในมลรัฐ 26 แหง

1)
2)
3)
4)

ไมมีขอจํากัด
ไมมีขอจํากัด
ไมมีขอจํากัด
ไมมีขอจํากัด

1)
2)
3)
4)

ไมมีขอจํากัด
ไมมีขอจํากัด
ไมมีขอจํากัด
ผูใหบริการจะตองเปนคนในมลรัฐ
เทานัน้ ในมลรัฐ 12 แหง

การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา

2. บริการดานบัญชี
ตรวจสอบบัญชี จัดทํา
บัญชี
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ประเทศไทย*

5. บริการดานการวาง
ผังเมืองและ
ภูมิสถาปตยกรรม

1)
2)
3)
4)

ขอจํากัดการเขาสูตลาด
ไมผกู พัน
ไมมีขอจํากัด
ไมมีขอจํากัด
ไมผูกพัน

1)
2)
3)
4)

สหรัฐอเมริกา**
ขอจํากัดเยี่ยงคนชาติ
ไมผูกพัน
ไมมีขอจํากัด
ไมมีขอจํากัด
ไมผูกพัน

ขอจํากัดการเขาสูตลาด
1) ไมมีขอจํากัด
2) ไมมีขอจํากัด
3) พนักงาน หุน สวน และ/หรือกรรมการ
จํานวน 2 ใน 3 ของบริษัทในมลรัฐ
มิชิแกน จะตองมีใบอนุญาตประกอบ
อาชีพ
4) ไมผูกพัน ยกเวนที่กําหนดไวในขอ
ผูกพันแนวนอน

1)
2)
3)
4)

ขอจํากัดเยี่ยงคนชาติ
ไมมีขอจํากัด
ไมมีขอจํากัด
ไมมีขอจํากัด
ไมมีขอจํากัด

ขอตกลงเกี่ยวกับบริการวิชาชีพ

ประเทศไทย*

หมายเหตุ:
* คําจํากัดความของบุคคลของประเทศไทย
“ผูเยี่ยมเยือ นธุรกิจ (Business Visitor)” คือ บุคคลธรรมดาที่อยูในประเทศไทยเพื่อเขารวมประชุมทางธุร กิจ รวมทําสัญญาซื้อหรือขายบริการ หรือการดูงานหรือกิจกรรมอื่น และเขามาเพื่อการลงทุน จะสามารถอยูในประะเทศไทยไดชั่วคราวไมเกิน 90 วัน
และอาจตอระยะเวลาการอยูตอไดไมเ กิน 1 ป
“ผูโอนยายภายในกิจการ (Intra-corporate Transferee)” คือ ผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูเ ชี่ยวชาญ โดยคนเหลานั้นเปนลูกจางบริษัทที่ตั้งในตางประเทศอยางนอย 1 ปกอนที่จะเขามาทํางานในประเทศ และบริษัทตองมีลักษณะตามที่กรมแรงงานกําหนด ซึ่ง
จะสามารถอยูในประะเทศไทยไดชั่วคราวไมเ กิน 1 ป และตออายุได 3 ครั้งๆ ละไมเกิน 1 ป
“ผูจัดการ (Manager)” หมายถึง บุคคลภายในองคการซึ่งทําหนาที่หลักในการอํานวยการองคการหรือฝายหรือสวนยอยขององคการ กํากับและควบคุมงานของลูกจางระดับหัวหนางาน ผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพ หรือจัดการ มีอํานาจหนาที่ในการจางและไลออก
หรือดําเนินการดานบุคคลอื่นๆ (เชน มีอํานาจหนาที่ในการเลื่อนตําแหนงหรือการลา) และมีอํานาจใชดุลยพินิจในการดําเนินงานประจําวัน ผูจัดการไมร วมถึงหัวหนางานระดับตน ยกเวนลูกจางที่อยูใตบังคับบัญชาเปนผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพหรือทําหนาที่ที่
จําเปนตอการใหบริการ
“ผูบริหาร(Executive)” หมายถึง บุคคลในองคการซึ่งมีหนาที่หลักในการอํานวยการดานจัดการองคการ เปนผูกําหนดเปาหมายและนโยบายขององคการ สามารถใชอํานาจในการตัดสินใจ และถูกกํากับหรือรับคําสั่งเพียงจากผูบริหารในระดับสูงกวา
คณะกรรมการ หรือผูถือหุนของธุรกิจ ผูบริหารจะไมทําหนาที่โดยตรงในงานที่เ กี่ยวกับการใหบริการ
“ผูเชี่ยวชาญ(Specialist)” หมายถึง บุคคลภายในองคการซึ่งมีความรูความชํานาญทางวิชาการในระดับสูง และผูมีความรูดานการบริการ เครื่องมือวิจัย เทคนิค หรือการจัดการขององคการ
“ผูใหบริการตามสัญญา (Contractual service supplier)” จะเขามาในประเทศไทยไดตอ งเปนไปตามขอผูกพันเฉพาะ และมีคุณลักษณะดังนี้ คื อ 1. เปนบุคคลผูใหบริการตามสัญญาชั่วคราว ซึ่งเปนลูกจางของนิติบุคคลทีไ่ มมีการจัดตั้ง กิจการในประเทศ
ไทย 2. นิติบุคคลนั้นตองทํางานในประเทศไทยไมเกิน 3 เดือน 3. สัญญาการใหบริการตองเปนไปตามขอกําหนด กฎหมาย ระเบียบของประเทศไทย 4. ลูกจางในตําแหนงผูเชีย่ วชาญที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนดจะตองเปนลูกจางของนิติบุคคลที่ใหบริการ
กอนที่จะยื่นขออนุมัติเขาประเทศ 5. เปนบุคคลธรรมดาที่มีความรูและประสบการณตามที่แตละสาขากําหนดและเปนไปตามเงื่อนไขการเขามาประกอบธุรกิจ (management needs) ของกรมแรงงาน 6. สามารถเขามาทํางานชั่วคราวไดไมเ กิน 3 เดือนหรือ
ตามสัญญาจางที่มีระยะเวลานอยกวานั้น 7. ลูกจางตามสัญญาสามารถทํางานดัง ตอไปนี้ได โดยไมตองมีใบประกอบวิชาชีพของไทยคือ บริการใหคําปรึกษาดานการติดตั้งฮารดแวรคอมพิวเตอร บริการดานซอฟทแวร บริการประมวลขอมูลยกเวนการ
ใหบริการโครงขายโทรคมนาคมสาธารณะ บริการฐานขอมูลยกเวนการใหบริการโครงขายโทรคมนาคมสาธารณะ บริการดานคอมพิวเตอรอื่น (เชน บริการฝกอบรมดานซอฟทแวร) บริการใหคําปรึกษาดานการบริหารจัดการทั่วไป บริการดาน
วิศวกรรมยกเวนวิศวกรรโยธา บริการดานที่พัก (Hotel Lodging service) และบริการรานอาหาร
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ที่มา: รวบรวมโดยคณะวิจัย
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** คําจํากัดความของบุคคลของสหรัฐอเมริกา มีดังนี้
“ผูขายบริการ (service saleperson)” เปนบุคคลที่ไมไดอยูในสหรัฐ อเมริกา และไมไดรบั รายไดในประเทศสหรัฐฯ โดยบุคคลดังกลาวเปนตัวแทนของผูใหบริการเพื่อเจรจาตอรองการขายบริการของผูใหบริการ โดยการขายนั้นไมไดขายตรงตอสาธารณะ และ
ไมไดเ ปนผูใหบริการเอง ซึ่งบุคคลเหลานี้สามารถอยูในสหรัฐฯ ได 90 วัน
“ผูโอนยายภายในกิจการ(Intra-corporate Transferee)” คือ ผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูเชี่ยวชาญ (คําจํากัดความของบุคคลเหลานี้เ หมือนกับคําจํากัดความของประเทศไทยขางตน) โดยคนเหลา นั้นเปนลูกจางบริษัทที่ตั้งในตางประเทศอยางนอย 1 ปกอนที่
จะเขามาทํางานในประเทศ โดยบุคคลเหลานี้สามารถอยูในสหรัฐ ฯ ได 3 ป และตออายุไดอีก 2 ปโดยอยูรวมทั้งหมดไมเ กิน 5 ป
“บุคลากรดานการจัดการ (Personnel Engaged in Establishment)” เปนผูจัดหาบุคคลในตําแหนงผูจัดการหรือผูบริหารเพื่อเขามาทํางานในสหรัฐฯ โดยแสดงหลักฐานใหเ ห็นวาบริษัทจะเปดดําเนินกิจการภายใน 1 ปนับแตวันที่เ ดินทางเขาไปถึง
“นางแบบและอาชีพเชี่ยวชาญพิเศษ (Fashion Models and Specialty Occupations)” ประเทศสหรัฐฯ กําหนดโควตาใหคนเขาประเทศได 65,000 คนตอปตามอาชีพที่กําหนดใน 8 USC. 1101 (a)(15)(H)(I)(b) รวมถึง (1) นางแบบที่มีความโดดเดน
และ (2) บุคลากรในลักษณะอาชีพเชี่ยวชาญพิเศษซึ่งจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีทักษะและประสบการณความรูเฉพาะดานในระดับสูง และ 2. จบการศึกษาขั้นต่ําปริญญาตรีในสาขาพิเศษ นายจางที่จะจัดหาแรงงานตามขอ (2) นั้น บุคคลเชี่ยวชาญพิเศษนั้น
จะตอง 1) มีใบอนุญาตประกอบอาชีพในสหรัฐฯ ถาการประกอบอาชีพจะตองมีใบอนุญาตในมลรัฐ นั้นๆ 2. มีระดับการศึกษาและประสบการณตามที่กําหนด โดยบุคคลเหลานี้จะสามารถเขามาทํางานได 3 ป
สําหรับคนตางชาติในอาชีพเชี่ยวชาญและ
นายจางจะตองดําเนินการใหเปนไปตามเงื่อนไขของการจางงาน โดยมีเงื่อนไขดังนี้ a) นายจางสหรัฐ ฯ ตองจายคาจางใหคนตางดาวมากกวาคาจางจริงที่ลูกจางในบริษัทที่มีคุณสมบัติและประสบการณใกลเ คียงกันไดรับ b) เงื่อนไขการจางงานดังกลาวตองไม
กอใหเ กิดผลกระทบตอสภาพการจางงานของลูกจางคนอื่นที่คุณสมบัติใกลเคียงกัน c) ตองไมมีการนัดหยุดงานหรือเลิกจางดวยสาเหตุจากความขัดแยงดานแรงงานหรือการบริหารงานอันมีผลกระทบตออาชีพเชี่ยวชาญ d) ใน 6 เดือนกอนการยื่นขออนุญาต
รับลูกจางคนตางดาว นายจางสหรัฐฯ จะตองไมเลิกจางบุคคลในตําแหนงผูเชี่ยวชาญนี้ e) นายจางจะตองดําเนินการรับสมัครในระยะเวลาอันเหมาะสมและมีจํานวนผูเชี่ยวชาญสหรัฐฯที่เพียงพอ f) นายจางจะตองการแจงใหลูกจางทราบวากําลังมีการรับสมัคร
พนักงานใหมในที่บริษัทนั้น
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8.2.3 ขอเรียกรองเบื้องตน (Initial Request) ของไทย
หลังจากที่ทุกประเทศไดยื่นขอเสนอเบื้องตนใหแกภาคีสมาชิก WTO แลว ประเทศภาคีจะยืน่
ขอเรียกรองกลับไปยังประเทศตางๆ เปนรายๆ ไป ประเทศไทยไดยื่นขอเรียกรองเรื่องบริการวิชาชีพ
กลับไปเมื่อเดือนมกราคม 2546 จํานวน 13 ประเทศ19 (ดูรายชื่อประเทศในตารางที่ 8.5)
สาขาวิชาชีพที่ไทยยื่นขอเรียกรองไดแก วิชาชีพสถาปตยกรรม วิศวกรรม การวางผังเมือง
และภูมิสถาปตยกรรม นักกายภาพบําบัด (Physiotherapist) และนวดแผนไทย (เพื่อวัตถุประสงคใน
การบําบัดทางกายภาพ) โดยเรียกรองใหประเทศคูคายอมรับคุณสมบัติหรือใบรับรองวิชาชีพที่ออกให
โดยประเทศไทย และเรียกรองใหนักวิชาชีพ ของไทยสามารถเขาไปทํางานในประเทศคูเจรจาไดใน
ลักษณะการใหบริการตามสัญญา เปนระยะเวลา 3 ปหรือตามที่ระบุไวในสัญญา และสามารถเขาออก
ประเทศคูเจรจาไดหลายครั้ง (multiple entries)
8.2.4 ขอเรียกรองเบื้องตน (Initial Request) ของประเทศอื่นตอประเทศไทย
ประเทศไทยไดรับขอเรียกรองเรื่องบริการวิชาชีพจาก 14 ประเทศ 20 ซึ่งเปนสาขาบริการทีย่ นื่
ขอเรียกรองใหไทยเปดตลาดมากที่สุด แสดงใหเห็นวาประเทศเหลานั้นมีค วามสนใจที่จ ะเขาสูต ลาด
บริการวิชาชีพของไทยเปนอยางมาก
ก) ขอเรียกรองหลักของทุกสาขา (Horizontal Requests)
ภาพรวมขอ เรี ย กร องหลั ก ของทุ ก สาขาที่ ไ ทยได รับ จากประเทศสมาชิ ก อื่ นคื อ ขอให ล ด
อุป สรรคการคาบริการในรูปแบบการคา mode 3 และ mode 4 เปนหลัก โดย mode 3 นั้นขอให
ยกเลิก หรือเพิ่มเพดานผู ถือหุนตางชาติให สูงกว ารอยละ 49 รวมทั้ งยกเลิกเพดานจํ านวนผูถือหุ น
ตางชาติ สวน mode 4 นั้นขอใหเพิ่มหมวด (category) ของบุคคลธรรมดาใหเขามาทํางานในไทยได
เชน ผูใหบ ริการตามสัญญา (Contractual service suppliers) นั ก ธุรกิ จ ตางชาติ ที่เขา มาประกอบ
ธุรกรรม (Business visitors) และผูใหบริการงานติดตั้ง (Installers services) รวมทั้งเรีย กรองใหไทย
ขยายอายุของใบอนุญาตการทํางาน (work permit) ในประเทศของพนักงานบริษัท ตางชาติที่โอนยาย
มาจากตางประเทศ (intra-corporate transferees) นอกจากนี้ยังขอใหไทยผอนผันสิท ธิการถือครอง
ที่ดินของคนตางชาติอีกดวย

