
 

 

 

ความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการ หรือ GATS น้ันมีกรอบการเจรจาในการเปดตลาด
ครอบคลุมสาขาบริการ 12 สาขา ซึ่งหนึ่งในน้ันคือสาขาบริการธุรกิจ (Business Service) รวมถึง
บริการวิชาชีพดวย  ในหลายประเทศมักจะสงวนบริการวิชาชีพน้ีใหเปนอาชีพของคนในชาติ ดวย
เหตุผลเพ่ือความม่ันคงของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการคุมครองผูบริโภค เปนตน  
แตปจจุบันไดมีความพยายามท่ีจะลดขอจํากัดในการประกอบกิจการวิชาชีพ และการเคลื่อนยาย
บุคลากรดานวิชาชีพระหวางประเทศทั้งในการเจรจาระดับพหุภาค ีและระดับทวิภาค ี 

การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการ ความตกลงการคาเสรีทวภิาคี
ระหวางไทย-ออสเตรเลีย, สหรัฐอเมริกา-สิงคโปร และสหรัฐอเมริกา-ชิลีในเร่ืองบริการวิชาชีพ  เพ่ือ
วิเคราะหถึงแนวทางของกรอบการเจรจาการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ ท่ีกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต และศกึษา
วาการเปดเสรีบริการวิชาชีพจะมีผลกระทบตอธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยหรือไม  ใน
การศึกษาคร้ังน้ี จะเนนศึกษาใน 4 สาขาอาชีพ คือ บัญชี สถาปตยกรรม วิศวกรรม และกฎหมาย 
เน่ืองจากสาขาอาชีพเหลานี้มีหลักความรูพ้ืนฐานท่ีคลายคลึงกันท่ัวโลกยกเวนวิชาชีพกฎหมายทีแ่ตละ
ประเทศอาจใชระบบกฎหมายที่แตกตางกัน ทําใหผูประกอบกิจการวิชาชีพ และผูไดรับใบอนุญาตอาจ
มีโอกาสเคลื่อนยายการลงทุนและบุคลากรไปประเทศอื่นได 

8.1 ภาพรวมของบริการวิชาชีพ  

8.1.1 กฎหมายที่เกี่ยวของกับบริการวชิาชีพในประเทศไทย 

ในการศึกษาคร้ังน้ี จะเนนศึกษาเฉพาะวิชาชีพนักบัญชี วิศวกร สถาปนิก และนักกฎหมาย 
(รวมถึงผูใหคําปรึกษาดานกฎหมาย)   กฎหมายบริการวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ มีดังตอไปน้ี 

• พ.ร.บ. การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 (พ.ร.ฎ. กําหนดงานในอาชีพและวชิาชพีท่ี
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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การศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับบริการวิชาชีพแบงได 2 สวน คือ สวนแรกจะเกี่ยวของกับ
บริการของนักวิชาชีพ  และสวนท่ีสองจะเกี่ยวของกับสํานักงานบริการวิชาชีพตางๆ ดังรายละเอียด
ดังนี ้

 ในมาตรา 6 ตาม พ.ร.บ. การทํางานของคนตางดาว พ.ศ 2521 ไดหามคนตางดาวทํางานใน 
39 อาชีพสงวนเวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมแรงงานหรือเจาพนักงานซ่ึงอธิบดีมอบหมาย ซ่ึง
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพท่ีหามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522   อาชพี
สงวนนั้นหมายรวมถึงอาชีพบัญชี  วิศวกรรมสาขาโยธา สถาปตยกรรม  กฎหมาย เปนตน    ดงัน้ันคน
ตางชาติที่เขามาในประเทศไทยไมสามารถเปนนักบัญชี  วิศวกรโยธา สถาปนิก และนักกฎหมายได   
แมกฎหมายวิชาชีพเฉพาะไดเปดชองใหผูที่ไมมีสัญชาติไทยสามารถใหบริการในประเทศไทยไดแลวก็
ตาม โดยแตละบริการวิชาชีพมีการกําหนดคุณสมบัตินักวิชาชีพดังน้ี1  (ดูคุณสมบัติของผูรับใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพดังตารางท่ี 8.1)   

Ø กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับบริการบัญชี 

กฎหมายวิชาชีพทางบัญชีกําหนดใหนักบัญชีท่ีจะสามารถสอบบัญชีไดจะตองเปนผูสอบบัญชี
ท่ีไดรับอนุญาต (Certified Public Accountant หรือ CPA) ซ่ึงสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแหงประเทศไทยเปนผูจัดสอบใบอนุญาต โดยมีวิชาสอบ 4 วิชา คือ บัญชี, การสอบบัญชี, 
กฎหมายที่ใชในวิชาชีพบัญชี และการใชคอมพิวเตอรในการจัดทําและตรวจสอบบญัชี โดยผูมีสทิธิส์อบ
ใบอนุญาต จะตองเปนสมาชิกสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย, มีวุฒิ
ปริญญาตรีดานการบัญชีจากสถาบันท่ีสมาคมฯ รับรอง,  มีประสบการณสอบบัญชี 5 ปขึ้นไป และเขา
หลักสูตรอบรมท่ีจัดโดยสมาคม เปนตน 

นอกจากน้ี แมกฎหมายอนุญาตใหผูท่ีไมมีสัญชาติไทยเปนผูสอบบัญชี และผูตรวจบญัชีได แต
กฎหมายกําหนดวาตองมีความรูภาษาไทยเพียงพอท่ีจะทําบัญชีหรือรายงานเปนภาษาไทยได  จึงถือ
เปนขอจํากัดทางออมท่ีจะกีดกันคนตางชาติไมใหสามารถทํางานในไทยได เพราะคงเปนเร่ืองยากท่ีคน
ตางดาวจะสามารถรูภาษาไทยไดอยางถองแท  ปจจุบันคาดวามีผูสอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย
จํานวน 3,000 กวาคน ซ่ึงยังถือวามีจํานวนคอนขางนอย 

Ø กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับบริการวิศวกรรม 

ตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละสาขาม ี4 ระดับ คือ 

1. ภาควีศิวกรพิเศษ (Corporate Engineer) สามารถอํานวยการกอสรางได แตไมสามารถ
ออกแบบได2 

                                            
1 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย. รายงานฉบับที ่1 โครงการศึกษาการลงทุนและการเปดเสรีภาคบริการในการ
เจรจา JTEPA ระยะที ่2. 2548 
2 เนนสําหรับผูที่จบการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี (โดยเฉพาะ ปวช. และปวส.) 
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2. ภาควีศิวกร (Associate Engineer) สามารถออกแบบการกอสรางอาคารไมเกิน 3 ช้ัน 
และอํานวยการกอสรางได 

3. สามัญวศิวกร (Professional Engineer) สามารถออกแบบการกอสรางโดยไมจํากดัขนาด 
และอํานวยการกอสรางได 

4. วฒุวิศิวกร (Chartered Engineer) นอกจากจะสามารถออกแบบการกอสราง และ
อํานวยการกอสรางไดแลว ยังสามารถเร่ิมการกอสรางไดแมยังไมรับใบอนุญาตกอสราง 

ผูมีสิทธิ์ไดรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาท่ีควบคุมจะตองเปนสมาชิกสามัญ
ของสภาวิศวกร ซ่ึงจะตองมีสัญชาติไทย  แตคนตางดาวสามารถขอใบอนุญาตเปนภาควีศิวกรพิเศษได 
แตจะมีขอบเขตอํานาจหนาท่ีท่ีจํากัดกวาคนไทย  ณ วันท่ี 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 ผูประกอบวิชาชีพสถาปนิกมี 4 ระดับคอื   

1) ภาคีสถาปนกิพิเศษ (Corporate Architect)  ซ่ึงยังไมมีขอกําหนดแนชัดถึงขอบเขต
งานดานวิชาชพีท่ีสามารถดําเนินการได แตจดัเตรียมไวเพ่ือรองรับผูท่ีไมสําเร็จ
การศกึษาระดบัปริญญาตรีเปนหลกั และสําหรับคนตางดาวในกรณีที่มีการเปดเสรี 

2) ภาคีสถาปนกิ (Associate Architect) ซ่ึงสามารถลงนามรับรองในโครงการกอสราง
พ้ืนที่ไมเกิน 1,000 ตารางเมตร และการออกแบบภูมิทศันขนาดไมเกิน 50 ไร 

3) สามัญสถาปนิก (Professional Architect) ซ่ึงสามารถลงนามรับรองในโครงการ
กอสราง และออกแบบพื้นท่ีภูมิทัศนโดยไมจาํกดัขนาดพ้ืนท่ี 

4) วฒุิสถาปนกิ (Chartered Architect) ซ่ึงสามารถลงนามรับรองในโครงการกอสราง
โดยไมจาํกดัขนาดพ้ืนท่ี และเร่ิมกอสรางไดแมยังไมไดรับใบอนุญาตกอสราง 

ผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิกท่ีเปนบุคคลธรรมดาตองเปนสมาชิกสามัญหรือ
สมาชิกวิสามัญของสภาสถาปนิก และถาขาดจากสมาชิกภาพเม่ือใดใหใบอนุญาตของผูน้ันสิ้นสุดลง 
นอกจากน้ี ผูมีสิทธิ์ไดรับใบอนุญาตจะตองเปนสมาชิกสามัญของสมาคมสถาปนิกสยาม ซ่ึงจะตองมี
สัญชาติไทย   ทั้งนี้ ในการสอบเพ่ือรับใบอนุญาต ผูขอรับใบอนุญาตตองสอบ 6 ชุดวิชา คือ ออกแบบ
สถาปตยกรรม, วัสดุและวิธีการกอสราง, โครงสรางอาคาร, งานระบบอาคาร, วิชาปฏิบัติวิชาชีพ
สถาปตยกรรม, ความรูพ้ืนฐานทางสถาปตยกรรม และตองไดคะแนนแตละชุดวิชาไมต่ํากวารอยละ 60  

ในกรณีท่ีเปนคนตางชาติกอ็าจสามารถเขามาทํางานเปนภาคีสถาปนิกพิเศษไดหากสภา
สถาปนิกออกขอบังคับใหสามารถทํางานไดในลักษณะคลายคลึงกับขอบังคับของสภาวิศวกรท่ี
กําหนดใหคนตางดาวสามารถเปนภาคีวศิวกรพิเศษได 

ในป 2548  ไทยมีสถาปนิกท่ีไดรับใบอนุญาตท่ีเปนภาคีสถาปนิกจํานวน 10,235 คน สามัญ
สถาปนิกจํานวน 2,076 คน และวุฒิสถาปนิกจํานวน 482 คน 
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Ø กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับบริการทางกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 กําหนดวาผูที่สามารถเปนทนายวาความในศาล 
และลงนามรับรองในนิติกรรมสัญญา จะตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ (ตั๋วทนาย) ซ่ึง
ออกโดยสภาทนายความ3  ซ่ึงผูมีสิทธิ์รับใบอนุญาตจะตองมีสัญชาติไทย สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทางกฎหมายจากสถาบันท่ีสภาทนายความรับรอง ตองสอบและฝกงานเปนภาษาไทย และ
ตองผานการฝกอบรมมารยาททนายความท่ีจัดโดยสภาทนายความ4    

ดวยขอจํากัดดังกลาว นักกฎหมายตางชาติจึงไมสามารถใหบริการกฎหมายในนาม “ท่ีปรึกษา
กฎหมาย” ได แตในทางปฏิบัติ นักกฎหมายตางชาติก็ยังเขามาทํางานไดโดยใชช่ืออ่ืนแทน เชน  
“ท่ีปรึกษาการลงทุน” และ “ท่ีปรึกษาธุรกจิตางประเทศ” เปนตน โดยท่ัวไป นักกฎหมายตางชาติจะเขา
มาใหบริการตรวจสอบนิติกรรมตางๆ เชน สัญญาการรวมทุน และการซ้ือขายยอดใหญๆ เปนตน  โดย
เขามาประกอบวิชาชีพในระยะส้ัน  ไมไดมาอยูประจํา และไมมีความจําเปนท่ีจะตองมาตั้งสํานักงานใน
ประเทศไทย เพราะสามารถรับคาปรึกษาเปนรายชั่วโมงอยูแลว  

กลาวโดยสรุปแลว หากประเทศไทยตองการเปดเสรีโดยใหคนตางดาวที่เปนนักบัญช ีวิศวกร 
และสถาปนิกสามารถเขามาทํางานในประเทศไทยได  รัฐก็สามารถดําเนินการโดยการแก 
พระราชกฤษฎีกาท่ีกําหนดหามคนตางดาวทํางานเพียงอยางเดียวเทานั้น เน่ืองจากกฎหมายวิชาชีพ
เฉพาะไดรองรับการเปดเสรีน้ีอยูแลวโดยอนุญาตใหคนตางชาติสามารถประกอบวิชาชีพเหลานั้นได 
ยกเวนอาชีพทนายความท่ีกําหนดใหตองมีสัญชาติไทยเทาน้ัน 

สําหรับการลงทุนของสํานักงานบริการวิชาชีพตางชาติน้ัน   พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคน
ตางดาว พ.ศ. 2542  ไดหามผูประกอบธุรกิจตางดาวประกอบกิจการแขงกับคนไทยในธุรกิจท่ียังไมมี
ความพรอมท่ีจะแขงขัน ซ่ึงรวมถึงบริการกฎหมาย บัญชี วิศวกรรมและสถาปตยกรรมตามที่ระบุไวใน
บัญชีสาม ยกเวนจะไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนตางดาว หรือขออนุญาตจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  
หรือมีสนธิสัญญาท่ีอนุญาตใหทําได เชน สนธิสัญญาทางไมตรีไทย-สหรัฐอเมริกา  หรือมีการรวมลงทุน
กับหุนสวนคนไทย โดยตางชาติถือหุนไมเกินรอยละ 49  

                                            
3 กอนพรบ.ทนายความป 2528 เนตบัิณฑิตยสภาเปนผูออกใบอนุญาต 
4 ขอมูลจากสภาทนายความแจงวา มีทนายความไทยในประเทศไทย 46,472 คน ณ วันที่ 15 กุมภาพนัธ 2548  
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ตารางที ่8.1 สาระสําคัญของกฎหมายที่เกีย่วของกับบรกิารวิชาชพี 
กฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

พ.ร.บ.การทาํงานของ
คนตางดาว พ.ศ. 
2521  

• หามคนตางดาวทาํงานใน 39 อาชีพสงวน ไดแก งานดานบัญชี  กฎหมายยกเวนงานชัน้
อนุญาโตตุลาการ วิศวกรรมโยธา สถาปตยกรรม  มัคคุเทศก เปนตน (มาตรา 6) 

• ใบอนุญาตทีอ่อกใหแกคนตางดาวเขามาทํางานชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองใหมีอายุเทา
ระยะเวลาที่คนตางดาวไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร  สวนใบอนุญาตที่ออกใหแกคนตางดาวตาม
กฎหมายการสงเสริมการลงทนุฯ หรือกฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมใหมีอายุเทาระยะเวลาที่ไดรับ
อนุญาตใหเขามาทาํงานตามกฎหมายนัน้ ๆ (มาตรา 13) 

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

• กฎหมายนี้ใชบังคับกับคนตางดาวที่ถือหุนรวมกันตั้งแตรอยละ 505  ในทางตรงกันขามกรณีที่คน
ตางชาติถือหุนไมเกนิรอยละ 50 จะไมเขาขายกฎหมายนี้ซึ่งหมายความวาสามารถประกอบกิจการใดๆ 
ก็ไดในประเทศไทยหากไมมีกฎหมายเฉพาะใดกําหนดหามไว 

• คนตางดาวที่ถือหุนรวมกันตั้งแตรอยละ 50  หามประกอบธุรกิจตามที่กําหนดไวในบัญชหีนึ่ง บัญชีสอง
เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก รมว.โดยการอนุมัติของ ครม.  และบัญชีสามเวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
อธิบดีโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ ซึ่งในบัญชีสามไดหามคนตางดาวประกอบกิจการในธุรกิจที่
คนไทยยังไมมีความพรอมที่จะแขงขัน เชน การทํากิจการบริการทางบัญช ี การทํากิจการบริการทาง
กฎหมาย การทาํกิจการบริการทางสถาปตยกรรม และการทํากิจการบริการทางวิศวกรรม  (มาตรา 8) 

• ในกรณทีี่มีเงื่อนไขของสนธิสัญญา (เชน Treaty of Amity) เร่ืองคนตางดาวใหเปนไปตามสนธิสัญญานั้น 
จะไมบังคับใชตามกฎหมายประกอบธุรกิจของคนตางดาว (มาตรา 10) 

• เง่ือนไขทนุข้ันต่ําที่คนตางดาวใชในการเร่ิมตนประกอบธุรกิจในประเทศไทยตองมีจํานวนไมนอยกวา 2 
ลานบาท  ในกรณทีีเ่ปนธุรกิจที่ตองไดรับอนุญาตตามบัญชทีายพระราชบัญญัติ จะตองมีทุนข้ันต่ําไม
นอยกวา 3 ลานบาท (มาตรา 14) 

• คนตางดาวที่เปนกรรมการ ผูจัดการ หรือผูรับผิดชอบในการดําเนนิงานของนิติบุคคลสามารถเขามา
ทํางานในไทยไดเปนการชั่วคราว (มาตรา 16) 

 
พ.ร.บ.คนเขาเมือง 
พ.ศ. 2522 

คนตางดาวที่เขามาชั่วคราว จะตองเขามาเพือ่ 
1. การธุรกิจ(อยูไดไมเกิน 1 ป)  
2. การลงทุนที่ไดรับความเหน็ชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่เก่ียวของ (อยูไดไมเกิน 2 ป)  
3. การลงทุนหรือการอื่นทีเ่ก่ียวกับการลงทนุภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน (ตาม

ระยะเวลาคณะกรรมการ BOI อนุญาต)  
4. การปฏิบัติงานดานชางฝมือหรือผูเชี่ยวชาญ(อยูไดไมเกิน 1 ป)  
โดยการทํางานในขอ 1 2 และ 4 กรณีจําเปนที่ตองอยูตอ จะสามารถตออายุอยูตอไดคร้ังละไมเกิน 1 ป 
(มาตรา 34-35) 
 

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

ผูสอบบญัชีรับอนุญาต   ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. เปนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญช ี
2. มีอายุไมต่ํากวา 20 ป 
3. มีสัญชาติไทย หรือในกรณเีปนผูไมมีสัญชาติไทยจะตองมีความรูภาษาไทยดีพอที่จะสามารถสอบบัญชี

