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บทคัดยอ 

 

ประเทศไทยเปนภาคีความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการ (General Agreement on 

Trade in Services: GATS) และกรอบความตกลงอาเซียนวาดวยบริการ (ASEAN Framework 

Agreement on Services : AFAS) ซ่ึงเปนความตกลงเก่ียวกับการเปดเสรีทางการคาบริการ อัน

รวมถึงบริการดานการขนสงดวย แม ในการเจรจาเพ่ือเปดเสรีสาขาการขนสงระหวางประเทศ จะมี

เฉพาะการขนสงรูปแบบเดียว (Unimodal transport) โดยยังไมรวมถึงการขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบ (Multimodal Transport หรือ Combined Transport) แตก็ไดมีความพยายามในการนํา

บริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบบรรจุเขาไวใหเปนอีกหนึ่งสาขาเพ่ือใหมีการเปดเสรีบริการนี้ดวย 

และประเทศไทยไดกําหนดหมายเหตุไวทายตารางขอผูกพันเฉพาะ (Schedule of specific 

commitments) ของ GATS และ AFAS ในสาขาบริการการขนสงทางทะเล อันเปนการรับรองวา

ผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบจากตางประเทศสามารถเขามาประกอบกิจการขนสง

ตอเนื่องในประเทศไทยไดบนขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีชอบดวยเหตุผลและไมเลือกปฏิบัติ ทําใหตอง

ยอนกลับมามองกฎหมายภายในของประเทศไทยท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบวากฎหมายภายในของประเทศไทยในปจจุบันรองรับการเปดเสรีทางการคาบริการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบมากนอยเพียงใด และหากมีการเปดเสรีการคาบริการขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบ จะมีปญหาทางกฎหมายใดบางท่ีอาจเปนอุปสรรคตอการเปดเสรีการคาบริการขนสงตอเนื่อง

หลายรูปแบบ 
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จากการศึกษาพบวา ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการควบคุมผูประกอบการ

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบท่ีสําคัญอยูสองฉบับ คือ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 

เม่ือพิจารณาตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 พบวา

ยังมีขอจํากัดในการเขาสูตลาดและถือเปนมาตรการทางกฎหมายท่ีเปนการกีดกันทางการคาอยางหนึ่ง 

จากการศึกษาพบวาการจํากัดหรือสงวนการลงทุนในธุรกิจบริการขนสงขนสงระหวางประเทศ ยอมทํา

ใหผูใชบริการซ่ึงเปนคนสวนใหญไดรับผลกระทบ จากการบริการขนสงท่ีถูกผูกขาดโดยคนกลุมนอย 

ตามมาดวยคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริการท่ีขาดความทันสมัยและการพัฒนา อีกท้ัง

คาบริการของการใหบริการท่ีสูงข้ึนเพราะการผูกขาดจากผูใหบริการกลุมนอยนั่นเอง  ประเทศไทยจึง

ควรแกไขพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ผอนปรนใหคนตางประเทศ

เขามาลงทุน ในธุรกิจบริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ในประเทศไทยไดมากข้ึน  เพ่ือประโยชนของ

ผูใชบริการและสรางความไดเปรียบทางการคาใหกับผูประกอบการอ่ืนๆ ในประเทศ  ในสวน

พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 พบวาแมหลักเกณฑในปจจุบันยังไมถือวา

เปนการขัดหรือแยงตอหมายเหตุทายตารางขอผูกพันของ GATS และ AFAS แตในสวนท่ีเก่ียวกับการ

คุมครองผูใชบริการ ซ่ึงมีหลักเกณฑสําคัญวา ผูประกอบการจะตองมีหลักประกันสําหรับความรับผิด  

ตองดํารงสินทรัพย ตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ังจะตองมีตัวตนอยูในประเทศไทยนั้น ยังคงมีผูขนสง

ตอเนื่องจดทะเบียนบางประเภทท่ีหลักเกณฑยังไมชัดเจนและครอบคลุมครบถวน จึงควรแกไขเพ่ิมเติม

ใหถูกตองครบถวน เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายในการคุมครองผูใชบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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ABSTRACT 

 

Thailand adhered to the General Agreement on Trade in Services (GATS) 

and the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS), which liberalized trade, 

including transport. Negotiating liberalized international transport would be 

specifically unimodal, excluding multimodal or combined transport. Yet attempts 

have been made to view multimodal transport as a sector for liberalization. At the 

end of its schedule of specific commitments through GATS and AFAS in marine 

transport service, Thailand specifically noted the guarantee that in bound multimodal 

transport from foreign countries would be conducted in Thailand by reasonable, non-

discriminatory terms and conditions. 

Thailand’s current domestic law on running multimodal transport 

businesses supports a measure of trade liberalization. This liberalization must 

overcome problems and obstacles. The Foreign Business Act B.E. 2542 (1999) (FBA), 

prescribing business, commercial and industrial activities that may not be carried out 

by foreigners, declared that one limitation to market access would be a legal 

measure serving as trade barrier. Results were that limiting or conserving international 

transport service business investments would make most customers confront 

effective oligopolies. This in turn would lead to high consumer service charges. 

Thailand should adjust the FBA, lessening foreign investment permission in 
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multimodal transport service businesses to increase commercial advantages for 

consumers and entrepreneurs. The Multimodal Transport Act, B.E. 2548 (2005) had no 

measures opposing the note at the end of the schedule specifying GATS and AFAS 

commitments. Still, customer protection is an important rule which entrepreneurs 

must guarantee for liability by asset maintain ability, following Thai legal 

requirements and codes of conduct. Some multimodal transport operations 

registered vague and incomplete rules. These should be modified correctly and 

completely for efficient legal enforcement of customer protection.  

 

Keywords: Multimodal transport business, the Foreigner Business Act B.E. 2542, 

the Multimodal Transport Act B.E. 2548 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 

 เศรษฐกิจโลกในปจจุบันผันแปรไปตามกระแสโลกาภิวัตนอันเปนปรากฏการทางสังคมท่ี

เกิดจากหลากหลายปจจัย เปนสิ่งท่ีมีความผันผวนและสงผลระทบรุนแรงเปนวงกวาง ปจจัยหนึ่งคือ

การท่ีแตละประเทศพยายามเปดเสรีเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศเพ่ิมข้ึน โดยการพยายามลดหรือ

ยกเลิกกฎระเบียบตางๆ ( de-regulation and liberalization) ท่ีมีลักษณะเปนขอกีดกันทางการคา

เพ่ือใหกลไกตลาดทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังเปนการขยายตลาด เพ่ิมพันธมิตรทางการคา และ

สรางรายไดใหกับประเทศ แตการปลอยใหกลไกตลาดทํางานโดยการเปดเสรีเพียงอยางเดียว ทําให

เศรษฐกิจภายในประเทศมีชองโหว ( vulnerability) เพราะเศรษฐกิจภายในประเทศจะไดรับ

ผลกระทบจากภายนอก โดยเฉพาะในภาวะท่ีกลไกตลาดทํางานไมปกติยอมสงผลใหผูประกอบธุรกิจ

ภายในประเทศไดรับความเสียหายหรืออาจถึงข้ันลมละลายท้ังท่ีไมไดเกิดจากความบกพรองของผู

ประกอบธุรกิจเอง ดังนั้น จึงเปนหนาท่ีของรัฐท่ีจะตองเขาแทรกแซงกําหนดมาตรการตางๆ เพ่ืออุมชู

ธุรกิจภายในประเทศใหยังสามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดในภาวะท่ีไมปกติ หรือแมกระท่ังในภาวะท่ี

กลไกตลาดจะเปนไปตามปกติ รัฐเองก็ยังมีเหตุผลท่ีจะตองใชมาตรการตางๆ นั้น เพ่ือคุมกันผูประกอบ

ธุรกิจในประเทศท่ีกําลังเติบโตใหสามารถแขงขันกับผูประกอบธุรกิจจากภายนอกประเทศได  

โดยเฉพาะในประเทศท่ีขาดความพรอมในการแขงขันสําหรับธุรกิจดานใด ก็มักจะเลือกใชมาตรการ

ทางกฎหมายกําหนดกฎเกณฑสําหรับธุรกิจนั้น เพ่ือสงเสริมผูประกอบธุรกิจภายในประเทศหรือเปน

เง่ือนไขหรือขอหามผูประกอบธุรกิจจากนอกประเทศท่ีอาจจะเขามาทําใหผูประกอบธุรกิจ

ภายในประเทศไดรับความเสียหาย  

 อยางไรก็ตาม เราก็ไมอาจปฏิเสธไดวามาตรการดังกลาวท่ีเปนการกีดกันทางการคานั้น 

อาจทําใหประเทศสูญเสียโอกาสจากการเปดเสรีเชนกัน ฉะนั้น การจะเปดเสรีหรือกีดกันสําหรับธุรกิจ

ใด รัฐตองชั่งน้ําหนักระหวางผลประโยชนและผลกระทบท่ีจะตามมาจากการเปดเสรีอยางรอบคอบ 

เพราะการจะเปดเสรีหรือกีดกันสําหรับธุรกิจหนึ่งๆ อาจสงผลในลักษณะเปนหวงโซ ไมวาทางดีหรือ

รายตอสังคมหรือธุรกิจอ่ืนๆ ได  

 ดังเชนธุรกิจบริการดานการขนสงระหวางประเทศ ท่ีมีความเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับ

ธุรกิจการนําเขาและสงออก เปนบริการท่ีกระจายสินคาไปสูตลาด ทําหนาท่ีเปนบริการข้ันกลาง

ระหวางพอคาและผูบริโภค ตลอดจนเปนสวนหนึ่งของข้ันตอนการผลิตสินคาตางๆ (เชน การนําเขา
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ชิ้นสวนรถยนตมาประกอบภายในประเทศ การนําเขาวัตถุดิบเพ่ือผลิตสินคา) ดังนั้น การเปดเสรีหรือ

กีดกันสําหรับธุรกิจบริการดานการขนสงระหวางประเทศ ก็ยอมสงผลตอธุรกิจตางๆ ดังกลาวอยาง

แนนอน เพียงแตจะเปนผลดีหรือรายประการใดก็เปนเรื่องท่ีตองพิจารณาและวิเคราะหจากขอมูล

หลายๆ ดาน 

 เดิมการเปดเสรีทางการคาหมายถึงการเปดเสรีการคาเฉพาะตัวสินคาเทานั้น ทวานับแต

เดือนมกราคม ค.ศ. 1995 ไดเกิดความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการ (General Agreement on 

Trade in Services ตอไปนี้เรียกวา GATS) จากการเจรจารอบอุรกวัยภายใตความตกลงท่ัวไปวาดวย

ภาษีศุลกากรและการคา ( General Agreement on Tariff and Trade ตอไปนี้เรียกวา GATT) และ

ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1995 ปเดียวกันนั้นเอง ประเทศไทยไดรวมลงนามกรอบความตกลงอาเซียนวา

ดวยบริการ (ASEAN Framework Agreement on Services ตอไปนี้เรียกวา AFAS) จากความ

พยายามในการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน ( ASEAN Free Trade Area: AFTA) ความตกลงท้ังสอง

คือ GATS และ AFAS แสดงใหเห็นถึงความสําคัญและความพยายามในการเปดเสรีทางการคาให

ครอบคลุมถึงภาคการบริการ และความตกลงลงระหวางประเทศท้ังสองก็มีผลผูกพันประเทศไทยใน

ฐานะประเทศภาคี  

 บริการท่ีอยูภายใตการเปดเสรีตามความตกลง  GATS และ AFAS มี 12 ประเภท 

รวมท้ังบริการดานการขนสงดวย 1 แตเปนท่ีนาสังเกตวาสาขาการบริการท่ีมีการเจรจาเพ่ือเปดเสรีใน

                                           

 1 1. บริการดานธุรกิจ ( business services) 2. บริการดานสื่อสารคมนาคม 

(communication services) 3. บริการดานการกอสรางและวิศวกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับการกอสราง 

(construction and related engineering services) 4. บริการดานการจัดจําหนาย ( distribution 

services) 5. บริการดานการศึกษา ( education services) 6. บริการดานสิ่งแวดลอม  

(environmental services) 7. บริการดานการเงิน ( financial services) 8. บริการท่ีเก่ียวเนื่องกับ

สุขภาพและบริการทางสังคม ( health related and social services) 9. บริการดานการทองเท่ียว

และการเดินทางท่ีเก่ียวเนื่องกับการทองเท่ียว ( tourism and travel related services)  

10. บริการดานนันทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา ( recreational, cultural and sporting 

services) 11. บริการดานการขนสง ( transport services) 12. บริการดานอ่ืน ๆ  (other services 

not included elsewhere) 

 ท้ังนี้ บริการดานการขนสง  (transport services) ตามขอ 11 ประกอบดวย a. การ

ขนสงทางทะเล ( maritime transport services) b. การขนสงทางน้ําภายในประเทศ ( internal 

waterways transport) c. การขนสงทางอากาศ ( air transport services) d. การขนสงทางอวกาศ 
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สาขาการขนสงระหวางประเทศนั้นมุงหมายเฉพาะการขนสงรูปแบบเดียว (unimodal transport) ไม

รวมถึงการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ (multimodal transport หรือ combined transport) 

เนื่องจากการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบมีความเชื่อมโยงกับการขนสงรูปแบบอ่ืนๆ การกําหนดใหการ

เปดเสรีบริการการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบอาจสงผลกระทบตอการขนสงรูปแบบอ่ืนๆ ได อยางไร

ก็ตาม ประเทศไทยไดกําหนดหมายเหตุไวทายตารางขอผูกพันเฉพาะ (schedule of specific 

commitments) ของ GATS และ AFAS ในสาขาบริการการขนสงทางทะเลวา 

 "1. ในกรณีท่ีตารางขอผูพันนี้ไมครอบคลุมบริการการขนสงทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ํา

ภายในประเทศ และบริการเสริมท่ีเก่ียวของไวอยางครบถวน ก็ใหผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบสามารถเชา 2 รถบรรทุก รถไฟ หรือเรือลําเลียง  และอุปกรณท่ีเก่ียวของ  เพ่ือวัตถุประสงคใน

การสงสินคาตอไปภายในประเทศ หรือสามารถเขาถึงและใชรูปแบบการขนสงเหลานี้สําหรับกิจกรรม

ท่ีตอเนื่อง บนขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีชอบดวยเหตุผลและไมเลือกปฏิบัติเพ่ือวัตถุประสงคในการ

ดําเนินการของผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

  2. 'ขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีชอบดวยเหตุผลและไมเลือกปฏิบัติ ' หมายความวา เพ่ือ

วัตถุประสงคในการประกอบการของผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ผูประกอบการขนสง

                                                                                                                         

(space transport) e. การขนสงทางราง ( rail transport services) f. การขนสงทางถนน ( road 

transport services) g. การขนสงทางทอ ( pipeline transport) h. บริการท่ีเก่ียวของกับการขนสง

ทุกรูปแบบ (services auxiliary to all modes of transport) และ i. บริการขนสงอ่ืนๆ ( other 

transport services) 

 โดยในทุกๆ บริการดังกลาวขางตนจะมีการอางอิงจาก Central Product 

Classification (CPC) ซ่ึงจัดทําโดยองคการสหประชาชาติ  เพ่ือทําใหทราบวาบริการท่ีตกลงจะทําขอ

ผูกพันนั้นๆ หมายถึงกิจกรรมหรือบริการใด ยกเวนเพียงบริการขนสงอ่ืนๆ ( other transport 

services) จะไมมีการอางอิง CPC เพ่ือเปดชองไวในการเจรจา  ดังนั้น บริการขนสงอ่ืนๆ ( other 

transport services) จึงไมหมายความรวมถึงการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ท้ังนี้ ปรากฏตาม 

หนังสือของ World Trade Organization เลขท่ี MTN.GNS/W/120 ลงวันท่ี 10 July 1991 เรื่อง 

"SERVICES SECTORAL CLASSIFICATION LIST" 

 2  ในขอผูกพันเฉพาะใชคําวา " rent or lease" ซ่ึงแสดงใหเห็นวาจะเปนการเชาระยะ

สั้นหรือระยะยาวก็ได 
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ตอเนื่องหลายรูปแบบสามารถจัดการขนสงสินคาในเวลาอันควร อันรวมถึงการใหความสําคัญกับ

สินคานั้นมากกวาสินคาอ่ืนๆ ท่ีมาถึงทาเรือในภายหลัง"3  

 จากความตกลง  GATS และ AFAS และหมายเหตุไวทายตารางขอผูกพันเฉพาะ 

(Schedule of specific commitments) ของ GATS และ AFAS ดังกลาว แมจะกําหนดหลักการไว

อยางกวางๆ แตก็ทําใหตองยอนกลับมามองกฎหมายภายในของประเทศไทยท่ีเก่ียวของกับการ

ประกอบธุรกิจขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบวากฎหมายภายในของประเทศไทยในปจจุบันรองรับการ

เปดเสรีทางการคาบริการการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบมากนอยเพียงใด และหากมีการเปดเสรี

การคาบริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ จะมีปญหาทางกฎหมายใดบางท่ีอาจเปนอุปสรรคตอการ

เปดเสรีการคาบริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ซ่ึงผูเขียนไดแบงเปนประเด็นท่ีจะทําการศึกษา

วิเคราะห 2 ประการ ไดแก การจํากัดการลงทุนหรือถือหุนของผูประกอบการตางประเทศ  และการ

ควบคุมผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  

 ประการแรก การจํากัดการลงทุนหรือถือหุนของผูประกอบการตางประเทศตาม

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542  เปนประเด็นสําคัญและเปนปราการ

แรกสําหรับผูประกอบการตางประเทศท่ีจะตองพิจารณาวาสามารถลงทุนหรือถือหุนในการประกอบ

กิจการไดมากนอยเพียงใด จึงสมควรท่ีจะทําความเขาใจถึงประโยชนไดเสียของประเทศในการจํากัด

การลงทุนในธุรกิจบริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ นอกจากนี้จะเห็นไดวา พระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542  มีบทบัญญัติรองรับใหคนตางดาวสามารถใชประโยชนจาก

ความตกลงระหวางประเทศท่ีประเทศไทยมีความผูกพันเก่ียวกับการเปดเสรีทางการคา โดยผูประกอบ

                                           

 3 "1. Where road, rail, inland waterways and related auxiliary services are 

not otherwise fully covered in this schedule, a multimodal transport operator shall 

have the ability to rent or lease trucks, railway carriages or barges, and related 

equipment, for the purpose of inland forwarding of cargoes, or have access to and 

use of these forms of multimodal activities on reasonable and non-discriminatory 

terms and conditions for the purpose of carrying out multimodal transport 

operations.  