19

ประเทศไทยยื่นขอเรียกรอง 8 สาขา ไดแก บริการวิชาชีพ บริการทางธุรกิจ บริการกอสรางและวิศวกรรมที่เ กี่ยวเนื่อง บริการ
ดานการศึกษา บริการทีเ่ กี่ยวกับสุขภาพและทางสังคม บริการทองเที่ยวและการเดินทางทีเ่ กี่ยวเนื่อง บริการดานนันทนาการ
วัฒนธรรมและการกีฬา และบริการดานอื่นๆ ซึ่งไทยยื่นขอเรียกรองในสาขาการทองเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวเนื่องไปยัง
ประเทศตางๆ มากที่สุดถึง 15 ประเทศ รองลงมาคือบริการทางธุรกิจ (14 ประเทศ) และบริการวิชาชีพ (13 ประเทศ) ตามลําดับ
20
ประเทศอืน่ ยื่นขอเรียกรอง 18 สาขาตอประเทศไทย โดยสหรัฐฯ และญี่ปุนเรียกรองใหไทยเปดสาขาบริการมากที่สุดถึง 16
สาขา
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อยางไรก็ตาม จากขอเรียกรองที่ขอใหไทยยกเลิกหรือเพิ่มเพดานผูถือหุนตางชาติใหสูงกวา
รอยละ 49 นั้ นเป นข อเรี ย กรองที่ขั ด กับ พ.ร.บ การประกอบธุ รกิจ ของคนตางดา ว 2542 ที่จํ ากั ด
เกี่ยวกับสัดสวนหุนสวนตางชาติไมเกินรอยละ 49 (ตามบัญชีสาม)21
สําหรับใบอนุญาตการทํางานของคนตางชาตินั้นมีอายุไมเกิน 1 ป ตาม พ.ร.บ การทํางานของ
คนตางดาว พ.ศ. 2521 และตออายุใบอนุญาตไดไมเกิน 1 ป เวนแต บุคคลตางชาติที่ไดรับอนุญาตให
เขามาทํ างานตามกฎหมายเฉพาะ เชน กฎหมายสงเสริมการลงทุน ระบุใหบุคลากรตางชาติที่เป น
ผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการทางเทคนิคเขามาทํางานในบริษัทที่ไดรับการสงเสริมไดมากกวา 2 ป
สวนขอเรียกรองใหผอนผันสิทธิการถือครองที่ดินของคนตางชาตินั้น ปจ จุบันกฎหมายไทย
เปดโอกาสใหตางชาติมีสิทธิในที่ดินมากขึ้น เชน พ.ร.บ แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่
8) พ.ศ. 2542 ยังใหสิทธิคนตางดาวที่นําเงินเขามาลงทุนในประเทศไมต่ํากวา 40 ลานบาทไมต่ํากวา 3
ป สามารถซือ้ ที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยภายในเขตกรุงเทพ เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลหรือภายในบริเวณที่
กําหนดเปนเขตที่อยูอาศัยตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองไดไมเกิน 1 ไร นอกจากนี้ พ.ร.บ. สงเสริม
การลงทุน พ.ศ 2520 ยังเปดโอกาสใหตางชาติสามารถถือครองที่ดินเพื่อใชในกิจ การที่ไดรับอนุญาต
หรือที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมที่กําหนดไวโดยเฉพาะ
อยางไรก็ดี ในขอเสนอเบื้องตนของไทยไดเพิ่มหมวดของบุคคลประเภท Business Visitor
และ Contractual Services Supplier ใหส ามารถเข ามาติด ต อธุ รกิ จหรือใหบ ริก ารตามสั ญญาใน
ประเทศไทยไดไมเกิน 90 วันแลว
ข) ขอเรียกรองรายสาขา (Sectoral Requests)