และจัดทํารายงานเปนภาษาไทยได และมีภูมิลําเนาในประเทศไทย และไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายวา
ดวยการทํางานของคนตางดาว 

 

                                            
5 กฎหมายนี้ใชบังคับกับคนตางดาว ซึ่งเปน 1) บคุคลที่ไมมีสัญชาติไทย  2) นิติบุคคลที่ไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย  3) นิติ
บุคคลที่จดทะเบียนในประเทศโดยโดยมีบุคคลตาม (1) หรือ นิติบุคคลตาม (2) เปนผูถือหุนรวมตั้งแตรอยละ 50 
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กฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 
4. ผานการทดสอบ และการฝกหัดงานเปนเวลาตอเนื่องกันไมนอยกวา 3 ป และมีเวลาฝกหัดงานไมนอย

กวา 3,000 ชั่วโมง 
5. ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก…  
6. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
7. มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามอืน่ตามทีก่าํหนดในขอบังคบัสภาวิชาชีพบัญชี (คือ ไมเปนผูมี

ความประพฤติเสื่อมเสีย ไมเปนบคุคลวิกลจริต และไมประกอบอาชีพอืน่ที่ไมเหมาะสม หรือทาํใหขาด
ความเปนอิสระในหนาที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 
ผูทําบัญชี   ตองมีคุณสมบัติดังนี้  
1. เปนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี หรือผูข้ึนทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพบัญช ี
2. มีภูมิลําเนาหรือถิน่ที่อยูในประเทศไทย 
3. มีความรูภาษาไทยเพียงพอที่จะทําบัญชีเปนภาษาไทยได 
4. ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก…  
5. มีคุณวุฒิการศึกษาตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญช ี
6. ไมมีลักษณะตองหามอืน่ ตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (เชน ในกรณีคนตางดาวจะตองมี

ความรูเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากรของไทย) 
 

พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 
2542 

ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตละสาขามี 4 ระดับ คือ (1) วุฒิวิศวกร (2) สามัญวิศวกร (3) ภาคีวิศวกร 
และ (4) ภาคีวิศวกรพิเศษ6 โดย 
 
ภาคีวศิวกร   ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. เปนสมาชิกสามัญสภาวิศวกร (ตองมีสัญชาติไทย) 
2. มีอายุไมต่ํากวา 18 ป  
3. มีสัญชาติไทย  
4. มีความรูในวิชาชีพวิศวกรรมโดยไดรับปริญญา, ประกาศนียบัตร หรือวุฒบิัตรเทียบเทาปริญญา ในสาขา

วิศวกรรมศาสตรที่สภาวิศวกรรับรอง 
5. ไมเปนผูประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันนาํมาซึ่งความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ  
6. ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงทีสุ่ดใหจําคุก เวนแตความผิดที่กระทําโดยประมาท หรือลหุโทษ  
7. ไมเปนผูมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคที่กําหนดตามขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยโรค

ตองหาม… 
8. ผานการทดสอบความรูระดับภาคีวิศวกร และการอบรมและทดสอบความรูเกี่ยวกับความพรอมในการ

ประกอบวิชาชีพ 
ภาคีวศิวกรพิเศษ   ตองมีคุณสมบัติดังนี ้
1. กรณีเปนสมาชิกสามัญ จะตอง 1) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป 2) มีสัญชาติไทย และ 3) มีความรูในวิชาชีพ

วิศวกรรมโดยไดรับปริญญา, ประกาศนียบัตร หรือวุฒบิัตรเทียบเทาปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตรที่
สภาวิศวกรรับรอง 

2. กรณีเปนสมาชิกวิสามัญ (สําหรับผูไมมีสัญชาติไทย)  จะตอง 1) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป และ 2) เปน
ผูปฏิบัติงานเกี่ยวของกับวิชาชพีวิศวกรรม 3) มีหลักฐานของทางราชการทีอ่นุญาตใหอยูอาศัยใน
ประเทศไทยไมนอยกวา 6 เดือน มาประกอบการพิจารณา 

3. กรณีเปนสมาชิกสามัญและวิสามัญ จะตอง 

                                            
6 ระดับชั้นแรกของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จะอยูในระดับภาคีวิศวกร หรือระดับภาคีวิศวกรพเิศษ (เชน ในกรณีของ
คนตางดาว)  หลังจากมีประสบการณทํางานตามที่กําหนดแลว  เฉพาะระดับภาคีวิศวกรเทานัน้ที่สามารถทําการทดสอบเล่ือน
ระดับชั้นเปนระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกรไดตามลําดับ 



ขอตกลงเกี่ยวกับบริการวิชาชีพ   8-7 

กฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 
• มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตรหรือเทียบเทาข้ึนไป และจะตองมีผลงาน

ในลักษณะที่ย่ืนคาํขอไมนอยกวา 2 ป  หรือ 2) วุฒิ ปวส. หรือเทียบเทาทีเ่ก่ียวกับวิชาชีพวิศวกรรม 
ที่ผูย่ืนขอจะตองมีผลงานและประสบการณตรงกับลักษณะงานที่ขอไมนอยกวา 4 ป  หรือ 3) วุฒิ 
ปวช. หรือเทียบเทาทีเ่ก่ียวกับวิชาชพีวิศวกรรม ที่ผูย่ืนขอจะตองมีผลงานและประสบการณตรงกับ
ลักษณะงานที่ขอไมนอยกวา 6 ป  หรือ 4) วุฒิ ปวช. หรือเทียบเทาในสาขาอื่นที่ไมเกี่ยวกับวิชาชีพ
วิศวกรรมหรือวุฒิตํ่ากวาระดับ ปวช. จะตองมีผลงานในลักษณะงานที่ย่ืนคําขอไมนอยกวา 10 ป 

• ไมเปนผูประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันนาํมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพ  
• ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงทีสุ่ดใหจําคุก เวนแตความผิดที่กระทําโดยประมาท หรือ

ลหุโทษ  
• ไมเปนผูมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคที่กําหนดตามขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยโรค

ตองหาม… 
• ผานการทดสอบความรูระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และการอบรมและทดสอบความรูเกี่ยวกับความ

พรอมในการประกอบวิชาชพี 
 
สามัญวิศวกร    ตองแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคี
วิศวกรไมนอยกวา 3 ป 
 
วุฒิวิศวกร    ตองแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญ
วิศวกรไมนอยกวา 5 ป 
 
กลาวโดยสรุป  ผูขอรับใบอนุญาตทีเ่ปนบุคคลธรรมดา จะตองมีคุณสมบัติดังที่กลาวมาขางตน คือ 1) เปน
สมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญของสภาวิศวกร  2) มีสัญชาติไทย  ในกรณีเปนผูไมมีสัญชาติไทยจะตอง
เปนผูปฏบัิติงานเกี่ยวของกับวิชาชีพวิศวกรรมและมีหลักฐานของทางราชการที่อนุญาตใหอยูอาศัยในประเทศ
ไทยไมนอยกวา 6 เดือน มาประกอบการพิจารณา  เปนตน 
 
ผูขอรับใบอนุญาตทีเ่ปนนิติบุคคลไมวาจะเปนนิติบุคคลซึ่งมีทนุเปนของคนตางดาวจํานวนเทาใด  จะตองมี
คุณสมบัติดังนี ้
(1) มีสํานักงานใหญต้ังอยูในราชอาณาจักร 
(2) นิติบุคคลนัน้ตองมีผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ดังตอไปนี้  

• ผูเปนหุนสวนของหางหุนสวนจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง หรือ 
• กรรมการของบริษัทจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง หรือ 
• สมาชิกในคณะผูบริหารของนิติบุคคลจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง หรือ 
• หุนสวนผูจัดการของหางหุนสวน หรือ 
• กรรมการผูจัดการของบริษัท หรือ 
• ผูมีอํานาจบริหารแตผูเดียวของนิติบุคคล 

(3) ไมเปนนิติบุคคลผูตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลมละลาย  
(4) ไมดําเนินการหรือประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ  
(5) ไมเขาขายลักษณะตองหามอ่ืน 

พ.ร.บ. สถาปนิก พ.ศ. 
2543 

ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมแตละสาขามี 4 ระดับ คือ (1) วุฒิสถาปนิก (2) สามัญสถาปนิก (3) 
ภาคีสถาปนิก และ (4) ภาคีสถาปนิกพิเศษ โดยคนตางดาวสามารถเปนภาคีสถาปนิกพิเศษไดเชนเดียวกับ
ภาคีวิศวกรพิเศษ 
ผูขอรับใบอนุญาตทีเ่ปนบุคคลธรรมดา จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้  
(1) เปนสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญของสภาสถาปนิก  
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กฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 
(2) มีสัญชาติไทย  ในกรณีเปนผูไมมีสัญชาติไทยจะตองมีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทย ที่ไดรับอนุญาตตาม

กฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว หรือไดรับสิทธกิารทํางานในโครงการของรัฐบาล องคการ
ความรวมมือระหวางประเทศ หรือไดรับเอกสิทธทิางการทูต หรือเคยไดรับใบประกอบวิชาชพี
สถาปตยกรรมควบคุมมากอน โดยตองมีความรูในวิชาชีพสถาปตยกรรม ต้ังแตปริญญาตรีข้ึนไปในวิชา
สถาปตยกรรมศาสตรที่สภาสถาปนิกรับรองตามประกาศสภาสถาปนิก หรือเทียบเทาตามมติของ
คณะกรรมการสภาสถาปนิก  

(3) มีอายุไมต่ํากวา 20 ป  
(4) ผานหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมแตละระดับในแตละสาขา

ตามที่กําหนดในขอบังคับสภาสถาปนิก  
(5) ผานการอบรมและทดสอบความรูเกี่ยวกับหลักปฏบัิติเบื้องตนในการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม 

ควบคุมและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสถาปตยกรรม ในหลักสูตรที่สภาสถาปนิกรับรอง  
(6) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงทีสุ่ดใหจําคุก… 
(7) ไมอยูในระหวางถูกศาลสั่งหามประกอบวิชาชีพ 
(8) ไมเปนผูตองหามมิใหย่ืนขอรับใบอนุญาตตาม มาตรา 65 วรรคแรกแหง พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ.2543 
 
ผูขอรับใบอนุญาตทีเ่ปนนิติบุคคลจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) มีสํานักงานใหญต้ังอยูในราชอาณาจักร  
(2) มีวัตถุประสงคในการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามที่ไดระบุไวในรายการจดทะเบียนนิติ

บุคคล หรือในหนังสือบริคณหสนธ…ิ 
(3) นิติบุคคลนัน้ตองมีผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ดังตอไปนี้  

• ผูเปนหุนสวนของหางหุนสวนจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง หรือ 
• กรรมการของบริษัทจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง หรือ 
• สมาชิกในคณะผูบริหารของนิติบุคคลจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง หรือ 
• หุนสวนผูจัดการของหางหุนสวน หรือ 
• กรรมการผูจัดการของบริษัท หรือ 
• ผูมีอํานาจบริหารแตผูเดียวของนิติบุคคล 

(4) จะตองมีผูซึ่งไดรับใบอนุญาตระดับที่ไมต่ํากวาสามัญสถาปนิกอยางนอยหนึง่คนเปนหุนสวน หรือเปน
สมาชิกในคณะผูบริหาร หรือเปนลูกจางประจําของนิติบุคคลนั้น  

(5) ไมมีบุคคลที่ตองหามตามมาตรา 65 วรรคสอง แหง พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ. 2543 เปนหุนสวน หรือเปน
กรรมการ หรือเปนผูบริหารของนิติบุคคลนั้น  

(6) ไมเปนนิติบุคคลผูตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลมละลาย  
(7) ไมเคยถูกสภาสถาปนิกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เพราะประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชพีสถาปตยกรรม 

เวนแตมีสิทธิขอรับใบอนุญาตใหมตามมาตรา 65 วรรคแรก แหง พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ. 2543 
พ.ร.บ. ทนายความ 
พ.ศ. 2528 

ผูขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตใหเปนทนายความ ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) อายุไมต่ํากวา 20 ป 
(3) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาทางนิติศาสตรหรือประกาศนียบัตรในวิชานิติศาสตร ซึ่ง

เทียบไดไมต่ํากวาปริญญาตรีหรืออนปุริญญาจากสถาบันการศึกษาซึ่งสภาทนายความเหน็วา
สถาบันการศึกษานั้นมีมาตรฐานการศึกษาที่ผูไดรับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรควร
เปนทนายความไดและเปนสมาชิกแหงเนติบัณฑิตยสภา 

ฯลฯ 
ที่มา: รวบรวมโดยคณะวิจัย 
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8.1.2 ตลาดบริการวชิาชีพในประเทศไทย 

การเปดเสรีใหบุคลากรตางชาติเขามาประกอบอาชีพในประเทศไทย หรือการท่ีบุคลากรของ
ไทยจะออกไปประกอบอาชีพในตางประเทศ จะตองคํานึงถึงสถานการณจํานวนบุคลากร (Supply) 
และความตองการกําลังคน (Demand) ในสาขาวิชาชีพตางๆ ในประเทศ เพ่ือพิจารณาถึงความ
เพียงพอกับความตองการบุคลากรในประเทศหรือมีปริมาณมากพอท่ีจะสงกําลังคนไปประกอบอาชีพ
ในตางประเทศ 

งานวิจัยของยงยุทธและคณะ (2545) พบวากําลังคนในสาขาวิศวกรรมศาสตรมมีากกวาความ
ตองการในตลาดดังตารางที ่8.2  ดังนั้นการสงวิศวกรไปประกอบอาชีพในตางประเทศนาจะเปนส่ิงท่ีดี
เพ่ือไมใหเกิดภาวะวางงานในประเทศ  แตปญหาสําคัญในการทํางานของวิศวกรไทยในตางประเทศ 
คือ ความสามารถในการแขงขันกับวิศวกรตางชาติ ทั้งในแงความรูทางดานวิศวกรรมในเชิงเทคนิค 
คุณสมบัติและมาตรฐานของวิศวกร7 และ การส่ือสารดวยภาษาตางประเทศ เปนตน  ในทางกลับกัน 
กรณีท่ีวิศวกรตางประเทศจะเขามาทํางานในประเทศไทยน้ัน นาจะเปนวิศวกรท่ีมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะดาน หรือมีประสบการณสูงเนื่องจากไทยมีกําลังคนในสาขาวิศวกรรมภายในประเทศมาก
เพียงพอแลว8   

การเขามาทํางานของวิศวกรตางประเทศจะตองขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม พ.ร.บ. 
วิศวกร พ.ศ.2542  ซ่ึงวิศวกรตางชาติสามารถเขามาทํางานในตําแหนงวิศวกรไดในทุกสาขายกเวน
วิศวกรโยธา  ตามกฎหมายกําหนดใหวิศวกรตางชาติจัดอยูในระดับ “ภาคีวิศวกรพิเศษ” ซ่ึงมีขอบเขต
อํานาจหนาท่ีแตกตางจาก ”ภาคีวิศวกร”  ดังท่ีไดเคยกลาวมาแลว  อีกท้ัง “ภาคีวิศวกรพิเศษ” จะตอง
ขอใบอนุญาตทํางานเปนการเฉพาะเร่ือง เชน การขอใบอนุญาตควบคุมงานกอสรางตึก 5 ช้ัน เปนตน  
หากตองการทํางานในลักษณะอ่ืนจะตองไปขอใบอนุญาตจากสภาวิศวกรใหม  สวน “ภาคีวิศวกร” น้ัน
จะมีใบอนุญาตเพียงใบเดียวซึ่งสามารถทํางานภายในขอบเขตขอบังคับของสภาวิศวกร9  ซ่ึงมขีอบเขต
งานท่ีทําไดมากกวาภาคีวิศวกรพิเศษ 

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2547  ประเทศไทยมีจํานวนภาคีวิศวกรพิเศษ 5,675 คน  โดยภาคี
วิศวกรพิเศษน้ีประกอบไปดวยคนไทย(วุฒิ ปวช. ปวส.) และคนตางดาว จากการสัมภาษณเจาหนาท่ี

                                            
7 ในกรณทีี่วิศวกรไทยตองการเขาไปทาํงานในประเทศญ่ีปุน จะตองผานการทดสอบข้ันสูงที่ญ่ีปุน หรือผูที่ตองการเขาทําการ
ทดสอบข้ันสูงจะตองมีประสบการณการฝกงานกับผูเช่ียวชาญ 4 ป หรือการเปนผูชวยวิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชพี 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 รองลงมาคือวิศวกรเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองกล 15 คน)   นักกฎหมายและที่ปรึกษากฎหมาย 
จํานวน 3 คน 
9 สวน “สามัญวิศวกร” และ “วุฒิวิศวกร” นัน้เปนระดับที่สูงกวาภาคีวิศวกร จะตองมีการสอบเล่ือนระดับช้ัน ซึ่งจะมีขอบเขต
หนาทีท่ี่มากกวาภาคีวิศวกร 
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สภาวิศวกร พบวา คนตางดาวที่เปนภาคีวิศวกรพิเศษนั้นมีจํานวนนอยมากที่เปนคนตางชาติ10   อีก
ท้ังจากขอมูลของสํานักบริหารแรงงานตางดาว พบวาวิศวกรอเมริกันที่เขามาทํางานในประเทศไทยมี
เพียง 87 คนเทาน้ัน โดยเขามาทํางานในตําแหนงวิศวกรปโตรเลียมมากท่ีสุดจํานวน 29 คน รองลงมา
คือวิศวกรเคร่ืองจักรกล  และวิศวกรไฟฟาอิเล็กทรอนิกส ตามลําดับ 

ตารางที ่8.2 ระดับความตองการกําลังคนสาขาวิศวกรรมศาสตรในป 2545 และ ป 2549  
อุปสงค อุปทาน อุปทานสวนเกิน สาขา 

ป 2545 ป  2549 ป 2545 ป  2549 ป 2545 ป  2549 
วิศวกรรมศาสตร 1,608 2,544 4,497 5,487 2,889 2,943 
 - - อุตสาหกรรม เครื่องกล โลหะ  949 1,509 2,972 3,626 2,022 2,117 
- - อิเล็กทรอนิกสและไฟฟา 372 583 921 1,124 548 541 
- - โครงสรางพื้นฐานและโยธา 63 100 253 309 190 209 
- - วิศวกรรมอ่ืนๆ  223 353 351 428 128 75 

ที่มา: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย. โครงการประยุกตใชรูปแบบการพัฒนากําลังคน (เพื่อสนับสนุนการปรับ
โครงสรางอุตสาหกรรม) (ฉบับปรับปรุง). 2545.  