 2. 'Reasonable and non-discriminatory terms and conditions' means, for 

the purpose of multimodal transport operations, the ability of multimodal transport 

operator to arrange for the conveyance of its merchandise on a timely basis, 

including priority over other merchandise which enter the port at a later date." 
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ธุรกิจสามารถขอหนังสือรับรองจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาได ตามมาตรา 10 และมาตรา 114 

ยกตัวอยางเชน กรณีตามความตกลง GATS หรือ AFAS หากในอนาคตประเทศไทยมีการแกไขยอมให

ผูประกอบธุรกิจตางดาวสามารถเขาถึงตลาดการประกอบธุรกิจขนสงของทางทะเลมากข้ึน ผูประกอบ

ธุรกิจขนสงของทางทะเลสามารถขอหนังสือรับรองจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาไดทันทีโดยอาศัย

ขอผูกพันตามความตกลงดังกลาวโดยไมตองนํามาบัญญัติไวเปนกฎหมายภายในเปนการเฉพาะอีก แต

กรณีท่ีเปนการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบยอมไมสามารถใชความตกลงดังกลาวได เพราะการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบไมใชสาขาท่ีมีการตกลง แมประเทศไทยจะมีหมายเหตุไว ทายตารางขอผูกพัน

เฉพาะ (Schedule of specific commitments) ของ GATS และ AFAS ในสาขาบริการการขนสง

ทางทะเลดังกลาวขางตน ซ่ึงความแตกตางเชนนี้อาจสงผลกระทบตอธุรกิจบริการขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบ 

 ประการท่ีสอง กรณีปญหาเก่ียวกับการควบคุมผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบ ตาม พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548  มีหลักการสําคัญวา

ผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในประเทศไทยจะตองจดทะเบียนหรือจดแจงไมวาจะ

ประกอบการดวยตนเองหรือโดยผานตัวแทน และจะตองดํารงสินทรัพยและหลักประกันความรับผิด

ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดซ่ึงเปนเจตนารมณของกฎหมายท่ีตองการควบคุมและคุมครอง

ผูบริโภคหรือผูใชบริการ แตปรากฏวายังมีผูประกอบการหรือตัวแทนบางประเภทท่ีไมมีการกําหนด

หลักการเหลานี้ไว 

 กฎหมายภายในประเทศดังกลาวขางตนลวนแตมีความเก่ียวของกับการเปดเสรีการคา

การบริการดานการขนสง ซ่ึงจาก แนวนโยบายการคาของประเทศไทย ท่ีผานมาประกอบกับทาทีของ

                                           

 4 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 มาตรา 10 วรรคสอง คนตางดาวท่ีประกอบธุรกิจตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ โดย

สนธิสัญญาท่ีประเทศไทยเปนภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณี ใหไดรับยกเวนจากการบังคับใช

บทบัญญัติแหงมาตราตางๆ ตามท่ีกําหนดไวในวรรคหนึ่ง และใหเปนไปตามบทบัญญัติและเง่ือนไข

ของสนธิสัญญานั้น ซ่ึงอาจรวมถึง การใหสิทธิคนไทยและวิสาหกิจของคนไทยเขาไปประกอบธุรกิจใน

ประเทศสัญชาติของคนตางดาวนั้นเปนการตางตอบแทนดวย 

 มาตรา 11 คนตางดาว ตามมาตรา ๑๐ หากประสงคจะประกอบธุรกิจตามบัญชีทาย

พระราชบัญญัตินี้ ใหแจงตออธิบดีตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงเพ่ือขอหนังสือ

รับรองและ ใหอธิบดีออกหนังสือรับรองใหคนตางดาวนั้นโดยเร็ว...  

 หนังสือรับรองตองระบุเง่ือนไขตามท่ีรัฐบาลกําหนดหรือตามท่ีกําหนดในสนธิสัญญาดวย  
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ประเทศตางๆ แสดงใหเห็นวาในอนาคตประเทศไทยมีแนวโนมจะเปดเสรีทางการคามากข้ึน ซ่ึงรวมถึง

การคาการบริการดวย แตการเปดเสรีการคาบริการเปนเรื่องท่ีตองพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ 

เพราะการเปดเสรีการบริการมีความซับซอนกวาการเปดเสรีการคาสินคา เนื่องจากการคาบริการเปน

สินคาท่ีมองไมเห็น มีกฎระเบียบท่ีเก่ียวของมาก อาทิเชน การบริการดานการขนสงไมวาการขนสง

รูปแบบใดจะตองมีการขออนุญาตประกอบธุรกิจ การขอใบอนุญาต การจดทะเบียนยานพาหนะ หรือ

บางกรณีตองมีการขอใชเสนทาง การเสียภาษี ตลอดจนการตรวจสอบกํากับดูแล อยางไรก็ดี แม

การคาบริการจะมีความซับซอนมาก แตการคาบริการดานการขนสงก็มีคุณประโยชนมากเชนกัน

เพราะเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูประกอบธุรกิจการผลิตสินคาอ่ืนๆ โดยเปนตัวกลางระหวาง

ผูซ้ือและผูขาย หรือจะกลาววาการคาบริการการขนสงเปนสินคาข้ันกลางก็ได ดังนั้น หากการคา

บริการดานการขนสงไมวาจะเปนการสงออกหรือนําเขามีประสิทธิภาพและมีตนทุนท่ีถูกลง  ยอมสราง

ขอไดเปรียบทางการคาใหกับผูประกอบธุรกิจท่ีผลิตสินคาในประเทศได และการเปดเสรีทางการคา

ดานบริการเปนตัวแปรสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีจะทําใหการขนสงมีประสิทธิภาพและมีตนทุนท่ีถูกลง 

เพราะเปนการดึงดูดผูประกอบธุรกิจดานการขนสงท่ีมีตนทุนทางการเงินและตนทุนทางความรู 

รวมท้ังทําใหเกิดการแขงขันระหวางผูประกอบธุรกิจท่ีเพ่ิมข้ึน ดังนั้น ผูเขียนจึงไดพยามศึกษาวิเคราะห

ขอไดขอเสียเก่ียวกับการเปดเสรีทางการคาบริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ และปญหาเก่ียวกับ

กฎเกณฑการควบคุมผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  เพ่ือหาขอเสนอแนะวาสมควรแกไข

และพัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบอยางไรใหเหมาะสม

และประโยชนตอประเทศชาติมากท่ีสุด  

 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

 1. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกับการเขาถึงตลาดของ

ผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบตามกฎหมายไทย 

 2. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบกิจการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบตามกฎหมายไทย 

 3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบหลักการ และวิธีการควบคุมการประกอบกิจการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบของคนตางดาวจากความตกลงระหวางเทศตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

 4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและพัฒนากฎหมายเก่ียวกับการเขาถึงตลาด 

และการควบคุมผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  
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1.3 สุมมติฐาน 

 

 กฎหมายระหวางประเทศมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยูตลอดเวลา และการเปดเสรี

บริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบระหวางประเทศก็เปนเรื่องท่ียังเปนปญหาถกเถียงกันในเวทีการ

เจรจาความตกลงระหวางประเทศ ประกอบกับหลักการและแนวความคิดทางเศรษฐศาสตรท่ีแฝงอยู

ในความตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการเปดเสรีทางการคาบริการท่ีมีท้ังฝายสนับสนุนและคัดคาน 

ดังนั้น แตละประเทศตางก็ตองทบทวนคบคิดวาจะนําหลักการตางๆ มาปรับใชบังคับภายในประเทศ

ของตนอยางไรจึงจะเหมาะสมกับสภาพการณของประเทศนั้น  ปจจุบันการเขาถึงตลาด ( Market 

Access) ธุรกิจบริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในประเทศไทย มีพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 บัญญัติเก่ียวกับการขออนุญาตประกอบกิจการของคนตางดาว และมี

พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ซ่ึงบัญญัติเก่ียวกับคุณสมบัติและเง่ือนไข

ในการจดทะเบียนผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบระหวางประเทศไวแลว  ทวากฎหมาย

เหลานี้เปนอุปสรรทางการคา การพัฒนาแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายดังกลาวใหสอดคลองกับการเปดเสรี

การคาบริการโดยยังสามารถควบคุมรักษาสมดุลของประโยชนผูใชบริการหรือผูบริโภคกับ

ประสิทธิภาพของผูใหบริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ จะเปนการสรางขอไดเปรียบทางการคา

ดานโลจิสติกสใหกับผูประกอบการภายในประเทศท่ีใชบริการการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ในการ

แขงขันทางการคากับประเทศอ่ืนๆ  

 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาปญหากฎหมายเก่ียวกับการควบคุมประกอบธุรกิจขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบตามวิทยานิพนธนี้ ไดจํากัดขอบเขตการศึกษาไว  2 กรณี คือ 

 1. การจํากัดการลงทุนหรือถือหุนของผูประกอบการตางประเทศและการอนุญาตให

ประกอบธุรกิจบริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตาง

ดาว พ.ศ. 2542 รวมท้ังการตรวจสอบกํากับดูแลผูประกอบการในเรื่องดังกลาวภายหลังการอนุญาต  

 2. การกําหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขและการจดทะเบียนของผูประกอบการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบ ตามพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 รวมท้ังการ

ตรวจสอบกํากับดูแลผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในเรื่องดังกลาวภายหลังการจด

ทะเบียน 

 โดยท้ังสองกรณีผูเขียนวิเคราะหอยูบนพ้ืนฐานของหลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 

แนวความคิดและหลักการทางเศรษฐศาสตรท่ีเก่ียวกับการเปดเสรีทางการคา และศึกษาวิเคราะห
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ความตกลงเก่ียวการเปดเสรีการบริการ ไดแก GATS และ AFAS และความตกลงเก่ียวกับการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบเฉพาะในสวนการควบคุมผูประกอบการ ไดแก ความตกลงอาเซียนวาดวยการ

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ( ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport) และ

ขอกําหนดของประชาคมแอนเดียนวาดวยการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ( Andean Community 

Decision 331 : Multimodal Transportation) ท้ังนี้ เพ่ือเปนการสะทอนและแสดงใหเห็นถึงปญหา

และอุปสรรคเก่ียวการควบคุมการประกอบกิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  

 อนึ่ง ในการรวบรวมและคนควาเพ่ือทําการศึกษาวิจัยผูเขียนพบวา มีสารนิพนธของ

นางสาวอติพร เพงฉํ่า 5 และวิทยานิพนธของนางสาวพัชรี สิงหสุวรรณ 6 ไดเคยศึกษาในเรื่องทํานอง

เดียวกันกับเรื่องท่ีผูเขียนทําการศึกษา จึงขอแสดงความบริสุทธิ์ใจและเคารพในงานเขียนดังกลาว  

ท้ังนี้ วิทยานิพนธนี้มีความเห็นและขอเสนอแนะบางสวนท้ังท่ีเห็นดวยและขัดแยงกับขอเสนอ 

(Antithesis) อ่ืนๆ ท่ีเคยศึกษาวิจัยกันมากอน เปนตนวา ขอเสนอเก่ียวกับการกําหนดคุณสมบัติของ

ผูประกอบการขนสงตอเนื่องตามมาตรา 39 (1) วาจะตองเปนนิติบุคคลไทยเทานั้น หรือขอเสนอ

เก่ียวกับการตั้งตัวแทนของผูประกอบการขนสงหรือขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในตางประเทศตาม

มาตรา 39 (3) ท่ีเสนอวาควรกําหนดคุณสมบัติของตัวแทนใหกวางขวางมากข้ึนเพ่ือใหผูประกอบการ

ตางประเทศสามารถประกอบธุรกิจขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในประเทศไทยไดมากข้ึน เปนตน 

เหลานี้เปนมุมมองท่ีนาสนใจตอการพัฒนากฎหมายเก่ียวกับการควบคุมผูประกอบการขนสงตอเนื่อง

หลายรูปแบบท่ีเคยมีการเสนอมากอน ผูเขียนจึงไดนํามาแสดงไวพรอมวิเคราะหขอดีขอเสียของ

ขอเสนอเหลานั้น กับท้ังยังไดเสนอความเห็นของผูเขียนเองเพ่ือแสดงใหเห็นถึงแงมุมทางกฎหมาย

เก่ียวกับการประกอบธุรกิจขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบของไทยในหลากหลายมุมมอง ดวยเจตนาท่ี

ผูเขียนตองการใหวิทยานิพนธเลมนี้สมบูรณและครบถวนรอบดานมากท่ีสุด 

 

 

 

 

                                           

 5 อติพร เพงฉํ่า , ปญหากฎหมายจากกฎเกณฑการขออนุญาตเปนผูประกอบการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบตามพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 . 

(กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548). 

 6 Pajaree Singsuwan, Legal problems of the multimodal transport 

operators, (Bangkok: Faculty of Law, Thammasat University, 2011). 
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1.5 วิธีการศึกษา 

 

 ผูเขียนไดทําการศึกษาวิจัย โดยวิธีวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) ท้ังการ

คนควาจากหนังสือ บทความ วารสารตางๆ ขอมูลอิเล็กทรอนิกส วิทยานิพนธ สารนิพนธ งานวิจัย ตัว

บทกฎหมายอนุสัญญาระหวางประเทศ  ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ตลอดจนกฏเกณฑของ

หนวยงานรัฐท่ีใชในการควบคุมผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  นอกจากนี้ยังมีขอมูล

บางสวนท่ีผูเขียนไดรับคําแนะนําและแนวความคิดจากความกรุณาของผูทรงคุณวุฒิและคณาจารย  

ซ่ึงเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญอยูในแวดวงกฎหมายการคาระหวางประเทศ เปนคณะทํางาน 

ในการจัดทํากรอบความตกลง กรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

(ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport: AFAMT) และเปนผูยกราง

พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 อีกดวย 

 

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 

 

 1. ทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการควบคุมการประกอบกิจการขนสงตอเนื่อง

หลายรูปแบบ  ท่ีเกิดจากกฎหมายไทยและความตกลงระหวางประเทศตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

 2. ทําใหทราบแนวทางการการแกไขและพัฒนากฎหมายเก่ียวกับการควบคุมการ

ประกอบกิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบของคนตางดาวในประเทศไทย ใหการควบคุมมี

ประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีควรจะเปน 

 3. เปนขอมูลและขอเสนออีกทางหนึ่งแกภาครัฐสําหรับใชประกอบการกําหนดนโยบาย

และพัฒนากฎหมายเพ่ือเตรียมความพรอมและรองรับการเปดเสรีการคาบริการดานการขนสง 
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บทที ่2 

ความทั่วไป 

 

2.1 หลักการท่ีเกี่ยวของกับการเปดเสรีทางการคา 

 

 2.1.1 ความเปนมาของการเปดเสรีทางการคา 

 การเปดเสรีทางการคาเปนกระบวนการยกเลิกลดหรือผอนคลายขอจํากัดทางการคา

ระหวางประเทศเพ่ือนาไปสูการปรับตัวและเชื่อมโยงระหวางเศรษฐกิจภายในประเทศกับเศรษฐกิจ

ระหวางประเทศหรือเศรษฐกิจโลก โดยตั้งแตสมัยกรีกและโรมันมีการยอมรับสิทธิทางกฎหมายของคน

ตางชาติท่ีประสงคจะเขามาคาขายในอาณาเขตของตน จนอาจกลาวไดวาอํานาจท่ีแผกวางของ

อาณาจักรโรมันในขณะนั้นไดชวยใหการคาระหวางเมืองในสมัยนั้นมีความม่ันคง อยางไรก็ตามการลม

สลายของอาณาจักรโรมันและเขาเขาสูยุคมืดในชวงตอมาทําใหการคาระหวางรัฐหยุดชะงักลง ตราบ

จนกระท่ังไดมีการทําสนธิสัญญา Westphalia ในป ค.ศ. 1648 1 เพ่ือการยุติ สงครามสามสิบป 2ใน

จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ 2 ทําใหเกิดการคาระหวางประเทศในลักษณะท่ีมุงแตจะเอาเปรียบโดยทุก

ฝายตองการจะขายสินคาของตนฝายเดียว แตไมยอมเปดตลาดภายในของตนใหกับสินคาระหวาง

ประเทศ โดยใชมาตรการกีดกันทางการคาท่ีอยูในรูปของการตั้งกําแพงภาษี (tariff barrier) ท่ีสูงมาก 

 จะเห็นไดวาการคาระหวางประเทศไดเกิดข้ึนมาเปนระยะเวลานานแลวแตความชัดเจน

และการวิเคราะหถึงผลไดจากการเปดเสรีการคาไมเคยปรากฏมากอน จนกระท่ังในชวงปลายศตวรรษ

ท่ี 18 หลังการเผยแพรตําราทางเศรษฐศาสตรของนักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษชื่อ Adam Smith ใน

ป ค.ศ. 1776เรื่อง  An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations โดย

Adam Smith ไดประกาศหลักวาดวยความไดเปรียบสมบูรณ (absolute advantage) อธิบายวาการ

แลกเปลี่ยนสินคาระหวางประเทศจะเปนผลดีกับทุกๆ ประเทศโดยรวมเพราะแตละประเทศจะได

                                           

 1 เปนสนธิสัญญาท่ีลงนามกันเม่ือวันท่ี  15 พฤษภาคม ค.ศ. 1648 ท่ีเมืองออสนาบรึค

(Osnabrück) และตอมาเม่ือวันท่ี  24 ตุลาคม ค.ศ. 1648 ท่ีเมืองมึนสเตอร (Münster) (ปจจุบันเปน

เมืองในประเทศเยอรมัน ) เพ่ือการยุติสงครามสามสิบปในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และสงคราม

แปดสิบประหวางสเปนและสาธารณรัฐดัตชและรัฐท้ังเจ็ดผูเขารวมในการกอตั้งสัญญาสันติภาพ ไดแก

สมเด็จพระจักรพรรดิเฟอรดินานดท่ี 3 แหงโรมันอันศักดิ์สิทธิ์  (ฮับสบวรก ), ราชอาณาจักรสเปน , 

ฝรั่งเศสและสวีเดน, สาธารณรัฐดัตชและพันธมิตรของแตละฝาย สืบคนเม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2558 

จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Peace_of_Westphalia 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/15_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1648
https://en.wikipedia.org/wiki/Osnabr%C3%BCck
https://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1648
https://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnster
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_3_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
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ทุมเททรัพยากรและวัตถุดิบเพ่ือผลิตสินคาท่ีตนมีความชํานาญมากท่ีสุด ท้ังนี้กลไกตลาดจะทําหนาท่ี

เสมือนมือท่ีมองไมเห็น  (invisible hand) เพ่ือใหเกิดการแขงขันท่ีสมบูรณและตอมาในป ค.ศ. 1817  

David Ricardo นักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษเชนกันไดนําทฤษฎีความไดเปรียบสมบูรณของ  Adam 

Smith มาพัฒนาเปนหลักความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (principle of comparative advantage) 

ในหนังสือ Principle of Political Economy and Taxation2 ซ่ึงรายละเอียดเก่ียวกับทฤษฎีท่ี

สําคัญท้ังสองนี้จะไดอธิบายไวในหัวขอ 2.1.3 และ 2.1.4 ตอไป 

 แนวคิดการเปดเสรีทางการคาระหวางประเทศขางตนไดรับแรงเสริมจากการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมของอังกฤษซ่ึงเกิดข้ึนในเวลาตอมาในชวงป ค.ศ. 1830 ทําใหการคาระหวางประเทศ

กลายเปนแรงผลักดันสําคัญของลัทธิทุนนิยม และตอมาไดขยายตัวมายังสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืน

ท่ัวโลก อยางไรก็ตาม หลังสงครามโลกครั้งท่ีหนึ่งไดเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญในชวงป ค.ศ. 

1929-1933 ทําใหทุกประเทศหันมาใชนโยบายกีดกันทางการคา (trade protectionism) มากข้ึน

สงผลใหเกิดการชะงักงันของเศรษฐกิจการคาโลก ทุกประเทศตางเริ่มตระหนักถึงผลกระทบของการ

ปดก้ันการคาเสรีวา การปดก้ันทางการคาซ่ึงเสมือนจะเปนประโยชนในชวงแรกกลับสงผลกระทบ

รายแรงตอเศรษฐกิจสวนรวมของโลกในระยะยาว ดวยเหตุนี้สหรัฐอเมริกาซ่ึงเปนประเทศท่ีมีสถานะ

ทางเศรษฐกิจท่ีดีท่ีสุดในขณะนั้นจึงไดจัดการประชุมระหวางประเทศท่ีเมือง  Bretton Woods มลรัฐ

นิวแฮมปเชียร ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1944 และไดตกลงใหมีการจัดตั้งองคกรระหวางประเทศเพ่ือ

ทําหนาท่ีกํากับดูแลเศรษฐกิจโลกประกอบดวยกองทุนการเงินระหวางประเทศ ( International 

Monetary Fund: IMF) ธนาคารเพ่ือการบูรณะและพัฒนาหรือเรียกกันวาธนาคารโลก

(International Bank for Reconstruction and Development: IBRD หรือ World Bank) และ

ความตกลงท่ัวไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา  (GATT) โดยเรียกสถาบันท้ังสามนี้วา  Breton 

Woods System3 โดยจากความตกลง GATT ดังกลาวนั้น ตอมาไดกอใหเกิดการจัดตั้งองคการการคา

โลก (World Trade Organization: WTO) ซ่ึงทําหนาท่ีดูแลขอตกลง 3 ขอตกลง คือ ความตกลง

ท่ัวไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา  (General Agreement on Tariff and Trade: GATT) ท่ีมีมา

อยูกอนจัดตั้ง  WTO แลว ความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการ (General Agreement on Trade 

in Services: GATS) และความตกลงวาดวยการคาเก่ียวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญา (The 

agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS) 

                                           

 2 บัณฑิต หลิมสกุล , องคการการคาโลก  (WTO) ในบริบทของเศรษฐกิจท่ีไรพรมแดน , 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553), น. 17-18. 