ขอเรียกรองตอไทย สาขาที่มีขอเรียกรองมาก ไดแก บริการทางกฎหมาย การบัญชีและการ
ตรวจสอบบัญชี สถาปตยกรรม วิศวกรรม และ integrated engineering services การวางผังเมืองและ
ภูมิสถาปตยกรรม การแพทยและทันตกรรม และสัตวแพทย
ข อ เรีย กร องส ว นใหญจ ะขอให ไ ทยเปลี่ ย นระดั บ การผู ก พั น ใน mode 1 จากไม ผู ก พั น
(unbound) เปนไมมีขอจํากัด (none) กลาวคือ ตางชาติสามารถใหบริการวิชาชีพขามพรมแดนผานสื่อ
ตางๆได แมปจจุบันจะมีการสงขอมูลทาง e-mail อยูแลว แตการนําขอมูลไปใชยงั ตองผานกระบวนการ
อนุมัติตามเงื่อนไขทางกฎหมายของไทย และขอใหไทยยกเลิกการกําหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับสัญชาติ
(nationality requirement) และขอใหพิจารณานักวิ ชาชีพจากประเทศอื่นเขามาใหบริการในไทย
รวมกับนักวิชาชีพของไทยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบการอยางถูกตอง เชน สถาปนิก เปนตน

21

ตาม พ.ร.บ การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 บัญชีที่สาม ประกอบดวยธุรกิจที่คนไทยยังไมพรอมแขงขันกับ
กิจการของคนตางดาว การประกอบธุรกิจบริการทุกประเภทจัดอยูในบัญชีสาม ซึ่งคนตางดาวจะประกอบธุรกิจไดตองไดรับ
อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
ซึ่ง
หมายความวา ไทยยังมีขอ จํากัดเรื่องสัดสวนหุน สวนตางชาติที่รอยละ 49 ซึ่งเปนขอจํากัดแนวนอนในบริการในรูปแบบที่ 3
(mode 3 ) ทุกประเภท

ขอตกลงเกี่ยวกับบริการวิชาชีพ

8-27

จากขอเรียกรองในการเปดเสรีสาขาวิชาชีพทางกฎหมาย การบัญชีแ ละการตรวจสอบบัญชี
สถาปนิก และวิศวกรรมนั้น ขัดกับกฎหมายการทํางานของคนตางดาว ซึ่งกําหนดวิชาชีพเหลานี้เปน
วิชาชีพสงวนยกเวนวิศวกรโยธา ไทยจึงไมสามารถทําตามขอเรียกรองนั้นไดย กเวนจะมีก ารแกไข
กฎหมายใหม
ตารางที่ 8.5 ขอเรียกรองเบื้องตนดานบริการวิชาชีพของไทย
และประเทศอื่นที่ยื่นตอไทย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ประเทศอื่น
ญี่ปนุ
จีน
ไตหวัน
เกาหลี
ฮองกง
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด
สหรัฐอเมริกา
แคนาดา
สหภาพยุโรป
สวิตเซอรแลนด
นอรเว
อินเดีย
มาเลเซีย
รวม

ไทยยื่น request ประเทศอื่น
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13

ประเทศอื่นยื่น request ไทย
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14

ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย (ขอมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2545)

กลาวโดยสรุ ป ไทยเรียกรองให 13 ประเทศภาคีเป ดเสรี บริการวิชาชี พโดยเฉพาะบริการ
กายภาพบําบัด และการนวดแผนไทย ซึ่งประเทศไทยมีความชํานาญในการใหบริการ ซึ่งแตกตางจาก
ประเทศภาคี อื่นที่ เรี ยกร องให ไ ทยเป ด เสรีให ค นตา งดาวสามารถเขา ไปทํ างานอาชี พนั ก กฎหมาย
วิศวกรโยธา สถาปนิก และนักบัญชีในประเทศไทยได เนื่องจากกฎหมายไทยยังเปนอุปสรรคในการ
เขามาทํางานของคนตางดาวอยู ดังนั้นเปาหมายการเปดตลาดวิชาชีพของไทยกับ ตางประเทศจึงไม
เหมือนกัน คือ ไทยจะเนนขอเปดเสรีแรงงานกึ่งฝมือ สว นตางประเทศจะเนนใหผูเชี่ย วชาญสามารถ
เขาไปทํางานในประเทศไทยได

8.3 ความตกลงการคาเสรีทวิภาคีระหวางประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลีย
จากความตกลงการคาเสรีทวิภ าคีไทย-ออสเตรเลีย พบวา ประเทศไทยเปดใหออสเตรเลีย
สามารถลงทุนในสาขาบริก ารไดเพิ่มขึ้น เชน การกอสราง การบริก ารจัดจําหนาย ฯลฯ แตสําหรับ
กิจการบริการวิชาชีพนั้น ยังคงหามนัก ลงทุนออสเตรเลีย ลงทุนในธุรกิจ บริการวิชาชีพตามกฎหมาย
ประกอบกิจการคนตางดาวเชนเดิม
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สําหรับ mode 4 ประเทศไทยยังคงหามคนออสเตรเลียประกอบอาชี พสงวน 39 อาชีพ
เชนเดิม แตไทยอนุญาตให 1) ผูโอนยายภายในกิจ การ 2) ผูใหบริก ารตามสัญญา และ 3) ผูเยี่ยม
เยือนธุรกิ จ สามารถเขามาทํางานในประเทศไทยได ซึ่งเปนไปตามขอเสนอเบื้อ งตนที่ไทยใหไวใน
WTO
สว นประเทศออสเตรเลี ยก็ อนุ ญาตให คนไทย 3 ประเภทที่ กล าวข างตนเขามาทํ างานใน
ประเทศออสเตรเลี ย ได โ ดยไม ต อ งผ า นการทดสอบเช น กั น สํ า หรั บ ผู ใ ห บ ริ ก ารตามสั ญ ญานั้ น
ออสเตรเลียไดเปดโอกาสใหพอครัวไทยที่เปนผูใหบริการตามสัญญาสามารถทํางานในประเทศไดไม
เกิน 4 ป ซึ่งเปนอาชีพที่ประเทศไทยใหความสําคัญในการบุก ตางประเทศเปนพิเศษ รวมถึงยังไดมี
การระบุไวในขอตกลงวาใหสองประเทศสนับสนุนการสรางมาตรฐานการนวดบําบัดแบบไทยในการ
เจรจาทบทวนอี ก 3 ปข างหนา นอกจากนี้ ออสเตรเลีย ก็ยังเปด โอกาสให วิศ วกร สถาปนิก นั ก
กฎหมาย และนักบัญชีเขาไปทํางานในออสเตรเลียไดตามเงื่อนไขที่กําหนด เชน ตองขึ้นทะเบียนกับ
หนวยงานที่กําหนด และ มีความรูและประสบการณตามที่กําหนด เปนตน
ในความเปนจริงแลว อาชีพที่ประเทศไทยสนใจเปดตลาดเสรีจ ะแตกตางจากที่ประเทศภาคี
สนใจ กล าวคือ ไทยต อ งการเปด ตลาดการใหบ ริก ารของพ อครัว นัก นวดบํา บัด เปนต น22 ส ว น
ออสเตรเลีย หรือประเทศอื่นๆ ตองการเปดบริการวิชาชีพที่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพทีเ่ ปนหลักสากล
เชน วิศ วกร สถาปนิก นักกฎหมาย นัก บัญชี หรือผูตรวจสอบบัญชี เปนตน แสดงใหเห็นว าการให
ความสําคัญกับการเปดตลาดเสรีดานบริการวิชาชีพของไทยกับออสเตรเลียมีระดับ ที่แตกตางกัน คือ
ไทยเนน semi-skilled labor สว นออสเตรเลีย เนน professional หรือ specialist แมประเทศไทยจะ
มองวาอาชีพพอครัว และนักนวดบําบัดสามารถสรางมาตรฐาน และมีใบอนุญาตประกอบอาชีพได แต
อาชีพดังกลาวก็ยังไมเปนที่ยอมรับในระดับสากล