สวนวิชาชีพทนายความ วิชาชีพการบัญชีและการตรวจสอบบัญชี และสถาปตยกรรม จากการ
ทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวของ พบวา ยังไมมีขอมูลทางสถิติเกี่ยวกับจํานวนความตองการกําลังคนใน
สาขาวิชาชีพเหลานี ้ 

อยางไรก็ตาม สําหรับวิชาชีพสถาปตยกรรมที่มีขอเรียกรองใหไทยพิจารณานักวิชาชีพ
สถาปนิกของประเทศอ่ืนใหสามารถเขามาทํางานรวมกับสถาปนิกไทย ในขณะเดียวกันไทยก็เรียกรอง
ใหประเทศอื่นยอมรับคุณสมบัติประสบการณวิชาชีพสถาปตยกรรมของไทย ซึ่งเปนขอเรียกรองท่ี
สอดคลองกัน นาจะสามารถตกลงกันไดในเร่ืองการยอมรับคุณสมบัติและประสบการณนักวิชาชีพ  
อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบการควบคุมวิชาชีพสถาปนิกของไทยกับรูปแบบของประเทศ
พัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา สิงคโปร (ดังรูปท่ี 8.1) พบวา การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปนิกของไทยน้ัน ผูท่ีไดรับปริญญาสามารถยื่นทดสอบความรูเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวชิาชีพได
ทันที และสามารถตอใบอนุญาตไดเร่ือยๆ ตลอดชีวิต ในขณะท่ีประเทศพัฒนาแลว การไดปริญญาเปน
เพียงคุณสมบัติเบื้องตนท่ีจะเขาสูระบบการฝกงาน  จากนั้นจะตองเรียนรูงาน 2-3 ป จึงจะมีสิทธิขอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  และท่ีสําคัญการตอใบอนุญาตจะตองเขารับการอบรม สัมมนา และรวม
กิจกรรมวิชาชีพครบตามหนวยกิตท่ีกําหนดเทานั้นจึงจะตอใบอนุญาตการประกอบวชิาชีพได ในขณะท่ี
ไทยไมมีระบบการพัฒนาความรูความสามารถระหวางประกอบวิชาชีพ (Internship)  

ดังนั้นการท่ีประเทศไทยเรียกรองใหประเทศอื่นยอมรับคุณสมบัติประสบการณสถาปนิกจาก
ไทย ประเทศไทยก็ควรจะมีมาตรฐานการออกใบอนุญาตที่เปนมาตรฐานสากลเทียบเทากับประเทศ
พัฒนาแลว และควรพัฒนารูปแบบการเพ่ิมพูนความรูและวิชาชีพหลังจากไดรับใบอนุญาตแลว เพ่ือให

                                            
10 ผูใหสัมภาษณไดคาดคะเนวา จํานวนวิศวกรตางดาวทีท่าํงานในประเทศไทยมีไมเกินรอยละ 5  เนื่องจากปจจุบันยังไมมีการ
เก็บขอมูลจํานวนภาคีวิศวกรพิเศษทีเ่ปนคนตางดาวอยางเปนระบบ 
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หลักสูตร ใบอนุญาต การตออายุ
ใบอนุญาต 

ตอใบอนุญาตได
เรื่อยๆ ตลอดชวิีต 

ตลอดชีวติ 

บัณฑิต
สถาปตยกรรม
(หลักสูตร 5 ป) 

(ทดสอบความรู) ขอใบอนญุาตประกอบ
วิชาชีพระดบัภาคี (5 ป) 

ระดับวุฒิ 

ระดับสามญั ไทย 

สถาปนิกมีการพัฒนาความรูความสามารถใหทันสมัยตลอดเวลาและสามารถแขงขันกับสถาปนิกชาว
ตางประเทศได  

แมสถาปนิกตางชาติท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะมีท้ังปริญญาและประสบการณการ
ทํางาน  แตก็ยังไมสามารถเขามาทํางานในประเทศไทยในปจจุบันได เนื่องจากขอจํากัดของกฎหมาย
การทํางานของคนตางดาว รวมถึงสภาสถาปนิกยังมิไดกําหนดขอบังคับเร่ือง “ภาคีสถาปนิกพิเศษ”  
ทําใหกฎหมายวิชาชีพสถาปนิกยังเปนอุปสรรคในการจางคนตางดาว 

รปูที ่8.1 เปรยีบเทียบรปูแบบการควบคมุวิชาชีพสถาปนิกของไทย สหรัฐอเมรกิา และสิงคโปร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ที่มา: รวบรวมจากบทความการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติของสถาปนิกไทย ใน เอกสารประกอบการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิชาชีพสถาปตยกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบวิชาชีพและ
แขงขันในระดับนานาชาติ 15-16 พฤษภาคม 2547. 

 
 
 
 
 

ประสบการณ 
และเรียนรูงาน

2-3 ป 

สหรฐั ,สิงคโปร 

บัณฑิต
สถาปตยกรรม
(หลักสูตร 5 ป) 

เขาสูระบบการ
ฝกงาน 

การตอใบอนญุาต
จะตองเขารบัการอบรม 
สัมมนา และรวม
กิจกรรมวิชาชีพครบ
หนวยกติท่ีกําหนด 
(สหรัฐ 500 หนวยกิต 
สิงคโปร  120 หนวย
กิต)   

ขอใบอนญุาตประกอบ 
วิชาชีพ (6 ป) 

ภายใตการควบคมุดูแล
ของสถาปนิกทีม่ี
ใบอนุญาต 



8-12                  การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา 

8.1.3 ตลาดบริการวชิาชีพในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

โดยท่ัวไปสหรัฐอเมริกาไมไดมีขอจํากัดในเร่ืองอาชีพท่ีสงวนไวสําหรับคนในชาติเหมือน
หลายๆ ประเทศ แตสหรัฐอเมริกาใหความสําคัญในเร่ืองคุณภาพของแรงงาน ดังน้ันแรงงานตางดาวจงึ
สามารถเขาไปทํางานไดเทาเทียมกับคนอเมริกัน ตราบเทาท่ีแรงงานตางดาวเหลาน้ีมี  คุณสมบัติ
ตามท่ีกฎหมายคนเขาเมืองกําหนดไว (Immigration Law) ดังนัน้แมวาสหรัฐอเมริกาจะกําหนดเง่ือนไข
ในการเขาสูประเทศของแรงงานตางดาว แตหากแรงงานสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีรัฐบาลสหรัฐฯ 
กําหนดไว ก็สามารถเขาไปทํางานในประเทศได โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติและประเภทวีซาสหรัฐฯ 
ดังนี ้

ก) คุณสมบัติของนักวชิาชพีอเมรกิัน 

แตละมลรัฐในสหรัฐฯ อาจกําหนดคุณสมบัติของนักวิชาชีพตางดาวท่ีแตกตางกัน แตมี
คุณสมบัติโดยรวมดังตารางที ่8.3  

ตารางที ่8.3 คุณสมบัติของนักวชิาชีพอเมรกิัน 

อาชีพ คุณสมบตัินักวิชาชีพ 
สถาปนกิ • มีวุฒิการศึกษาตามทีค่ณะกรรมการสถาปตยกรรมแหงชาติ (National Architectural 

Accrediting Board: NAAB)  รับรอง  คอื ศกึษาปริญญาตรีระยะเวลา 5 ป  และปริญญา
โท 2 ปหากจบ ป.ตรีดานที่เก่ียวของกับการออกแบบตกแตง และปริญญาโท 3.5  ป
สําหรับคนท่ีจบ ป.ตรีดานอืน่ 

• สําหรับผูจบการศึกษาดวยระบบการศึกษาของประเทศอืน่  จะตองยืน่แสดงรายละเอียด
การศึกษาแก NAAB เพ่ือประเมนิระดบัการศึกษาวาอยูในเกณฑท่ีกําหนดหรอืไม 

• ตองผานการทดสอบ ARE (Architectural Registration Examination) หรืออาจมีการ
สอบสมัภาษณดวย 

• ตองผานการฝกอบรมประมาณ 3 ป หรอืสถาปนกิตางชาติตองแสดงการฝกอบรมที่
เทียบเทาหรอืแสดงประสบการณทํางานหลัก 5 ปในดานท่ีเก่ียวของ 

• ไมมีเงือ่นไขดานภาษาในการเปนสถาปนิก 
วิศวกร • มีวุฒิการศึกษาตามทีค่ณะกรรมการวิศวกรรม (Accreditation Board for Engineering 

and Technology: ABET)  รับรอง  หรอืมปีระสบการณทํางานตามท่ีกําหนด 
• สําหรับผูจบการศึกษาดวยระบบการศึกษาของประเทศอื่น  จะตองย่ืนแสดงรายละเอียด

การศึกษาแก Engineering Credential Evaluation International (ECEI) ภายใต  
ABET เพ่ือประเมนิระดบัการศึกษาวาอยูในเกณฑท่ีกําหนดหรอืไม 

• ตองผานการทดสอบจํานวน 2 คร้ัง ไดแก ครั้งแรกเปนการทดสอบ Fundamentals of 
Engineering (FE) โดย FE เปนการสอบชวงใกลจะจบหรอืตอนจบ ป.ตรี  เมือ่ผานการ
ทดสอบแลวจะถือเปน Engineering Intern (EI) หรือ Engineering-in-Training (EIT)       
หลังจากนัน้วิศวกรที่ผาน FE  จะตองไปทํางานหาประสบการณซึ่งบางมลรัฐกําหนดให
ตองทํางานกบัผูท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรมแลวและตองมีประสบการณที่
เกี่ยวของโดยตรงกบังานท่ีจะตองรบัผิดชอบ   เมือ่มปีระสบการณทํางานตามทีกํ่าหนด
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อาชีพ คุณสมบตัินักวิชาชีพ 
แลว  จึงสามารถไปสอบคร้ังทีส่องได คอื การทดสอบ Principles and Practice of 
Engineering (PE)   เมือ่ผานการทดสอง PE แลวจึงจะไดรับใบอนุญาตประกอบวิศวกร 
(Professional engineer: P.E.) 

• มีประสบการณข้ันตํ่า 4 ปสําหรับผูท่ีมกีารศึกษาที่เปนท่ียอมรบัของ ABET  แต 
หลายมลรัฐอาจยอมรับผูท่ีมกีารศึกษาไมเปนไปตาม ABET แตตองมปีระสบการณ
ทํางาน 25 ป 

นักบัญช ี • มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ใชเวลาเรียน 4 ป) โดย 45 มลรัฐกําหนดใหมีระยะเวลา
ศึกษา 150 ชั่วโมง ซึ่งเริม่บังคับใชต้ังแตป 2001 

• ตองผานการทดสอบ Uniform CPA  ซึ่งบางรัฐอาจกําหนดใหตองสอบจริยธรรมและ
กฎระเบียบภายในทองถิน่ดวย 

• ตองมปีระสบการณทํางานตามท่ีแตละรัฐกําหนด กลาวคือ มี 37 รัฐท่ีกําหนด
ประสบการณมากกวา 2 ป,  มี 9 รัฐกําหนด 1 ป และ มีอกี 4 รัฐท่ีไมกําหนด
ประสบการณทํางาน 

• ไมมีเงือ่นไขดานภาษาในการเปน CPA 
• Uniform Accountancy Act กําหนดใหบริษัทบัญชี ตองมีผูถอืหุนที่ไดรับใบอนุญาต 

CPA จํานวนรอยละ 51 ของหุนท้ังหมด 
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) ประเภทวซีาของสหรัฐฯ11 

ตามกฎหมายคนเขาเมืองสหรัฐอเมริกาปจจุบัน อนุญาตใหคนตางดาวสามารถเขาเมืองได
ช่ัวคราว (Non-immigrant visa) เพ่ือไปทองเท่ียวหรือเพ่ือทํางานชั่วคราวในสหรัฐอเมริกา และในกรณี
ท่ีแรงงานตางชาติจะเดินทางเขาไปในฐานะลูกจางขององคกรท่ีมีสํานักงานในสหรัฐอเมริกา แรงงาน
ตางชาติจะตองดําเนินการยื่นขอวีซาตามประเภทของงาน ซึ่งมีวีซา 4 ประเภทที่เปนการขอเขาทํางาน
ในสหรัฐฯ ในจํานวนวีซาท้ังหมด 9 ประเภท12 

1) ประเภท H-1B Visa (Temporary Worker in Specialty Occupation)  

เปนวีซาประเภทท่ีออกใหแกผูเขาไปประกอบอาชีพเชี่ยวชาญพิเศษ (Specialty occupation) 
ซ่ึงมีคุณสมบัต ิคือ 1) เปนตําแหนงท่ีตองมีความเชี่ยวชาญท้ังในทางทฤษฎีและทางปฏิบัต ิ 2) ตองจบ

                                            
11 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, รายงานเบ้ืองตน เร่ือง 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  

http://www.dfat.gov.au
http://www.ncarb.org
http://www.ncees.org
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การศึกษาขั้นต่ําปริญญาตรี (4 ป) หรือเทียบเทาในสาขาเช่ียวชาญพิเศษ   โดยอาชีพท่ีสามารถขอวซีา 
H-1B  ไดแก   วิศวกร   สถาปนิก   นักบัญชี   นักกฎหมาย   นักคอมพิวเตอรและไอที   ครูโรงเรียน
และวิทยาลัย   ครู/อาจารยมหาวิทยาลัย   ผูดูแลดานสุขภาพ   นักวิเคราะหทางการเงิน   นักวเิคราะห
ดานระบบ   นักวิเคราะหดานการวิจัยตลาด   ท่ีปรึกษาดานการจัดการ   ท่ีปรึกษากฎหมาย
ตางประเทศ   พยาบาล   ศัลยแพทย   ทันตแพทย จิตแพทย   นักฟสิกส   นักวิทยาศาสตร   
บรรณาธิการและนักหนังสือพิมพ   และนักเขียนเชิงเทคนิค เปนตน13 

ในกรณีที่นายจางกําหนดใหตองสอบผานใบอนุญาตเพ่ือประกอบอาชีพ ผูยื่นคํารองขอวีซา
จะตองสอบผานตามหลักเกณฑท่ีมลรัฐกําหนด จึงจะมีสิทธิยื่นคํารองขอวีซา วีซาประเภทน้ีมีอายุคร้ัง
แรก 3 ปและตออายุไดอีก 3 ป รวมแลวสามารถทํางานในสหรัฐฯ ไดไมเกิน 6 ป   

ในป 2005 สหรัฐฯ มีโควตาสําหรับวีซาประเภท H-1B ใหแกประเทศท่ัวโลกรวม 65,000 
โควตาตอป โดยสหรัฐฯ ไดแบงโควตาสวนหนึ่งใหแกประเทศชิลีและประเทศสิงคโปรหลังจากทีไ่ดทํา
ความตกลงการคาเสรีทวิภาครีะหวางกันเปนจํานวน 1,400 และ 5,400 โควตาตอปตามลําดับ 

2) ประเภท E Visa (Trader and Investor)  

เปนวีซาที่สหรัฐอเมริกาออกใหเฉพาะแกประเทศท่ีมีขอตกลงตางตอบแทนกับสหรัฐอเมริกา
ซ่ึงรวมถึงประเทศไทย วีซาประเภทนี้แบงไดเปน 2 กลุม คือ E-1 (Treaty Trader) และ E-2 (Treaty 
Investor)14 

ในกรณีวีซา E-1 เปนการออกวีซาใหแก “ผูคาขาย”  โดยบุคคลท่ีมีสิทธไิดรับอนุมตัจิะตองเปน
ผูที่มีตําแหนงในระดับสูงหรือเช่ียวชาญพิเศษ  (Manager, Executive หรือ Employee with 
specialized knowledge)  ใน กิจการการคา และบริการเฉพาะบางประเภท เชน การเงินการ
ธนาคาร การบิน  ประกันภัย โทรคมนาคม การโฆษณา การบัญชี วิศวกรรมและการออกแบบ  ท่ี
ปรึกษาดานการจัดการ การทองเท่ียว และการถายโอนเทคโนโลยี (Technology Transfer)  เปนตน  
โดยผูขอวีซาตองมีคุณสมบัติ คือ 1) เปนบุคคลหรือกิจการของชาติท่ีมีขอตกลงระหวางกัน (Treaty 
Foreign National)  2) เปนกิจการท่ีทําการคากับประเทศสหรัฐฯ โดยมีตัวเลขทางการคาอยางมี
นัยสําคัญ (substantial trade) กลาวคือ มีรายไดจากการคาระหวางสหรัฐฯ กับประเทศคูสัญญา
มากกวารอยละ 50   3) ในชวงการขอวีซา ไดมีการคาระหวางกันอยูแลว   4) เปนผูบริหารระดับสูง 
หรือผูจัดการ หรือ มีความชํานาญพิเศษ ซึ่งมีความจําเปนตอการดําเนินงานขององคกร   5) ตองให
การยืนยันวาจะออกจากสหรัฐฯ เมื่อภาระหนาท่ีสิ้นสุด15  

                                            
13 ที่มา http://www.h1base.com/page.asp?id=204  
14 ประเทศที่มีขอตกลงกับสหรัฐอเมริกาที่ไดรับสิทธิพิจารณาประเภท วีซา E-1 จํานวน 54 ประเทศ และวีซา E-2 จํานวน 84 
ประเทศ ไดแก  อารเจนตินา, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, เบลเยียม, แคนาดา, ไตหวัน, โคลัมเบีย, คอสตา ริกา, เอสโตเนีย,  
เอธิโอเปย, ฟนแลนด, ฝร่ังเศส, เยอรมัน, ฮอนดูรัส, อิหราน, ไอรแลนด, อิตาลี, ญ่ีปุน, เกาหลี, ลัตเวีย, ไลบีเรีย, ลักเซมเบิรก, 
เม็กซิโก, เนเธอรแลนด, นอรเวย, 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  

http://www.h1base.com/page.asp?id=204
http://usvisa.com/e_visa.htm
http://usvisa.com/e_visa.htm
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 สวนกรณีวีซา E-2 เปนการออกวีซาใหแก “นักลงทุน”  โดยบุคคลท่ีมีสิทธิไดรับอนุมัติจะตอง
เปนผูท่ีมีตําแหนงในระดับสูงหรือเช่ียวชาญพิเศษ (Manager, Executive หรือ Employee with 
specialized knowledge)  ใน กิจการดานการลงทุน  โดยผูขอวีซาตองมีคุณสมบตั ิคอื 1) เปนบคุคล
หรือกิจการของชาติท่ีมีขอตกลงระหวางกัน 2) เปนบุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในสหรัฐฯ เกินกวา 
100,000 เหรียญสหรัฐฯ  3) เปนผูบริหารระดับสูง หรือผูจัดการ หรือ มีความชํานาญพิเศษ ซ่ึงมีความ
จําเปนตอการดําเนินงานขององคกร   4) ไมเปนการลงทุนเพ่ือแสวงหาสวนตางทางราคา (marginal) 
กลาวคือ ไมใชการลงทุนในตลาดหุน (Stocks and Securities) การลงทุนในสังหาริมทรัพย และการ
ฝากเงินในธนาคาร และจะตองเปนการลงทุนท่ีกอใหเกิดการจางงานคนอเมริกัน 5) เปนการลงทุนท่ีมี
อยูแลว หรืออยูระหวางการดําเนินการลงทุน   และ 6) ใหการยืนยันวาจะออกจากสหรัฐฯ เมื่อ
ภาระหนาท่ีสิ้นสุด 