 3 เพ่ิงอาง, น. 18-19. 
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 2.1.2 ระดับการเปดเสรีทางการคา 

 ระดับการเปดเสรีทางการคาในท่ีนี้ หมายถึงวิธีการท่ีรัฐมีความตกลงผูกพันกับประเทศ

อ่ืนๆ ท้ังนี้เนื่องจากในแตละระดับของความตกลงท่ีรัฐมีความผูกพันในเปดเสรีทางการคายอมสงผล

ในทางเศรษฐกิจแตกตางกัน สวนรัฐจะตองยกเลิก ลดหรือผอนคลายขอจํากัดทางการคามากนอย

เพียงใด ยอมเปนไปตามแนวนโยบายของรัฐซ่ึงรัฐอาจแสดงออกผานกฎหมายภายในประเทศเพียง

อยางเดียวหรือผานการเจรจาและความตกลงท่ีรัฐมีความผูกพันนั้น แตไมวาจะใชวิธีการเปดเสรีระดับ

ใดก็ลวนแลวแตไมใชวิธีการท่ีสมบูรณแบบเสียทีเดียวในการเปดเสรีทางการคา4 ท้ังนี้เราอาจแบงระดับ

ของการเปดเสรีการคาไดเปน 4 ระดับ คือ5 

  (1) ระดับฝายเดียว (Unilateral Trade Liberalization) 

  เปนการเปดเสรีโดยความสมัครใจเอง ตามนโยบายของรัฐท่ีดําเนินการโดยไมมี

เง่ือนไขตอรองใดๆ กับประเทศอ่ืนโดยรัฐอาจเปดเสรีสินคาประเภทตางๆ ตามสถานการณของ

ประเทศเพ่ือปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจและเพ่ิมความสามารถใหแกผูผลิตในประเทศในการแขงขันกับ

ตางประเทศ รวมถึงใชทรัพยากรในการผลิตอยางเหมาะสมมากกวาการพ่ึงพากําแพงภาษีหรือสิทธิ

ประโยชนท่ีรัฐอํานวยใหโดยเฉพาะ 

  (2) ระดับทวิภาคี (Bilateral Trade Liberalization) 

  เปนขอตกลงรวมกันระหวางคูสัญญาสองประเทศท่ีผอนคลายขอจํากัดทางภาษี

ศุลกากรและไมใชภาษีศุลกากรภายใตกรอบเดียวกันโดยประเทศอ่ืนๆ ท่ีไมไดตกลงดวยจะไมไดรับ

สิทธินี้ 

  (3) ระดับภูมิภาค (Regional Trade Liberalization) 

  เปนการเปดเสรีทางการคาของกลุมประเทศท่ีมักอยูในภูมิภาคเดียวกันแมจะไมอยู

ในอาณาบริเวณท่ีติดตอกันได แนวทางนี้เกิดข้ึนกอนจัดตั้ง  GATT และไมไดเปนอุปสรรคตอการ

ดําเนินการของ  GATT จึงกําหนดใหเปนขอยกเวนตามมาตราท่ี 24 ของบทบัญญัติ  GATT อยางไรก็

ตาม การเปดเฉพาะกลุมประเทศอาจสงผลเสียตอประเทศนอกกลุม รวมถึงอาจถูกนามาใชเพ่ือการกีด

กันประเทศคูแขงไมใหเขาสูตลาดของตนโดยงาย 

 

                                           

 4 Edward L. Hudgins, "Regional And Multilateral Trade Agreements: 

Complementary Means To Open Markets," Cato Journal, vol.15, nos. 2-3, p. 231.  

 5 ตีรณพงศ มฆพัฒน และคณะ , รายงานการวิจัยเรื่องผลกระทบการเปดการคาเสรีตอ

แรงงานไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), น. 9. 
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  (4) ระดับพหุภาคี  (Multilateral Trade Liberalization) 

  เปนการเปดเสรีทางการคาใหแกประเทศเกือบท่ัวโลกเขาสูขอตกลงหรือกรอบ

การคาเสรีเดียวกัน ซ่ึงเปนการเปดเสรีตามบทบัญญัติของ  GATT ท่ีตอมาพัฒนาเปนองคกรการคาโลก

หรือ WTO จัดเปนแนวทางท่ีดีท่ีสุด เนื่องจากทําใหทุกประเทศไดรับประโยชนจากการเปดเสรี

ทางการคาอยางเต็มท่ีโดยไมมีการกีดกันประเทศท่ีอยูนอกขอตกลง สอดคลองกับหลักการ

ประชาธิปไตยและชวยใหการเปดเสรีทางการคาดําเนินการบนพ้ืนฐานของระเบียบกติกาท่ีชัดเจน

มากกวาการตอรองทางการคาโดยลําพัง 

  อยางไรก็ตาม แนวทางนี้ยังเผชิญปญหาอยางมากเนื่องจากการดําเนินงานและ

ความคืบหนามักเปนไปอยางเชื่องชาภายใตกระบวนการท่ีตองอาศัยประเทศเปนจํานวนมาก รวมถึง

ประโยชนจากขอตกลงบางสวนสําหรับประเทศดอยพัฒนาท่ียากจนยังไมชัดเจน อีกท้ังประเทศ

มหาอํานาจไมอาจยึดม่ันในแนวทางพหุภาคีอยางแทจริง เนื่องจากประชาชนในประเทศเห็นวาองคกร

ระดับโลกไมไดกอประโยชนแกตนอยางแทจริง 

 

 2.1.3 ทฤษฎีความไดเปรียบโดยสมบูรณ (Theory of Absolute Advantage) 

 เปนทฤษฎีแรกของแนวความคิดทางการคาระหวางประเทศของสํานักคลาสสิก โดยมี

ท่ีมาจากความคิดของนักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษชื่อ  Adam Smith เนื้อหาทฤษฎีนั้นสืบเนื่องมาจาก

ความคิดของ Adam Smith ในเรื่องการแบงงานกันทํา (Division of Labour) ซ่ึงหมายถึงวาผูท่ีถนัด

ในการผลิตอยางใดก็ควรจะผลิตอยางนั้น (Specialization) แลวนํามาแลกเปลี่ยนกัน 

 ขอสมมติฐานท่ีสําคัญของทฤษฎีไดเปรียบโดยสมบูรณนี้ คือสินคาท่ีขายนั้นใชปจจัย

แรงงานในการผลิตสินคาเปนสวนใหญเพียงอยางเดียว ดังนั้นประสิทธิภาพการทํางานของคนจะเปน

ตัวกําหนดความไดเปรียบท่ีสําคัญ นอกจากนี้แลวสภาพความแตกตางระหวางประเทศอ่ืนๆ ก็ยังมี

ความสําคัญดวย แตอยางไรก็ตามก็มักจะคิดรวมอยูในประสิทธิภาพในการทํางานของคน ยกตัวอยาง

เชน นาย ก. ชางทํารองเทามีความถนัดในการผลิตรองเทาก็ทําแตรองเทาแลวนํารองเทาท่ีผลิตไดไป

แลกกับสินคาชนิดอ่ืนท่ีตนตองการ นาย ข. ชางตัดเสื้อมีความถนัดในการตัดเสื้อก็ตัดแตเสื้อและนํา

เสื้อท่ีตนตัดไดไปแลกกับสินคาชนิดอ่ืนๆ หรือรองเทาท่ีตนตองการ ดังนี้ โดยปกติจะเห็นไดวาเม่ือ

เทียบตนทุนการผลิตตอ 1 หนวยของผลผลิตคิดเปนเวลาในการทํางานแลว นาย ก. จะใชเวลาในการ

ทํารองเทานอยกวา นาย ข. และในทางตรงกันขาม นาย ข. จะใชเวลาในการตัดเสื้อนอยกวา นาย ก.

ท้ังนี้เพราะความชํานาญท่ีแตกตางกัน ตนทุนการผลิตจึงเปนตัวกําหนดวา นาย ก. ควรจะผลิตรองเทา

และนาย ข .ควรจะผลิตเสื้อ 
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 ในทํานองเดียวกันกับตัวอยางขางตน ประเทศท่ีผลิตสินคาชนิดใดดวยตนทุนท่ีถูกกวาก็

จะเปนผูผลิตสินคานั้นแลวสงออกไปขายแกประเทศคูคา แทจริงแลว  Adam Smith มิไดกลาวถึงขอ

สมมติฐานอ่ืนใดดังเชนกรณีตัวอยางของทฤษฎีอ่ืนๆ เชนตัวอยางของ David Ricardo ในระยะตอมา

มาตัวอยางของ Adam Smith ชี้ใหเห็นความแตกตางของประสิทธิภาพการทํางานของคนตางอาชีพ

กันและกลาววาคนกลุมใดกลุมหนึ่งไมควรทําการผลิตเองไปเสียทุกอยาง ซ่ึงหมายรวมเอาถึงการผลิต

สิ่งท่ีตนไมถนัดเขาไปดวย สิ่งท่ีควรทําจึงเปนการเลือกทําเฉพาะสิ่งท่ีตนถนัด สวนสิ่งท่ีไมถนัดนั้นอาจ

แสวงหามาไดดวยการแลกเปลี่ยนกับสินคาท่ีตนผลิตไดถาหากจะพิจารณาตามตัวอยางแลว Adam 

Smith ยกตัวอยางสินคา 2 ชนิดท่ีคน 2 คนมีความถนัดตางกัน 

 เนื่องจากผลงานของ  Adam Smith ครอบคลุมแงมุมทางเศรษฐศาสตรในหลายดาน  

Adam Smith เองมิไดกลาวถึงแนวความคิดแบบเสรีนิยมอยางเต็มข้ัน หากแตยังคงมีขอยกเวน

สําหรับการพิจารณาอุตสาหกรรมบางชนิด เชน อุตสาหกรรมท่ีตองเสียภาษีอุตสาหกรรมเพ่ือความ

ม่ันคงและอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนมท่ีประเทศควรจะทําการผลิตในระยะยาวตอไป อุตสาหกรรม

ดังกลาวนี้ควรจะไดรับความคุมครองและดูแลเปนพิเศษ นอกจากนี้แลวยังมีผูเชื่อวาความคิดในเรื่อง

การคาระหวางประเทศของ Adam Smith นั้น นําไปสูแนวความคิดท่ีวาการคาระหวางประเทศเปน

ทางระบายสินคาท่ีนอกเหนือไปจากความตองการภายในประเทศออกเพ่ือประโยชนแกผูผลิต  (vent 

for surplus)6 

 อยางไรก็ตาม ทฤษฎีความไดเปรียบโดยสมบูรณยังคงมีขอบกพรอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ถาประเทศใดประเทศหนึ่งมีความไดเปรียบโดยสมบูรณในการผลิตสินคาท้ังสองชนิดหรือหลายๆ ชนิด

พรอมกัน ในขณะท่ีอีกประเทศหนึ่งไมมีความไดเปรียบโดยสมบูรณแมเพียงอยางเดียว ถาอธิบายตาม

ทฤษฎีนี้จะไมมีการคาระหวางประเทศ แตในความเปนจริงปรากฏวาท้ังสองประเทศนี้ก็ยังมีการ

คาขายแลกเปลี่ยนกันไดอยางปกติ ฉะนั้น นักเศรษฐศาสตรสํานักคลาสิกอีกสองทานคือ  David 

Ricardo และ John Stuart Mill จึงไดพัฒนาทฤษฎีการคานี้ใหกาวหนาข้ึนมาอีกข้ันหนึ่ง คือ ทฤษฎี

ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ7 

                                           

 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ : (International 

economics), (กรุงเทพมหานคร: 2527), น. 61-62. 

 7 วันรักษ ม่ิงมณีนาคิน , เศรษฐศาสตรระหวางประเทศเบื้องตน , (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), น. 11. 
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 2.1.4 ทฤษฎีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ  (Theory of Comparative 

Advantage)8 

 ดังไดกลาวแลววา  David Ricardo และ John Stuart Mill เปนผูท่ีพัฒนาหลักการ

ไดเปรียบโดยสมบูรณของ  Adam Smith มาเปนทฤษฎีไดเปรียบโดยเปรียบเทียบตามขอเขียนเดิม

ของ David Ricardo นั้น เขาอธิบายแนวคิดดังกลาวในรูปของ "ตนทุนโดยเปรียบเทียบ"  

(comparative cost) กลาวคือการคาระหวางประเทศเกิดจากประเทศคูคาผลิตสินคาอยางเดียวกัน

จํานวนเทากันดวยจํานวนแรงงาน (ตนทุน) ตางกัน ภายหลัง John Stuart Mill ไดเปลี่ยนวิธีการ

วิเคราะหจากตนทุนโดยเปรียบเทียบมาเปน "การไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ"  (comparative 

advantage) ซ่ึงก็คือ "ผลผลิตโดยเปรียบเทียบ" นั่นเอง โดยพิจารณาจํานวนผลผลิตท่ีไดจากจํานวน

แรงงานท่ีเทากัน ปรากฏวาวิธีการวิเคราะหแบบนี้ไดรับความนิยมมากกวาวิธีเดิมของ  David Ricardo 

ตําราตางๆ นิยมอธิบายทฤษฎีนี้ตามวิธีของ  John Stuart Mill อยางไรก็ตามการวิเคราะหท้ัง 2 วิธีก็

ใหคําตอบท่ีตรงกัน9 

 ทฤษฎีไดเปรียบโดยเปรียบเทียบมีความเห็นขัดแยงกับทฤษฎีไดเปรียบโดยสมบูรณในแง

ท่ีวา การกําหนดวาประเทศคูคาใดควรจะผลิตสินคาใดนั้นไมจําตองข้ึนอยูกับการท่ีประเทศนั้นตองมี

ความไดเปรียบโดยสมบูรณเสมอ ประเทศอาจยังคงสามารถผลิตสินคาอยางใดอยางหนึ่งท่ีมีความ

ไดเปรียบสมบูรณนอยท่ีสุดได ในทางตรงกันขามถาหากประเทศใดประเทศหนึ่งมีความไดเปรียบโดย

สมบูรณเหนือประเทศคูคาทุกกรณีของการผลิตก็มิไดหมายความวาประเทศนั้นจะสมควรผลิตสินคา

เสียทุกชนิด หากแตสมควรท่ีจะเลือกชนิดท่ีมีความไดเปรียบมากท่ีสุด 

 ขอสมมติฐานเบื้องตนของทฤษฎีไดเปรียบโดยเปรียบเทียบนี้มีลักษณะท่ีชัดเจนวาทฤษฎี

ความไดเปรียบโดยสมบูรณ กลาวคือทฤษฎีไดเปรียบโดยเปรียบเทียบใชตัวอยางแสดงโดยชัดเจนวา 

ประเทศคูคาสมควรท่ีจะยึดหลักความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบมากวาท่ีจะยึดหลักความไดเปรียบโดย

สมบูรณ โดยท่ีมีประเทศคูคา 2 ประเทศมีการผลิตสินคา 2 อยางซ่ึงอาศัยปจจัยแรงงานอยางเดียวท่ี

เปนปจจัยสําคัญ สาระสําคัญของทฤษฎีนี้ก็คือ ตนทุนการผลิตเปรียบเทียบของสินคา 2 ชนิดใน

ประเทศคูคา 2 ประเทศจะเปนตัวกําหนดวา ประเทศใดควรผลิตสินคาใดและสงออกสินคานั้นไปยัง

อีกประเทศหนึ่ง ประเทศท่ีมีตนทุนการผลิตเปรียบเทียบต่ํากวาในการผลิตสินคาหนึ่งสมควรท่ีจะเปน

ผูผลิตสินคานั้นและสงสินคานั้นออกไปขาย10 

                                           

 8 นักวิชาการบางทานเรียกทฤษฎีนี้วา ทฤษฎีไดเปรียบเชิงสัมพัทธ 

 9 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, อางแลว เชิงอรรถท่ี 6, น. 11. 

 10 ตีรณพงศ มฆพัฒน และคณะ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 5, น. 66. 
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 2.1.5 รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ 

 การอยูรวมกันเปนกลุมชนโดยท่ัวไปถือเปนระบบสังคมเศรษฐกิจ  (social economy) 

ในสังคมเศรษฐกิจมีการแบงงานตามความถนัดและประสานงานกัน โดยสิ่งท่ีแสดงคุณลักษณะของ

สังคมเศรษฐกิจมีท้ังท่ีมีลักษณะเปนรูปธรรมและนามธรรม อาทิ กรรมสิทธิ์ ครอบครัว เงินตรา การ

วางแผน การเอากําไร การแขงขัน ฯลฯ คุณลักษณะเหลานี้ก็จะแสดงลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบ

หนึ่งๆ ซ่ึงโดยท่ัวไปการจําแนกระบบเศรษฐกิจอาจพิจารณาไดจากเกณฑสําคัญดังตอไปนี้คือ  (1) 

กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินเปนสวนบุคคลหรือสวนรวม (2) การตัดสินใจปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจเปน

สวนบุคคลหรือสวนรวม และ  (3) การจัดสรรทรัพยากรและผลิตผานกลไกตลาดหรือโดยการบังคับ 11 

ซ่ึงในทางวิชาการมีการแบงระบบเศรษฐกิจเปนเปน 3 แบบใหญๆ ดังนี้ 

 

  2.1.5.1 ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Capitalism) 

  ระบบเศรษฐกิจแบบนี้มีชื่อเรียกตางๆ กัน เชน ระบบการประกอบการเสรี (Free - 

Enterprise System) และระบบตลาด (Market System) เปนระบบเศรษฐกิจท่ีอาศัยการทํางาน

ของอุปสงคและอุปทาน (Demand-Supply) เครื่องมือการผลิต 12 จะเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน การ

ตัดสินใจตางๆ ในทางเศรษฐกิจไมวาเปนการผลิต การลงทุน การกระจายสินคา การบริโภค จะข้ึนอยู

กับเอกชนผูมีบทบาทในทางเศรษฐกิจแตละคน โดยมีหลักความเปนเอกเทศของเอกชน เสรีภาพใน

การทําสัญญา เสรีภาพในการคา เสรีภาพในทางอาชีพ เสรีภาพในการบริโภค การตัดสินใจตางๆ นี้

เกิดข้ึนโดยอาศัยกลไกตลาดซ่ึงมีลักษณะความสัมพันธแบบอัตโนมัติไมมีตัวควบคุม ถาผูบริโภคใช

สินคาใดมากหมายถึงอุปสงคสูง ก็ทําใหราคาและกําไรสูงข้ึนการผลิตก็จะเพ่ิมข้ึน แตถาราคาสูงเกินไป

ก็จะมีผูผลิตรายอ่ืนกาวเขามาผลิตบาง อุปทานจึงเพ่ิมตามจนกระท่ังราคาตกลงมาอยูในจุดท่ีเรียกวา

ราคาดุลยภาพ คือจุดท่ีความตองการในสินคาและปริมาณในการผลิตสินคาเทากัน หรืออุปสงคและ

อุปทานมีเทากัน ดังนั้น ผูผลิตสินคาจะตองติดตามความกาวหนาในการผลิต มิฉะนั้นแลวก็จะผลิต

สินคาเกินความตองการหรือลาสมัยจนผูบริโภคไมตองการ รัฐมีหนาท่ีจํากัดเฉพาะในการกําหนด

                                           

 11 วันรักษ ม่ิงมณีนาคิน , เศรษฐศาสตรเบื้องตน , (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541), น. 9. 