22

ขณะนี้ไทยกําลังเจรจา FTA กับญี่ปุน ซึ่งไทยใหความสําคัญกับอาชีพพอครัว นักนวดบําบัด และผูใหบริการสปา
เชนเดียวกับทีเ่ จรจากับประเทศออสเตรเลีย โดยมีการประชุมเจรจา JTEPA ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2548 เรื่องการ
เคลื่อนยายบุคคล ไดผลสรุปวา ญี่ปุนพรอมจะอนุญาตให 1) พอครัวไทยเขาเมืองและอยูทํางานไดโดยมีเงื่อนไขวาจะตองไดรับ
การรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานระดับ 1 (ขั้นตน) และมีประสบการณทํางานไมต่ํากวา 5 ป (สามารถนับรวมประสบการณ
การศึกษากอนไดรับรองมาตรฐานฯ) 2) Spa Manager (ในฐานะ investor/ manager) และผูฝกสอนดานสปา (ในฐานะ
instructor) เขาเมืองและอยูทํางานได แตสวนของ spa therapist ฝายญี่ปนุ ตกลงที่จะหารือตอหลังจากความตกลงฯ มีผลใช
บังคับเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน เพื่อใหไดขอยุติภายใน 2 ป รวมทั้งสาขาที่ตอ งใชวุฒิปริญญาตรี อาทิ ผูสอนนาฏศิลปไทย ผูสอน
ดนตรีไทย การทําอาหารไทย มวยไทย ภาษาไทย เปนตน โดยญี่ปุนเรียกรองในเรื่องเงื่อนไขการออกและตออายุใบอนุญาต
ทํางาน ขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนชาวตางชาติในการออกใบอนุญาตทํางาน ขอกําหนดเกี่ยวกับการจางคนไทยในการอนุญาตให
อยูตอ (extension of stay) ขอกําหนดรายไดขั้นต่ําของชาวญี่ปนุ ในการอนุญาตใหอยูตอ การอนุญาตเขาเมืองและอยูทํางานใน
ไทยของ short-term business visitor และ intra-corporate transferee ของญี่ปุน การขอใบอนุญาตทํางานโดยนายจางตาม
มาตรา 8 ของ พ.ร.บ. การทํางานของคนตางดาว พ. ศ. 2521 และการใช One Stop Service Center (ที่มา: นายวีรชัย
พลาศรัย ผูอํานวยการสํานักงานเจรจาเขตการคาเสรีไทย – ญี่ปุน กระทรวงการตางประเทศ 4 เมษายน 2548
http://www.mfa.go.th/jtepa/archives/mofficial_038.html)

ขอตกลงเกี่ยวกับบริการวิชาชีพ
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8.4 ความตกลงการคาเสรีทวิภาคีระหวางประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอื่น
8.4.1 ขอตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปร
ในความตกลงการคาเสรีท วิภาคีนี้ กํ าหนดใหทั้ งสองประเทศต องให ความรวมมือกัน เพื่ อ
พั ฒ นามาตรฐานและหลั ก เกณฑ ก ารออกใบประกอบวิ ช าชี พ (licensing) และหนั ง สื อ รั บ รอง
(certification) ใหเปนที่ยอมรับรวมกันทั้งสองฝาย โดยมาตรฐานและหลัก เกณฑดังกลาวจะคํานึงถึง
ประเด็นดานการศึกษา การสอบวัดผล ประสบการณการทํางานวิชาชีพ การพัฒนาวิชาชีพ เปนตน (ดู
ตารางที่ 8.6 ประกอบ) หากไทยเปดเสรีกับประเทศสหรัฐฯ แลว ไทยก็จําเปนตองรวมสนับสนุนความ
รวมมือดังกลาวดวยเชนกัน
สว นประเด็ นข อ จํ า กั ด ด า นบุ ค ลากรในบริ ก ารวิ ช าชี พ (บั ญ ชี วิ ศ วกรรม สถาป ต ยกรรม
กฎหมาย) ในขอตกลงของสหรัฐฯ และสิงคโปรนั้น ไมไดใหขอผูกพันไว แสดงวาทั้งสองประเทศยังไม
เป ด mode 4 เช นกั น ยกเว นกรณี ที่ส หรั ฐฯ ใหโควต าแก ค นสิ งคโปร ที่ เ ขาข ายเป น specialty
occupation จํานวน 5,400 คน สามารถเขาไปทํางานในสหรัฐฯ ในสาขาตางๆ ได เชน วิศวกรรม
วิท ยาศาสตรค อมพิ ว เตอร วิ ท ยาศาสตร ก ายภาพ เทคโนโลยีชี ว ภาพ คณิ ต ศาสตร การศึ ก ษา
ผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจ เปนตน เนื่องจากสองประเทศไดทําขอตกลง FTA กัน
8.4.2 ขอตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-ชิลี
ในความตกลงการคาเสรีทวิภ าคีระหวางสหรัฐฯ-ชิลี จะมีสาระสําคัญเหมือนกับที่สหรัฐฯ มี
ขอ ตกลงกั บสิ ง คโปร กล าวคื อ สองประเทศต องสนั บสนุ น ความร ว มกั นเพื่อ พั ฒนามาตรฐานและ
หลักเกณฑการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยคํานึงถึงประเด็นตางๆ ดังที่ไดกลาวมาแลว
สาระสําคัญที่ขอตกลงการคาสหรัฐฯ-ชิลี มีเพิ่มเติมขึ้นมา คือ คูภาคีจ ะตองปรึกษาหารือเพื่อ
ขอคําแนะนําสําหรับบริการใหคําปรึกษาดานกฎหมาย และบริการดานวิศ วกรรมในเรื่องตางๆ เชน
สัดสวนการถือหุน มาตรฐานและหลักเกณฑการออกใบอนุญาต เปนตน โดยสหรัฐฯ ใหโควตาแกคน
ชิลีที่เปน specialty occupation จํานวน 1,400 คนที่สามารถเขาทํางานในสหรัฐฯ ได
กลาวโดยสรุ ป การทําข อตกลงทวิภ าคีระหวางสหรัฐฯ กับ สิ งคโปรและชิลี เนนการพัฒนา
ความรวมมือกันในการกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑวิชาชีพ พรอมกับใหสิทธิพิเศษในรูปโควตาแก
คนสิงคโปรและคนชิลีในการเขาไปทํางานในสหรัฐฯ ซึ่งหากประเทศไทยทําขอตกลงกับสหรัฐฯ ใน
อนาคต ก็คงตองมีการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพรวมกัน พรอมทัง้ อาจไดรับ สิทธิพิเศษทางดานโควตา
เชนเดียวกับสองประเทศที่กลาวมา