โดยท่ัวไป วีซา E-1 จะมีอาย ุ2 ปและสามารถตออายุไดคราวละ 2 ป และหากพนกาํหนดแลว 
ประกอบกับผูถือวีซายังมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ ก็สามารถตออายุไดไมส้ินสุด   จากขอมูลในป 
2545 คนไทยไดรับวีซาประเภท E-1 มีจํานวนท้ังส้ิน 49 ราย และประเภท E-2 จํานวน 117 ราย  

3) ประเภท L-1 Visa (Intracompany Transferee) 

เปนวีซาที่สหรัฐอเมริกาออกใหแกผูบริหาร ผูจัดการ หรือผูเชี่ยวชาญตางดาวท่ีเปนลูกจางของ
บริษัทตางดาวซ่ึงมีกิจการอยูในสหรัฐอเมริกา การอนุมัติดังกลาวมีเงื่อนไขสําคัญคือ   ลูกจางตางดาว
ดังกลาวจะตองทํางานในบริษัทตางดาวท่ีตั้งอยูนอกหรัฐฯ เปนเวลาติดตอกัน 1 ปในชวงระยะเวลา 3 ป
กอนหนาท่ีจะยื่นขอวีซา โดยวีซาดังกลาวมีอายุ 3 ป และสามารถตออายุไดอีก 4 ปสําหรับผูบริหาร
และผูจัดการ  และตออายุได 2 ปสําหรับผูเชี่ยวชาญ 

4) ประเภท O Visa (Person of Extraordinary Ability)  

เปนวีซาที่ออกใหเฉพาะแกผูท่ีมีความสามารถพิเศษและเปนท่ียอมรับอยางสูงในวงการดาน
วิทยาศาสตร ศิลปะ การศึกษา บริหารธุรกิจ นักกีฬา หรือผูสรางกํากับภาพยนตร โดยผูที่ไดรับวีซา
ดังกลาวจะตองทํางานในสายงานท่ีเกี่ยวของในองคการหรือหนวยงานในประเทศสหรัฐอเมริกาเปน
เวลา 3 ป เชน เขามาเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ เขามาแสดงงานศลิปะในหอศลิปในสหรัฐฯ 
การขอวีซาประเภทน้ีจะตองมีหนังสือเปนลายลักษณอักษรจากกลุมหรือองคการท่ีมีบทบาทในงานท่ี
เกี่ยวของในสหรัฐอเมริกา วีซาดังกลาวมีอาย ุ3 ปและสามารถขอตออายุไดคราวละ 1 ป  

กลาวโดยสรุป  กรณีท่ีคนไทยจะเขาไปทํางานในสหรัฐฯ ก็สามารถทําไดหากผานคุณสมบัติ
ตามที่กําหนดในการขอวีซาดังที่กลาวมาแลว  สวนนักวิชาชีพของไทยก็ตองผานคุณสมบัติตามท่ี
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาตางๆ ของสหรัฐฯ กําหนด  
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8.2 การเปดเสรีตลาดบริการวิชาชีพภายใต GATS 

บริการวิชาชีพที่ไทยผูกพันการเปดตลาดมี 5 สาขาคือ กฎหมาย บัญชี สถาปตยกรรม 
วิศวกรรม และการวางผังเมืองและภูมิสถาปตยกรรม โดยประเทศไทยไดยื่นขอเสนอเบื้องตน (Initial 
Offer) ตอ WTO เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2546  ซ่ึงมีขอเสนอเบื้องตนตามหลักการ 2 ประการ คือ เร่ือง
การเขาสูตลาด (Market Access) และการประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) ในการศึกษา
สวนนี้จะพิจารณาขอเสนอเบื้องตนของไทยและสหรัฐฯ เพ่ือใชเปนกรอบการวิเคราะหในการเปดการคา
เสรีทวิภาคีระหวางสองประเทศในสวนตอไป เนื่องจากขอเสนอเบื้องตนนี้จะเปนขอเสนอในภาพรวมท่ี
ท้ังประเทศไทยและสหรัฐฯ จะตองใหขอผูกพันกับทุกประเทศภาคีสมาชิก (ดูตารางท่ี 8.4 ประกอบ) 
นอกจากน้ีคณะวิจัยยังไดศึกษาขอเรียกรองเบื้องตนของไทย และขอเรียกรองเบือ้งตนของประเทศอ่ืนท่ี
มีตอไทย เพ่ือใหทราบวาประเทศอื่นตองการใหไทยเปดเสรีเร่ืองใดเปนสําคัญ 

8.2.1 ขอเสนอเบ้ืองตน (Initial Offer) ของประเทศไทย 

ขอเสนอเบื้องตนน้ีจะแบงลักษณะของขอผูกพันไดเปน 1) ขอผูกพันแนวนอน และ 2) ขอ
ผูกพันเฉพาะ ดังรายละเอียดตอไปนี ้

ก) ขอเสนอตามขอผูกพันแนวนอนของไทย 

ในขอเสนอของประเทศไทยท่ีกําหนดใน Mode 3 คือ กําหนดใหตางชาติเขามาประกอบธุรกจิ
สํานักงานวิชาชีพไดโดยตองจดทะเบียนในรูปบริษัทในประเทศไทยซ่ึงมีตางชาติถือหุนไมเกินรอยละ 
49 และมีจํานวนผูถือหุนตางชาติไมเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด   

แตเงื่อนไขใน mode 3 น้ีไมใชกับประเทศสหรัฐฯ เนื่องจากไทยและสหรัฐฯ ไดทําสนธิสัญญา
ทางไมตรี(Treaty of Amity) ซ่ึงกําหนดใหผูลงทุนของประเทศหนึ่งสามารถไปลงทุนในอีกประเทศได
โดยถือหุนไดรอยละ 100 ยกเวน 6 สาขาบริการ16  

สวนใน Mode 4 คือ ไทยไมผูกพันเร่ืองการทํางานของคนตางดาว 1) ยกเวนผูเยี่ยมเยือน
ธุรกิจ 2) ผูโอนยายภายในกิจการ (หากเปนนักวิชาชีพในระดับสูงก็อาจเขามาในรูปแบบน้ีได แตจะอยู
ในรูปแบบของการเปนท่ีปรึกษามากกวาจะเปนผูปฏิบัติงาน) และ 3) ผูใหบริการตามสัญญา  การไม
ผูกพันใน mode 4 น้ีแสดงใหเห็นวาไทยยังคงยึดหลักกฎหมายการหามทํางานของคนตางดาวอยู ซ่ึง
กฎหมายนี้หามคนตางดาวทํางานเกือบทุกสาขาอาชีพท่ีอยูในภาคบริการ 

                                            
16 ไดแก  1) การธนาคารทีเ่กี่ยวกับการรับฝากเงิน 2) การสื่อสารคมนาคม  3) การขนสง 4) การแสวงหาประโยชนจากที่ดนิหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ 5) การคาภายในเกี่ยวกับผลิตผลทางเกษตรพ้ืนเมือง และ 6) การรับดูแลทรัพยสินเพือ่ประโยชนของ
ผูอื่น 
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 ข) ขอเสนอตามขอผกูพันเฉพาะของไทย 

ขอผูกพันการเปดตลาดเสรีบริการวิชาชีพของไทยในดานกฎหมาย บัญชี วิศวกรรม 
สถาปตยกรรม การวางผังเมืองและภูมิสถาปตยกรรม  ไดกําหนดให Mode 1 เปน unbound โดยไทย
ยังไมพรอมที่จะเปดเสรีดานการใหบริการวิชาชีพขามพรมแดน   สวน Mode 2 น้ันอนุญาตใหคนไทย
ออกไปใชบริการวิชาชีพในตางประเทศไดโดยไมมีขอจํากัด (none)   สวน Mode 3 ก็ไมมีการจํากัด
การเขามาประกอบกิจการของคนตางชาติในแตละสาขาวิชาชีพ เน่ืองจากมีขอหามไวในขอผูกพัน
แนวนอนแลว   และใน Mode 4 จะเปน unbound คือ สงวนวิชาชีพกฎหมาย บัญชี สถาปตยกรรม 
การวางผังเมืองและภูมิสถาปตยกรรม และวิศวกรรมโยธาใหแกคนไทยตามกฎหมายการทํางานของ
คนตางดาว เวนแตจะเปนผูเยี่ยมเยือนธุรกิจ ผูโอนยายภายในกิจการ และผูใหบริการตามสญัญาตามท่ี
ไดกําหนดในขอผูกพันแนวนอน 

8.2.2  ขอเสนอเบ้ืองตน (Initial Offer) ของประเทศสหรฐัฯ 

ก) ขอเสนอตามขอผูกพันแนวนอนของสหรัฐฯ 

ประเทศสหรัฐฯ ไมมีขอจํากัดเร่ืองการลงทุนของคนตางชาติใน mode 3  แตยังมขีอจาํกดัเร่ือง
การทํางานของคนตางดาวใน mode 4  โดยสหรัฐฯ อนุญาตใหผูโอนยายภายในกิจการ และบคุคลบาง
กลุมเทาน้ันท่ีสามารถเขาไปทํางานในประเทศสหรัฐฯ ได  แมสหรัฐฯ จะเปดโอกาสใหผูเช่ียวชาญ
พิเศษ(Specialty Occupations) สามารถทํางานในสหรัฐได  แตสหรัฐฯ ไดกําหนดเง่ือนไขการจางงาน
ท่ีเปนอุปสรรคในการจางงานคนตางดาว เชน  

1) นายจางสหรัฐฯ ตองจายคาจางใหคนตางดาวมากกวาคาจางจริงท่ีลูกจางในบริษัทท่ีมี
คุณสมบัติและประสบการณใกลเคียงกันไดรับ และ  

2) ใน 6 เดือนกอนการยื่นขออนุญาตรับลูกจางคนตางดาว นายจางสหรัฐฯ จะตองไมเลกิจาง
บุคคลในตําแหนงผูเชี่ยวชาญน้ี  

ในกรณีที่สหรัฐฯ กําหนดใหนายจางตองจายคาจางใหแกลูกจางตางดาวสูงกวาคาจางจริงท่ี
ลูกจางคนอ่ืนไดรับ  ทําใหนายจางสหรัฐฯ เลือกที่จะจางคนในสหรัฐฯ มากกวา เพราะจายคาจางไดถกู
กวา และไมตองเสียเวลาดําเนินเร่ืองขอจางคนตางดาวดวย  

สําหรับการกําหนดระยะเวลาวาใน 6 เดือนกอนการยื่นขออนุญาตรับลูกจางคนตางดาว 
นายจางสหรัฐฯ จะตองไมเลิกจางบุคคลในตําแหนงผูเช่ียวชาญนี้   การกําหนดเงื่อนไขน้ีอาจมี
เปาหมายเพ่ือปองกันไมใหนายจางสหรัฐฯ เลิกจางคนในบริษทัเพื่อหาลูกจางตางดาวแทน  เพราะหาก
เลิกจางจะตองรอถึง 6 เดือนถึงจะสามารถยื่นขออนุญาตใหคนตางดาวมาทํางานในบริษัทตนได  หรือ
ในกรณีที่มีนายจางสหรัฐฯ ตองเลิกจางคนในบริษัทจริงๆ หากนายจางตองการคนมาทดแทนตําแหนง
น้ีโดยดวนก็ตองรับคนในประเทศกอน เพราะไมสามารถรอระยะเวลาใหถึง 6 เดือนได  เงื่อนไข
ดังกลาวจึงถือเปนการกีดกันคนตางดาวทางออม  
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ข) ขอเสนอตามขอผกูพันเฉพาะของสหรัฐฯ 

จากตารางที ่8.4 ขอผูกพันเฉพาะใน mode 1 และ mode 2 ของสหรัฐฯ จะไมมีขอจํากัดใน
การเขาสูตลาดและการประติบัติเยี่ยงคนชาติยกเวนการใหบริการวิชาชีพทนายความเทานั้นท่ีบางมล
รัฐมีเงื่อนไขใหผูใหบริการตองมีท่ีตั้งสํานักงานในมลรัฐน้ัน  

สําหรับ mode 3 น้ัน สหรัฐฯ กําหนดขอผูกพันท่ีแตกตางกันในแตละมลรัฐ อาจสรุปโดยรวม
ไดวา  การลงทุนในการใหบริการทางดานกฎหมายในมลรัฐสวนใหญของสหรัฐฯ ยังมีขอจํากัดอยู  
สวนการลงทุนในกิจการบัญชี วิศวกรรม สถาปตยกรรมและภูมิสถาปตยกรรมนั้น บริษัทตางชาติ
สามารถทําได แตอาจมีขอจํากัดบางประการเทานั้น เชน ในกิจการบัญชีตองมีหุนสวนในบริษัทมี
ใบอนุญาตเปนนักบัญชี หรือในกิจการสถาปตยกรรมและภูมิสถาปตยกรรมตองมีบุคคลจํานวน 2 ใน 3 
ของบริษัทมีใบอนุญาตประกอบอาชีพซ่ึงกําหนดไวเฉพาะมลรัฐมิชิแกนเทาน้ัน 

สําหรับ mode 4 น้ี มลรัฐสวนใหญในสหรัฐฯ ยังไมผูกพัน แตอาจมีขอยกเวนใหคนตางดาว
สามารถทํางานไดในบางมลรัฐ  

กลาวโดยสรุป เม่ือเปรียบเทียบขอเสนอเบื้องตนของไทยกับสหรัฐ ฯ พบวา ไทยยังคงจํากัด
การเขาสูตลาดทางดานการลงทุนและการทํางานของคนตางดาวตามท่ีกฎหมายไทยกําหนดไวเชนเดมิ  
ยกเวนการลงทุนเฉพาะกับประเทศสหรัฐฯ ท่ีไมมีขอจํากัดเร่ืองสัดสวนการถือหุนในสาขาภาคบริการ
เกือบทุกสาขายกเวน 6 สาขาที่กําหนดไวในสนธิสัญญาไมตรีฯ 

สวนประเทศสหรัฐฯ   มลรัฐสวนใหญไดเปดตลาดการลงทุนใหกับบริษัทตางชาติแลว  
ยกเวนการใหบริการทางกฎหมายยังมีขอจํากัดอยู  สวนการจางงานคนตางดาวของประเทศสหรัฐฯ ยงั
ไมผูกพันที่จะเปดเสรีเชนเดียวกับประเทศไทย 

 



 

ขอตกลงเกี่ยวกับบริการวิชาชีพ  
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ตารางที ่8.4  ขอเสนอ (Initial Offer) ของไทยและสหรฐัฯ ภายใต GATS17 
 ประเทศไทย* สหรัฐอเมริกา** 
 ขอจํากัดการเขาสูตลาด ขอจํากัดเยี่ยงคนชาติ ขอจํากัดการเขาสูตลาด ขอจํากัดเยี่ยงคนชาติ 
1. ขอผูกพันแนวนอน (Horizontal Commitment) 
การเขามาทาํงาน
ชั่วคราวสําหรับทุก
สาขาบริการ 

Mode 3  ถาไมมีการกําหนดไวในขอผูกพัน
เฉพาะใหยึดตามขอผูกพันแนวนอนนี้ ซึ่ง
หามบริษทัตางชาติถือหุนเกนิรอยละ 49 
และจํานวนผูถือหุนตางชาติ (foreign 
shareholders) ตองมีนอยกวาคร่ึงหนึ่งของ
จํานวนผูถือหุนทั้งหมด  
 
Mode 4 ถาไมมีการกําหนดไวในขอผูกพัน
เฉพาะ  การเคล่ือนยายบุคคลชั่วคราว จะไม
ผูกพัน ยกเวนบุคคลดังตอไปนีท้ี่สามารถเขา
มาได ไดแก 1. ผูเย่ียมเยือนธุรกิจ 
(Business Visitor)  2. ผูโอนยายภายใน
กิจการ (Intra-corporate Transferee) และ 
3.ผูใหบริการตามสัญญา (Contractual 
service supplier) 

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

Mode 4 ไมผูกพัน 

     
     
     

                                            
17 รูปแบบการคาบริการ (mode of supply) มี 4 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 (Mode 1) เปนรูปแบบการใหบริการขามพรมแดน (Cross-Border Supply),   รูปแบบที่ 2 (Mode 2) เปนรูปแบบที่ผูใชบริการในประเทศ
เดินทางไปใชบริการในตางแดน (Consumption Abroad),  รูปแบบที ่3 (Mode 3) เปนรูปแบบที่ผูใหบริการตางชาตเิขามาประกอบกิจการในประเทศ (Commercial Presence) และ รูปแบบที ่4 (Mode 4)  เปน
รูปแบบที่คนงานตางชาติสามารถเขามาปฏิบัติงานในการใหบริการภายในประเทศ  (Presence of  Natural  Person) ได 
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 ประเทศไทย* สหรัฐอเมริกา** 
 ขอจํากัดการเขาสูตลาด ขอจํากัดเยี่ยงคนชาติ ขอจํากัดการเขาสูตลาด ขอจํากัดเยี่ยงคนชาติ 
การถือครองที่ดิน
สําหรับทุกสาขาบริการ 

Mode 3 และ 4 กรรมสิทธิ์ในที่ดินและการใช
ที่ดินตองเปนไปตามกฎหมายไทย  โดยคน
ตางชาติและบริษัทตางชาตทิี่ต้ังในประเทศ
ไทยไมสามารถซื้อหรือเปนเจาของที่ดนิใน
ไทยไดแตอาจเชาที่ดนิและเปนเจาของ
อาคารได  นอกจากนี้คนตางชาติยังสามารถ
มีสวนเปนเจาของคอนโดมิเนียมภายใตกฎที่
รัฐบาลกําหนดได  