 12 นักวิชาการบางทานเรียกวา ปจจัยการผลิต (factor of production) หรือ 

ทรัพยากรการผลิต (productive resources) ซ่ึงหมายถึง ทรัพยากรท่ีนํามาผลิตสินคาและบริการ 

แบงเปน 4 ประเภท คือ ท่ีดิน (land) แรงงาน (labor) ทุน (capital) และผูประกอบการ 

(entrepreneur) 
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กฎเกณฑตามกฎหมายเอกชนและตระเตรียมเครื่องมือท่ีจะบังคับการ (โดยทางศาล) ใหเปนไปตาม

กฎเกณฑเหลานี้ 

  แตในทางปฏิบัติระบบนี้จะพบกับปญหาท่ีวา เง่ือนไของระบบตลาดท่ีวาจะตองมี

การแขงขันเต็มท่ีนั้นมักจะไมสมบูรณ แมวารัฐจะดําเนินการปองกันอยางเต็มท่ี เพราะพอคามักจะรวม

หัวกันครองตลาดและโกงราคา และการท่ีมีความแตกตางกันมากในการครอบครองทรัพยสินซ่ึงเกิด

จากระบบนี้ก็สงผลสะทอนสูการเมือง คือกลายเปนวาผูมีอํานาจทางเศรษฐกิจก็จะกุมอํานาจทาง

การเมืองดวย13 

 

  2.1.5.2 ระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากสวนกลาง  (Centrally Planned 

Economy) 

  ระบบนี้เครื่องมือการผลิตจะเปนกรรมสิทธิ์รวม การตัดสินใจทางเศรษฐกิจท้ังหมด

ยกเวนดานการบริโภคจะถูกรัฐผูกขาด องคกรของรัฐจะแบงวัตถุดิบและแรงงานไปยังโรงงานตางๆ 

ตามแผนเศรษฐกิจท่ีไดวางไว รัฐเปนผูสั่งใหผลิตและกระจายสิ่งผลิตและควบคุมการบริโภค โดยการ

ออกคูปองใหแตละครัวเรือน รัฐจึงทําหนาท่ีประสานความตองการของแตละคนและของสวนรวม 

บุคคลไมมีสิทธิแมแตการใชแรงงานของตนในการเลือกประกอบอาชีพและถ่ินท่ีอยูตามความพอใจ 

กลไกราคาไมมีบทบาทแตอยางใด 

  แตในทางปฏิบัติแผนตางๆ มักจะไมสมเหตุสมผลเนื่องจากขอเท็จจริงตางๆ ท่ีใชใน

การวางแผนมีมากและเปลี่ยนแปลงอยูเสมอตามกาลเวลา การสื่อสารระหวางการตัดสินใจสวนกลาง

กับผูบริโภคมักไมเพียงพอ การผลิตกับความตองการของผูบริโภคจึงไมสมดุลกัน และปญหาท่ีสําคัญ

ท่ีสุดคืออํานาจทางเศรษฐกิจท้ังหมดอยูในมือของคนกลุมเดียว14 

 

  2.1.5.3 ระบบเศรษฐกิจแบบผสม  (Mixed Economy) 

  เนื่องจากท้ังสองระบบไมสมบูรณดี จึงมีความพยายามท่ีจะพัฒนาระบบข้ึนมาโดย

นําท้ังสองระบบดังกลาวมาใชดวยกัน ท้ังรัฐและเอกชนมีสวนรวมกันแกไขปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินมีท้ังสวนท่ีเปนของรัฐและเอกชน กลไกราคามีบทบาทในการจัดสรรทรัพยากร

และกระจายผลผลิต แตกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจแบบผสมมีบทบาทนอยกวาระบบเศรษฐกิจแบบ

                                           

 13 บุญศรี มีวงศอุโฆษ , กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเยอรมัน , (กรุงเทพมหานคร : นิติ

ธรรม, 2538), น. 66-67. 

 14 เพ่ิงอาง, น. 67. 
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ทุนนิยม เพราะในระบบเศรษฐกิจแบบผสมมักมีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจหลายฝาย เชน สหภาพ

แรงงาน สมาคมการคาและธุรกิจ กลุมเหลานี้สามารถสรางอิทธิพลและอํานาจผูกขาดบางสวน ซ่ึงมีผล

ตอการกําหนดสินคาท่ีผลิต การลงทุน การจัดสรรทรัพยากร คาตอบแทนหรือรายได ฯลฯ 

  ในระบบเศรษฐกิจแบบผสม รัฐบาลอาจมีบทบาทในเชิงเศรษฐกิจในระดับตางๆ 

กัน ตั้งแตมีบทบาทเพียงเล็กนอยไปจนถึงการผูกขาดอํานาจในการตัดสินปญหาพ้ืนฐานในกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจบางอยาง โดยท่ัวไปบทบาทของรัฐคือการไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางกลุมเศรษฐกิจท่ีมี

ผลประโยชนขัดแยงกัน การปรับหรือเปลี่ยนทิศทางการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเอกชนให

ไปสูแนวทางท่ีรัฐตองการ โดยเพ่ิมขอจํากัดหรือการใหสิทธิพิเศษ รวมท้ังการใชแผนระดับชาติซ่ึงเนน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางอยางเปนพิเศษ15 

 

 2.1.6 รูปแบบนโยบายการคาระหวางประเทศ 

 นโยบายการคาระหวางประเทศท่ีเปนท่ียอมรับกันอยูโดยท่ัวไปมีวิวัฒนาการมาเปน

เวลานาน เริ่มตั้งแตสมัยโบราณกอนคริสตกาลจนถึงสิ้นสุดจักรวรรดิโรมันในปลายคริสตศตวรรษท่ี 5 

ท่ีมีแนวคิดวาการคาเปนสิ่งจําเปนและใหผลประโยชนแกประเทศคูคา สาเหตุท่ีทําให เกิดการคานั้นมา

จากความแตกตางในทรัพยากรท่ีมีอยู และไมเห็นดวยกับการหากําไรมากๆ จากการคา การคาในสมัย

โบราณสวนใหญอาศัยการเดินเรือ ในระยะแรกการแลกเปลี่ยนเปนแบบสินคาตอสินคาแลวจึงเริ่มมี

การใชเงินตราในสมัยกรีก ตอมาในชวงสมัยกลางตั้งแต สิ้นสุดจักรวรรดิโรมันในปลายคริสตศตวรรษท่ี 

5 จนถึงปลายคริสตศตวรรษท่ี 15 การคายังไมพัฒนามากนัก มีระบบเศรษฐกิจแบบเมนเนอร 

(manorial system)16 และไดมีแนวคิดในการกําหนดราคายุติธรรม (just price) ในการซ้ือขายสินคา 

จนชวงปลายของสมัยกลางการคาเริ่มขยายตัวอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเดินเรือทางทะเล มี

การซ้ือขายสินคากันในระหวางยุโรปกับเอเชีย แตการซ้ือขายกันภายในทวีปยุโรปมีอุปสรรคจากการ

ขนสง และการเสียภาษีอากรหรือคาผานดาน 

 เม่ือสมัยกลางไดผานไป การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจท้ังหมดทางดานการผลิต

การคาก็ไดพัฒนากาวหนามากข้ึน สถาบันตางๆ ท้ังทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมยุคใหมไดเริ่ม

                                           

 15 วันรักษ ม่ิงมณีนาคิน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 11, น.11. 

 16 ระบบเศรษฐกิจแบบเมนเนอร ( manorial system) ในทางเศรษฐกิจ ถือเปนหนวย

เศรษฐกิจหนวยหนึ่ง มีประชาชนรวมกันทํางานผลิตสิ่งจําเปนในการดํารงชีพ ทําการเพาะปลูกเลี้ยง

สัตวในทุงนาเดียวกัน โดยจายคาตอบแทนใหผูปกครองหรือขุนนาง เศรษฐกิจในชีวิตประจําวันเปน

แบบเดียวกัน การใชเงินเปนสื่อกลางอยูในขอบเขตอันจํากัด 
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พัฒนาเขามาแทนท่ีสถาบันในยุคกลาง การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดสรางลักษณะพิเศษข้ึนในทวีปยุโรป

ซ่ึงทําใหประวัติศาสตรเรียกเหตุการณสําคัญในชวงนี้วาเปนชวงแหงการปฏิวัติพาณิชยกรรม 

(Commercial Revolution) ในชวงดังกลาวปรากฏวามีขอเขียนท่ีมีความเก่ียวของกับทฤษฎีการคา

ระหวางประเทศเกิดข้ึนอยางมากมาย โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษและประเทศตางๆ ในยุโรป

ตะวันออก ขอเขียนดังกลาวไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอเก่ียวกับการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจโดย

เนนหนักทางดานการคาระหวางประเทศ โดยกลาวถึงการคาในการท่ีจะทําใหประเทศไดรับประโยชน 

เม่ือมีดุลการคาเกินดุล ซ่ึงแนวคิดนี้เปนรากฐานของลัทธิพาณิชยนิยม ( Mercantilism) ซ่ึงเกิดข้ึนและ

เจริญรุงเรืองตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 16 ถึงตอนกลางคริสตศตวรรษท่ี 18 ลัทธิพาณิชยนิยมเปนลัทธิท่ี

รัฐเขามามีบทบาท คือการเขาควบคุมและแทรกแซงการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยมีนโยบาย

ใหมีดุลการคาไดเปรียบ เพ่ือทองคําและโลหะเงินจะไดไหลเขาประเทศลัทธิพาณิชยนิยมมีความ

เจริญรุงเรืองในระหวางคริสตศตวรรษท่ี 16 และ 17 แตเม่ือมาในระยะครึ่งหลังของคริสตศตวรรษท่ี 

18 แนวคิดแบบพาณิชยนิยมก็เริ่มเสื่อมโทรมลงโดยถูกโจมตีจากบรรดานักปราชญและนัก

เศรษฐศาสตรหลายทานวา นโยบายพาณิชยนินมเปนนโยบายท่ีลาสมัยไมเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ

ของประเทศ โดยเฉพาะโครงการของรัฐท่ีพยายามสนับสนุนรัฐวิสาหกิจประเภทท่ีขาดประสิทธิภาพ 

การดําเนินการทําแบบราชการท่ีเต็มไปดวยความลาชา การควบคุมและการแทรกแซงของรัฐเปนการ

บั่นทอนความริเริ่มของเอกชน กอใหเกิดการแขงขันชิงผลประโยชนกอยางรุนแรงในดานการคากับ

ตางประเทศ ซ่ึงจะนําไปสูสงครามได นักปราชญและนักคิดในชวงคริสตศตวรรษท่ี 18 ไดใหความเห็น

วา เศรษฐกิจของประเทศจะเจริญกาวหนาไปไดถารัฐปลอยใหการดําเนินกิจกรรมตางๆ ทางเศรษฐกิจ

เปนไปตาม "กฎธรรมชาติ" (Law of Nature) โดยรัฐเขาแทรกแซงยุงเก่ียวนอยท่ีสุด และในทํานอง

เดียวกันเศรษฐกิจของชาติจะแข็งแกรงยิ่งข้ึน ถาหากรัฐหันมาสนในในสวัสดิการหรือความผาสุกของ

เอกชนแตละคนใหมากข้ึนกวาแตกอน จากแนวความคิดและสภาวการณท่ีไดเปลี่ยนแปลงไปทําให

ลัทธิพาณิชยนิยมตองสลายตัวไปในท่ีสุด และเกิดลัทธิเสรีนิยม ( Liberalism) ท่ีมีแนวคิดวารัฐไมควร

เขาไปแทรกแซงการดําเนินกิจการของเอกชน และควรปลอยใหการดําเนินกิจกรรมตางๆ ทาง

เศรษฐกิจเปนไปตามธรรมชาติ ประเทศท่ีใชนโยบายการคาเสรี จะตองยึดหลักการแบงงานกันทํา ไมมี

การจัดเก็บภาษีศุลกากร การใหสิทธิพิเศษ และขอจํากัดทางการคา17 

 จากวิวัฒนาการของลัทธิทางการคาและนโยบายการคาระหวางประเทศขางตน ใน

ปจจุบันเราสามารถแบงนโยบายการคาระหวางประเทศออกไดเปน  2 นโยบายใหญๆ ไดแกนโยบาย

การคาเสรี (free trade policy) และนโยบายการคาคุมกัน (protective trade policy) 

                                           

 17 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, อางแลว เชิงอรรถท่ี 6, น.164-182. 
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  2.1.6.1 นโยบายการคาเสรี (Free Trade Policy) 

  นโยบายการคาเสรี (free trade policy) เปนนโยบายการคาท่ีปราศจากการ

แทรกแซงใดๆ จากรัฐบาลในกิจการคาระหวางประเทศและปราศจากการกีดกันทางการคาจาก

ประเทศคูคาท่ีมีอํานาจในการวางกฎเกณฑ เปนการปลอยใหเอกชนดําเนินการคาระหวางประเทศโดย

ปราศจากสิ่งกีดขวางและขอจํากัดทางการคา เชน การตั้งกาแพงภาษี  (customs tariff) การกําหนด

โควตาสินคาเขา (import quotas) การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (foreign 

exchange control) โดยรัฐจะไมเขามาควบคุมหรือกระทําการใดๆ ในลักษณะท่ีจะเปนอุปสรรคกีด

ขวางทางการคาระหวางประเทศ ในประเทศท่ีดําเนินนโยบายการคาเสรี รัฐบาลจะปลอยใหเอกชน

ประกอบการทางธุรกิจเปนสวนใหญ รัฐจะเขาไปดําเนินการในกิจการท่ีมีความจําเปนเทานั้น เชน 

กิจการท่ีเอกชนมีทุนไมเพียงพอ กิจการท่ีเปนประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม กิจการท่ีเก่ียวของกับ

ความม่ันคงของประเทศ การดําเนินนโยบายการคาเสรีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการคาระหวางประเทศ

ดําเนินและขยายตัวไปอยางกวางขวาง ซ่ึงจะทําใหประสิทธิภาพในการผลิตของประเทศตางๆ ในโลก

สูงข้ึน ซ่ึงจะทําใหการแขงขันในตลาดเปนการแขงขันแบบสมบูรณ และราคาสินคาเปนไปตามกลไก

ของตลาด อันจะเปนผลดีตอสวัสดิการทางเศรษฐกิจและเกิดประโยชนตอผูผลิตและผูบริโภคโดย

สวนรวม โดยประเทศท่ียึดถือนโยบายการคาเสรีจะมีลักษณะดังตอไปนี้ 

  (1 ) ดําเนินการผลิตสินคาโดยยึดหลักการแบงงานกันทํา โดยจะไมพยายามผลิต

สินคาทุกชนิดท่ีตองการเอง แตจะมุงผลิตสินคาท่ีตนมีความชํานาญมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ

หรือมีประสิทธิภาพในการผลิตสูงเทานั้น และจะสงสินคาท่ีตนผลิตไดออกไปขายตางประเทศ

แลกเปลี่ยนกับสินคาท่ีประเทศผลิตไมได เพราะตองเสียตนทุนสูงกวาเม่ือเปรียบเทียบกับการผลิตของ

ตางประเทศ นั่นคือการปฏิบัติตามทฤษฎีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ 

  (2 ) ไมมีการใหสิทธิพิเศษหรือจงใจเลือกปฏิบัติ ประเทศท่ีใชนโยบายการคาเสรี

จะตองใหความยุติธรรมในการดําเนินการคากับทุกประเทศเทาเทียมกัน ไมมีการใหสิทธิพิเศษแก

สินคาใดๆ หรือประเทศใดๆ เปนพิเศษ โดยการจัดเก็บภาษีจากสินคาเขาชนิดใดก็ตามจะเก็บภาษี

อัตราเดียวกันหมด (single tariff system) โดยไมคํานึงวาสินคานั้นจะถูกผลิตมาจากประเทศใด 

  (3 ) ไมมีการจัดเก็บภาษีศุลกากรเพ่ือคุมกันปกปองตลอดจนชวยเหลืออุตสาหกรรม

ภายในประเทศ แตอยางไรก็ตามประเทศท่ีถือนโยบายการคาเสรีอาจจัดเก็บภาษีอากรขาเขา โดยมี

วัตถุประสงคอ่ืนๆ เชน การเก็บภาษีอากรจะเก็บในอัตราท่ีต่ําเพ่ือชวยเหลือผูผลิตและจัดเก็บเพ่ือหา

รายไดเขาภาครัฐ เปนตน 

  (4 ) ไมมีขอจํากัดทางการคาหรือมาตรการกีดกันทางการคาใดๆ อันจะเปน

อุปสรรคตอการคาระหวางประเทศ ประเทศท่ีมีนโยบายการคาเสรีจะตองไมมีการควบคุมการคา
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นําเขาหรือการสงออก ไมมีการตั้งกําแพงภาษีขาเขาเพ่ือกีดกันสินคาจากตางประเทศ เวนแตการ

ควบคุมนั้นจะทําไปโดยมีเหตุผล 

  อยางไรก็ตาม ถึงแมวาการดําเนินนโยบายการคาเสรีจะมีประโยชนมากมายดังท่ี

กลาวขางตน แตในความเปนจริงการท่ีแตละประเทศมุงจะผลิตสินคาชนิดท่ีตนมีความไดเปรียบเชิง

เปรียบเทียบแตเพียงอยางเดียวท้ังๆ ท่ีประเทศมีทรัพยากรท่ีสามารถผลิตสินคาไดหลายชนิด ก็จะทํา

ใหประเทศตองผลิตสินคาสงออกจํากัดชนิด หรือบางประเทศอาจผลิตสินคาสงออกเพียงชนิดเดียว 

สงผลใหประเทศไดรับรายไดจากการสงออกไมมากเทากับท่ีประเทศนั้นๆ ควรจะได อีกท้ังการผลิต

สินคาเพียงไมก่ีชนิดจะทําใหเศรษฐกิจของประเทศไมมีเสถียรภาพเทาท่ีควร เพราะถามีสถานการณ

ฉุกเฉินใดๆ เกิดข้ึนประเทศนั้นๆ ก็จะขาดการผลิตท่ีกอใหเกิดรายไดไป ทําใหในทางปฏิบัติถึงแมวา

หลายประเทศจะดําเนินตามการคาเสรีแตในทางปฏิบัติก็ไมใชการคาเสรีอยางสมบูรณแตใชนโยบาย

การคาแบบคุมครองควบคูไปดวย18 และถึงแมวานโยบายการคาเสรีมิไดถูกนําไปใชโดยท่ัวไปก็ตาม แต

กลุมเศรษฐกิจตางๆ ท่ีมีอาณาบริเวณอยูในภูมิภาคเดียวกัน เชน สหภาพยุโรป ( European Union: 

EU) สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ( Association of South East Asian Nations : 

ASEAN) ก็ไดพยายามสนับสนุนและวางพ้ืนฐานสําหรับการใชนโยบายการคาเสรีกับประเทศท่ีเปน

สมาชิกในกลุมเดียวกัน โดยมีหลักการท่ีจะลดอัตราภาษี ยกเลิกการจัดเก็บภาษี ตลอดจนกําจัด

มาตรการตางๆ ท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินนโยบายการคาเสรี ท้ังนี้ยอมแสดงใหเห็นวาการดําเนิน

นโยบายการคาเสรีจะใหผลประโยชนกับประเทศผูยึดถือนโยบายนั้นจริง แตการดําเนินงานควรจะอยู

ในขอบเขตอันจํากัด ประเทศผูเขารวมกลุมไมควรมีจํานวนมากนัก เพ่ือความสะดวกในกาควบคุมและ

การบริหารงาน นอกจากนั้นโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีเขารวมจะตองไมมีความแตกตาง

กันมากนัก เพ่ือผลประโยชนท่ีไดรับจะไดกระจายไปอยางทัดเทียมกัน19 

 

  2.1.6.2 นโยบายการคาแบบคุมกัน (Protectionism or Protective Trade 

Policy) 

  แมการเปดการคาเสรีจะมีประโยชนตางๆ ดังไดกลาวขางตน แตในทางปฏิบัติ

มักจะพบวา รัฐบาลของประเทศตางๆ จะไปเขาไปแทรกแซงในการทําการคาระหวางประเทศเสมอ 

โดยควบคุมปริมาณและมูลคาของการซ้ือขายสินคาและบริการ ตลอดจนการเคลื่อนยายเงินทุน

                                           