หัวขอ

สหรัฐฯ - สิงคโปร
Chapter 8 Cross Border Trade in Services (Annex
8A Professional Services) and Chapter 11
Temporary Entry of Business Persons
ขอผูกพันแนวนอนของประเทศไทย
• คูภาคีจะสนับสนุนใหหนวยงานภายในประเทศ
พัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑการออกใบ
• ขอตกลงนี้ใหใชกับบริการทุกสาขา ยกเวนอาชีพ
ประกอบวิชาชีพ (licensing) และหนังสือรับรอง
สงวน 39 อาชีพ
(certification) ใหเปนที่ยอมรับรวมกันทั้งสองฝาย
• ผูโอนยายภายในกิจการ (Intra-corporation
รวมถึงใหคําแนะนําแกคณะกรรมการรวม
Transferee) ทีเ่ ปนคนออสเตรเลียไดรับอนุญาต
ใหทํางานในประเทศไทยได 1 ป สามารถตออายุ • มาตรฐานและหลักเกณฑดังกลาว จะคํานึงถึง
ประเด็นดังตอไปนี:้
ไดทุกๆ 1 ปแตรวมกันไมเกิน 5 ปโดยมีนายจาง
1) การศึกษา – การรับรองโรงเรียนหรือ
คนเดิม สําหรับสาขาหรือธุรกิจในเครือของบริษทั
หลักสูตรการศึกษา
ออสเตรเลียจะตองนําเงินเขาประเทศไทยไมต่ํา
2) การสอบวัดผล – มาตรฐานในการสอบวัดผล
กวา 3 ลานบาทตอการจางลูกจางตางชาติได 1
รวมถึงรูปแบบการทดสอบอืน่ ๆ เชน การ
คน และจํากัดการจางงานคนตางชาติรวมกันไม
สอบปากเปลา และสอบสัมภาษณ
เกิน 10 คน
3)
ประสบการณ – ระยะเวลาและลักษณะของ
• ผูใหบริการตามสัญญา (Contractual Service
ประสบการณที่ตองการ
Supplier) ซึ่งเปนผูใหบริการแกคนออสเตรเลีย
4)
ความประพฤติและจริยธรรม – มาตรฐาน
หรือบริษทั ไทย จะสามารถทํางานในประเทศไทย
ดานจริยธรรมวิชาชีพ และการควบคุมความ
ได 1 ป และสามารถตออายุไดทุกๆ 1 ปแต
ประพฤติในดานวิชาชีพ
รวมกันไมเกิน 3 ปโดยมีนายจางคนเดิม สําหรับ
5)
การพัฒนาวิชาชีพ และทบทวนหนังสือ
บริษทั ที่จะจดทะเบียนในประเทศไทยจะตองมีทุน
รับรอง – การศึกษาตอหรือการกําหนด
จดทะเบียนอยางนอย 2 ลานบาทตอการจาง
คุณสมบัติเพื่อประกอบวิชาชีพตอไป
ลูกจาง 1 คน และจํากัดการจางงานคนตางชาติ
6) ขอบเขตการปฏิบัติงาน – ขอบเขต หรือ
รวมกันไมเกิน 10 คน

สหรัฐฯ - ชิลี
Chapter 11 Cross Border Trade in Services
(Annex 11.9 Professional Services) and Chapter
14 Temporary Entry for Business Persons
• คูภาคีจะสนับสนุนใหหนวยงานภายในประเทศ
พัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑการออกใบ
ประกอบวิชาชีพ (licensing) และหนังสือรับรอง
(certification) ใหเปนที่ยอมรับรวมกันทั้งสองฝาย
รวมถึงใหคําแนะนําแกคณะกรรมการ
• มาตรฐานและหลักเกณฑดังกลาว จะคํานึงถึง
ประเด็นดังตอไปนี:้
1) การศึกษา – การรับรองโรงเรียนหรือ
หลักสูตรการศึกษา
2) การสอบวัดผล – มาตรฐานในการสอบวัดผล
รวมถึงรูปแบบการทดสอบอืน่ ๆ เชน การ
สอบปากเปลา และสอบสัมภาษณ
3) ประสบการณ – ระยะเวลาและลักษณะของ
ประสบการณที่ตองการ
4) ความประพฤติและจริยธรรม – มาตรฐาน
ดานจริยธรรมวิชาชีพ และการควบคุมความ
ประพฤติในดานวิชาชีพ
5) การพัฒนาวิชาชีพ และทบทวนหนังสือ
รับรอง – การศึกษาตอหรือการกําหนด
คุณสมบัติเพื่อประกอบวิชาชีพตอไป
6) ขอบเขตการปฏิบัติงาน – ขอบเขต หรือ

การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา

ขอกําหนดทั่วไป

ไทย - ออสเตรเลีย
Chapter 8 Trade in Services (Annex 8) and
Chapter 10 Movement of Natural Persons
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ตารางที่ 8.6 สาระสําคัญของความตกลงทวิภาคีระหวาง ไทย/สหรัฐอเมริกากับประเทศอื่น

•

•

•

ไทย - ออสเตรเลีย
ผูเยี่ยมเยือนธุรกิจ (Business Visitor) ที่ถือวีซา
เขาเมืองชั่วคราว จะสามารถอยูและทํางาน
ชั่วคราวไดไมเกิน 90 วัน แตสามารถตออายุการ
พํานักไดไมเกิน 1 ป
นักธุรกิจที่ถือบัตร APEC (APEC Business
Travel Card: ABTC) จะสามารถเขามาทําธุรกิจ
ประชุม สัมมนา หรือติดตอทําธุรกิจไดไมเกิน 90 •
วัน สําหรับผูไมมีบัตร APEC สามารถเขามาได
ไมเกิน 15 วันโดยตองแจงวัตถุประสงคของการ
•
เขาประเทศกับกรมแรงงานกอน
คูสมรสของนักลงทุนออสเตรเลีย ผูใหบริการตาม
สัญญา และผูโอนยายภายในกิจการ สามารถ
ทํางานในประเทศไทยไดในตําแหนงผูจัดการ
ผูบริห าร หรือผูเชี่ยวชาญ โดยเปนตาม
กฎระเบียบของประเทศไทย

สหรัฐฯ - สิงคโปร
ขอจํากัด หรือการอนุญาตในการทํางาน
7) ความรูทองถิ่น – ความรูดานกฎหมาย
ทองถิน่ ระเบียบ ภาษา ภูมิศาสตร อากาศ
เปนตน
8) การคุมครองผูบริโภค - การประกันความรับ
ผิดจากความเสียหาย
ภาคีจะสนับสนุนใหหนวยงานตนพัฒนาขั้นตอน
การออกใบอนุญาตชั่วคราว
คณะกรรมการรวม จะมีการทบทวนขอกําหนด
ทั่วไปนีอ้ ยางนอยทุก 3 ป

•
•

สหรัฐฯ - ชิลี
ขอจํากัด หรือการอนุญาตในการทํางาน
7) ความรูทองถิ่น – ความรูดานกฎหมาย
ทองถิน่ ระเบียบ ภาษา ภูมิศาสตร อากาศ
เปนตน
8) การคุมครองผูบริโภค - การประกันความรับ
ผิดจากความเสียหาย
ภาคีจะสนับสนุนใหหนวยงานตนพัฒนาขั้นตอน
การออกใบอนุญาตชั่วคราว
คณะกรรมการจะมีการทบทวนขอกําหนดทั่วไปนี้
อยางนอยทุก 3 ป คณะกรรมการจะตองทบทวน
ในเรื่องความแตกตางของกฎระเบียบระหวางภาคี
นอกจากนัน้ ภาคีอาจหยิบยกประเด็นทีเ่ กี่ยวของ
กับการพัฒนามาตรฐานระหวางประเทศของ
องคการระหวางประเทศทีเ่ กี่ยวของ23กับบริการ
วิชาชีพนั้นๆ

ขอตกลงเกี่ยวกับบริการวิชาชีพ

หัวขอ

ขอผูกพันแนวนอนของประเทศออสเตรเลีย
• คนไทยสามารถเขามาทํางานในประเทศ
ออสเตรเลียโดยไมตองผานการทดสอบภายใต
เงื่อนไขดังนี้
• ผูเ ยี่ยมเยือนธุรกิจ อยูในประเทศได 90 วัน
• ผูขายบริการ อยูในประเทศได 6 เดือนและขยาย
เวลาไดไมเกิน 1 ป
เปนหนวยงานระหวางประเทศทีเ่ ปดใหหนวยงานของภาคีทั้งสองฝายรวมเปนสมาชิก
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•