 Mode 3  ไมมีขอจํากัด 
 

Mode 3  รัฐบาลสหรัฐฯ จํากัดการซื้อขายที่
ราชพัสดุกับคนสหรัฐฯ (ขอจํากัดดังกลาวไม
บังคับใชแกบริษทัตางชาตทิี่จัดตั้งภายใต
กฎหมายในระดับมลรัฐของสหรัฐฯ)  การถือ
ครองกรรมสิทธ์ิที่ดนิของคนตางชาติมี
ขอจํากัดในการซื้อ หรือประมูลแตกตางกัน
ในแตละมลรัฐ 

2. ขอผูกพันเฉพาะ (Sector specific commitment) : บริการธุรกิจดานบริการวิชาชีพ18 
1. บริการดาน
กฎหมาย: การวา
ความดําเนนิคด ี

1) ไมผูกพัน (unbound) 
2) ไมมีขอจํากัด (none) 
3) ไมมีขอจํากัด (none) 
4) ไมผูกพัน (unbound) 

1) ไมผูกพัน (unbound) 
2) ไมมีขอจํากัด (none) 
3) ไมมีขอจํากัด (none) 
4) ไมผูกพัน (unbound) 

ทุกมลรัฐใหขอผูกพันดังนี้ 
1) ผูใหบริการจะตองเปนบุคคลธรรมดา 

และสํานักงานตองตั้งในมลรัฐที่กําหนด 
9 แหง 

2) ผูใหบริการจะตองเปนบุคคลธรรมดา 
และสํานักงานตองตั้งในมลรัฐที่กําหนด 
9 แหง 

3) ผูใหบริการจะตองเปนบุคคลธรรมดา 
และหุนสวนบริษทัตองมีใบอนุญาต
ประกอบอาชีพทนายความ (license 
as lawyer)  ในกรณีวาคดเีร่ือง
สิทธิบัตรและเครื่องหมายทางการคา
จะตองเปนคนสหรัฐฯ เทานัน้ 

ทุกมลรัฐใหขอผูกพันดังนี ้
1) ผูใหบริการจะตองเปนคนในมลรัฐหรือ

คนสัญชาติสหรัฐฯ เทานั้นในมลรัฐ 16 
แหง  

2) ผูใหบริการจะตองเปนคนในมลรัฐหรือ
คนสัญชาติสหรัฐฯ เทานั้นในมลรัฐ 16 
แหง  

3) ไมมีขอจํากัด  
4) ผูใหบริการจะตองเปนคนในมลรัฐหรือ

คนสัญชาติสหรัฐฯ เทานั้นในมลรัฐ 16 
แหง  

 

                                            
18 ขอผูกพันเฉพาะในบริการวิชาชีพตาม Mode 3 ของไทยนั้นไมมีขอจํากัด  เนื่องจากกฎหมายวิชาชีพเฉพาะในแตอาชีพ เชน สถาปตยกรรม วิศวกรรม และบัญช ีฯลฯ  ไมมีการหามเร่ืองการลงทนุของคนตางชาติ  
หรือ การทํางานของคนตางชาติ แตจะมีการกําหนดขอจํากัดไวในกฎหมายประกอบธุรกิจของคนตางดาว และกฎหมายทาํงานของคนตางดาว ซึ่งไดใสรายละเอียดไวแลวในขอผูกพันแนวนอน 



 

ขอตกลงเกี่ยวกับบริการวิชาชีพ  
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 ประเทศไทย* สหรัฐอเมริกา** 
 ขอจํากัดการเขาสูตลาด ขอจํากัดเยี่ยงคนชาติ ขอจํากัดการเขาสูตลาด ขอจํากัดเยี่ยงคนชาติ 

4) ผูใหบริการจะตองเปนบุคคลธรรมดา 
และสํานักงานตองตั้งในมลรัฐที่กําหนด 
9 แหง  ในกรณีวาคดีเร่ืองสิทธิบัตร
และเคร่ืองหมายทางการคาจะตองเปน
คนสหรัฐฯ เทานัน้ 

2. บริการดาน
กฎหมาย: การให
คําปรึกษา 

1) ไมผูกพัน (unbound) 
2) ไมมีขอจํากัด (none) 
3) ไมมีขอจํากัด (none) 
4) ไมผูกพัน (unbound) 

1) ไมผูกพัน 
2) ไมมีขอจํากัด 
3) ไมมีขอจํากัด 
4) ไมผูกพัน 

จํานวนมลรัฐ 11 แหง ผูกพันดังนี ้
1) ไมมีขอจํากัด 
2) ไมมีขอจํากัด 
3) ไมมีขอจํากัด  
4) ไมผูกพัน ยกเวนที่ไดระบุไวในขอ

ผูกพันแนวนอน 
 
จํานวนมลรัฐ 5 แหง ผูกพันดังนี ้
1) ไมมีขอจํากัด 
2) ไมมีขอจํากัด 
3) สํานักงานตองตั้งในมลรัฐที่กําหนด 
4) ไมผูกพัน ยกเวนที่ไดระบุไวในขอ

ผูกพันแนวนอน และสํานักงานตองต้ัง
ในมลรัฐที่กําหนด 

 
จํานวนมลรัฐทีเ่หลือ ผูกพันดังนี ้
1) ไมมีขอจํากัด 
2) ไมมีขอจํากัด 
3) ไมผูกพัน ใน 35 มลรัฐ  
4) ไมผูกพัน ใน 35 มลรัฐ 

จํานวนมลรัฐ 3 แหง ผูกพันดังนี ้
1) ไมมีขอจํากัด 
2) ไมมีขอจํากัด 
3) ผูใหบริการจะตองเปนคนในมลรัฐ 
4) ผูใหบริการจะตองเปนคนในมลรัฐ 
 
จํานวนมลรัฐทีเ่หลือ ผูกพันดังนี ้
1) ไมมีขอจํากัด 
2) ไมมีขอจํากัด 
3) ไมมีขอจํากัด 
4) ไมมีขอจํากัด 
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 ประเทศไทย* สหรัฐอเมริกา** 
 ขอจํากัดการเขาสูตลาด ขอจํากัดเยี่ยงคนชาติ ขอจํากัดการเขาสูตลาด ขอจํากัดเยี่ยงคนชาติ 
2. บริการดานบัญชี 
ตรวจสอบบัญชี จัดทํา
บัญช ี

1) ไมผูกพัน 
2) ไมมีขอจํากัด 
3) ไมมีขอจํากัด 
4) ไมผูกพัน 

1) ไมผูกพัน 
2) ไมมีขอจํากัด 
3) ไมมีขอจํากัด 
4) ไมผูกพัน 

1) ไมมีขอจํากัด 
2) ไมมีขอจํากัด 
3) ผูประกอบการคนเดียวหรือหาง

หุนสวนตองไดรับใบอนุญาตนักบัญชี 
ยกเวนในรัฐไอโอวา 

4) ไมผูกพัน เวนแตที่แสดงในขอผูกพนั
แนวนอนรวมทั้งสํานักงานตองตั้งในมล
รัฐที่กําหนด 13 แหง  คนสหรัฐฯตองมี
ใบประกอบอาชีพในมลรัฐ North 
Carolina  

1) ไมมีขอจํากัด 
2) ไมมีขอจํากัด 
3) ไมมีขอจํากัด 
4) ผูใหบริการจะตองเปนคนในมลรัฐ

เทานัน้ในมลรัฐ 26 แหง  

3. บริการดาน
สถาปตยกรรม 

1) ไมผูกพัน 
2) ไมมีขอจํากัด 
3) ไมมีขอจํากัด 
4) ไมผูกพัน 

1) ไมผูกพัน 
2) ไมมีขอจํากัด 
3) ไมมีขอจํากัด 
4) ไมผูกพัน 

1) ไมมีขอจํากัด 
2) ไมมีขอจํากัด 
3) พนักงาน หุนสวน และ/หรือกรรมการ

จํานวน 2 ใน 3 ของบริษัทในมลรัฐ
มิชิแกน จะตองมีใบอนุญาตประกอบ
อาชีพ 

4) ไมผูกพัน ยกเวนที่กําหนดไวในขอ
ผูกพันแนวนอน 

1) ไมมีขอจํากัด 
2) ไมมีขอจํากัด 
3) ไมมีขอจํากัด 
4) ไมมีขอจํากัด 
 

4. บริการดาน
วิศวกรรม 

1) ไมผูกพัน 
2) ไมมีขอจํากัด 
3) ไมมีขอจํากัด 
4) a) เปนไปตามขอผูกพันแนวนอน 

b) ไมผูกพันในวิศวกรรมโยธา 

1) ไมผูกพัน 
2) ไมมีขอจํากัด 
3) ไมมีขอจํากัด 
4) ไมผูกพันยกเวนที่ใหทําไดในขอผูกพัน

แนวนอน 

1) ไมมีขอจํากัด 
2) ไมมีขอจํากัด 
3) ไมมีขอจํากัด 
4) ไมผูกพัน ยกเวนที่กําหนดไวในขอ

ผูกพันแนวนอน และคนสหรัฐฯตองมี
ใบประกอบอาชีพในมลรัฐ District of 
Columbia 

1) ไมมีขอจํากัด 
2) ไมมีขอจํากัด 
3) ไมมีขอจํากัด 
4) ผูใหบริการจะตองเปนคนในมลรัฐ

เทานัน้ในมลรัฐ 12 แหง  
 



 

ขอตกลงเกี่ยวกับบริการวิชาชีพ  
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 ประเทศไทย* สหรัฐอเมริกา** 
 ขอจํากัดการเขาสูตลาด ขอจํากัดเยี่ยงคนชาติ ขอจํากัดการเขาสูตลาด ขอจํากัดเยี่ยงคนชาติ 
5. บริการดานการวาง
ผังเมืองและ 
ภูมิสถาปตยกรรม 

1) ไมผกูพัน 
2) ไมมีขอจํากัด 
3) ไมมีขอจํากัด 
4) ไมผูกพัน 

1) ไมผูกพัน 
2) ไมมีขอจํากัด 
3) ไมมีขอจํากัด 
4) ไมผูกพัน 

1) ไมมีขอจํากัด 
2) ไมมีขอจํากัด 
3) พนักงาน หุนสวน และ/หรือกรรมการ

จํานวน 2 ใน 3 ของบริษัทในมลรัฐ
มิชิแกน จะตองมีใบอนุญาตประกอบ
อาชีพ 

4) ไมผูกพัน ยกเวนที่กําหนดไวในขอ
ผูกพันแนวนอน 

1) ไมมีขอจํากัด 
2) ไมมีขอจํากัด 
3) ไมมีขอจํากัด 
4) ไมมีขอจํากัด 
 

หมายเหต:ุ 
* คําจํากัดความของบุคคลของประเทศไทย 
“ผูเย่ียมเยือนธุรกิจ (Business Visitor)” คือ บุคคลธรรมดาที่อยูในประเทศไทยเพ่ือเขารวมประชุมทางธุรกิจ รวมทําสัญญาซ้ือหรือขายบริการ หรือการดูงานหรือกิจกรรมอ่ืน และเขามาเพ่ือการลงทุน จะสามารถอยูในประะเทศไทยไดช่ัวคราวไมเกิน 90 วัน
และอาจตอระยะเวลาการอยูตอไดไมเกิน 1 ป 
“ผูโอนยายภายในกิจการ (Intra-corporate Transferee)” คือ ผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูเช่ียวชาญ โดยคนเหลาน้ันเปนลูกจางบริษัทท่ีตั้งในตางประเทศอยางนอย 1 ปกอนที่จะเขามาทํางานในประเทศ และบริษัทตองมีลักษณะตามที่กรมแรงงานกําหนด ซ่ึง
จะสามารถอยูในประะเทศไทยไดช่ัวคราวไมเกิน 1 ป และตออายุได 3 ครั้งๆ ละไมเกิน 1 ป  
“ผูจัดการ (Manager)” หมายถึง บุคคลภายในองคการซ่ึงทําหนาที่หลักในการอํานวยการองคการหรือฝายหรือสวนยอยขององคการ กํากับและควบคุมงานของลูกจางระดับหัวหนางาน ผูเช่ียวชาญในวิชาชีพ หรือจัดการ มีอํานาจหนาท่ีในการจางและไลออก
หรือดําเนินการดานบุคคลอ่ืนๆ (เชน มีอํานาจหนาที่ในการเล่ือนตําแหนงหรือการลา) และมีอํานาจใชดุลยพินิจในการดําเนินงานประจําวัน ผูจัดการไมรวมถึงหัวหนางานระดับตน ยกเวนลูกจางที่อยูใตบังคับบัญชาเปนผูเช่ียวชาญในวิชาชีพหรือทําหนาที่ที่
จําเปนตอการใหบริการ 
“ผูบริหาร(Executive)” หมายถึง บุคคลในองคการซ่ึงมีหนาที่หลักในการอํานวยการดานจัดการองคการ  เปนผูกําหนดเปาหมายและนโยบายขององคการ  สามารถใชอํานาจในการตัดสินใจ และถูกกํากับหรือรับคําส่ังเพียงจากผูบริหารในระดับสูงกวา 
คณะกรรมการ หรือผูถือหุนของธุรกิจ ผูบริหารจะไมทําหนาที่โดยตรงในงานท่ีเก่ียวกับการใหบริการ 
“ผูเช่ียวชาญ(Specialist)” หมายถึง บุคคลภายในองคการซ่ึงมีความรูความชํานาญทางวิชาการในระดับสูง และผูมีความรูดานการบริการ เครื่องมือวิจัย เทคนิค หรือการจัดการขององคการ 
“ผูใหบริการตามสัญญา (Contractual service supplier)” จะเขามาในประเทศไทยไดตองเปนไปตามขอผูกพันเฉพาะ และมีคุณลักษณะดังน้ี คือ 1. เปนบุคคลผูใหบริการตามสัญญาช่ัวคราว ซ่ึงเปนลูกจางของนิติบุคคลทีไ่มมีการจัดตั้งกิจการในประเทศ
ไทย  2. นิติบุคคลน้ันตองทํางานในประเทศไทยไมเกิน 3 เดือน  3. สัญญาการใหบริการตองเปนไปตามขอกําหนด กฎหมาย ระเบียบของประเทศไทย 4. ลูกจางในตําแหนงผูเช่ียวชาญที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนดจะตองเปนลูกจางของนิติบุคคลที่ใหบริการ
กอนที่จะยื่นขออนุมัติเขาประเทศ  5. เปนบุคคลธรรมดาที่มีความรูและประสบการณตามที่แตละสาขากําหนดและเปนไปตามเงื่อนไขการเขามาประกอบธุรกิจ (management needs) ของกรมแรงงาน  6. สามารถเขามาทํางานช่ัวคราวไดไมเกิน 3 เดือนหรือ
ตามสัญญาจางที่มีระยะเวลานอยกวาน้ัน  7. ลูกจางตามสัญญาสามารถทํางานดังตอไปน้ีได โดยไมตองมีใบประกอบวิชาชีพของไทยคือ  บริการใหคําปรึกษาดานการติดตั้งฮารดแวรคอมพิวเตอร  บริการดานซอฟทแวร    บริการประมวลขอมูลยกเวนการ
ใหบริการโครงขายโทรคมนาคมสาธารณะ    บริการฐานขอมูลยกเวนการใหบริการโครงขายโทรคมนาคมสาธารณะ     บริการดานคอมพิวเตอรอ่ืน (เชน บริการฝกอบรมดานซอฟทแวร)   บริการใหคําปรึกษาดานการบริหารจัดการท่ัวไป   บริการดาน
วิศวกรรมยกเวนวิศวกรรโยธา   บริการดานที่พัก (Hotel Lodging service)  และบริการรานอาหาร 
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** คําจํากัดความของบุคคลของสหรัฐอเมริกา มีดังน้ี 
 “ผูขายบริการ (service saleperson)” เปนบุคคลที่ไมไดอยูในสหรัฐอเมริกา และไมไดรบัรายไดในประเทศสหรัฐฯ โดยบุคคลดังกลาวเปนตัวแทนของผูใหบริการเพ่ือเจรจาตอรองการขายบริการของผูใหบริการ โดยการขายน้ันไมไดขายตรงตอสาธารณะ และ
ไมไดเปนผูใหบริการเอง ซ่ึงบุคคลเหลาน้ีสามารถอยูในสหรัฐฯ ได 90 วัน 
“ผูโอนยายภายในกิจการ(Intra-corporate Transferee)” คือ ผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูเช่ียวชาญ (คําจํากัดความของบุคคลเหลาน้ีเหมือนกับคําจํากัดความของประเทศไทยขางตน) โดยคนเหลาน้ันเปนลูกจางบริษัทท่ีตั้งในตางประเทศอยางนอย 1 ปกอนที่
จะเขามาทํางานในประเทศ โดยบุคคลเหลาน้ีสามารถอยูในสหรัฐฯ ได 3 ป และตออายุไดอีก 2 ปโดยอยูรวมทั้งหมดไมเกิน 5 ป  
“บุคลากรดานการจัดการ (Personnel Engaged in Establishment)”  เปนผูจัดหาบุคคลในตําแหนงผูจัดการหรือผูบริหารเพ่ือเขามาทํางานในสหรัฐฯ โดยแสดงหลักฐานใหเห็นวาบริษัทจะเปดดําเนินกิจการภายใน 1 ปนับแตวันท่ีเดินทางเขาไปถึง  
“นางแบบและอาชีพเช่ียวชาญพิเศษ (Fashion Models and Specialty Occupations)” ประเทศสหรัฐฯ กําหนดโควตาใหคนเขาประเทศได 65,000 คนตอปตามอาชีพที่กําหนดใน 8 USC. 1101 (a)(15)(H)(I)(b)  รวมถึง (1) นางแบบที่มีความโดดเดน 
และ (2) บุคลากรในลักษณะอาชีพเช่ียวชาญพิเศษซ่ึงจะตองมีคุณสมบัติดังน้ี 1. มีทักษะและประสบการณความรูเฉพาะดานในระดับสูง และ 2. จบการศึกษาขั้นต่ําปริญญาตรีในสาขาพิเศษ  นายจางที่จะจัดหาแรงงานตามขอ (2) น้ัน บุคคลเช่ียวชาญพิเศษน้ัน
จะตอง  1)  มีใบอนุญาตประกอบอาชีพในสหรัฐฯ ถาการประกอบอาชีพจะตองมีใบอนุญาตในมลรัฐน้ันๆ  2. มีระดับการศึกษาและประสบการณตามที่กําหนด   โดยบุคคลเหลาน้ีจะสามารถเขามาทํางานได 3 ป       สําหรับคนตางชาติในอาชีพเช่ียวชาญและ
นายจางจะตองดําเนินการใหเปนไปตามเงื่อนไขของการจางงาน โดยมีเงื่อนไขดังน้ี a) นายจางสหรัฐฯ ตองจายคาจางใหคนตางดาวมากกวาคาจางจริงที่ลูกจางในบริษัทที่มีคุณสมบัติและประสบการณใกลเคียงกันไดรับ   b) เงื่อนไขการจางงานดังกลาวตองไม
กอใหเกิดผลกระทบตอสภาพการจางงานของลูกจางคนอ่ืนท่ีคุณสมบัติใกลเคียงกัน  c) ตองไมมีการนัดหยุดงานหรือเลิกจางดวยสาเหตุจากความขัดแยงดานแรงงานหรือการบริหารงานอันมีผลกระทบตออาชีพเช่ียวชาญ    d) ใน 6 เดือนกอนการยื่นขออนุญาต
รับลูกจางคนตางดาว นายจางสหรัฐฯ จะตองไมเลิกจางบุคคลในตําแหนงผูเช่ียวชาญน้ี  e) นายจางจะตองดําเนินการรับสมัครในระยะเวลาอันเหมาะสมและมีจํานวนผูเช่ียวชาญสหรัฐฯที่เพียงพอ  f) นายจางจะตองการแจงใหลูกจางทราบวากําลังมีการรับสมัคร
พนักงานใหมในที่บริษัทน้ัน 
 