 18 อัทธ พิศาลวานิช, "ทฤษฎีและนโยบายการคาระหวางประเทศ ," สืบคนเม่ือวันท่ี  

15 มีนาคม 2557, http://elearning2.utcc.ac.th/officialtcu/ECONTENT/EC341/lesson2.pdf 

 19 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, อางแลว เชิงอรรถท่ี 6, น.182. 
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ระหวางประเทศ ซ่ึงการควบคุมสามารถทําไดในลักษณะตางๆ ท้ังทางตรงและทางออม โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือคุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศใหอยูรอด และเพ่ือรักษาเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจภายในประเทศใหเกิดความม่ันคง การดําเนินนโยบายขางตนจะพบวา ในประเทศท่ีมีระบบ

เศรษฐกิจตางกัน และประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาแตกตางกัน มาตรการและวิธีการตางๆ ท่ีนํามาใช

อาจจะแตกตางกันไปบางแลวแตกรณี 20 มาตรการท่ีประเทศตางๆ นํามาใชในการดําเนินนโยบายการ

คุมกันมีอยูหลายรูปแบบซ่ึงมาตรการเหลานี้จะทําใหสินคาท่ีนําเขามาจากตางประเทศกระทําได

ยากลําบากยิ่งข้ึน มาตรการเหลานี้มีสวนลดปริมาณการนําเขาและขจัดคูแขงขันในอุตสาหกรรมผลิต

ภายในประเทศได ทําใหดุลการคากระเตื้องข้ึนและอุตสาหกรรมภายในประเทศมีโอกาสขยายตัวมาก

ข้ึน ในท่ีนี้จะแบงนโยบายการคาระหวางประเทศแบบคุมกันออกเปน 3 ประเภท 21 ไดแกนโยบาย

การคาแบบคุมกันโดยการควบคุมทางการเงิน นโยบายการคาแบบคุมกันโดยใชภาษีศุลกากร และ

นโยบายการคาแบบคุมกันท่ีมิใชภาษีศุลกากร 

  (1) นโยบายการคาแบบคุมกันโดยการควบคุมทางการเงิน สามารถกระทําไดโดย

ใชการควบคุมท่ีเรียกวา การควบคุมปริวรรตเงินตราตางประเทศ  (Foreign Exchange Control) เปน

มาตรการหนึ่งท่ีรัฐบาลกําหนดข้ึนเพ่ือควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตลอดจนการใชเงินตราตางประเทศท่ี

มีจํากัด เพ่ือรักษาระดับเงินตราตางประเทศซ่ึงเปนเงินสํารองของประเทศ โดยการควบคุมการนําเขา

และสงออกเงินตราตางประเทศ การหามเคลื่อนยายเงินทุนออกนอกประเทศ และการกําหนดใหผูท่ีมี

เงินตราตางประเทศไวในครอบครองนําเงินนั้นมาแลกเปลี่ยนเปนเงินตราภายในประเทศตามอัตรา

แลกเปลี่ยนท่ีรัฐกําหนด และในขณะเดียวกันรัฐก็จะจัดสรรเงินตราตางประเทศท่ีมีอยูใหกับผูท่ีมีความ

ตองการตามความจําเปนเพ่ือนําไปใชในการซ้ือสินคาหรือบริการจากตางประเทศ การท่ีรัฐบาลเขา

ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศก็เทากับเปนการควบคุมการซ้ือสินคาจากตางประเทศ 

  (2) นโยบายการคาแบบคุมกันโดยใชภาษีศุลกากร สามารถกระทําไดโดยรัฐบาลจะ

เขาไปแทรกแซงการคาระหวางประเทศ โดยเขามาควบคุมปริมาณและมูลคาการซ้ือขายสินคา 

ตลอดจนควบคุมการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ โดยระดับการคุมครองท่ีผูผลิตภายในประเทศ

ไดรับจะข้ึนอยูกับอัตราของภาษีท่ีจัดเก็บ กลาวคือ ถารัฐบาลเก็บภาษีศุลกากรในอัตราสูงผูผลิต

ภายในประเทศก็จะไดรับความคุมครองสูงข้ึนไปดวย ในทางกลับกันถารัฐบาลเก็บภาษีศุลกากรใน

อัตราท่ีต่ําผูผลิตภายในประเทศก็จะไดรับความคุมครองต่ําไปดวย 

                                           

 20 เพ่ิงอาง, น.185. 

 21 อัทธ พิศาลวานิช, อางแลว เชิงอรรถท่ี 18. 
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  (3) นโยบายการคาแบบคุมกันท่ีมิใชภาษีศุลกากร เชนการกําหนดโควตานําเขา

สงออก (Import or Export Quotas) การกําหนดสัดสวนการใชวัตถุดิบภายในประเทศ  (Local 

Content Requirements) การจัดซ้ือโดยรัฐ (Government Procurement Polities) การรวมกลุม

ผูกขาดหรือมาตรการกฎระเบียบท่ีนํามาบังคับใชเปนตน 

 

2.2 พัฒนาการของการเปดเสรีการคาบริการ 

 

 ในอดีตท่ีผานมานักเศรษฐศาสตรมักมองขามความสําคัญของการบริการจนทําให

กลายเปนสาขาท่ีถูกลืม เนื่องจาการบริการมักถูกถือวาเปนกิจกรรมท่ีไมสามารถทําการคาได ( non-

tradable) หรือถูกมองวาเปนธุรกรรมท่ีมองไมเห็น (invisibility of trade in service) จึงถูกจัดเปน

กิจกรรมหรือเปนการใชแรงงานท่ีไมไดสรางผลผลิต ตามแนวความคิดของ Adam Smith ในหนังสือ 

An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations ตีพิมพเม่ือวันท่ี 9 มีนาคาม 

ค.ศ. 1776 ซ่ึงแยกความแตกตางระหวางแรงงานท่ีมีผลตอการสรางมูลคา (productive labor) 

เนื่องจากเปนแรงงานเพ่ือใชผลิตสินคาท่ีสามารถเก็บรักษาไวเพ่ือใชในการซ้ือขายแลกเปลี่ยนใน

อนาคต และแรงงานท่ีมิไดมีการสรางมูลคา (unproductive labor) เนื่องจากเปนงานบริการของ

ผูรับใชท่ีไมสามารถเก็บรักษาคุณคาของแรงานไวได เพราะคุณคาของการบริการเหลานี้จะสูญหายไป

ทันทีท่ีงานบริการเสร็จสิ้นลง อาทิ นักแสดง ตัวตลก นักดนตรี นักรองโอเปรา นักกฎหมาย แพทย 

เปนตน ตอมา John Stuart Mill นักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษอีกทานไดตีพิมพงานเขียนวาดวย The 

principles of Political Economy ในป ค.ศ. 1848 โดยมีความเห็นตางวางานบริการเหลานี้ลวน

เปนการสรางสรรคท่ีมีอรรถประโยชน ดวยเหตุนี้แรงงานของบุคลากรในภาคบริการจึงควรถูกนํามา

รวมเปนสวนหนึ่งของความม่ังค่ัง (Wealth) เนื่องจากความชํานาญและผลผลิตของแรงงานเหลานี้มี

มูลคาไมดอยไปกวาเครื่องมือหรือเครื่องจักรเลย22 

 ตอมาแนวคิดของนักเศรษฐศาสตรในยุคศตวรรษท่ี 20 ตางเริ่มตระหนักถึงความสําคัญ

ของการบริการ โดยในป ค.ศ. 1977 ศาสตราจารย Peter Hill ไดนําแนวคิดของ Adam Smith มา

อธิบายถึงความแตกตางระหวางสินคาและบริการวา ลักษณะสําคัญท่ีทําใหสินคาและบริการมี

ธรรมชาติท่ีแตกตางกัน เนื่องการสรางงานบริการและการบริโภคจะเกิดข้ึนพรอมกันในสถานท่ี

เดียวกัน สงผลใหการใหบริการจะตองมีความใกลชิดกันระหวางผูใหบริการและผูบริโภค ท้ังนี้เพราะ

เทคโนโลยีขณะนั้นยังไมสามารถเก็บรักษางานบริการไวได ดวยเหตุนี้การบริการจึงไมสามารถเปลี่ยน

                                           

 22 บัณฑิต หลิมสกุล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น. 501-503. 
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มือหรือแลกเปลี่ยนได และอีก 20 ปตอมาศาสตราจารย Peter Hill ไดเขียนบทความเพ่ิมเติมในเรื่อง

นี้ โดยปรับเปลี่ยนวิธีการแยกความแตกตางระหวางสินคาและบริการออกเปน 3 ประเภท 

ประกอบดวย (1) สินคาท่ีจับตองได (2) สินคาท่ีจับตองไมได และ (3) การบริการ ตอมาในการสัมมนา 

Annual Geneva Lecture ครั้งท่ี 10 ณ London School of Economy (LES) เม่ือวันท่ี 28 

พฤศจิกายน ค.ศ. 1985 ศาสตราจารย Bhagwati ไดเสนอแนวคิดวาดวยแยกการบริการออกจาก

สินคา หรือ splintering process23กระบวนการดังกลาวทําใหสามารถวิเคราะหการผลิตสินคาได

ชัดเจนมากข้ึนวา ในทุกๆ ข้ันตอนของกระบวนการผลิตสินคามักจะมีการบริการเขาไปมีสวนเก่ียวของ

เสมอ ดังตัวอยาง ในกรณีของการผลิตรถยนต หากมองวารถเปนผลผลิตสุดทาย กระบวนการผลิต

รถยนตก็จะเปนเพียงการผลิตสินคา ในทางตรงกันขามหากแยกแยะข้ันตอนของการผลิตรถยนต ก็จะ

เห็นไดวาในทุกข้ันตอนของการผลิตจะมีการบริการเขาไปเก่ียวของ อาทิ การพนสีรถ และยังรวมถึง

การขนสง การจําหนาย การตลาด และบริการหลังการขายดวย ดวยเหตุนี้ splintering process จึง

ชวยปรับเปลี่ยนวิธีการแบงงานแยกยอยออกไปตามความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน การแยกกระบวนการ

ผลิตนี้มีนัยสําคัญตอการจางงานนอกบริษัทโดยผานกระบวนการ outsourcing ซ่ึงเปนแนววิธี

บริหารธุรกิจในยุคตอมา โดยเม่ือสามารถแยกการบริการออกจากสินคา ก็สามารถนําเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรและระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมาใชเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมบริการให

สามารถดําเนินการจัดเก็บและจัดสงงานบริการผานเครือขายสื่อสารได โดยไมจําเปนตองยายผูผลิต

หรือผูบริโภคใหมาอยูในสถานท่ีเดียวกันและในเวลาเดียวกันตามรูปแบบเดิมของการใชบริการ (long-

distance cross-border service)24 

 จากภาพการปรับเปลี่ยนโครงสรางและข้ันตอนของการผลิตขางตน ศาสตราจารย 

Bhagwati ไดแบงรูปแบบการใหบริการออกเปน 2 ประเภทหลัก คือประเภทแรก การบริการท่ีตองมี

ความใกลชิดกันระหวางผูบริโภคและผูใหบริการ (physical proximity) ซ่ึงจะมีลักษณะท่ีแตกตางใน

รายละเอียดตามธรรมชาติของการบริการ คือ (1) ผูใหบริการตองเคลื่อนท่ีไปหาผูบริโภค (2) ผูบริโภค

ตองเคลื่อนท่ีไปหาผูใหบริการ และ (3) ผูใหบริการและผูบริโภคสามารถเคลื่อนยายไปหากันได และ

ประเภทท่ีสอง การบริการท่ีสามารถสงผานทางสื่อกลางได (cross border service) เกิดจากการ

พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอรและระบบอินเทอรเน็ตไดชวยแกปญหาโครงสราง

                                           

 23 Jagdish N. Bhagwati, "International trade in service and its relevance for 

economic development", In The Emerging Service Economy, ed. Orio Giarini, (Oxford: 

Pergamon Press, 1987), pp. 3-34. 

 24 บัณฑิต หลิมสกุล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น. 504-505. 
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ระบบการผลิต และวิธีสงมอบการบริการ โดยเฉพาะเทคโนโลยีในการจัดเก็บงานบริการไวเพ่ือใชตอใน

อนาคตหลักจากท่ีไดมีการสรางงานข้ึนมา สงผลใหผูใหบริการสามารถสงงานบริการใหกับผูบริโภคได

โดยไมจําเปนตองมาอยูใกลชิดกันเหมือนในอดีต 

 ศาสตราจารย Gary Sampson และศาสตราจารย Richard Snape จาก Monash 

University ไดนํารูปแบบการใหบริการของศาสตราจารย Bhagwati ขางตนไปศึกษาวิเคราะหวิธีการ

ท่ีรัฐมาควบควบคุมกํากับดูและการคาบริการ และนํามาพัฒนาเปนวิธีการแบงประเภท (typology) 

การคาบริการออกเปน 4 แบบ ซ่ึงการจําแนกประเภทของการคาบริการนี้ตอมาไดถูกนํามาดัดแปลง

เพ่ือใชเปนตัวแบบในการเจรจาเปดเสรีการคาบริการในรอบอุรุกวัยและกลายเปนวรรคสองของมาตรา 

I ในความตกลง GATS นั่นเอง โดยศาสตราจารย Samson และศาสตราจารย Snape ไดแบงการคา

บริการเปนประเภทตางๆ ดังนี้25 

 (1) การใหบริการขามประเทศโดยท่ีไมตองเคลื่อนยายปจจัยการผลิตหรือผูบริโภค ซ่ึงมี

ลักษณะเหมือนการคาสินคาท่ัวไป วิธีการใหบริการประเภทนี้เกิดจากการปรับเปลี่ยนการบริหาร

จัดการกระบวนการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยี ทําใหสามารถบรรจุงานบริการไวในตัวกลางหรือ

สื่ออิเล็กทรอนิกสได 

 (2) การบริการท่ีตองมีความใกลชิดโดยอาศัยการเคลื่อนยายปจจัยการผลิตไปหา

ผูบริโภค ซ่ึงจะเปนการบริการท่ีเก่ียวกับการกอสรางในประเทศท่ีตองการบริโภคการบริการเหลานั้น 

 (3) เปนการบริการท่ีตองมีความใกลชิดโดยเคลื่อนยายผูบริโภคมาหาสถานท่ีใหบริการ

ซ่ึงจะเปนการบริการท่ีเก่ียวกับการทองเท่ียว การศึกษา การพยาบาล 

 (4) เปนการบริการท่ีตองมีความใกลชิดโดยอาศัยการเคลื่อนยายปจจัยการผลิตและ

ผูบริโภคไปยังประเทศท่ีสาม 

 ปญหาสําคัญของการเปดเสรีการคาบริการ เปนผลมาจากการท่ีการบริการไมสามารถ

เห็นหรือจับตองได (immaterial and invisibility of trade in service) ดังนั้น การตรวจสอบการคา

บริการท่ีขามพรมแดนจึงไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ สงผลใหการใชมาตรการท่ีพรมแดน (border 

measures) เพ่ือจํากัดการนําเขาการคาบริการจากตางประเทศมีผลเพียงเล็กนอย ประกอบกับการ

ใหบริการสามารถทําไดหลากหลายรูปแบบ ท้ังท่ีอาจแฝงมากับสินคาหรือใหบริการโดยการเคลื่อนยาย

ปจจัยการผลิตซ่ึงอาจเปนผูใหบริการหรือผูบริโภคก็ได และยังรวมถึงการใหบริการผานการลงทุนจาก

ตางประเทศดวย ดังนั้น การควบคุมการน้ําเขาการบริการจากตางประเทศจึงมีความซับซอนมากกวา

ในกรณีการคาสินคา เพราะตองเปนการควบคุมท้ังการบริการท่ีแฝงอยูในสินคา (service per se) 

                                           

 25 เพ่ิงอาง, น. 515. 
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และควบคุมปจจัยการผลิตหรือผูใหบริการ (service providers) ดวย ซ่ึงจะแตกตางจากการใช

มาตรการท่ีพรมแดนเพ่ือจํากัดการนําเขาสินคาจากตางประเทศ (trade in goods) ดวยเหตุนี้รัฐจึง

หันมาใชวิธีการออกกฎระเบียบภายในเพ่ือควบคุมและกํากับดูแลการคาบริการแทนการใชมาตรการท่ี

พรมแดนเหมือนในกรณีของการนําเขาสินคา โดยรัฐจะออกกฎระเบียบภายในเพ่ือการควบคุมการคา

บริการ ณ จุดท่ีมีการแลกเปลี่ยนทางการคาซ่ึงอยูภายในประเทศ ซ่ึงเทากับเปนการควบคุมการบริการ

และผูใหบริการไปพรอมๆ กัน 

 กอนการเจรจารอบอุรุกวัย การเปดเสรีทางเศรษฐกิจจํากัดเฉพาะการคาสินคา สงผลให

ขอสนเทศเก่ียวกับการคาบริการมีจํากัด จนกระท่ังในป ค.ศ. 1979 หอการคาสหรัฐอเมริกา (U.S. 