•

•

•

•

สหรัฐฯ - สิงคโปร

สหรัฐฯ - ชิลี

การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา

•

ไทย - ออสเตรเลีย
ผูโอนยายภายในกิจการ อยูในประเทศไดไมเ กิน
4 ป และขยายเวลารวมกันไดไมเกิน 10 ป
(ผูบริห าร ผูจัดการ ผูเชี่ยวชาญ)
ผูใหบริการตามสัญญา อยูในประเทศไดไมเกิน 3
ป สําหรับพอครัวไทยทีเ่ ปนผูใหบริการตาม
สัญญานี้สามารถอยูไดไมเกิน 4 ป ซึ่งพอครัวไทย
ตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานทางอาชีพที่กําหนด
ไว
ผูบริห าร และผูจัดการที่มีบริษัทตั้งในประเทศไทย
แตตองการขยายบริษัทลูกในออสเตรเลีย จะ
สามารถอยูในออสเตรเลียไดไมเ กิน 4 ป
คูสมรสของผูโอนยายภายในกิจการ สามารถอยู
และทํางานในประเทศไดเทากับวีซาของผูโอนยาย
ภายในกิจการนัน้
สําหรับคนไทยที่เขามานอกเหนือจากที่กําหนด
ขางตนนัน้ ประเทศออสเตรเลียยังไมอนุญาตให
ทํา (unbound)
ประเทศออสเตรเลียจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหวางหนวยงานดานวิชาชีพของ
ไทยและออสเตรเลีย เพื่อสรางมาตรฐานการนวด
บําบัดแบบไทย โดยผลการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นดังกลาวจะเจรจาในรอบตอไปภายใน 3 ป
หลังจากขอตกลงนี้บังคับใช
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หัวขอ

สหรัฐฯ - สิงคโปร

สหรัฐฯ - ชิลี
บริการใหคําปรึกษาดานกฎหมาย
แตละภาคีจะปรึกษาหนวยงานดานวิชาชีพเพื่อขอ
คําแนะนําในเรื่องตอไปนี:้
1) รูปแบบของบริษทั หรือหุน สวนระหวาง
ทนายความที่ไดรับอนุญาต กับคนตางชาติทเี่ ปน
ที่ปรึกษาดานกฎหมาย
2) การพัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑของ
ใบอนุญาตสําหรับคนตางชาติทเี่ ปนที่ปรึกษาดาน
กฎหมาย
3) เรื่องอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับการใหบริการทีป่ รึกษา
ดานกฎหมายของคนตางชาติ
โดยภาคีจะใหหนวยงานวิชาชีพใหคําแนะนําขางตน
ภายใน 1 ปหลังบังคับใชขอตกลง
บริการดานวิศวกรรม
แตละภาคีจะปรึกษาหนวยงานดานวิชาชีพเพื่อขอ
คําแนะนําในเรื่องตอไปนี:้
1) การพัฒนากระบวนการขอใบอนุญาตชั่วคราวของ
วิศวกร เพื่อใหวิศวกรสามารถทํางานในประเทศ
ได
2) การพัฒนากระบวนการออกใบอนุญาตของ
หนวยงาน เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูขอ
3) การลําดับความสําคัญของการขอใบอนุญาต
ชั่วคราวของวิศวกร
4) เรื่องอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับบริการวิศวกรรม
โดยภาคีจะใหหนวยงานวิชาชีพใหคําแนะนําขางตน
ภายใน 2 ปหลังบังคับใชขอตกลง
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ไทย - ออสเตรเลีย
ขอผูกพันเฉพาะของประเทศไทย
• ไมมีการระบุเรื่องบริการวิชาชีพ แสดงวาไทย
ยังคงยึดตามกฎหมายประกอบธุรกิจคนตางดาวที่
มีอยู และกฎหมายการทํางานของคนตางดาวที่
หามทําอาชีพ 39 อาชีพสงวนดังที่กําหนดในขอ
ผูกพันแนวนอน
ขอผูกพันเฉพาะของประเทศออสเตรเลีย
• บริการใหคาํ ปรึกษา – นักกฎหมายไทยอาจเปนที่
ปรึกษาใหกับสํานักงานกฎหมายทองถิ่นของ
ออสเตรเลียได แตไมสามารถเปนหุน สวนหรือ
ลูกจางในออสเตรเลียตะวันตกและออสเตรเลียใต
ได นอกเหนือจากที่กลาวมานี้ออสเตรเลียจะไม
ผูกพัน ยกเวนที่กาํ หนดไวในขอผูกพันแนวนอน
• บริการดานบัญชี – คนไทยอาจเปนผูตรวจสอบ
บัญชีหรือผูชําระบัญชีได โดยมีห ุนสวนอยางนอย
1 คนเปนคนพํานักถาวรในออสเตรเลีย
นอกเหนือจากที่กลาวมานี้ออสเตรเลียจะไม
ผูกพัน ยกเวนที่กาํ หนดไวในขอผูกพันแนวนอน
• บริการดานภาษี - ไมมีขอ จํากัด
• บริการดานสถาปตยกรรม - ไมมีขอ จํากัด
• บริการดานวิศวกรรม - ไมมีขอ จํากัด
• บริการดาน Integrated engineering-ไมมี
ขอจํากัด
• บริการดานการวางผังเมืองและภูมิสถาปตยกรรม
- ไมมีขอจํากัด

ขอตกลงเกี่ยวกับบริการวิชาชีพ

หัวขอ
บริการวิชาชีพรายสาขา : บริการให
คําปรึกษาดานกฎหมาย บริการดาน
วิศวกรรม บริการดานวิศวกรรมโยธา

สหรัฐฯ - สิงคโปร
ใน Chapter 11 นี้จะกลาวถึงหลักการที่ตองคํานึงถึงใน
การเขามาทํางานของคนตางดาว เชน ตองพิสูจน
สัญญาของภาคี ตองแสดงหลักฐานวัตถุประสงคของ
การเขาประเทศ ตองแสดงวาการเขามาทํากิจการอยูใน
ลักษณะกิจการระหวางประเทศ หรือคนตางดาวทีเ่ ขา
มามีรายไดจากประเทศตนเอง เปนตน

สหรัฐฯ - ชิลี
ใน Chapter 14 นี้จะกลาวถึงหลักการที่ตองคํานึงถึงใน
การเขามาทํางานของคนตางดาว เชน ตองพิสูจน
สัญญาของภาคี ตองแสดงหลักฐานวัตถุประสงคของ
การเขาประเทศ ตองแสดงวาการเขามาทํากิจการอยูใน
ลักษณะกิจการระหวางประเทศ หรือคนตางดาวทีเ่ ขา
มามีรายไดจากประเทศตนเอง เปนตน

การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา

ที่มา: รวบรวมโดยคณะวิจัย

ไทย - ออสเตรเลีย
ใน Chapter 10 เรื่องการเคลื่อนยายบุคคลธรรมดา จะ
ใหคําจํากัดความของบุคคลแตละประเภท เชน ผูเยี่ยม
เยือนธุรกิจ ผูใหบริการตามสัญญา และ ผูโอนยาย
ภายในกิจการ (ผูบริห าร ผูจัดการ ผูเชี่ยวชาญ) ฯลฯ ที่
สามารถเขามาในประเทศได ซึ่งมีคําจํากัดความที่
คลายคลึงกับ GATS ดังทีเ่ คยกลาวมาแลว ซึ่ง
ระยะเวลาที่บุคคลเหลานี้สามารถเขามาทํางานใน
ประเทศไดนนั้ ใหดูจาก Annex 8
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หัวขอ
การเคลื่อนยายบุคคลธรรมดา หรือ การ
เขาเมืองชั่วคราว