ที่มา: รวบรวมโดยคณะวิจัย 
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8.2.3  ขอเรียกรองเบ้ืองตน (Initial Request) ของไทย 

หลังจากที่ทุกประเทศไดยื่นขอเสนอเบื้องตนใหแกภาคีสมาชิก WTO แลว ประเทศภาคีจะยืน่
ขอเรียกรองกลับไปยังประเทศตางๆ เปนรายๆ ไป   ประเทศไทยไดยื่นขอเรียกรองเร่ืองบริการวิชาชีพ
กลับไปเมื่อเดือนมกราคม 2546 จํานวน 13 ประเทศ19 (ดูรายชื่อประเทศในตารางที ่8.5) 

สาขาวิชาชีพท่ีไทยยื่นขอเรียกรองไดแก วิชาชีพสถาปตยกรรม  วิศวกรรม  การวางผังเมือง
และภูมิสถาปตยกรรม นักกายภาพบําบัด (Physiotherapist) และนวดแผนไทย (เพ่ือวัตถุประสงคใน
การบําบัดทางกายภาพ) โดยเรียกรองใหประเทศคูคายอมรับคุณสมบัติหรือใบรับรองวิชาชีพท่ีออกให
โดยประเทศไทย และเรียกรองใหนักวิชาชีพของไทยสามารถเขาไปทํางานในประเทศคูเจรจาไดใน
ลักษณะการใหบริการตามสัญญา เปนระยะเวลา 3 ปหรือตามที่ระบุไวในสัญญา และสามารถเขาออก
ประเทศคูเจรจาไดหลายคร้ัง (multiple entries)  

8.2.4  ขอเรียกรองเบ้ืองตน (Initial Request) ของประเทศอื่นตอประเทศไทย 

ประเทศไทยไดรับขอเรียกรองเร่ืองบริการวิชาชีพจาก 14 ประเทศ 20 ซ่ึงเปนสาขาบริการท่ียืน่
ขอเรียกรองใหไทยเปดตลาดมากท่ีสุด  แสดงใหเห็นวาประเทศเหลานั้นมีความสนใจที่จะเขาสูตลาด
บริการวิชาชีพของไทยเปนอยางมาก  

ก) ขอเรียกรองหลักของทกุสาขา (Horizontal Requests) 

ภาพรวมขอเรียกรองหลักของทุกสาขาท่ีไทยไดรับจากประเทศสมาชิกอื่นคือ ขอใหลด
อุปสรรคการคาบริการในรูปแบบการคา mode 3 และ mode 4  เปนหลัก โดย mode 3 น้ันขอให
ยกเลิกหรือเพ่ิมเพดานผูถือหุนตางชาติใหสูงกวารอยละ 49 รวมท้ังยกเลิกเพดานจํานวนผูถือหุน
ตางชาต ิ สวน mode 4 น้ันขอใหเพ่ิมหมวด (category) ของบุคคลธรรมดาใหเขามาทํางานในไทยได 
เชน ผูใหบริการตามสัญญา (Contractual service suppliers) นักธุรกิจตางชาติท่ีเขามาประกอบ 
ธุรกรรม (Business visitors)  และผูใหบริการงานติดตั้ง (Installers services) รวมท้ังเรียกรองใหไทย
ขยายอายุของใบอนุญาตการทํางาน (work permit) ในประเทศของพนักงานบริษัทตางชาติท่ีโอนยาย
มาจากตางประเทศ (intra-corporate transferees) นอกจากน้ียังขอใหไทยผอนผันสิทธิการถือครอง
ท่ีดินของคนตางชาติอีกดวย   

                                            
19 ประเทศไทยย่ืนขอเรียกรอง 8 สาขา ไดแก บริการวิชาชีพ บริการทางธุรกจิ บริการกอสรางและวิศวกรรมที่เก่ียวเนื่อง บริการ
ดานการศึกษา บริการทีเ่กี่ยวกับสุขภาพและทางสังคม บริการทองเที่ยวและการเดินทางทีเ่ก่ียวเนื่อง บริการดานนนัทนาการ 
วัฒนธรรมและการกีฬา และบริการดานอื่นๆ  ซึ่งไทยย่ืนขอเรียกรองในสาขาการทองเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวเนื่องไปยัง
ประเทศตางๆ มากที่สุดถึง 15 ประเทศ รองลงมาคือบริการทางธุรกิจ (14 ประเทศ) และบริการวิชาชีพ (13 ประเทศ) ตามลําดับ 
20 ประเทศอืน่ย่ืนขอเรียกรอง 18 สาขาตอประเทศไทย โดยสหรัฐฯ และญี่ปุนเรียกรองใหไทยเปดสาขาบริการมากที่สุดถึง 16 
สาขา 
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อยางไรก็ตาม จากขอเรียกรองท่ีขอใหไทยยกเลิกหรือเพ่ิมเพดานผูถือหุนตางชาติใหสูงกวา
รอยละ 49 น้ันเปนขอเรียกรองท่ีขัดกับ พ.ร.บ การประกอบธุรกิจของคนตางดาว 2542 ท่ีจํากัด
เกี่ยวกับสัดสวนหุนสวนตางชาติไมเกินรอยละ 49 (ตามบัญชีสาม)21   

สําหรับใบอนุญาตการทํางานของคนตางชาตินั้นมีอายุไมเกิน 1 ป ตาม พ.ร.บ การทํางานของ
คนตางดาว พ.ศ. 2521 และตออายุใบอนุญาตไดไมเกิน 1 ป เวนแต บุคคลตางชาติท่ีไดรับอนุญาตให
เขามาทํางานตามกฎหมายเฉพาะ เชน กฎหมายสงเสริมการลงทุน ระบุใหบุคลากรตางชาติที่เปน
ผูเช่ียวชาญหรือผูชํานาญการทางเทคนิคเขามาทํางานในบริษัทท่ีไดรับการสงเสริมไดมากกวา 2 ป   

สวนขอเรียกรองใหผอนผันสิทธิการถือครองที่ดินของคนตางชาตินั้น ปจจุบันกฎหมายไทย
เปดโอกาสใหตางชาติมีสิทธิในท่ีดินมากขึ้น  เชน พ.ร.บ แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี 
8) พ.ศ. 2542 ยังใหสิทธิคนตางดาวท่ีนําเงินเขามาลงทุนในประเทศไมต่ํากวา 40 ลานบาทไมต่ํากวา 3 
ป สามารถซ้ือท่ีดินเพ่ือที่อยูอาศัยภายในเขตกรุงเทพ เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลหรือภายในบริเวณที่
กําหนดเปนเขตท่ีอยูอาศัยตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองไดไมเกิน 1 ไร  นอกจากน้ี พ.ร.บ. สงเสริม
การลงทุน พ.ศ 2520 ยังเปดโอกาสใหตางชาติสามารถถือครองท่ีดินเพ่ือใชในกิจการที่ไดรับอนุญาต 
หรือท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมท่ีกําหนดไวโดยเฉพาะ  

อยางไรก็ดี ในขอเสนอเบื้องตนของไทยไดเพ่ิมหมวดของบุคคลประเภท Business Visitor 
และ Contractual Services Supplier ใหสามารถเขามาติดตอธุรกิจหรือใหบริการตามสัญญาใน
ประเทศไทยไดไมเกิน 90 วันแลว 

ข)  ขอเรยีกรองรายสาขา (Sectoral Requests) 

ขอเรียกรองตอไทย   สาขาที่มีขอเรียกรองมาก ไดแก บริการทางกฎหมาย การบัญชีและการ
ตรวจสอบบัญชี สถาปตยกรรม วิศวกรรม และ integrated engineering services การวางผังเมืองและ
ภูมิสถาปตยกรรม การแพทยและทันตกรรม และสัตวแพทย   

ขอเรียกรองสวนใหญจะขอใหไทยเปลี่ยนระดับการผูกพันใน mode 1 จากไมผูกพัน 
(unbound) เปนไมมีขอจํากัด (none) กลาวคือ ตางชาติสามารถใหบริการวิชาชีพขามพรมแดนผานสื่อ
ตางๆได แมปจจุบันจะมีการสงขอมูลทาง e-mail อยูแลว แตการนําขอมูลไปใชยงัตองผานกระบวนการ
อนุมัติตามเงื่อนไขทางกฎหมายของไทย และขอใหไทยยกเลิกการกําหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับสัญชาต ิ
(nationality requirement)  และขอใหพิจารณานักวิชาชีพจากประเทศอื่นเขามาใหบริการในไทย
รวมกับนักวิชาชีพของไทยท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบการอยางถูกตอง เชน สถาปนกิ เปนตน    

                                            
21ตาม พ.ร.บ การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 บัญชีที่สาม ประกอบดวยธุรกิจที่คนไทยยังไมพรอมแขงขันกับ
กิจการของคนตางดาว การประกอบธุรกิจบริการทุกประเภทจัดอยูในบัญชีสาม ซึ่งคนตางดาวจะประกอบธุรกิจไดตองไดรับ
อนุญาตจากอธบิดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ซึ่ง
หมายความวา ไทยยังมีขอจํากัดเร่ืองสัดสวนหุนสวนตางชาติที่รอยละ 49 ซึ่งเปนขอจํากัดแนวนอนในบริการในรูปแบบที่ 3 
(mode 3 ) ทุกประเภท 
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จากขอเรียกรองในการเปดเสรีสาขาวิชาชีพทางกฎหมาย การบัญชีและการตรวจสอบบัญชี 
สถาปนิก และวิศวกรรมนั้น  ขัดกับกฎหมายการทํางานของคนตางดาว ซึ่งกําหนดวิชาชีพเหลานี้เปน
วิชาชีพสงวนยกเวนวิศวกรโยธา  ไทยจึงไมสามารถทําตามขอเรียกรองน้ันไดยกเวนจะมีการแกไข
กฎหมายใหม  

ตารางที ่8.5  ขอเรียกรองเบ้ืองตนดานบริการวิชาชีพของไทย  
และประเทศอื่นที่ยื่นตอไทย  

 ประเทศอื่น ไทยย่ืน request ประเทศอื่น ประเทศอื่นยื่น request ไทย 
1 ญี่ปุน X X 
2 จีน X X 
3 ไตหวัน X X 
4 เกาหลี X X 
5 ฮองกง X X 
6 ออสเตรเลีย X X 
7 นิวซีแลนด X X 
8 สหรัฐอเมรกิา X X 
9 แคนาดา X X 
10 สหภาพยุโรป X X 
11 สวิตเซอรแลนด X X 
12 นอรเว X X 
13 อนิเดยี X X 
14 มาเลเซีย  X 
 รวม 13 14 

ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณชิย (ขอมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2545) 

กลาวโดยสรุป ไทยเรียกรองให 13 ประเทศภาคีเปดเสรีบริการวิชาชีพโดยเฉพาะบริการ
กายภาพบําบัด และการนวดแผนไทย ซึ่งประเทศไทยมีความชํานาญในการใหบริการ ซ่ึงแตกตางจาก
ประเทศภาคีอื่นท่ีเรียกรองใหไทยเปดเสรีใหคนตางดาวสามารถเขาไปทํางานอาชีพนักกฎหมาย 
วิศวกรโยธา สถาปนิก และนักบัญชีในประเทศไทยได เน่ืองจากกฎหมายไทยยังเปนอุปสรรคในการ
เขามาทํางานของคนตางดาวอยู ดังน้ันเปาหมายการเปดตลาดวิชาชีพของไทยกับตางประเทศจึงไม
เหมือนกัน คือ ไทยจะเนนขอเปดเสรีแรงงานกึ่งฝมือ  สวนตางประเทศจะเนนใหผูเช่ียวชาญสามารถ
เขาไปทํางานในประเทศไทยได 

8.3 ความตกลงการคาเสรทีวภิาคีระหวางประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลีย 

จากความตกลงการคาเสรีทวิภาคีไทย-ออสเตรเลีย พบวา ประเทศไทยเปดใหออสเตรเลีย
สามารถลงทุนในสาขาบริการไดเพิ่มขึ้น เชน การกอสราง  การบริการจัดจําหนาย ฯลฯ  แตสําหรับ
กิจการบริการวิชาชีพน้ัน ยังคงหามนักลงทุนออสเตรเลียลงทุนในธุรกิจบริการวิชาชีพตามกฎหมาย
ประกอบกิจการคนตางดาวเชนเดิม 
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สําหรับ mode 4  ประเทศไทยยังคงหามคนออสเตรเลียประกอบอาชีพสงวน 39 อาชีพ
เชนเดิม  แตไทยอนุญาตให 1) ผูโอนยายภายในกิจการ  2) ผูใหบริการตามสัญญา และ 3) ผูเยี่ยม
เยือนธุรกิจ สามารถเขามาทํางานในประเทศไทยได ซึ่งเปนไปตามขอเสนอเบื้องตนท่ีไทยใหไวใน 
WTO  

สวนประเทศออสเตรเลียก็อนุญาตใหคนไทย 3 ประเภทท่ีกลาวขางตนเขามาทํางานใน
ประเทศออสเตรเลียไดโดยไมตองผานการทดสอบเชนกัน สําหรับผูใหบริการตามสัญญาน้ัน 
ออสเตรเลียไดเปดโอกาสใหพอครัวไทยที่เปนผูใหบริการตามสัญญาสามารถทํางานในประเทศไดไม
เกิน 4 ป ซึ่งเปนอาชีพท่ีประเทศไทยใหความสําคัญในการบุกตางประเทศเปนพิเศษ  รวมถึงยังไดมี
การระบุไวในขอตกลงวาใหสองประเทศสนับสนุนการสรางมาตรฐานการนวดบําบัดแบบไทยในการ
เจรจาทบทวนอีก 3 ปขางหนา  นอกจากนี้ ออสเตรเลียก็ยังเปดโอกาสใหวิศวกร  สถาปนิก นัก
กฎหมาย และนักบัญชีเขาไปทํางานในออสเตรเลียไดตามเงื่อนไขท่ีกําหนด  เชน ตองขึ้นทะเบียนกับ
หนวยงานที่กําหนด และ มีความรูและประสบการณตามท่ีกําหนด เปนตน 

ในความเปนจริงแลว อาชีพท่ีประเทศไทยสนใจเปดตลาดเสรีจะแตกตางจากท่ีประเทศภาคี
สนใจ กลาวคือ ไทยตองการเปดตลาดการใหบริการของพอครัว นักนวดบําบัด  เปนตน22  สวน
ออสเตรเลีย หรือประเทศอื่นๆ ตองการเปดบริการวิชาชีพท่ีมีใบอนุญาตประกอบอาชพีท่ีเปนหลกัสากล 
เชน วิศวกร สถาปนิก นักกฎหมาย นักบัญชีหรือผูตรวจสอบบัญช ีเปนตน แสดงใหเห็นวาการให
ความสําคัญกับการเปดตลาดเสรีดานบริการวิชาชีพของไทยกับออสเตรเลียมีระดับท่ีแตกตางกัน คือ 
ไทยเนน semi-skilled labor  สวนออสเตรเลียเนน professional หรือ specialist แมประเทศไทยจะ
มองวาอาชีพพอครัว และนักนวดบําบัดสามารถสรางมาตรฐาน และมีใบอนุญาตประกอบอาชีพได  แต
อาชีพดังกลาวก็ยังไมเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

                                            
22 ขณะนี้ไทยกําลังเจรจา FTA กับญี่ปุน ซึ่งไทยใหความสําคัญกับอาชีพพอครัว นักนวดบําบัด และผูใหบริการสปา
เชนเดียวกับทีเ่จรจากับประเทศออสเตรเลีย  โดยมีการประชุมเจรจา JTEPA คร้ังที่ 7 เม่ือวันที่ 7 เมษายน 2548  เร่ืองการ
เคล่ือนยายบุคคล  ไดผลสรุปวา ญ่ีปุนพรอมจะอนุญาตให  1) พอครัวไทยเขาเมืองและอยูทํางานไดโดยมีเง่ือนไขวาจะตองไดรับ
การรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานระดับ 1 (ข้ันตน) และมีประสบการณทํางานไมต่ํากวา 5 ป (สามารถนับรวมประสบการณ
การศึกษากอนไดรับรองมาตรฐานฯ)   2) Spa Manager (ในฐานะ investor/ manager) และผูฝกสอนดานสปา (ในฐานะ 
instructor) เขาเมืองและอยูทํางานได แตสวนของ spa therapist  ฝายญ่ีปุนตกลงที่จะหารือตอหลังจากความตกลงฯ มีผลใช
บังคับเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน เพื่อใหไดขอยุติภายใน 2 ป รวมทั้งสาขาที่ตองใชวุฒิปริญญาตรี อาท ิผูสอนนาฏศิลปไทย ผูสอน
ดนตรีไทย การทาํอาหารไทย มวยไทย ภาษาไทย เปนตน   โดยญ่ีปุนเรียกรองในเร่ืองเง่ือนไขการออกและตออายุใบอนุญาต
ทํางาน ขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนชาวตางชาติในการออกใบอนุญาตทํางาน ขอกําหนดเก่ียวกับการจางคนไทยในการอนุญาตให
อยูตอ (extension of stay)  ขอกําหนดรายไดข้ันต่ําของชาวญี่ปุนในการอนญุาตใหอยูตอ การอนุญาตเขาเมืองและอยูทํางานใน
ไทยของ short-term business visitor และ intra-corporate transferee ของญ่ีปุน 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) 

http://www.mfa.go.th/jtepa/archives/mofficial_
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8.4 ความตกลงการคาเสรทีวภิาคีระหวางประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอื่น  