Chamber of Commerce) รวมกับสํานักผูแทนการคาสหรัฐอเมริกา (U.S. Trade 

Representative: USTR) ไดจัดทําการสํารวจปญหาและอุปสรรคทางการคาบริการ 26 และตอมาใน

เดือนธันวาคม ค.ศ. 1983 และเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 1985 บริษัท Price Waterhouse ได

ดําเนินการวิจัยโดยการสอบถามภาคเอกชนเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคทางการคาบริการใน

รายละเอียด (Business views on international trade in service: the results of survey of 

Fourtune's directory of service companies) รายงานเหลานี้ลวนสะทอนใหเห็นการเลือกปฏิบัติ 

(discrimination) ท่ีเปนการกีดกันและสรางภาระใหกับผูใหบริการจากตางประเทศมากกวาผูให

บริการภายในประเทศ สงผลใหผูใหบริการจากตางประเทศตองแบบรับภาระตนทุนท่ีสูงกวามาก 

นอกจากนั้น รัฐยังออกกฎระเบียบภายในเพ่ือสรางภาระและคาใชจายตอผูบริโภคท่ีตองการเดินทาง

ออกไปตางประเทศซ่ึงจะสงผลกระทบตอภาคการทองเท่ียว รวมท้ังระเบียบเก่ียวกับการเปดสาขา 

มาตรการทางการคาเหลานี้มักอยูในรูปการจํากัดปริมาณ (quantitative limit) อาทิ จํากัดจํานวนผู

ใหบริการ จํากัดสาขาบริษัทจากตางประเทศท่ีจะเปดทําการ จํากัดกิจกรรมการบริการโดยเฉพาะใน

ดานการเงิน การธนาคารและการประกันภัย รวมท้ังมาตรการนําเงินออกนอกประเทศท่ีแฝงอยูใน

รูปแบบท่ีหลากหลายดวย 

 ประเทศตางๆ มีเหตุผลและความจําเปนภายในประเทศท่ีจะตองกําหนดมาตรการเพ่ือ

จํากัดการบริการจากตางประเทศ อาทิ เหตุผลเพ่ือความม่ันคง เหตุผลเพ่ือคุมครองผูบริโภค ตลอดจน

เหตุผลท่ีควบคุมสาขาของบริษัทตางชาติทําไดยากกวาบริษัทท่ีมีสํานักงานใหญตั้งอยูในประเทศของ

                                           

 26 Office of U.S. Trade Representative, Inventory: selected impediments to 

trade in service by industry and type of action, June 1987 อางถึงใน Feketekuty, Geza, 

International trade in services: an overview and blueprint for negotiations, 

(Cambridge, Mass.: Ballinger Pub. Co., 1988) 
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ตน สงผลใหตองออกกฎระเบียบภายในเก่ียวของกับการคาบริการโดยใชบังคับอยางแตกตางและเลือก

ปฏิบัติระหวางผูใหบริการภายในและผูใหบริการจากตางประเทศ อยางไรก็ตาม ประเด็นท่ีมี

ความสําคัญในกรณีของการเลือกปฏิบัตินี้ คือตองวิเคราะหวามีเหตุผลสมควรท่ีจะตองปฏิบัติอยางไม

เทาเทียมกันจริง หรือเพราตองการใชกฎระเบียบภายในเปนเครื่องมือในการกีดกันผูใหบริการจาก

ตางประเทศ 

 การเปดเสรีการคาบริการสามารถพิจารณาในบริบทของการแขงขันทางการคาระหวาง

ประเทศ (theory of comparative advantage) ซ่ึงไดถูกนํามาใชเปนกรอบหลักในการพิจารณา

อุปสรรคทางการคาบริการ แมในชวงแรกอาจมีขอสังเกตวาสามารถนําทฤษฎีทางการคามาปรับใชกับ

การคาบริการไดมากนอยเพียงใด เนื่องจากในกรณีของการคาสินคามักอาศัยรูปแบบของการสงสินคา

ขามแดนเปนหลัก ในขณะท่ีการคาบริการนั้นมีรูปแบบวิธีในการทําธุรกิจไดถึงสี่แนวทางดังกลาว

ขางตน โดยเฉพาะการเคลื่อนยายปจจัยทางการผลิต ท้ังโดยการนําผูใหบริการไปหาผูรับบริการ การ

เคลื่อนยายผูบริโภค รวมท้ังการเปดสาขาในประเทศผูรับบริการ ซ่ึงแตละแนวทางอาจมีผลในทาง

การคาแตกตางกันไป ทําใหอาจมีขอจํากัดในการนําทฤษฎีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบทางการคา

สินคามาปรับใชกับการคาบริการ ประกอบกับบทบาทของการบริการในฐานะตัวกลางของการผลิต

ตอเนื่อง (intermediation role) ท่ีสามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบหรือปจจัยสรางมูลคาเพ่ิมในระดับ

การผลิตท่ีสูงข้ึน นอกจากนั้น โดยท่ีการบริการมีลักษณะพิเศษเนื่องจากในหลายกรณีจําเปนตองมี

ความใกลชิดระหวางผูใหและผูรับบริการสงผลใหการบริการขามประเทศตองอาศัยแรงงานทองถ่ิน

ดวย ซ่ึงจะแตกตางจากสินคา ดวยเหตุนี้ปจจัยการผลิตทองถ่ิน (local factor inputs) จึงเขามามี

บทบาทในการกําหนดราคามากกวากรณีของสินคา ยิ่งไปกวานั้นการท่ีการบริการตองอาศัยความ

ใกลชิดระหวางผูใหและผูรับบริการ สงผลใหในหลายกรณีท่ีผูรับบริการเขาไปมีอิทธิพลในการกําหนด

ผลสุดทายของการบริการ สงผลใหผลผลิตสุดทายของการบริการมีลักษณะท่ีแตกตางไปตาม

ผูรับบริการ จึงไมสามารถนําวิธีการกําหนดราคากลาง (law of one prices) มาปรับใชในกรณีของ

การบริการได27 

 

2.3 หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 

 

 ในพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 หมวด 2 ตั้งแตมาตรา 

39 ถึงมาตรา 64 เปนบทบัญญัติเก่ียวกับการควบคุมการประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ อัน

                                           

 27 บัณฑิต หลิมสกุล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น. 520-522. 
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เปนการใชอํานาจทางปกครองของรัฐเขาแทรกแซงการประกอบกิจการของเอกชนซ่ึงเปนหลักการ

พ้ืนฐานสําคัญของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 

 จากการศึกษาหลักการตางๆ เก่ียวกับกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ พบวาประเทศ

ฝรั่งเศสและเยอรมนีเปนประเทศท่ีเปนตนแบบและมีพัฒนาการทางกฎหมายมหาชนรวมถึงหลักการ

เหลานี้มายาวนาน และท้ังสองประเทศก็มีหลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจท่ีคลายกัน ซ่ึงหลักการ

สวนใหญมักปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญ28 โดยหลักการกฎหมายมหาชนพ้ืนฐานท่ีสําคัญมี 2 ประการ คือ 

หลักเสรีนิยม และหลักการเขาแทรกแซงทางเศรษฐกิจ 

 

 2.3.1 หลักเสรีนิยม  

 ในฝรั่งเศสหลักเสรีนิยม  (Les principes libéraux) ไดรับการรับรองโดยกฎหมายใน

ระดับรัฐธรรมนูญมาตั้งแตการปฏิวัติใหญฝรั่งเศสในป ค.ศ. 1789 แลวแตเม่ือเวลาผานไปหลักเสรีนิยม

ในทางเศรษฐกิจก็ไดถูกวิพากษวิจารณเปนอยางมากวาหลักการดังกลาวไดลดฐานะความสําคัญและ

คุณคาลงจากการท่ีเคยเปนหลักการพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญแลว โดยเฉพาะนับแตเม่ือมีการ

ประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับสารธารณรัฐท่ี 4 ในป ค.ศ. 1946 ซ่ึงมีบทบัญญัติในเรื่องดังกลาวใน

ลักษณะท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากคําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองในป ค.ศ. 1789 แตทวาแนวคํา

พิพากษาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญและของสภาแหงรัฐในระยะตอมาก็ยังคงยืนยันและใหคํา

รับรองฐานะของการเปนหลักการพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญ29 

 ในเยอรมนีแนวความคิดเสรีนิยมไดรับการตอตานจากนักเศรษฐศาสตรคนสําคัญของ

ชาวเยอรมัน คือ Friedrich List ซ่ึงปฏิเสธการคาเสรี และเห็นวาสําหรับเยอรมนีซ่ึงเริ่มตนพัฒนา

อุตสาหกรรมตามหลังมหาอํานาจอ่ืนในยุโรปนั้น ยังมีความจําเปนท่ีจะตองตั้งกําแพงภาษีสําหรับระยะ

สรางตัว แตอยางไรก็ตาม อิทธิพลหลักเสรีนิยมก็สงผลภายในรัฐเยอรมันท้ังหมดดวยกัน กลาวคือรัฐ

เยอรมันท้ังหลายตางมารวมตัวกันเปนสมาคมภาษีศุลกากร การคาระหวางรัฐเหลานี้จึงไมมีการเก็บ

ภาษีขาเขาขาออกใดๆ ท้ังสิ้นนอกจากนี้ในรัฐธรรมนูญเยอรมันยังมีการประกันเสรีภาพปจเจกชน

                                           

 28 ในเยอรมนีใชคําเรียกรัฐธรรมนูญวากฎหมายพ้ืนฐาน  (Grundgesetz) แตเพ่ือความ

เขาใจโดยงายและไมสับสน ในท่ีนี้ผูเขียนจึงเลือกใชคําวารัฐธรรมนูญ 

 29 สุรพล นิติไกรพจน, “หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจของฝรั่งเศส,” 

วารสารนิติศาสตร, ปท่ี 24, ฉบับท่ี 3, น. 585-586. (1 กันยายน 2539).  



29 

 

ในทางเศรษฐกิจไว เชน เสรีภาพในการประกอบอาชีพ เสรีภาพในการสมาคมหรือเขาหุนสวน เปน

ตน30 

 หลักเสรีนิยมประกอบดวยพ้ืนฐานสําคัญสองประการคือหลักเสรีภาพในทาง

อุตสาหกรรมและการคากับหลักการรับรองสิทธิในทรัพยสินหรือหลักกรรมสิทธิ์รายละเอียดดังจะได

กลาวตอไปนี้ 

 

  2.3.1.1 หลักเสรีภาพในทางอุตสาหกรรมและการคา 

  หลักเสรีภาพในทางอุตสาหกรรมและการคา คือการรับรองเสรีภาพของปจเจกชน

ในเลือกการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางใดอยางหนึ่งเอง และสามารถแขงขันไดเสรีโดยรัฐไม

อาจเขาแทรกแซง แตเนื่องจากในปจจุบันนี้สภาพความหลากหลายและลักษณะท่ีแตกตางกันของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจไดทําใหเกิดการบัญญัติกฎหมายใหมๆ ท่ีวางขอจํากัดเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ

เกิดข้ึนเปนจํานวนมาก นับตั้งแตการกําหนดเง่ือนไขในการเริ่มประกอบการ การกําหนดใหตองมีการ

ขออนุญาตประกอบการเปนการลวงหนา หรือแมแตการหามการประกอบการในทางเศรษฐกิจบาง

เรื่อง 

  ในระบบเศรษฐกิจของฝรั่งเศสปจจุบันก็ไดเปลี่ยนไปจากเดิมเปนอยางมาก จน

แมกระท่ังเม่ือพยายามอธิบายเศรษฐกิจของฝรั่งเศสในปจจุบัน เปนระบบใหมท่ีมีการรับรองเสรีภาพ

ในการประกอบการกับการยอมรับใหมีหลักการแทรกแซงของรัฐในทางเศรษฐกิจอยางกํ้าก่ึงกัน ใน

ฝรั่งเศสการเรียกรองหลักเสรีภาพในทางอุสาหกรรมและการคาในบทบัญญัติของกฎหมายโดยแจงชัด

มาเกิดข้ึนในป ค.ศ. 1791 ในกฎหมายเก่ียวกับภาษีอากรฉบับหนึ่งท่ีเรียกวา " décret d' Allard" ลง

วันท่ี 2-17 มีนาคม ค.ศ. 1791 ซ่ึงตอมาไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางวาเปนท่ีมาท่ีเปนลายลักษณ

อักษรท่ีชัดแจงของหลักเสรีภาพในทางอุตสาหกรรมและการคา บทบัญญัติในกฎหมายดังกลาวระบุไว

โดยแจงชัดตอนหนึ่งวา "นับแตวันท่ี 1 เมษายน ของปตอไป บุคคลทุกคนมีเสรีภาพท่ีจะประกอบการ

หรือดําเนินกิจกรรมของวิชาชีพทุกประเภทศิลปกรรมหรือชางฝมือ ท่ีผูนั้นเห็นวาเหมาะสมและตรง

ตามความตองการของตน โดยไมตองขอรับใบอนุญาตสําหรับการนั้นเปนการลวงหนาจากหนวยงาน

ใด" บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวนี้คือการรับรองอยางชัดเจนถึงสิ่งท่ีเรียกวา หลักเสรีภาพในทาง

อุตสาหกรรมและการคาในระบบกฎหมายของฝรั่งเศส และหลักดังกลาวก็ยังไมเคยถูกยกเลิกหรือถูก

สภาแหงรัฐท่ีทําหนาท่ีเปนศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวาสิ้นผลบังคับในทางกฎหมายไปแลวแตอยางใด 

                                           

 30 บุญศรี มีวงศอุโฆษ , กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเยอรมัน , (กรุงเทพมหานคร :  

นิติธรรม, 2538), น.64 และ 72. 
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ท้ังๆ ท่ีกฎหมายดังกลาวไดใชมาเกือบสองรอยปแลว และจึงตองถือวาหลักนี้ยังคงใชบังคับไดอยู แมวา

จะไมสามารถนําไปใชกับทุกกรณีเนื่องจากมีขอจํากัดโดยกฎหมายท่ีตราข้ึนใหมในภายหลัง และถือได

วาสภาพบังคับในฐานะกฎหมายท่ียังคงมีผลใชบังคับอยู (positive law) ของกฎหมายฉบับนี้มีฐานะ

เปนรากฐานท่ีเปนลายลักษณอักษรของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจในปจจุบัน เม่ือไดศึกษา

วิเคราะหคําพิพากษาของสภาแหงรัฐในฐานศาลปกครองสูงสุดและคําวินิจฉัยของตุลาการรัฐธรรมนูญ

ในเรื่องดังกลาวนี้แลว คําตอบท่ีไดคือหลักการในเรื่องเสรีภาพในทางอุตสาหกรรมและการคายังคง

ไดรับการรับรองใหมีผลใชบังคับอยูตลอดมา ดังเชนในคําพิพากษาลงวันท่ี 28 ตุลาคม 1960 31 สภา

แหงรัฐไดพิพากษาโดยอางถึงกฎหมาย décret d' Allard ท่ีออกในป ค.ศ. 1791 โดยระบุอางอิงอยาง

ชัดเจนตอนหนึ่งในคําพิพากษาดังกลาวถึง "เสรีภาพในการประกอบอุตสาหกรรมและการคาท่ีไดรับ

การยืนยันโดยกฎหมาย" ท้ังๆ ท่ีคําพิพากษาดังกลาวไดตัดสินหลังจากกฎหมาย  décret d' Allard ถึง 

169 ป ก็ตาม หรือในกรณีคําวินิจฉัยของตุลาการรัฐธรรมนูญ ในคําวินิจฉัยในเรื่องท่ีมีขอพิพาท

เก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกระบวนการโอนวิสาหกิจเอกชนใหเปนของชาติ  

(Nationalization) คณะตุลาการรัฐธรรมนูญก็ไดวินิจฉัยโดยกลาวถึงสิ่งท่ีเรียกวา "การประกอบ

วิชาชีพตางๆ อยางเสรี" และ "เสรีภาพในการประกอบการ" โดยอางถึงเนื้อหาของคําประกาศวาดวย

สิทธิมนุษยชนและพลเมืองในป ค.ศ. 1789 ดวย 32 ดังนั้น แนวความคิดเก่ียวกับเสรีภาพในทาง

อุตสาหกรรมและการคาของฝรั่งเศสจึงประกอบดวยหลักการสําคัญ 2 ประการดวยกัน คือ 

  (1) หลักเสรีภาพในการประกอบการ (Le principe de libre entreprise) ซ่ึงมี

เนื้อหารับรองถึงเสรีภาพของพลเมืองท่ีจะเลือกประกอบการในทางเศรษฐกิจอยางใดอยางหนึ่ง และ

สิทธิตามกฎหมายของเขาท่ีจะโตแยงตอรัฐ ในกรณีท่ีรัฐจะเขาไปจํากัดเสรีภาพในการประกอบการ

ของเขา หลักนี้เริ่มตนจากเสรีภาพในการจัดตั้งหรือดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจซ่ึงสภาแหงรัฐไดเคย

วินิจฉัยไวแลววา "ประชาชนทุกคนยอมมีเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพทุกอาชีพท่ีมิไดมีกฎหมาย

กําหนดขอจํากัดหามไว33 ดังนั้น หลักเสรีภาพในการประกอบการจึงขัดแยงกับการหามมิใหเปดสถาน

ประกอบการ 34 และขัดแยงตอการกําหนดบังคับใหตองขออนุญาตประกอบกิจการบางประเภทเปน

การลวงหนา35 

                                           

 31 C.E., 28 octobre 1960, Martial de Laboulaye. 

 32 C.C., 16 janvier 1982 et 11 février 1982, Nationalization. 

 33 C.E., 22 juin 1963, Synd. du personnel soignant de la Guadeloupe. 

 34 C.E. 17 octobre 1952, Synd. climatique de Brainçon. 

 35 C.E. 22 juin 1951, Daudignac. 
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  (2) หลักการแขงขันเสรี (Le principe de libre concurrence) ซ่ึงก็คือการ

รับรองเสรีภาพในการประกอบการแขงขันกับบุคคลอ่ืนโดยจะตองไมถูกเอารัดเอาเปรียบใน

กระบวนการแขงขันนั้น เปนการรับรองใหปจเจกชนทุกคนมีอิสระในการประกอบกิจการอุตสาหกรรม

และการคาในระบบของการแขงขัน โดยจะตองไมถูกจํากัดโดยการแทรกแซงโดยตรงจากรัฐหรือการ

วางกฎเกณฑท่ีเปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความไมเปนธรรมในการแขงขัน และมีความหมายกวางไป

ถึงการท่ีนิติบุคคลมหาชนท้ังหลายจะเขามามีสวนรวมในการประกอบการทางเศรษฐกิจอีกดวย เพราะ

การท่ีนิติบุคคลมหาชนกาวลวงเขามาในกิจกรรมทางเศรษฐกิจยอมจะทําใหธรรมชาติและเง่ือนไขของ

การแขงขันเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากความไมเทาเทียมกันของผูแขงขัน36 

  ทํานองเดียวกันกับเยอรมนีท่ีมีการรับรองเสรีภาพในการประกอบการกับการ

ยอมรับใหมีหลักการแทรกแซงของรัฐในทางเศรษฐกิจ อยางกํ้าก่ึงกัน เพราะขณะรางรัฐธรรมนูญไม

สามารถตกลงกันไดวาจะดําเนินระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือสังคมนิยมดี จึงพยายามท่ีจะใหมีการ

กําหนดกฎเกณฑท่ีไมปดทางระบบเศรษฐกิจท้ังสอง และปลอยใหเปนหนาท่ีของรัฐบาลท่ีจะกําหนด

ทิศทางของระบบเศรษฐกิจเอง โดยศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธของเยอรมันก็ไดไดยืนยันในหลักการ

อันนี้วา "รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิข้ันพ้ืนฐานตางๆ เปนตัวกําหนดขอบเขตของนโยบายทาง

เศรษฐกิจ แตรัฐธรรมนูญก็มิไดเลือกระบบเศรษฐกิจ ระบบใดระบบหนึ่งเปนการเฉพาะเจาะจง ฝาย

นิติบัญญัติจึงสามารถจะถือแนวนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีตนเห็นควรไดตราบเทาท่ียังอยูในกรอบของ

รัฐธรรมนูญ ระบบเศรษฐกิจและสังคมปจจุบันเปนระบบท่ีสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแตมิใชระบบนี้

ระบบเดียวเทานั้นท่ีจะสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ" ดวยเหตุผลดังกลาวกลาวเม่ือเทียบกับรัฐธรรมนูญ

ของประเทศอ่ืนๆ แลว รัฐธรรมนูญของเยอรมนีจึงนับวามีบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจและท่ี

เก่ียวกับความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับระบบเศรษฐกิจนอย ในทางปฏิบัติจึงตองมีการนําเอาหลัก

ท่ัวไปในรัฐธรรมนูญมาใชเก่ียวกับทางเศรษฐกิจดวย37 โดยแนวคิดตามหลักเสรีภาพในทางอุสาหกรรม

และการคาแฝงอยูในหลักตางๆ ของรัฐธรรมนูญของเยอรมนี คือ 

  (1) หลักเสรีภาพในอาชีพ ปรากฏตามรัฐธรรมนูญมาตรา 12 ท่ีกําหนดเปนสิทธิข้ัน

พ้ืนฐานในการท่ีจะเลือกและประกอบอาชีพ ไมวาจะสําหรับผูท่ีมีกิจการเปนของตนเองหรือผูมีอาชีพ

รับจาง ซ่ึงเปนการประกันใหแตละคนมีสิทธิท่ีจะทํากิจการตางๆ ซ่ึงตนคิดวาตนเองถนัดเปนอาชีพ 

กลาวคือเปนพ้ืนฐานของการดํารงอาชีพของตนได แนวความคิดสวนใหญเห็นวานิติบุคคลก็ไดรับความ

                                           

 36 สุรพล นิติไกรพจน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 29, น. 586-620. 