ขอตกลงเกี่ยวกับบริการวิชาชีพ
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8.5 ผลกระทบของความตกลงการคาทวิภาคีเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา
ประเทศไทยและสหรัฐฯ ไดมีก ารลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีระหวางกัน (Treaty of Amity)
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2509 สนธิสัญญานี้ทําใหผูล งทุนไทยและสหรัฐฯ สามารถไปลงทุนใน
ประเทศของอีกฝายได โดยสามารถถือหุนบริษัทไดรอยละ 100 ยกเวน 6 สาขาบริก ารดังที่เคยกลาว
แลว
สนธิสัญญานีจ้ ะครอบคลุมเฉพาะการลงทุนทางธุรกิจ (mode 3) เทานั้น มิไดครอบคลุมถึงการ
ใหบริการของบุคคล (mode 4) รวมถึงนักวิชาชีพ โดยมีก ารระบุไวอยางชัดเจนวาการเปด เสรีดาน
การลงทุนภายใตสนธิสัญญานี้มิไดเปนการใหสิทธิแกนักวิชาชีพที่จ ะไปทํางานในอีกประเทศหนึ่งได
แสดงใหเห็นวาแมบริษัทไทยหรือสหรัฐฯ ที่ใหบริการดานวิชาชีพสามารถไปกอตั้งกิจ การในประเทศ
สหรัฐฯ หรือประเทศไทยได แตทั้งสองประเทศไมสามารถใหค นของประเทศตนไปทํางานอีก ประเทศ
หนึ่งได ยกเวนคนสองประเทศนั้นจะมีคุณสมบัติตามกฎหมายของแตละประเทศกําหนด24
จากการหามนักวิชาชีพต างดาวทํ างานในไทยดัง กลาว ทํ าใหลูกจางที่ทํา งานในสํ านักงาน
วิชาชีพตองเปนคนไทย เพื่อใหการดําเนินธุรกิจสะดวกราบรื่นทั้งในเรื่องการหาลูกคาในประเทศไทย
หรือการยื่นเอกสารตางๆ กับ หน วยงานราชการ บริษัทอเมริกัน สวนใหญมักใชวิธีการเปนผูถือหุ น
รวมกันกับ ผูถือหุ นไทยมากกวาจะถือหุนโดยอเมริกันทั้งหมด โดยสังเกตจากสัด สว นการถือหุนใน
บริษัทกฎหมาย หรือบริษัทที่ปรึกษาดานบัญชีในประเทศไทย จะมีตางชาติถือหุนไมเกินรอยละ 49 แม
สนธิสัญญาฯ จะอนุญาตใหถือหุนไดรอยละ 100 ก็ตาม ดังตารางที่ 8.7
หากในอนาคตประเทศไทยอนุญาตใหนักวิชาชีพตางดาวเขามาทํางานในประเทศไทยได ก็มี
ความเปนไปไดที่สํานักงานบริการที่ปรึกษาทางกฎหมายและบัญชี จะลดสัดสวนผูถือหุนสัญชาติไทย
ลง เพราะไมตองพึ่งพานักวิชาชีพไทยในการรวมดําเนินธุรกิจ แลว เนื่องจากสามารถนําคนอเมริกันที่
เปนผูเชี่ยวชาญเขามาทํางานในประเทศไทยไดเพิ่มมากขึ้น โดยเนนใหบริการเฉพาะดานมากขึ้น เชน
บริ ก ารด านกฎหมายการค า ภาษี และการลงทุ นระหว างประเทศ รวมถึ งการเป นที่ ป รึ ก ษาด า น
กฎหมายหรื อบั ญ ชี ใหแ ก บริ ษั ท ขนาดใหญ ห รือ บริ ษัท ต า งประเทศ ซึ่ งไมได แ ขง ขั นกับ สํ า นัก งาน
กฎหมายของไทยรวมถึงสํานักงานวิชาชีพขนาดเล็กที่เนนใหบริการกฎหมายภายในประเทศโดยตรง

24

จากสนธิสัญญาไมตรีไทย-สหรัฐฯ ไดเ ปดโอกาสใหคนไทยสามารถยื่นขอวีซาประเภท E เพื่อเขาไปทํางานในสหรัฐได จาก
ขอมูลในป 2545 คนไทยไดรับวีซาประเภท E-1 มีจํานวนทั้งสิน้ 49 ราย และประเภท E-2 จํานวน 117 ราย ซึ่งถือวาคนไทยที่
ไปทํางานในสหรัฐฯ ยังมีจํานวนไมมากนัก
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ตารางที่ 8.7 สัดสวนการถือหุนตางชาติในบริษัทกฎหมายและบัญชีในประเทศไทย
บริการ

ชื่อบริษัท

บริการทางกฎหมาย บริษทั เบเคอร แอนด แม็คเค็น
ซี่ จํากัด
บริษทั ไวท แอนด เคส
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั ดิลิกีแอนดกบิ บินส
อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด
บริษทั อัลเลน แอนด โอเวอรี่
(ประเทศไทย) จํากัด
บริการทางบัญชี

บริษทั ไพรซวอเตอรเฮาสคู
เปอรส เอบีเอเอส จํากัด
บริษทั ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชย
ยศ จํากัด
บริษทั สํานักงาน เอินส แอนด็
ยัง จํากัด
บริษทั สํานักงาน เอสจีวี ณ
ถลาง จํากัด
บริษทั เคพีเอ็มจึ ออดิท
(ประเทศไทย) จํากัด

สัญชาติผถู อื หุน
ไทย 89.72%
ออสเตรเลีย 10.28%
ไทย 51%
สหรัฐฯ 49%
ไทย 52%
สหรัฐฯ 48%
ไทย 51.0%
สหราชอาณาจักร
49.0%
ไทย 100%

จํานวนคนตางชาติตอ
จํานวนกรรมการทั้งหมด
0 : 10
2:5
3:4
2:4

0:7

ไทย 51%
สหรัฐฯ 49%
ไทย 100%

2:7
0:2

ไทย 100%

0:1

ไทย 99.99%

3:4

หมายเหตุ: บริษทั สํานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จํากัด ไดรวมกิจการกับ บริษัท เคพีเอ็มจี แลว
ที่มา: รวบรวมโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ในกรณีที่ประเทศไทยทําความขอตกลงการคาเสรีทวิภาคีกับ สหรัฐฯ โดยยึดแนวทางความ
ตกลงเดียวกับ FTA สหรัฐฯ-สิงคโปร, สหรัฐ-ชิลี และ ไทย-ออสเตรเลีย นั้น จะทําใหเกิดผลกระทบใน 3
เรื่อง คือ
8.5.1 การกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ
ประเทศไทยอาจไดประโยชนจ ากการเปดเสรีค รั้งนี้ เนื่องจากสองประเทศตองมีก ารรวมกัน
พัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑการออกใบประกอบวิชาชีพที่เปนที่ยอมรับกันทั้งสองฝาย โดยเปน
ระบบความตกลงยอมรับซึ่งกันและกัน (Mutual Recognition Agreement: MRA) ซึ่งจะมีผลใหเกิด
ความสะดวกในการเขาทํางานชั่วคราวระหวางประเทศไทยและสหรัฐฯ มากขึ้น เพราะมีมาตรฐานและ
หลักเกณฑคุณสมบัติของนักวิชาชีพที่ชัด เจน ทําใหนายจางและผูอนุมัติก ารทํางานของคนตางดาว
สามารถตัด สินใจจางนัก วิชาชีพ ตางชาติไดรวดเร็วขึ้น อย างไรก็ ต าม นั กวิชาชีพ ไทยที่จ ะเขาไป
ทํางานในสหรัฐฯ อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องการขออนุญาตทํางานในแตล ะมลรัฐของประเทศสหรัฐฯ ได