8.4.1 ขอตกลงการคาเสรีสหรฐัฯ-สิงคโปร 

ในความตกลงการคาเสรีทวิภาคีนี้ กําหนดใหท้ังสองประเทศตองใหความรวมมือกัน เพ่ือ
พัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑการออกใบประกอบวิชาชีพ  (licensing) และหนังสือรับรอง 
(certification) ใหเปนท่ียอมรับรวมกันท้ังสองฝาย  โดยมาตรฐานและหลักเกณฑดังกลาวจะคํานึงถึง
ประเด็นดานการศึกษา การสอบวัดผล ประสบการณการทํางานวิชาชีพ การพัฒนาวิชาชีพ เปนตน (ดู
ตารางที ่8.6 ประกอบ) หากไทยเปดเสรีกับประเทศสหรัฐฯ แลว  ไทยก็จําเปนตองรวมสนับสนุนความ
รวมมือดังกลาวดวยเชนกัน  

สวนประเด็นขอจํากัดดานบุคลากรในบริการวิชาชีพ (บัญชี วิศวกรรม สถาปตยกรรม 
กฎหมาย) ในขอตกลงของสหรัฐฯ และสิงคโปรน้ัน ไมไดใหขอผูกพันไว แสดงวาทั้งสองประเทศยังไม
เปด mode 4 เชนกัน  ยกเวนกรณีท่ีสหรัฐฯ ใหโควตาแกคนสิงคโปรท่ีเขาขายเปน specialty 
occupation จํานวน  5,400 คน สามารถเขาไปทํางานในสหรัฐฯ ในสาขาตางๆ ได เชน วิศวกรรม 
วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรกายภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ คณิตศาสตร การศึกษา 
ผูเช่ียวชาญดานธุรกิจ เปนตน  เนื่องจากสองประเทศไดทําขอตกลง FTA กัน 

8.4.2 ขอตกลงการคาเสรีสหรฐัฯ-ชิล ี

ในความตกลงการคาเสรีทวิภาคีระหวางสหรัฐฯ-ชิลี จะมีสาระสําคัญเหมือนกับท่ีสหรัฐฯ มี
ขอตกลงกับสิงคโปร กลาวคือ สองประเทศตองสนับสนุนความรวมกันเพ่ือพัฒนามาตรฐานและ
หลักเกณฑการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยคํานึงถึงประเด็นตางๆ ดังท่ีไดกลาวมาแลว 

สาระสําคัญที่ขอตกลงการคาสหรัฐฯ-ชิล ีมีเพ่ิมเติมขึ้นมา คือ คูภาคีจะตองปรึกษาหารือเพ่ือ
ขอคําแนะนําสําหรับบริการใหคําปรึกษาดานกฎหมาย และบริการดานวิศวกรรมในเร่ืองตางๆ เชน  
สัดสวนการถือหุน  มาตรฐานและหลักเกณฑการออกใบอนุญาต  เปนตน  โดยสหรัฐฯ ใหโควตาแกคน
ชิลีท่ีเปน specialty occupation จํานวน 1,400 คนท่ีสามารถเขาทํางานในสหรัฐฯ ได 

กลาวโดยสรุป การทําขอตกลงทวิภาคีระหวางสหรัฐฯ กับสิงคโปรและชิลี เนนการพัฒนา
ความรวมมือกันในการกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑวิชาชีพ พรอมกับใหสิทธิพิเศษในรูปโควตาแก
คนสิงคโปรและคนชิลีในการเขาไปทํางานในสหรัฐฯ  ซ่ึงหากประเทศไทยทําขอตกลงกับสหรัฐฯ ใน
อนาคต ก็คงตองมีการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพรวมกัน พรอมท้ังอาจไดรับสิทธิพิเศษทางดานโควตา
เชนเดียวกับสองประเทศท่ีกลาวมา  
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          การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา 

ตารางที ่8.6  สาระสาํคัญของความตกลงทวภิาครีะหวาง ไทย/สหรัฐอเมริกากับประเทศอื่น 
หัวขอ ไทย - ออสเตรเลีย สหรัฐฯ - สิงคโปร สหรัฐฯ - ชิลี 

 Chapter 8 Trade in Services (Annex 8) and 
Chapter 10 Movement of Natural Persons 

Chapter 8 Cross Border Trade in Services (Annex 
8A Professional Services) and Chapter 11 
Temporary Entry of Business Persons 

Chapter 11 Cross Border Trade in Services 
(Annex 11.9 Professional Services) and Chapter 
14 Temporary Entry for Business Persons  

ขอกําหนดทั่วไป ขอผูกพันแนวนอนของประเทศไทย 
• ขอตกลงนี้ใหใชกับบริการทุกสาขา ยกเวนอาชีพ

สงวน 39 อาชีพ 
• ผูโอนยายภายในกิจการ (Intra-corporation 

Transferee) ทีเ่ปนคนออสเตรเลียไดรับอนุญาต
ใหทํางานในประเทศไทยได 1 ป  สามารถตออายุ
ไดทุกๆ 1 ปแตรวมกันไมเกิน 5 ปโดยมีนายจาง
คนเดิม  สําหรับสาขาหรือธุรกิจในเครือของบริษทั
ออสเตรเลียจะตองนําเงินเขาประเทศไทยไมต่ํา
กวา 3 ลานบาทตอการจางลูกจางตางชาติได 1 
คน  และจํากัดการจางงานคนตางชาติรวมกันไม
เกนิ 10 คน 

• ผูใหบริการตามสัญญา (Contractual Service 
Supplier) ซึ่งเปนผูใหบริการแกคนออสเตรเลีย
หรือบริษทัไทย  จะสามารถทํางานในประเทศไทย
ได 1 ป  และสามารถตออายุไดทุกๆ 1 ปแต
รวมกันไมเกิน 3 ปโดยมีนายจางคนเดิม  สําหรับ
บริษทัที่จะจดทะเบียนในประเทศไทยจะตองมีทุน
จดทะเบียนอยางนอย 2 ลานบาทตอการจาง
ลูกจาง 1 คน และจํากัดการจางงานคนตางชาติ
รวมกันไมเกิน 10 คน 

• คูภาคีจะสนับสนนุใหหนวยงานภายในประเทศ
พัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑการออกใบ
ประกอบวิชาชีพ  (licensing) และหนังสือรับรอง 
(certification) ใหเปนที่ยอมรับรวมกันทั้งสองฝาย  
รวมถึงใหคําแนะนาํแกคณะกรรมการรวม  

• มาตรฐานและหลักเกณฑดังกลาว จะคํานึงถึง
ประเด็นดังตอไปนี:้ 
1) การศึกษา – การรับรองโรงเรียนหรือ

หลักสูตรการศึกษา 
2) การสอบวัดผล – มาตรฐานในการสอบวัดผล 

รวมถึงรูปแบบการทดสอบอ่ืนๆ  เชน การ
สอบปากเปลา และสอบสัมภาษณ 

3) ประสบการณ – ระยะเวลาและลักษณะของ
ประสบการณที่ตองการ 

4) ความประพฤติและจริยธรรม – มาตรฐาน
ดานจริยธรรมวิชาชีพ และการควบคุมความ
ประพฤติในดานวิชาชีพ 

5) การพัฒนาวิชาชีพ และทบทวนหนังสือ
รับรอง – การศึกษาตอหรือการกําหนด
คุณสมบัติเพื่อประกอบวิชาชพีตอไป  

6) ขอบเขตการปฏบิัติงาน – ขอบเขต หรือ

• คูภาคีจะสนับสนนุใหหนวยงานภายในประเทศ
พัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑการออกใบ
ประกอบวิชาชีพ  (licensing) และหนังสือรับรอง 
(certification) ใหเปนที่ยอมรับรวมกันทั้งสองฝาย  
รวมถึงใหคําแนะนาํแกคณะกรรมการ  

• มาตรฐานและหลักเกณฑดังกลาว จะคํานึงถึง
ประเด็นดังตอไปนี:้ 
1) การศึกษา – การรับรองโรงเรียนหรือ

หลักสูตรการศึกษา 
2) การสอบวัดผล – มาตรฐานในการสอบวัดผล 

รวมถึงรูปแบบการทดสอบอ่ืนๆ  เชน การ
สอบปากเปลา และสอบสัมภาษณ 

3) ประสบการณ – ระยะเวลาและลักษณะของ
ประสบการณที่ตองการ 

4) ความประพฤติและจริยธรรม – มาตรฐาน
ดานจริยธรรมวิชาชีพ และการควบคุมความ
ประพฤติในดานวิชาชีพ 

5) การพัฒนาวิชาชีพ และทบทวนหนังสือ
รับรอง – การศึกษาตอหรือการกําหนด
คุณสมบัติเพื่อประกอบวิชาชพีตอไป  

6) ขอบเขตการปฏบิัติงาน – ขอบเขต หรือ
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หัวขอ ไทย - ออสเตรเลีย สหรัฐฯ - สิงคโปร สหรัฐฯ - ชิลี 
• ผูเย่ียมเยือนธุรกิจ (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
เขาประเทศกบักรมแรงงานกอน 

• คูสมรสของนักลงทุนออสเตรเลีย  ผูใหบริการตาม
สัญญา  และผูโอนยายภายในกิจการ สามารถ
ทํางานในประเทศไทยไดในตําแหนงผูจัดการ 
ผูบริหาร หรือผูเชี่ยวชาญ โดยเปนตาม
กฎระเบียบของประเทศไทย 

 
ขอผูกพันแนวนอนของประเทศออสเตรเลีย 
• คนไทยสามารถเขามาทํางานในประเทศ

ออสเตรเลียโดยไมตองผานการทดสอบภายใต
เง่ือนไขดังนี้ 

• ผูเย่ียมเยือนธุรกิจ อยูในประเทศได 90 วัน 
• ผูขายบริการ อยูในประเทศได 6 เดือนและขยาย

เวลาไดไมเกิน 1 ป 

ขอจํากัด หรือการอนุญาตในการทํางาน 
7) ความรูทองถิ่น – ความรูดานกฎหมาย

ทองถิน่ ระเบียบ ภาษา ภูมิศาสตร อากาศ 
เปนตน 

8) การคุมครองผูบริโภค - การประกันความรับ
ผิดจากความเสียหาย 

• ภาคีจะสนับสนนุใหหนวยงานตนพัฒนาข้ันตอน
การออกใบอนุญาตชั่วคราว 

• คณะกรรมการรวม จะมีการทบทวนขอกําหนด
ทั่วไปนีอ้ยางนอยทุก 3 ป  

ขอจํากัด หรือการอนุญาตในการทํางาน 
7) ความรูทองถิ่น – ความรูดานกฎหมาย

ทองถิน่ ระเบียบ ภาษา ภูมิศาสตร อากาศ 
เปนตน 

8) การคุมครองผูบริโภค - การประกันความรับ
ผิดจากความเสียหาย 

• ภาคีจะสนับสนนุใหหนวยงานตนพัฒนาข้ันตอน
การออกใบอนุญาตช่ัวคราว 

• คณะกรรมการจะมีการทบทวนขอกําหนดทั่วไปนี้
อยางนอยทุก 3 ป  คณะกรรมการจะตองทบทวน
ในเร่ืองความแตกตางของกฎระเบียบระหวางภาคี 
นอกจากนัน้ภาคีอาจหยิบยกประเด็นทีเ่กี่ยวของ
กับการพัฒนามาตรฐานระหวางประเทศของ
องคการระหวางประเทศทีเ่กี่ยวของ23กบับริการ
วิชาชีพนั้นๆ  

                                            
23 เปนหนวยงานระหวางประเทศทีเ่ปดใหหนวยงานของภาคทีั้งสองฝายรวมเปนสมาชิก 
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หัวขอ ไทย - ออสเตรเลีย สหรัฐฯ - สิงคโปร สหรัฐฯ - ชิลี 
• ผูโอนยายภายในกิจการ อยูในประเทศไดไมเกิน 

4 ป และขยายเวลารวมกันไดไมเกิน 10 ป 
(ผูบริหาร ผูจัดการ ผูเชี่ยวชาญ) 

• ผูใหบริการตามสัญญา อยูในประเทศไดไมเกิน 3 
ป  สําหรับพอครัวไทยทีเ่ปนผูใหบริการตาม
สัญญานี้สามารถอยูไดไมเกิน 4 ป ซึ่งพอครัวไทย
ตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานทางอาชพีที่กําหนด
ไว  

• ผูบริหาร และผูจัดการที่มีบริษัทตั้งในประเทศไทย 
แตตองการขยายบริษัทลูกในออสเตรเลีย จะ
สามารถอยูในออสเตรเลียไดไมเกิน 4 ป 

• คูสมรสของผูโอนยายภายในกิจการ สามารถอยู
และทํางานในประเทศไดเทากบัวีซาของผูโอนยาย
ภายในกิจการนัน้ 

• สําหรับคนไทยที่เขามานอกเหนือจากที่กําหนด
ขางตนนัน้ ประเทศออสเตรเลียยังไมอนุญาตให
ทํา (unbound) 

• ประเทศออสเตรเลียจะสนับสนนุการแลกเปล่ียน
ความคิดเหน็ระหวางหนวยงานดานวิชาชีพของ
ไทยและออสเตรเลีย เพื่อสรางมาตรฐานการนวด
บําบัดแบบไทย  โดยผลการแลกเปล่ียนความ
คิดเหน็ดังกลาวจะเจรจาในรอบตอไปภายใน 3 ป
หลังจากขอตกลงนี้บังคับใช  
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หัวขอ ไทย - ออสเตรเลีย สหรัฐฯ - สิงคโปร สหรัฐฯ - ชิลี 
บริการวิชาชีพรายสาขา : บริการให
คําปรึกษาดานกฎหมาย  บริการดาน
วิศวกรรม  บริการดานวิศวกรรมโยธา 

ขอผูกพันเฉพาะของประเทศไทย 
• ไมมีการระบุเร่ืองบริการวิชาชีพ  แสดงวาไทย

ยังคงยึดตามกฎหมายประกอบธุรกิจคนตางดาวที่
มีอยู และกฎหมายการทาํงานของคนตางดาวที่
หามทําอาชีพ 39 อาชีพสงวนดังที่กําหนดในขอ
ผูกพันแนวนอน 

ขอผูกพันเฉพาะของประเทศออสเตรเลีย 
• บริการใหคาํปรึกษา – นักกฎหมายไทยอาจเปนที่

ปรึกษาใหกับสํานักงานกฎหมายทองถิ่นของ
ออสเตรเลียได แตไมสามารถเปนหุนสวนหรือ
ลูกจางในออสเตรเลียตะวันตกและออสเตรเลียใต
ได  นอกเหนือจากที่กลาวมานี้ออสเตรเลียจะไม
ผูกพัน ยกเวนที่กาํหนดไวในขอผูกพันแนวนอน 

• บริการดานบัญชี – คนไทยอาจเปนผูตรวจสอบ
บัญชหีรือผูชําระบัญชีได โดยมีหุนสวนอยางนอย 
1 คนเปนคนพาํนักถาวรในออสเตรเลีย 
นอกเหนือจากที่กลาวมานี้ออสเตรเลียจะไม
ผูกพัน ยกเวนที่กาํหนดไวในขอผูกพันแนวนอน 

• บริการดานภาษ ี- ไมมีขอจํากัด 
• บริการดานสถาปตยกรรม - ไมมีขอจํากัด 
• บริการดานวิศวกรรม - ไมมีขอจํากัด 
• บริการดาน Integrated engineering-ไมมี

ขอจํากัด 
• บริการดานการวางผังเมืองและภูมิสถาปตยกรรม 

- ไมมีขอจํากัด 

 บริการใหคําปรึกษาดานกฎหมาย 
แตละภาคีจะปรึกษาหนวยงานดานวิชาชพีเพ่ือขอ
คําแนะนําในเร่ืองตอไปนี:้ 
1) รูปแบบของบริษทัหรือหุนสวนระหวาง

ทนายความที่ไดรับอนุญาต กับคนตางชาติทีเ่ปน
ที่ปรึกษาดานกฎหมาย 

2) การพัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑของ
ใบอนุญาตสําหรับคนตางชาตทิีเ่ปนที่ปรึกษาดาน
กฎหมาย 

3) เร่ืองอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวของกับการใหบริการทีป่รึกษา
ดานกฎหมายของคนตางชาต ิ

โดยภาคีจะใหหนวยงานวิชาชพีใหคําแนะนําขางตน
ภายใน 1 ปหลังบังคับใชขอตกลง 
บริการดานวิศวกรรม 
แตละภาคีจะปรึกษาหนวยงานดานวิชาชพีเพ่ือขอ
คําแนะนําในเร่ืองตอไปนี:้ 
1) การพัฒนากระบวนการขอใบอนุญาตช่ัวคราวของ

วิศวกร เพ่ือใหวิศวกรสามารถทํางานในประเทศ
ได 

2) การพัฒนากระบวนการออกใบอนุญาตของ
หนวยงาน เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูขอ 

3) การลําดับความสําคัญของการขอใบอนุญาต
ชั่วคราวของวิศวกร 

4) เร่ืองอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวของกับบริการวิศวกรรม 
โดยภาคีจะใหหนวยงานวิชาชพีใหคําแนะนําขางตน
ภายใน 2 ปหลังบังคับใชขอตกลง 
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หัวขอ ไทย - ออสเตรเลีย สหรัฐฯ - สิงคโปร สหรัฐฯ - ชิลี 
การเคล่ือนยายบุคคลธรรมดา หรือ การ
เขาเมืองชั่วคราว 

ใน Chapter 10 เร่ืองการเคล่ือนยายบุคคลธรรมดา  จะ
ใหคําจํากัดความของบุคคลแตละประเภท เชน ผูเย่ียม
เยือนธุรกิจ  ผูใหบริการตามสัญญา  และ ผูโอนยาย
ภายในกิจการ (ผูบริหาร ผูจัดการ ผูเชี่ยวชาญ) ฯลฯ ที่
สามารถเขามาในประเทศได  ซึ่งมีคําจํากัดความที่
คลายคลึงกับ GATS ดังทีเ่คยกลาวมาแลว  ซึ่ง
ระยะเวลาที่บุคคลเหลานี้สามารถเขามาทํางานใน
ประเทศไดนัน้ใหดูจาก Annex 8 