 37 บุญศรี มีวงศอุโฆษ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 30, น.73. 
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คุมครองในเรื่องนี้ดวยแตชาวตางชาติจะไมไดรับความคุมครอง กรณีชาวตางชาตินี้จะตองมีใบอนุญาต

พิเศษใหทํางานได จึงจะมีสิทธิสมัครเขาทํางานตามท่ีตางๆ ได 38 

  (2) หลักเสรีภาพท่ัวไป ปรากฏตามรัฐธรรมนูญมาตรา 2 อนุมาตรา 1 ซ่ึงใชถอยคํา

ท่ีมีลักษณะจํากัดและเครงครัด แตในทางปฏิบัติแลวมาตรานี้ใชไดกับพฤติกรรมทุกอยางของมนุษยจะ

ไดรับการคุมครองตามมาตรานี้ เวนแตจะมีกฎหมายเก่ียวกับเสรีภาพท่ีมีลักษณะเปนกฎหมายพิเศษ

บัญญัติในเรื่องนั้นๆ ไวแลว มาตรานี้ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธของเยอรมันถือวาเปนพ้ืนฐานของ

หลักเสรีภาพในการทําสัญญา 39 และใชกับการดําเนินการในทางเศรษฐกิจทุกชนิด ซ่ึงรวมถึงเสรีภาพ

ในการประกอบการทางเศรษฐกิจดวย กลาวคือผูประกอบการยอมมีเสรีภาพในการประกอบการทาง

เศรษฐกิจในทุกๆ ดาน ( Privatautonomie) และมีเสรีภาพในการท่ีจะแขงขันกับผูอ่ืน โดยไมถูก

ขัดขวาง (Wettbewerbsfreiheit)  

  อยางไรก็ตาม เสรีภาพเหลานี้จะคุมครองเฉพาะภายในกรอบของกฎเกณฑท่ีชอบ

ดวยรัฐธรรมนูญ ฉะนั้นเสรีภาพเหลานี้จึงอาจถูกจํากัดโดยกฎหมายธรรมดาท่ีออกมาโดยรัฐสภาได แต

อยางไรก็ตามจะตองมีการชั่งน้ําหนักกันดวย ถาหากวาการกระทํานั้นเก่ียวของกับสังคมนอย โอกาสท่ี

ฝายนิติบัญญัติจะออกกฎหมายมาจํากัดก็จะนอยไปดวย ศาลรัฐธรรมนูญแบงแวดวงของพฤติกรรม

ตางๆ ของมนุษยออกเปนสามชั้นดวยกัน ชั้นนอกท่ีสุดเปนพฤติกรรมท่ีมีความเก่ียวของกับสังคม ซ่ึง

กฎหมายสามารถวางหลักเกณฑควบคุมพฤติกรรมเหลานี้ไดอยางกวางขวาง ข้ันกลางคือชั้นท่ีเปนเรื่อง

สวนบุคคล กฎหมายจะควบคุมไดนอยลง และในสุดคือชั้นท่ีถือวาเปนความลับสวนบุคคลซ่ึงในชั้นนี้

โดยปกติแลวกฎหมายจะไมกําหนดกฎเกณฑอะไร 40 สําหรับในชั้นในๆ นี้มีความหมายทางเศรษฐกิจ

นอย เพราะการกระทําในทางเศรษฐกิจมักจอยูในชั้นท่ีเปนพฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับสังคมคือชั้นนอก

สุดเสมอ เสรีภาพในการกระทําทางเศรษฐกิจจึงอาจถูกจํากัดโดยกฎหมายได หากวากฎหมายนั้นมี

จุดมุงหมายทางเศรษฐกิจท่ีเปนท่ียอมรับได และสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ ฉะนั้นหลักเสรีภาพท่ัวไปนี้

จึงมีบทบาทนอยในการท่ีจะจํากัดการออกฎหมายของรัฐมาทําการควบคุมในทางเศรษฐกิจ41 

 

 

 

                                           

 38 เพ่ิงอาง, น. 80. 

 39 BVerfGE 8. 274 (328). 

 40 BVerfGE 6. 389 (433) : 35. 35 (39 f.). 

 41 บุญศรี มีวงศอุโฆษ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 30, น. 83-84. 
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  2.3.1.2 หลักกรรมสิทธิ์ 

  หลักกรรมสิทธิ์ (Le droit de propriété) คือการรับรองกรรมสิทธิ์ซ่ึงมีท่ีมาตั้งแต

ยุคโรมันมาแลว และกอนการปฏิวัติใหญฝรั่งเศสแมกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินจะไดรับการยอมรับแตก็มี

บทบัญญัติจํากัดกรรมสิทธิ์กําหนดอยูเปนจํานวนมาก ท้ังในเรื่องของการใชประโยชนในทรัพยสินและ

เง่ือนไขเก่ียวกับตัวบุคคลผูมีกรรมสิทธิ์ ขณะเดียวกันระบบฟวดัลในยุคนั้นก็เอ้ืออํานวยใหเจาผูครอง

นครหรือกษัตริยสามารถเกณฑทรัพยสินไปใชประโยชนได ซ่ึงก็มีผลใหหลักกรรมสิทธิ์มีความสําคัญ

นอยลง ในระหวางการปฏิวัติพัฒนาการของแนวความคิดแบบเสรีนิยมไดนําไปสูความเห็นท่ีวา 

กรรมสิทธิ์เปนเครื่องมือท่ีขาดไมไดในการนําคนไปสูเสรีภาพท่ีแทจริง ยิ่งไปกวานั้นหลักการเคารพใน

กรรมสิทธิ์มีฐานะเปนเสรีภาพพ้ืนฐานอยางหนึ่งในตัวของมันเองดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในความหมาย

ทางเศรษฐกิจหลักกรรมสิทธิ์ยอมมีความหมายอยางสําคัญคูเคียงไปกับหลักเสรีภาพในทาง

อุตสาหกรรมและการคา การประกาศรับรองหลักกรรมสิทธิ์ในคําประกาศวาดวยสิทธิมนุษยชนและ

พลเมืองเม่ือป  ค.ศ. 1789 จึงมีข้ึนเพ่ือยืนยันความศักดิ์สิทธิ์ของหลักกรรมสิทธิ์และวางหลักการท่ีจะ

ขจัดใหหมดสิ้นไปซ่ึงขอจํากัดกรรมสิทธิ์ท้ังหลายท่ีเคยมีมาแตเดิมในสมัยกอนการปฏิวัติ ดังนั้นในคํา

ประกาศวาดวยสิทธิมนุษยชนฯ ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 1789 นี้ จึงไดรับรองยืนยัน “หลักกรรมสิทธิ์” 

ไวในบทบัญญัติมาตรา  2 วาเปนสวนหนึ่งของ  “สิทธิตามธรรมชาติท่ีไมอาจจํากัดไดของมนุษยชาติ ” 

และยืนยันไวอีกในมาตรา 17 วา “กรรมสิทธิ์เปนสิทธิท่ีศักดิ์สิทธิ์และไมอาจถูกลวงละเมิดไดคนทุกคน

ไมอาจถูกลิดรอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยของตนได เวนเสียแตจะเปนไปดวยความจําเปนเพ่ือประโยชน

สาธารณะท่ีชอบดวยกฎหมายและไมอาจหลีกเลี่ยงได ท้ังนี้ ภายใตเง่ือนไขของการชดใชคาสินไหม

ทดแทนลวงหนาท่ีเหมาะสมและเปนธรรม” 

  ตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสในสมัยปจจุบันเองก็ไดรับรองยืนยันอยางชัดแจงถึง

ความมีอยูของหลักกรรมสิทธิ์ในระบบกฎหมายฝรั่งเศส ท้ังนี้ โดยการประกาศยืนยันวาหลักกรรมสิทธิ์

เปนหนึ่งในหลักเกณฑพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญในคําวินิจฉัยลงวันท่ี  5 มิถุนายน ค.ศ. 1982 และ 16 

มกราคม  ค.ศ. 1982 โดยตุลาการรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยในเรื่องนี้ไววา  “...โดยท่ีในการออกเสียง

ประชามติรับรองรัฐธรรมนูญฉบับป  ค.ศ. 1946 และฉบับปจจุบันในป  ค.ศ. 1958 นั้น ท้ังสองครั้ง

ประชาชนของฝรั่งเศสไดใหการรับรองบทบัญญัติซ่ึงยอมรับคาบังคับในฐานะหลักการตามรัฐธรรมนูญ

ใหแกหลักการพ้ืนฐานตางๆข องคําประกาศวาดวยสิทธิมนุษยชนและพลเมืองในป  ค.ศ. 1789 และ

แมวาตั้งแตป ค.ศ. 1789 เปนตนมาจนถึงปจจุบันจุดมุงหมายและเง่ือนไขในการใชกรรมสิทธิ์ได

ประสบกับความเปลี่ยนแปลงเปนอยางมาก ท้ังในแงการเกิดข้ึนและการขยายตัวของสิทธิในทรัพยสิน

รูปแบบใหมๆ ขณะเดียวกันกับท่ีการใชกรรมสิทธิ์ก็ตองประสบกับขอจํากัดท่ีมีข้ึนเพ่ือ

สาธารณประโยชน ดังนั้นหลักกรรมสิทธิ์ท่ีไดประกาศรับรองไวแลวในคําประกาศสิทธิมนุษยชนจึง
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ยังคงทรงคุณคาอยูอยางสมบูรณในฐานะหลักเกณฑพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญ ท้ังในสวนท่ีเก่ียวกับการ

เคารพตอหลักกรรมสิทธิ์ในฐานะเดียวกับเสรีภาพความปลอดภัยและสิทธิในการตอตานการกดข่ีและ

ท้ังในสวนของหลักประกันในกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของเอกชนและสิทธิพิเศษของอํานาจมหาชน... ” 

ดังนั้น คําอธิบายในเรื่องฐานะของหลักกรรมสิทธิ์จึงไดรับการยืนยันอยางแจงชัดโดยคําวินิจฉัยนี้วามี

ฐานะเปนหลักเกณฑพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญอันเปนหลักเกณฑท่ีมีฐานะสูงสุด42 

  ในเยอรมนีการรางรัฐธรรมนูญไดมีความพยายามท่ีจะใหมีการแบงระหวาง

กรรมสิทธิ์สวนบุคคลกับกรรมสิทธิ์ในเครื่องมือการผลิต และจะใหรัฐธรรมนูญประกันเฉพาะกรรมสิทธิ์

สวนบุคคลเทานั้น แตก็ปรากฏวาความพยายามดังกลาวไมไดรับความเห็นชอบจากสภาราง

รัฐธรรมนูญในสมัยนั้น ซ่ึงก็เปนผลมาจากการตกลงกันไมไดเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจท่ีจะนํามาใชจึงมี

การเปดชองเอาไวเก่ียวกับเรื่องนี้ ในมาตรา 14 อนุมาตรา 1 ของรัฐธรรมนูญเยอรมันบัญญัติไววา 

"กรรมสิทธิ์และสิทธิในการรับมรดกยอมไดรับความคุมครอง เนื้อหาและขอบเขตของสิทธิใหเปนไป

ตามบทบัญญัติของกฎหมาย" คําวากรรมสิทธิ์ตามมาตรานี้มิไดหมายความเฉพาะกรรมสิทธิ์ใน

ทรัพยสินท่ีเปนสิ่งของตามความเขาใจเดิมเทานั้น หากแตหมายความรวมถึงสิทธิท้ังหลายท้ังปวงท่ี

สามารถตีคาออกมาเปนราคาได เชน สิทธิเรียกรองใหชําระหนี้ตางๆ สิทธิการมีสวนรวมในกิจการ

ตางๆ หุนของกิจการทางธุรกิจตางๆ แตเก่ียวกับสิทธิตามกฎหมายมหาชนนั้นศาลรัฐธรรมนูญแหง

สหพันธของเยอรมันเคยตัดสินเอาไววา สิทธิตามกฎหมายมหาชนไมจัดอยูในขายของกรรมสิทธิ์หากวา

กรรมสิทธิ์นั้นๆ เปนการใหจากทางฝายของรัฐแตเพียงอยางเดียวโดยไมมีการตอบแทนจากฝายเอกชน

เองถึงขนาดท่ีสมควรไดรับการคุมครองในฐานะกรรมสิทธิ์43 

  จะเห็นไดวารัฐธรรมนูญเยอรมันยังใหอํานาจฝายนิติบัญญัติใหสามารถออก

กฎหมายกําหนดเนื้อหาและขอบเขตของกรรมสิทธิ์ได ในทางปฏิบัติการกําหนดขอผูกมัดกรรมสิทธิ์นี้

จึงเปนเรื่องสําคัญ โดยเฉพาะเม่ือตองมีการตัดสินวากรณีท่ีเกิดข้ึนเปนการเวนคืนซ่ึงจะตองมีการชดใช

คาทดแทน หรือเปนเพียงการกําหนดขอผูกมัดกรรมสิทธิ์ซ่ึงการกําหนดนี้ไมตองใชคาทดแทนจากการ

ท่ีรัฐธรรมนูญมาตรา 14 กําหนดวา ฝายนิติบัญญัติอาจกําหนดเนื้อหาและขอบเขตของกรรมสิทธิ์ได 

ฝายนิติบัญญัติจึงสามารถกําหนดท้ังเนื้อหาและลักษณะกรรมสิทธิ์เปนพิเศษได นอกจากนี้แลว

รัฐธรรมนูญเยอรมันยังกําหนดไวในมาตรา 14 อนุมาตรา 2 ถึงขอผูกมัดกรรมสิทธิ์ ซ่ึงทําใหฝายนิติ

บัญญัติมีบทบาทในเรื่องนี้ไดมาก การใชกรรมสิทธิ์ควรตองคํานึงถึงความสุขสวนรวมดวย ซ่ึงเปนการ

                                           

 42 สุรพล  นิติไกรพจน , “หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจของ

ฝรั่งเศส,” วารสารนิติศาสตร ปท่ี 24 ฉบับท่ี 4 (1 ธันวาคม 2539) : 812-822. 

 43 BVerfGE 48, 403 (412). 
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ผูกมัดการใชกรรมสิทธิ์เขากับสังคมมิใหมีการใชกรรมสิทธิ์ตามอําเภอในแตอยางเดียว และเปนการ

ปองกันผลรายอาจอาจจะเกิดแกสวนรวมไดหากมีการใชกรรมสิทธิ์โดยไมมีขอบเขต โดยเฉพาะ

กรรมสิทธิ์ท่ีมีความเก่ียวกันพันกับสังคม เชน กรรมสิทธิ์ในเครื่องมือการผลิต เปนตนวา โรงงาน ฯลฯ 

ยิ่งวัตถุแหงกรรมสิทธิ์มีความสัมพันธกับสังคมหรือเก่ียวกับพันกับหนาท่ีในทางสังคมเพียงไร อํานาจ

ของรัฐในการท่ีจะกําหนดเนื้อหาและขอบเขตการใชกรรมสิทธิ์ในวัตถุนั้นๆ ยอมมากข้ึนเปนเงาตามตัว 

ท้ังนี้เพราะหากมีการใชกรรมสิทธิ์ในวัตถุนั้นในทางท่ีผิดยอมจะเกิดอันตรายแกสังคมอยางใหญหลวง 

แตสําหรับกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินท่ีเปนของสวนตัวนั้นรัฐยอมจะไมมีอํานาจเขาไปยุงเก่ียว44 

 

 2.3.2 หลักการเขาแทรกแซงทางเศรษฐกิจ  

 หลักการเขาแทรกแซงทางเศรษฐกิจนี้เกิดข้ึนจากความมุงหมายและแนวทางท่ีตรงกัน

ขามกับหลักเสรีนิยม เนื้อหาของหลักการนี้ก็ตรงกันขามกับหลักเสรีนิยมอยางเห็นไดชัด เพราะแทนท่ี

จะจํากัดบทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจ หลักการนี้กลับสงเสริมหรืออาจกลาวไดวาเปนท่ีมาของ

ความชอบธรรม หรือเปนการกําหนดภาระหนาท่ีในการท่ีรัฐจะตองเขาไปแทรกแซงในทางเศรษฐกิจ 

หรือเขาไปวางหลักการหรือจํากัดขอบเขตของการประกอบกิจกรรมในทางเศรษฐกิจบางลักษณะอีก

ดวย45 

 

  2.3.2.1 แรงจูงใจในการควบคุมการประกอบธุรกิจ  

  รัฐมีแรงจูงใจท่ีจะปกปองอุตสาหกรรมหรือธุรกิจภายในประเทศ โดยใชมาตรการ

ตางๆ ซ่ึงมีลักษณะกีดกันทางการคา ( Protectionist measures) มิใหสินคาหรือผูใหบริการ

ตางประเทศเขามาแขงกับสินคาหรือการบริการในประเทศ เนื่องจากแรงจูงใจซ่ึงแบงออกไดเปน 2 

ประเภท ไดแก แรงจูงใจทางดานเศรษฐกิจ และแรงจูงใจทางดานการเมือง 46 หรือการกําหนดวาผู

ประกอบอาชีพตองมีคุณสมบัติและมีความสามารถในทางวิชาชีพอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงหมายความรวม

ตลอดไปถึงการใหอํานาจผูกขาดแกสถานประกอบการแหงใดแหงหนึ่งดวย47 

                                           

 44บุญศรี มีวงศอุโฆษ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 30, น.73-75. 

 45สุรพล  นิติไกรพจน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 42, น. 822. 

 46 ศักดา ธนิตกุล, แนวคิดหลักกฎหมายและคําพิพากษา กฎหมายกับธุรกิจ , 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2551), น.220-222.  

 47 C.E. 9 juillet 1937, Commune d'Arzon. 
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  นอกจากนั้นแลว หลักเสรีภาพในการประกอบการยังมีความหมายไปถึงเสรีภาพท่ี

จะดําเนินการ หรือเลือกกรรมวิธีในการประกอบธุรกิจอยางใดๆ ดวย ดังนั้น หลักเสรีภาพดังกลาวนี้จึง

ขัดแยงกับการจํากัดรูปแบบการผลิต หรือการปฏิบัติงาน หรือการบริหารงานรูปแบบใดแบบหนึ่ง หรือ

การจํากัดวิธีการประกอบการ หรือจํากัดการใชวัตถุในการผลิตในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือการ

บังคับใหตองเลือกวัตถุในการผลิต หรือวิธีการผลิตหรือการประกอบการอยางใดๆ รวมท้ังการหามมิให

วางขอจํากัดใดๆ กับตัวบุคคลผูเลือกประกอบอาชีพโดยกรรมวิธีอยางใดๆ ดวย48 

 

   (1) แรงจูงใจทางดานเศรษฐกิจ  

   1. เพ่ือคุมครองอุตสาหกรรมแบบทารก ซ่ึงหมายถึงอุตสาหกรรมท่ีรัฐบาล

สงเสริมใหมีการจัดตั้งภายในประเทศ ซ่ึงในชวงระยะเวลาแรกๆ ผูประกอบการในประเทศยังไมมี

ความชํานาญในการผลิตสินคา ตนทุนการผลิตสูงและสินคามีคุณภาพต่ํา รัฐใหความคุมครองโดยหวัง

วา ในอนาคตเม่ืออุตสาหกรรมนั้นมีประสบการณความเชี่ยวชาญและเจริญเติบโตแลว อุตสาหกรรม

นั้นจะทําการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ ตนทุนการผลิตต่ําและสามารถแขงขันกับสินคาของประเทศ

อ่ืนๆ ในตลาดโลก ไดซ่ึงนักเศรษฐศาสตรท่ีมีชื่อเสียงดานการคาระหวางประเทศยอมรับวา เปนเหตุผล

ท่ียอมรับไดวาเปนขออางท่ีมีเหตุผลและน้ําหนัก49 

                                           

 48 C.E. 24 novembre 1944, Synd. des Filateurs et retordeurs de coton de 

Lille. 

 49 Paul Krugman and Maurice Obstfeld ซ่ึงเห็นวา ขออางเก่ียวกับการคุมครอง

อุตสาหกรรมแบบทารกสามารถรับฟงไดในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมีหลักฐานเชิงประจักษ

ทางประวัติศาสตรยืนยันวาประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมันเองเคยใชกําแพงภาษีปกปอง

คุมครองอุตสาหกรรมในประเทศมากอน และประเทศญี่ปุนภายหลังป ค.ศ. 1950 และตอมาประเทศ

ท้ังสามไดกลายเปนประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจในปจจุบัน แตในทางทฤษฎีแลว Krugman 

เตือนวา กลุมผลประโยชนจะครอบงํารัฐบาลในทายท่ีสุดจนรัฐบาลจะยกเลิกมาตรการกีดกันทาง

การคาเพ่ือคุมครองอุตสาหกรรมทารกไมได ในขณะเดียวกัน Krugman ก็ยอมรับวา กรณีของ

ประเทศญี่ปุนท่ีประสบความสําเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กกลา และอุตสาหกรรมยานยนต 

เปนเรื่องขอเท็จจริงท่ีสําคัญมากกวาทฤษฎี แตตองพิจารณาอยางระมัดระวังเชนเดียวกัน ดู Paul R. 