ขอตกลงเกี่ยวกับบริการวิชาชีพ
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เพราะแตละมลรัฐมีอํานาจกํากับดูแลและออกใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพไดเอง แมจะมีการยอมรับ
ขอตกลง FTA ระหวางกันแลว แตนักวิชาชีพไทยก็จําเปนตองผานคุณสมบัติตามที่แตละมลรัฐกําหนด
ดวย ในทางกลับกัน ประเทศไทยมีลักษณะเปนรัฐเดียว จึงมีหลักเกณฑการออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเดียวกันไมวาจะไปทํางานที่จังหวัดใดก็ตาม
8.5.2 การเคลือ่ นยายบุคคลระหวางไทย-สหรัฐอเมริกา
ในกรณีที่ไทยทําขอตกลง FTA กับสหรัฐฯ ไทยจะไดรับโควตาวีซา H-1B ทําใหผเู ชีย่ วชาญ
พิเศษ (specialty occupation) ของไทยสามารถเขาไปทํางานในประเทศสหรัฐฯ ได เชนเดีย วกับ ที่
สหรัฐฯ ใหกับประเทศสิงคโปรและชิลี ทั้งนี้ สหรัฐฯ ใหโควตาแกสิงคโปรและชิลีจํานวน 5,400 คน
และ 1,400 คนตามลําดับ โดยโควตาที่ใหนเี้ ปนหนึ่งในจํานวนโควตาทั้งหมด 65,000 คนตอปที่สหรัฐฯ
จะใหแกผูที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด ดังนั้นประเทศใดที่ทําขอตกลง FTA กับ สหรัฐฯ ภายหลังจะมี
จํานวนโควตาที่เหลืออยูล ดลงเรื่อยๆ
กรณี ที่ไ ทยใหค วามสําคัญ ตอการเคลื่อ นยา ยบุ คคลในอาชีพพ อครัว นัก นวดบํ าบัด และผู
ใหบริการสปา เชนเดีย วกับขอตกลงทางการคาไทย-ออสเตรเลีย หรือ ขอตกลงที่กําลังเจรจากันอยู
ระหวางไทย-ญี่ปุน ก็มีความเปนไปไดสูงที่ไทยจะขอใหสหรัฐฯ ยอมรับ มาตรฐานอาชีพพอครัว นัก
นวดบําบัด และผูใหบริการสปาของไทยเชนกัน ซึ่งออสเตรเลียยอมรับมาตรฐานพอครัวไทยแลว แต
มาตรฐานการนวดบําบัดจะตองมีการทบทวนกันภายหลังอีกครั้ง สวนกรณี FTA ไทย-ญี่ปุนที่กําลังมี
การเจรจากันอยูนั้น ในการประชุมเจรจา JTEPA ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2548 ไดผลสรุปวา
ญี่ปุนพรอมอนุญาตใหพอครัว ไทยเขาเมืองและอยูทํางานไดโดยมีเงื่อนไขวาจะตองไดรับการรับรอง
มาตรฐานฝมือแรงงานระดับ 1 (ขั้นตน) และให Spa Manager (ในฐานะ investor/ manager) และผู
ฝก สอนดานสปา (ในฐานะ instructor) เขาเมืองและอยูทํางานได แตสว นของ spa therapist ฝาย
ญี่ปุนตกลงที่จะหารือตอหลังจากความตกลงฯ มีผลใชบังคับเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน เพื่อใหไดขอยุติ
ภายใน 2 ป
8.5.3 การแขงขันของสํานักงานวิชาชีพ
สํานั ก งานวิชาชีพ ของไทยจะไดรับผลกระทบจากการเปด เสรี ในกรณีที่ ไทยอนุ ญาตใหนัก
วิชาชีพตางชาติสามารถเขามาทํางานในประเทศไทยไดเทานั้น ซึ่งปจจุบันยังไมมีขอตกลงในลักษณะนี้
อยางไรก็ตาม คณะวิจัยขอวิเคราะหในกรณีที่ไทยอนุญาตใหนักวิชาชีพตางชาติเขามาทํางาน
ในไทยได เพื่อเตรียมความพรอมในการแขงขันตอไป กลาวคือ กรณีสํานักงานบริการวิชาชีพอเมริกัน
ที่ใหบริการดานกฎหมาย บัญชี วิศวกรรม และสถาปตยกรรม ที่มีขนาดเล็กใกลเคียงกับของไทยเขาสู
ตลาดในประเทศไทย โดยมีกลุมเปาหมายที่เปนลูกคาตางชาติเชนเดียวกัน จะทําใหเกิด การแขงขัน
ระหวาง SMEs ของไทยและตางชาติ ในกรณีนี้คณะวิจัยมีความเห็นวา หากกลุม ลูกคาเปนคนตางชาติ
นาจะหันไปใชบริการ SMEs ที่เปนบริษัทตางชาติมากกวา เพราะสามารถสื่อสารใหเขาใจไดงายกวา
สวน SMEs ของไทยที่แตกอนเนนกลุมลูกคาตางชาติอาจจะตองหันเหไปหากลุมลูกคาที่เ ปนคนไทย
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เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะมีผ ลกระทบตอเนื่องไปยัง SMEs ที่เนนลูก คาคนไทยเดิมอยูแ ลว ทําให SMEs
ไทยเขามาแขงขันกันเองในตลาดเพิ่มมากขึ้น25
สําหรับโอกาสที่สํานักงานวิชาชีพของไทยจะใชประโยชนจาก FTA ในการขยายกิจ การไปยัง
สหรัฐฯ นาจะอยูในลักษณะการใหบริการเฉพาะดาน เชน การเปนที่ปรึกษาดานกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับ กฎหมายไทย หรือการไปรับ งานตา งประเทศในลั กษณะเฉพาะกิ จ เช น การออกแบบตกแต ง
รานอาหารไทยหรือธรุกิจสปาในสไตลเขตรอน ซึ่งไทยนาจะมีความคุนเคยและมีประสบการณในการ
ออกแบบตกแตงดานนี้เปนอยางดี แตไทยไดใหความสําคัญที่จะเขาไปขยายธุรกิจในตลาดแถบเอเซีย
(เชน สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย เปนตน) มากกวาประเทศสหรัฐฯ ดังนั้น SME ไทย คงไมได
ประโยชนจากการเปดเสรี FTA ไทย-สหรัฐฯ เทาใดนัก

8.6 ขอเสนอแนะ
จากผลกระทบที่ เ กิด ขึ้ นจากการเป ดเสรี ทวิ ภ าคีระหวางไทยกับ สหรั ฐฯ รั ฐบาลไทยควร
ดําเนินการดังตอไปนี้
• พัฒนากฎระเบียบในการกํากับดูแลวิชาชีพ สรางมาตรฐานบริการวิชาชีพที่ยอมรับ
โดยสากล รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการเรี ย นให ส อดคล อ งกั บ นานาประเทศ
เนื่องจากประเทศไทยมีสภาวิชาชีพตางๆ ที่คอยกํากับ ดูแลวิชาชีพเปนการเฉพาะ
แล ว เช น สภาวิ ช าชี พ บั ญชี สภาวิ ศ วกร สภาสถาปนิก และสภาทนายความ
ดังนั้นหนวยงานเหลานี้จึงควรมีบทบาทในการเตรีย มพรอมรับ การแขงขันจากการ
เปดเสรี
• พัฒ นาทั ก ษะด า นภาษาต างประเทศให กับ นั ก วิชาชีพ ของไทย เนื่ องจากการไป
ทํางานยังตางประเทศของนักวิชาชีพไทยจําเปนอยางยิ่งที่ตองสื่อสารกับชาวตางชาติ
ใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน หรือในกรณีที่นักวิชาชีพไทยตองการทํางานในบริษัท
ตางชาติที่ตั้งอยูในประเทศไทย ก็จะตองมีทักษะภาษาตางประเทศที่คอนขางดี
• พัฒ นาความรู ท างด านวิ ชาชี พเพิ่ม เติ ม แม นัก วิ ชาชี พ ไทยจะมี ค วามรู พื้ นฐานที่
เพียงพอแลว แตยังจําเปนตองมีการฝก อบรมพัฒนาความรูเพิ่มเติม เพราะความรู
ทางดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม กฎหมาย หรือบัญชี มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุค
สมัย ซึ่งเปนหลักเกณฑที่สหรัฐฯ ใหความสําคัญในขอตกลงทวิภาคีเชนกัน
• พั ฒ นากระบวนการต อใบอนุ ญาตประกอบอาชี พ มากกว า จะยื่ น เอกสารขอต อ
ใบอนุญาตเพียงอยางเดียว เชน กําหนดใหตองผานการฝกอบรม สัมมนา หรือการ
ทํากิจกรรมบริการวิชาชีพครบตามหลักสูตรเพิ่มเติม
• สงเสริมใหนักวิชาชีพไทยและอเมริกันทํางานรว มกันในบริษัท เพื่อไมใหนักวิชาชีพ
ของสองประเทศแยงงานกันทํา โดยแตละคนสามารถรวมกันทํางานตามความถนัด
ของตนเองได
25

จากการสัมภาษณผูใหบริการดานบัญชีขนาดเล็กของไทย
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• จํากัดใหสํานักงานวิชาชีพอเมริกันเนนใหบริการเฉพาะกลุมลูกคา เชน ใหคําปรึก ษา
กฎหมายแกคนตางชาติ หรือ เปนที่ปรึกษากฎหมายระหวางประเทศ เปนตน
• สงเสริมการรวมกลุมของ SMEs ที่มีศักยภาพ เพื่อขยายธุรกิจไปตางประเทศ
• ศึกษาความตองการนักวิชาชีพ (Demand) และปริมาณนักวิชาชีพ (Supply) ที่มีอยู
ในตลาดแรงงานไทยวามีนักวิชาชีพเพียงพอหรือเกินความตองการเพียงใด เพื่อให
สามารถปรั บ โครงสร า งตลาดแรงงานในสาขาวิ ชาชี พ นี้ไ ดทั นกั บ เหตุ ก ารณ ที่ จ ะ
เกิดขึ้นในอนาคต