ใน Chapter 11 นี้จะกลาวถึงหลักการที่ตองคํานึงถึงใน
การเขามาทาํงานของคนตางดาว เชน ตองพิสูจน
สัญญาของภาคี  ตองแสดงหลักฐานวัตถุประสงคของ
การเขาประเทศ ตองแสดงวาการเขามาทาํกิจการอยูใน
ลักษณะกิจการระหวางประเทศ หรือคนตางดาวทีเ่ขา
มามีรายไดจากประเทศตนเอง เปนตน 

ใน Chapter 14 นี้จะกลาวถึงหลักการที่ตองคํานึงถึงใน
การเขามาทาํงานของคนตางดาว เชน ตองพิสูจน
สัญญาของภาคี  ตองแสดงหลักฐานวัตถุประสงคของ
การเขาประเทศ ตองแสดงวาการเขามาทาํกิจการอยูใน
ลักษณะกิจการระหวางประเทศ หรือคนตางดาวทีเ่ขา
มามีรายไดจากประเทศตนเอง เปนตน 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะวิจัย 
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8.5 ผลกระทบของความตกลงการคาทวิภาคีเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา 

ประเทศไทยและสหรัฐฯ ไดมีการลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีระหวางกัน (Treaty of Amity) 
เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.2509  สนธิสัญญานี้ทําใหผูลงทุนไทยและสหรัฐฯ  สามารถไปลงทุนใน
ประเทศของอีกฝายได โดยสามารถถือหุนบริษัทไดรอยละ 100 ยกเวน 6 สาขาบริการดังท่ีเคยกลาว
แลว 

สนธิสัญญานีจ้ะครอบคลุมเฉพาะการลงทุนทางธุรกิจ (mode 3) เทาน้ัน มิไดครอบคลุมถึงการ
ใหบริการของบุคคล (mode 4) รวมถึงนักวิชาชีพ   โดยมีการระบุไวอยางชัดเจนวาการเปดเสรีดาน
การลงทุนภายใตสนธิสัญญานี้มิไดเปนการใหสิทธิแกนักวิชาชีพท่ีจะไปทํางานในอีกประเทศหนึ่งได  
แสดงใหเห็นวาแมบริษัทไทยหรือสหรัฐฯ ท่ีใหบริการดานวิชาชีพสามารถไปกอตั้งกิจการในประเทศ
สหรัฐฯ หรือประเทศไทยได แตท้ังสองประเทศไมสามารถใหคนของประเทศตนไปทํางานอีกประเทศ
หนึ่งได  ยกเวนคนสองประเทศน้ันจะมีคุณสมบัติตามกฎหมายของแตละประเทศกําหนด24   

จากการหามนักวิชาชีพตางดาวทํางานในไทยดังกลาว ทําใหลูกจางท่ีทํางานในสํานักงาน
วิชาชีพตองเปนคนไทย เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจสะดวกราบร่ืนท้ังในเร่ืองการหาลูกคาในประเทศไทย 
หรือการยื่นเอกสารตางๆ กับหนวยงานราชการ  บริษัทอเมริกันสวนใหญมักใชวิธีการเปนผูถือหุน
รวมกันกับผูถือหุนไทยมากกวาจะถือหุนโดยอเมริกันทั้งหมด โดยสังเกตจากสัดสวนการถือหุนใน
บริษัทกฎหมาย หรือบริษัทท่ีปรึกษาดานบัญชใีนประเทศไทย จะมีตางชาติถือหุนไมเกินรอยละ 49 แม
สนธสิัญญาฯ จะอนุญาตใหถือหุนไดรอยละ 100 ก็ตาม ดังตารางที ่8.7 

หากในอนาคตประเทศไทยอนุญาตใหนักวิชาชีพตางดาวเขามาทํางานในประเทศไทยได ก็มี
ความเปนไปไดท่ีสํานักงานบริการท่ีปรึกษาทางกฎหมายและบัญชี จะลดสัดสวนผูถือหุนสัญชาติไทย
ลง เพราะไมตองพ่ึงพานักวิชาชีพไทยในการรวมดําเนินธุรกิจแลว เนื่องจากสามารถนําคนอเมริกันท่ี
เปนผูเชี่ยวชาญเขามาทํางานในประเทศไทยไดเพ่ิมมากขึ้น  โดยเนนใหบริการเฉพาะดานมากขึ้น เชน 
บริการดานกฎหมายการคา ภาษี และการลงทุนระหวางประเทศ รวมถึงการเปนท่ีปรึกษาดาน
กฎหมายหรือบัญชีใหแกบริษัทขนาดใหญหรือบริษัทตางประเทศ  ซ่ึงไมไดแขงขันกับสํานักงาน
กฎหมายของไทยรวมถึงสํานักงานวิชาชีพขนาดเล็กท่ีเนนใหบริการกฎหมายภายในประเทศโดยตรง 

 

 

 

 

                                            
24 จากสนธิสัญญาไมตรีไทย-สหรัฐฯ ไดเปดโอกาสใหคนไทยสามารถย่ืนขอวีซาประเภท E เพ่ือเขาไปทาํงานในสหรัฐได จาก
ขอมูลในป 2545 คนไทยไดรับวีซาประเภท E-1 มีจํานวนทั้งสิน้ 49 ราย และประเภท E-2 จํานวน 117 ราย  ซึ่งถือวาคนไทยที่
ไปทํางานในสหรัฐฯ ยังมีจํานวนไมมากนัก 
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ตารางที ่8.7 สัดสวนการถอืหุนตางชาติในบริษัทกฎหมายและบัญชีในประเทศไทย 

บริการ ช่ือบริษัท สัญชาติผูถอืหุน จํานวนคนตางชาตติอ
จํานวนกรรมการทั้งหมด 

บริการทางกฎหมาย บริษทั เบเคอร แอนด แมค็เคน็
ซี่ จํากัด 

ไทย 89.72% 
ออสเตรเลีย 10.28% 

0 : 10 

 บริษทั ไวท แอนด เคส 
(ประเทศไทย) จํากัด 

ไทย 51% 
สหรัฐฯ 49% 

2 : 5 

 บริษทั ดิลิกีแอนดกบิบนิส 
อนิเตอรเนชัน่แนล จํากัด 

ไทย 52% 
สหรัฐฯ 48% 

3 : 4 

 บริษทั อัลเลน แอนด โอเวอร่ี 
(ประเทศไทย) จํากัด 

ไทย 51.0% 
สหราชอาณาจักร 
49.0% 

2 : 4 

บริการทางบัญช ี บริษทั ไพรซวอเตอรเฮาสคู
เปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

ไทย 100% 0 : 7 

 บริษทั ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชย
ยศ จํากัด 

ไทย 51% 
สหรัฐฯ 49% 

2 : 7 

 บริษทั สํานักงาน เอนิส แอนด ็
ยัง จํากัด 

ไทย 100% 0 : 2 

 บริษทั สํานักงาน เอสจีว ีณ 
ถลาง จํากัด 

ไทย 100% 0 : 1 

 บริษทั เคพีเอม็จึ ออดิท 
(ประเทศไทย) จํากัด 

ไทย 99.99% 3 : 4 

หมายเหต:ุ บริษทั สํานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จํากัด ไดรวมกิจการกับ บริษัท เคพเีอ็มจี แลว 
ที่มา: รวบรวมโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
 

ในกรณีที่ประเทศไทยทําความขอตกลงการคาเสรีทวิภาคีกับสหรัฐฯ โดยยึดแนวทางความ 
ตกลงเดียวกับ FTA สหรัฐฯ-สิงคโปร, สหรัฐ-ชิล ีและ ไทย-ออสเตรเลีย น้ัน จะทําใหเกดิผลกระทบใน 3 
เร่ือง คือ 

8.5.1 การกําหนดมาตรฐานวชิาชีพ 

ประเทศไทยอาจไดประโยชนจากการเปดเสรีคร้ังนี้ เน่ืองจากสองประเทศตองมีการรวมกัน
พัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑการออกใบประกอบวิชาชีพท่ีเปนท่ียอมรับกันท้ังสองฝาย   โดยเปน
ระบบความตกลงยอมรับซ่ึงกันและกัน (Mutual Recognition Agreement: MRA)   ซ่ึงจะมีผลใหเกิด
ความสะดวกในการเขาทํางานชั่วคราวระหวางประเทศไทยและสหรัฐฯ มากขึ้น เพราะมีมาตรฐานและ
หลักเกณฑคุณสมบัติของนักวิชาชีพท่ีชัดเจน  ทําใหนายจางและผูอนุมัติการทํางานของคนตางดาว
สามารถตัดสินใจจางนักวิชาชีพตางชาติไดรวดเร็วขึ้น    อยางไรก็ตาม นักวิชาชีพไทยที่จะเขาไป
ทํางานในสหรัฐฯ อาจจะมีอุปสรรคในเร่ืองการขออนุญาตทํางานในแตละมลรัฐของประเทศสหรัฐฯ ได  
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เพราะแตละมลรัฐมีอํานาจกํากับดูแลและออกใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพไดเอง  แมจะมีการยอมรับ
ขอตกลง FTA ระหวางกันแลว แตนักวิชาชีพไทยก็จําเปนตองผานคุณสมบัติตามท่ีแตละมลรัฐกําหนด
ดวย  ในทางกลับกัน  ประเทศไทยมีลักษณะเปนรัฐเดียว  จึงมีหลักเกณฑการออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเดียวกันไมวาจะไปทํางานท่ีจังหวัดใดก็ตาม 

8.5.2 การเคล่ือนยายบุคคลระหวางไทย-สหรัฐอเมรกิา 

ในกรณีที่ไทยทําขอตกลง FTA กับสหรัฐฯ   ไทยจะไดรับโควตาวีซา H-1B  ทําใหผูเชีย่วชาญ
พิเศษ (specialty occupation) ของไทยสามารถเขาไปทํางานในประเทศสหรัฐฯ ได เชนเดียวกับท่ี
สหรัฐฯ ใหกับประเทศสิงคโปรและชิล ี  ท้ังน้ี สหรัฐฯ ใหโควตาแกสิงคโปรและชิลีจํานวน 5,400 คน 
และ 1,400 คนตามลําดับ โดยโควตาท่ีใหนีเ้ปนหน่ึงในจํานวนโควตาท้ังหมด 65,000 คนตอปท่ีสหรัฐฯ 
จะใหแกผูท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด  ดังน้ันประเทศใดท่ีทําขอตกลง FTA กับสหรัฐฯ ภายหลังจะมี
จํานวนโควตาท่ีเหลืออยูลดลงเร่ือยๆ  

กรณีท่ีไทยใหความสําคัญตอการเคลื่อนยายบุคคลในอาชีพพอครัว นักนวดบําบัด และผู
ใหบริการสปา เชนเดียวกับขอตกลงทางการคาไทย-ออสเตรเลีย หรือ ขอตกลงท่ีกําลังเจรจากันอยู
ระหวางไทย-ญ่ีปุน  ก็มีความเปนไปไดสูงท่ีไทยจะขอใหสหรัฐฯ ยอมรับมาตรฐานอาชีพพอครัว นัก
นวดบําบัด และผูใหบริการสปาของไทยเชนกัน  ซึ่งออสเตรเลียยอมรับมาตรฐานพอครัวไทยแลว แต
มาตรฐานการนวดบําบัดจะตองมีการทบทวนกันภายหลังอีกคร้ัง  สวนกรณี FTA ไทย-ญ่ีปุนที่กําลังมี
การเจรจากันอยูนั้น  ในการประชุมเจรจา JTEPA คร้ังท่ี 7 เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2548  ไดผลสรุปวา 
ญ่ีปุนพรอมอนุญาตใหพอครัวไทยเขาเมืองและอยูทํางานไดโดยมีเงื่อนไขวาจะตองไดรับการรับรอง
มาตรฐานฝมือแรงงานระดับ 1 (ขั้นตน) และให Spa Manager (ในฐานะ investor/ manager) และผู
ฝกสอนดานสปา (ในฐานะ instructor) เขาเมืองและอยูทํางานได แตสวนของ spa therapist  ฝาย
ญ่ีปุนตกลงท่ีจะหารือตอหลังจากความตกลงฯ มีผลใชบังคับเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน เพ่ือใหไดขอยุติ
ภายใน 2 ป  

8.5.3 การแขงขันของสํานักงานวิชาชีพ 

สํานักงานวิชาชีพของไทยจะไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีในกรณีท่ีไทยอนุญาตใหนัก
วิชาชีพตางชาตสิามารถเขามาทํางานในประเทศไทยไดเทาน้ัน ซ่ึงปจจุบันยังไมมีขอตกลงในลักษณะน้ี   

อยางไรก็ตาม คณะวิจัยขอวิเคราะหในกรณีท่ีไทยอนุญาตใหนักวิชาชีพตางชาตเิขามาทํางาน
ในไทยได  เพ่ือเตรียมความพรอมในการแขงขันตอไป กลาวคือ กรณีสํานักงานบริการวิชาชีพอเมริกัน
ท่ีใหบริการดานกฎหมาย บัญชี วิศวกรรม และสถาปตยกรรม ท่ีมีขนาดเล็กใกลเคียงกับของไทยเขาสู
ตลาดในประเทศไทย โดยมีกลุมเปาหมายท่ีเปนลูกคาตางชาติเชนเดียวกัน  จะทําใหเกิดการแขงขัน
ระหวาง SMEs ของไทยและตางชาต ิ ในกรณีนี้คณะวิจัยมคีวามเห็นวา หากกลุมลกูคาเปนคนตางชาต ิ
นาจะหันไปใชบริการ SMEs ท่ีเปนบริษัทตางชาติมากกวา เพราะสามารถสื่อสารใหเขาใจไดงายกวา  
สวน SMEs ของไทยที่แตกอนเนนกลุมลูกคาตางชาติอาจจะตองหันเหไปหากลุมลูกคาที่เปนคนไทย
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เพ่ิมมากขึ้น  ซ่ึงจะมีผลกระทบตอเน่ืองไปยัง SMEs ท่ีเนนลูกคาคนไทยเดิมอยูแลว  ทําให SMEs 
ไทยเขามาแขงขันกันเองในตลาดเพ่ิมมากขึ้น25 

สําหรับโอกาสท่ีสํานักงานวิชาชีพของไทยจะใชประโยชนจาก FTA ในการขยายกิจการไปยัง
สหรัฐฯ นาจะอยูในลักษณะการใหบริการเฉพาะดาน  เชน การเปนท่ีปรึกษาดานกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
กับกฎหมายไทย  หรือการไปรับงานตางประเทศในลักษณะเฉพาะกิจ เชน การออกแบบตกแตง
รานอาหารไทยหรือธรุกิจสปาในสไตลเขตรอน  ซ่ึงไทยนาจะมีความคุนเคยและมีประสบการณในการ
ออกแบบตกแตงดานนี้เปนอยางด ี แตไทยไดใหความสําคัญท่ีจะเขาไปขยายธุรกิจในตลาดแถบเอเซยี 
(เชน สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย เปนตน) มากกวาประเทศสหรัฐฯ ดังน้ัน SME ไทย คงไมได
ประโยชนจากการเปดเสรี FTA ไทย-สหรัฐฯ เทาใดนัก   

8.6 ขอเสนอแนะ 

จากผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการเปดเสรีทวิภาคีระหวางไทยกับสหรัฐฯ  รัฐบาลไทยควร
ดําเนินการดังตอไปน้ี 

• พัฒนากฎระเบียบในการกํากับดูแลวิชาชีพ  สรางมาตรฐานบริการวิชาชีพท่ียอมรับ
โดยสากล  รวมท้ังปรับปรุงหลักสูตรการเรียนใหสอดคลองกับนานาประเทศ   
เน่ืองจากประเทศไทยมีสภาวิชาชีพตางๆ ท่ีคอยกํากับดูแลวิชาชีพเปนการเฉพาะ
แลว เชน สภาวิชาชีพบัญชี  สภาวิศวกร  สภาสถาปนิก  และสภาทนายความ   
ดังนั้นหนวยงานเหลาน้ีจึงควรมีบทบาทในการเตรียมพรอมรับการแขงขันจากการ
เปดเสรี 

• พัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศใหกับนักวิชาชีพของไทย  เน่ืองจากการไป
ทํางานยังตางประเทศของนักวิชาชีพไทยจําเปนอยางยิ่งท่ีตองส่ือสารกับชาวตางชาติ
ใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน  หรือในกรณีท่ีนักวิชาชีพไทยตองการทํางานในบริษัท
ตางชาติที่ตั้งอยูในประเทศไทย ก็จะตองมีทักษะภาษาตางประเทศที่คอนขางด ี 

• พัฒนาความรูทางดานวิชาชีพเพิ่มเติม  แมนักวิชาชีพไทยจะมีความรูพ้ืนฐานท่ี
เพียงพอแลว แตยังจําเปนตองมีการฝกอบรมพัฒนาความรูเพ่ิมเติม  เพราะความรู
ทางดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม กฎหมาย หรือบัญชี มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยคุ
สมัย   ซ่ึงเปนหลักเกณฑท่ีสหรัฐฯ ใหความสําคัญในขอตกลงทวิภาคีเชนกัน   

• พัฒนากระบวนการตอใบอนุญาตประกอบอาชีพมากกวาจะยื่นเอกสารขอตอ
ใบอนุญาตเพียงอยางเดียว เชน กําหนดใหตองผานการฝกอบรม สัมมนา หรือการ
ทํากิจกรรมบริการวิชาชีพครบตามหลักสูตรเพ่ิมเติม 

• สงเสริมใหนักวิชาชีพไทยและอเมริกันทํางานรวมกันในบริษัท เพ่ือไมใหนักวิชาชีพ
ของสองประเทศแยงงานกันทํา  โดยแตละคนสามารถรวมกันทํางานตามความถนัด
ของตนเองได 

                                            
25 จากการสัมภาษณผูใหบริการดานบัญชีขนาดเล็กของไทย 
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• จํากัดใหสํานักงานวิชาชีพอเมริกันเนนใหบริการเฉพาะกลุมลูกคา เชน ใหคําปรึกษา
กฎหมายแกคนตางชาต ิ หรือ เปนท่ีปรึกษากฎหมายระหวางประเทศ เปนตน 

• สงเสริมการรวมกลุมของ SMEs ท่ีมีศักยภาพ เพ่ือขยายธุรกิจไปตางประเทศ 
• ศึกษาความตองการนักวิชาชีพ (Demand) และปริมาณนักวิชาชีพ (Supply) ท่ีมีอยู

ในตลาดแรงงานไทยวามีนักวิชาชีพเพียงพอหรือเกินความตองการเพียงใด  เพื่อให
สามารถปรับโครงสรางตลาดแรงงานในสาขาวิชาชีพนี้ไดทันกับเหตุการณท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคต 

 

 

 