Krugman and Maurice Obsfeld, INTERNATIONAL ECONOMICS: THEORY AND POLICY, 

1998, น.254-255 และ 271 
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   2. เพ่ือดําเนินนโยบายการคาเชิงกลยุทธ ซ่ึงเปนทฤษฏีการคาแนวใหมโดย

เปนนโยบายการคาระหวางประเทศท่ีวางอยูบนแนวคิดท่ีวา เพ่ือใหประเทศไดเปรียบจากการประหยัด

จากขนาดและจากการเคลื่อนไหวเปนระยะแรกในตลาดระหวางประเทศ เชน กรณีรัฐบาลญี่ปุน

รวมกับบริษัทเอกชนใหเงินอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตจอภาพลิควิดคริสตัลท่ีใชกับเครื่อง

คอมพิวเตอรแบบแล็ปทอป เปนตน50 

   3. เพ่ือเยียวยาการใชวิธีทางการคาท่ีไมเปนธรรม ไดแก การทุมตลาดซ่ึง

หมายถึงกรณีท่ีผูผลิตในตางประเทศสงสินคาเขามาขายในประเทศในราคาต่ํากวาราคาขายในประเทศ

ผูผลิตเอง หรือกรณีการอุดหนุนโดยรัฐซ่ึงหมายถึงกรณีท่ีรัฐใหเงินอุดหนุนแกภาคเอกชนทําใหตนทุน

การผลิตสินคาของภาคเอกชนในประเทศผูสงออกต่ํากวาท่ีควรจะเปน เชนกรณีท่ีสหภาพยุโรป

กลาวหาวา รัฐบาลเกาหลีใตใหเงินอุดหนุนผานโครงการตางๆ ของธนาคารนําเขาสงออกแหงประเทศ

เกาหลีใต ทําใหราคาของเรือบรรทุกสินคาขนาดใหญเรือบรรทุกน้ํามันขนาดใหญท่ีตอโดยบริษัทตอเรือ

ของเกาหลีใตมีราคาต่ํากวาท่ีควรจะเปน เปนตน 

 

   (2) แรงจูงใจทางดานการเมือง  

   การปกปองอุตสาหกรรมหรือธุรกิจภายในประเทศนั้น รัฐบาลของประเทศผู

นําเขาเชื่อวาจะสงผลใหรัฐบาลไดรับเสียงสนับสนุนทางดานการเมืองมากข้ึน 51 โดยรัฐบาลซ่ึงมี

แรงจูงใจทางดานการเมืองจะใชเหตุผลดังกลาวตอไปนี้ในการใชมาตรการกีดกันทางการคา 

   1. เพ่ือความม่ันคงของชาติ เปนการคุมครองอุตสาหกรรมท่ีผลิตสินคา อาวุธ

และอุปกรณตางๆ ท่ีจําเปนสําหรับกองทัพ รวมไปถึงการผลิตสินคาท่ีมีลักษณะใชไดท้ังในกิจการพล

เรือนและกิจการทางดานการเงิน เปนตน 52 รัฐบาลของประเทศเกาหลีใตในทศวรรษ 1960-1970 ให

การปกปองคุมครองอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาภายในประเทศอยางเต็มท่ี เพราะจะไดสามารถ

พ่ึงตนเองในการผลิตอาวุธยุทธภัณฑได เนื่องจากความตึงเครียดและสถานการณท่ีอาจถูกโจมตีจาก

กองทัพของประเทศเกาหลีเหนือ เปนตน รัฐบาลของประเทศท่ีไมสามารถผลิตอาหารเลี้ยงประชากร

ท้ังหมดเองได สวนใหญยกเหตุผลเก่ียวกับความม่ันคงเรื่องอาหาร (Food security) มาปกปอง

                                           

 50 รัตตนา สายคณิตและพุทธการ รัชธร, เศรษฐศาสตรการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549), น.152. 

 51 เพ่ิงอาง, น. 148. 

 52 เพ่ิงอาง, น. 148-149. 
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คุมครองภาคการเกษตร ตัวอยางเชน รัฐบาลของประเทศญี่ปุน หรือรัฐบาลของประเทศฝรั่งเศส เปน

ตน 

   2. เพ่ือคุมครองการผลิตและการจางแรงงานในประเทศ รัฐบาลของหลาย

ประเทสมีแรงจูงใจทางดานการเมืองท่ีจะตองปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพ่ือคุมครองการ

ผลิตและการจางแรงงานภายในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐบาลของประเทศอุตสาหกรรมตะวันตก 

มีแรงจูงใจสูงทางดานการเมืองท่ีจะปกปองคุมครองอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเขมขนในประเทศ 

เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกลาวมีความสามารถในการแขงขันกับสินคานําเขานอย แตคนงานมีการ

รวมตัวกันอยางเขมแข็งในรูปสหภาพแรงงาน ทําใหรัฐบาลซ่ึงตองการเสียงสนับสนุนทางดานการเมือง

จําเปนตองคุมครองอุตสาหกรรมดังกลาว 

   3. เพ่ือคุมครองผูบริโภคภายในประเทศ เปนหนาท่ีของรัฐท่ีจะตองปกปอง

คุมครองผูบริโภคจากการบริโภคสินคานําเขาทีไมปลอดภัย เชน สินคาอุตสาหกรรมท่ีไมปลอดภัยและ

อาจทําอันตะรายใหแกผูบริโภคได เชน เตาไมโครเวฟท่ีไมผานมาตรฐานความปลอดภัยซ่ึงอาจมีรังสีรั่ว

ออกมาขณะใชทําใหเกิดอันตรายแกผูใชได หรือสินคาประเภทสินคาเกษตรหรืออาหารท่ีไมปลอดภัย 

เนื่องจากการผลิตท่ีไมสะอาด ภาชนะบรรจุภัณฑท่ีไมเหมาะสมท่ีจะใชบรรจุหรือสารเคมีตกคางเกิน

มาตรฐานความปลอดภัย เปนตน 

 

  2.3.2.2 วิธีการและเครื่องมือในการแทรกแซงทางเศรษฐกิจ 

 

   (1) วิธีการแทรกแซงทางเศรษฐกิจ 

   เม่ือกลาวถึงการแทรกแซงของรัฐ เราก็จะนึกถึงการเขามามีอิทธิพลของรัฐตอ

การดําเนินงานของกิจการเอกชน กิจการของเอกชนก็จะอยูในฐานะคูกรณีหรือผูถูกกระทบ

ผลประโยชน กรณีนี้รัฐเขามายุงเก่ียวกับเอกชน แตก็มีอีกกรณีหนึ่งคือแทนท่ีจะเขามายุงเก่ียวกับ

เอกชน รัฐกลับเขามาลงมือดําเนินการเสียเอง เชน วิสาหกิจมหาชน 

 

   1. การเขายุงเกี่ยวทางเศรษฐกิจของรัฐ  

   กรณีแรก การออกคําสั่ง กรณีนี้รัฐจะกําหนดกฎเกณฑแตฝายเดียววา จะให

เอกชนดําเนินการทางเศรษฐกิจเชนใด ผูรับคําสั่งตองปฏิบัติตามนั้น โดยถือเปนหนาท่ีและไมตองมี

การแสดงความยินยอมแตอยางใด ในแงนี้รัฐอาจจะออกเปนกฎหมาย หรือคําสั่งในทางปกครอง 

ตัวอยางเชน คําสั่งหรือคําสั่งหาม หรือการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ โดยหลักเกณฑเหลานี้จะ

เก่ียวกับการผลิต เครื่องมือการผลิต หรือผลิตภัณฑ ในเยอรมนีเองมีนอยท่ีจะกําหนดราคา ท้ังนี้ 
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เพราะศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมันเครงครัดถือตามระบบอุปสงคอุปทาน จึงมีแนวโนมท่ีจะตีความการ

ควบคุมของรัฐในเรื่องราคาอยางเครงครัด คือตีความใหแคบเขาไว ในแงนี้แตกตางกับไทยเพราะ

โครงสรางทางเศรษฐกิจแตกตางกันของไทยมีแนวโนมท่ีจะผูกขาดการกําหนดราคา จึงยังเปนสิ่งท่ี

หลีกเลี่ยงไมได 

   สําหรับกรณีท่ีสอง รัฐเขายุงเก่ียวไดก็ตอเม่ือไดรับความยินยอมจากเอกชน 

เปนวิธีการท่ีข้ึนอยูกับความรวมมือของผูถูกกระทบ โดยผูถูกกระทบจะตองทําหนาท่ีบางประการ หรือ

มิฉะนั้นก็ตองชําระหนี้บางอยางเปนการตอบแทน ซ่ึงรูปแบบทางกฎหมายสําหรับกรณีนี้ก็คือ การ

กระทําในทางปกครองท่ีตองอาศัยความรวมมือจากฝายเอกชนผูถูกกระทบดวยและสัญญาทาง

ปกครอง ซ่ึงตัวอยางสําหรับกรณีนี้ ไดแก การใหความคํ้าจุนทางเศรษฐกิจของรัฐตอเอกชน53 

   สวนกรณีท่ีไมเขาขายกรณีท้ังสองขางตน อาจเปนกรณีท่ีรัฐเขายุงเก่ียวในทาง

ขอเท็จจริง โดยท่ีรัฐอาจไมไดหวังผลดังกลาวก็ได และผลกระทบในทางขอเท็จจริงนี้จะไมกอใหเกิด

หนาท่ีแกผูถูกกระทบ เชน การออกใบอนุญาตใหประกอบการทางเศรษฐกิจอยางใดอยางหนึ่ง 

อยางเชนวาการตั้งโรงงานอาจสงผลกระทบในทางขอเท็จจริงตอเพ่ือนบาน หรือคูแขงสําหรับกิจการ

บางประเภทนั้นๆ ได ซ่ึงสําหรับเรื่องนี้จะเห็นไดวา อาจพิจารณาไดหลายแนว อยางนอยในประเด็นท่ี

ตองพิจารณาวาผูถูกกระทบจะเปนใครไดบาง 

   ในทางปฏิบัตินั้นยอมเปนการหลีกเลี่ยงไมไดท่ีตองใชวิธีการตางๆ เสริมกัน ซ่ึง

หากจะมีการตรวจสอบความถูกตองตามกฎหมาย ก็จําเปนท่ีจะตองแยกพิจารณาเครื่องมือของรัฐนี้

เปนกรณีๆ ไป แตท้ังนี้ผูท่ีทําการตรวจสอบจะตองพิจารณาความสัมพันธในรูปแบบตางๆ ท่ีมีอยู

ประกอบดวยเสมอ เพ่ือมิใหการตัดสินทางกฎหมายในเรื่องนั้นๆ กลายเปนการตัดสินแบบมิไดใชความ

ระมัดระวัง54 

 

   2. รัฐดําเนินการเอง  

   การเขาแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐนั้น อาจอาศัยเครื่องมือตางๆ เขา

จัดการกับกิจการทางเศรษฐกิจเองได โดยรัฐประกอบกิจการในทางเศรษฐกิจเอง อาจผลิตสินคาหรือ

ใหบริการก็ได กิจการทางธุรกิจแบบนี้อาจเรียกไดวาคือวิสาหกิจมหาชน ซ่ึงรวมไปถึงวิสาหกิจแบบ

ผสม คือวิสาหกิจท่ีมิไดเปนของรัฐอยางเดียวแตเอกชนเขามามีสวนรวมดวย 

                                           

 53 Vgl. G. Schetting, Rechtspraxis der Subventionierung, 1973, S. 272 ff. 

 54บุญศรี มีวงศอุโฆษ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 30, น. 59-60. 
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   การท่ีรัฐเขาดําเนินการทางเศรษฐกิจเอง จัดเปนรูปแบบท่ีเกาแกท่ีสุดรูปแบบ

หนึ่งในการเขาแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐ ซ่ึงเปนเรื่องท่ีมีรายละเอียดมากในเยอรมนี รัฐจะเขา

รวมถือหุนในบริษัทใหญๆ หรือกิจการใหญๆ เชน เหมืองแรถลุงเหล็ก การตอเรือ บริษัทสรางรถยนต 

เชน โฟลกสวาเกน แตตามโครงสรางของบริษัทใหญๆ ของเยอรมนีแลว รัฐสามารถเขาไปมีอิทธิพลตอ

การบริหารงานภายในของบบริษัทใหญๆ เหลานี้นอย เพราะบริษัทเหลานี้จะมีองคกรท่ีเรียกวา

คณะกรรมการอํานวยการ  (aufsichtsrat) ซ่ึงไดรับเลือกเขามาจากทุกฝายท่ีทํางานในบริษัทนั้น ตาม

หลักกฎหมายวาดวยการรวมตัดสินใจภายในบริษัท ดวยเหตุนี้เองการท่ีจะใชวิสาหกิจมหาชนเปน

เครื่องมือในการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ จึงอาจกลาวไดวาในเยอรมนีเม่ือเทียบกับฝรั่งเศสแลว มี

การพัฒนาในดานนี้นอยกวาฝรั่งเศส เพราะในฝรั่งเศสนั้นวิสาหกิจมหาชนจะมีความเก่ียวพันโดยตรง

กับแผนเศรษฐกิจของรัฐ55 

   ในฝรั่งเศสมีหลักเก่ียวกับการแทรกแซงทางเศรษฐกิจท่ีมีลักษณะรัฐเขามา

ดําเนินการเอง คือหลักวาดวยการโอนกิจการเปนของชาติ (nationalization) ประเด็นในการ

พิจารณาในเรื่องนี้คอนขางมีความชัดเจนอยูในตัววา เฉพาะแตกฎหมายของฝายนิติบัญญัติเทานั้นท่ีจะ

ใหอํานาจแกรัฐในการโอนกิจการวิสาหกิจเปนของชาติได ขอท่ีพึงพิจารณามีอยูแตเพียงวา ฝายนิติ

บัญญัติสามารถมีอํานาจดุลพินิจในการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการตรากฎหมายโอนกิจการเปน

ของชาติ โดยไมมีขอบเขตหรือขอจํากัดอยางใดๆ เลยหรือไม 

   ประเด็นและความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องนี้เปนกรณีท่ีไดมีการวิพากษวิจารณกัน

อยางกวางขวางมากท่ีสุด ในระหวางกระบวนการโอนกิจการวิสาหกิจของชาติในป ค.ศ. 1982 ซ่ึง

ทัศนะในเรื่องดังกลาวก็มีสวนท่ีเก่ียวพันกับบทบัญญัติและความหมายของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญใน

เรื่องดังกลาวอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได ในคําปรารภของรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1946 ท่ียืนยันในเรื่องนี้ไววา 

“ทรัพยสินหรือวิสาหกิจทุกชนิดท่ีการถือกรรมสิทธิ์หรือการประกอบการมีลักษณะเปนบริการ

สาธารณะของชาติ หรือมีลักษณะการผูกขาดตามความเปนจริง จะตองตกเปนสมบัติของสวนรวม ” 

โดยมีคําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในคดีวาดวยการโอนของชาติ 56 วา หลักการในเรื่องตอง

เปนกิจการท่ีมีการผูกขาดตามความเปนจริง หรือตองมีลักษณะเปนบริการสาธารณะของชาติท่ี

กําหนดไวในคําปรารภนั้น มิไดมีข้ึนเพ่ือจํากัดสิทธิของรัฐในการโอนกิจการเปนของชาติ หากแตการ

โอนกิจการเปนของชาติยอมสามารถทําไดโดยเหตุผลแหงความจําเปนเพ่ือประโยชนสาธารณะ ( Le 

necessite publique) ซ่ึงไดรับการรับรองมาตั้งแตป ค.ศ. 1789 แลววายอมมีความสําคัญและ

                                           

 55 เพ่ิงอาง, น. 61. 

 56 C.C. 16 janvier 1982, Nationalization. 
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สามารถลบลางหลักความศักดิ์สิทธิ์ของกรรมสิทธิ์ของเอกชนได นอกจากนั้น ในคําวินิจฉัยดังกลาว 

ตุลาการรัฐธรรมนูญยังไดวินิจฉัยไปอีกวา ขอเท็จจริงท่ีปรากฏอยูในเหตุผลประกอบรางกฎหมายฉบับ

นี้เองวา ฝายนิติบัญญัติประสงคจะโอนกิจการตางๆ ใหเปนกิจการของชาติก็เพ่ือท่ีจะเปนเครื่องมือ

ของรัฐบาลในการเผชิญหนากับวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ เพ่ือกระตุนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

และลดจํานวนคนวางงานลง ซ่ึงก็นับไดวาเปน “ความจําเปนเพ่ือประโยชนสาธารณะ ” ตามนัยแหง

มาตรา 17 แหงคําประกาศวาดวยสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 ดังนั้น การพิจารณาและการ

ตรากฎหมายฉบับนี้ของฝายนิติบัญญัติจึงไมอาจถูกตรวจสอบควบคุมโดยตุลาการรัฐธรรมนูญได นอก

เสียจากวาจะปรากฏวามีความผิดพลาดชัดแจงปรากฏอยูในกระบวนการนิติบัญญัติหรือปรากฏอยูใน

ตัวบทบัญญัติของกฎหมายเทานั้น ซ่ึงในกรณีนี้ก็ไมปรากฏวามีความผิดพลาดดังกลาวเกิดข้ึนแตอยาง

ใด ดังนั้นกฎหมายวาดวยการโอนกิจการเปนของชาติจึงใชบังคับไดโดยชอบ โดยผลแหงคําวินิจฉัยนี้ 

อํานาจในการโอนกิจการหรือทรัพยสินเปนของชาติจึงเปนอํานาจดุลพินิจโดยเด็ดขาดของฝายนิติ

บัญญัติ ไมวาจะเห็นชอบดวยหรือปฏิเสธไมยอมใหมีการโอนกิจการเปนของชาติ สภานิติบัญญัติ

สามารถดําเนินการไปไดอยางเต็มท่ีและโดยอิสระ ภายใตขอจํากัดซ่ึงก็มิไดเครงครัดนักเพียงประการ

เดียว คือจะตองไมปรากฏวามีความผิดพลาดอยางชัดแจงในกระบวนการตรากฎหมายนั้น คือจะตอง

ไมเปนการโอนกิจการใหเปนของชาติโดยเกินกวาเหตุเกินกวาความจําเปน ( abusive) หรือมีลักษณะ

เปนไปตามอําเภอใจ (arbitraire) เทานั้น57 

 

   (2) เครื่องมือในการแทรกแซงทางเศรษฐกิจ 

 

   1. บทบัญญัติของกฎหมาย  

   เม่ือรัฐประสงคหรือไมประสงคท่ีจะใหมีการดําเนินการทางเศรษฐกิจเชนใด ก็

อาจกําหนดกฎเกณฑใหปฏิบัติหรือออกเปนขอหามอยางใดอยางหนึ่งได เรื่องท่ีจะมีการกําหนด

กฎเกณฑหรืออกเปนขอหามไดนั้น อาจเก่ียวกับงานตางๆ ของข้ันตอนการผลิต เครื่องมือการผลิต ผูท่ี

เก่ียวของกับข้ันตอนการผลิตตางๆ หรือแมกระท่ังผลผลิตเอง เชน อาจมีการกําหนดกฎเกณฑควบคุม

ความดังของเครื่องจักร คุณสมบัติของผูคุมโรงงาน มาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิต กฎเกณฑ

เหลานี้อาจมีผลตอระบบการตลาดหรือไมก็ได กฎเกณฑท่ีมีผลกระทบตอระบบตลาดก็มีได เชน การ

กําหนดราคาสินคา หรือการกําหนดเขตตลาดของสินคาชนิดใดชนิดหนึ่ง เปนตน 

                                           

 57 สุรพล นิติไกรพจน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 42, น. 833-837. 
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   กฎเกณฑตางๆ นี้อาจออกมาในรูปแบบของพระราชบัญญัติซ่ึงออกโดย

รัฐสภา หรือรัฐสภาอาจจะไมกําหนดรายละเอียดเองแตมอบหมายใหฝายบริหารออกพระราช

กฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงอีกทีหนึ่ง ซ่ึงกรณีท่ีมีการมอบหมายเชนนี้กฎหมายท่ีออกมาใหอํานาจ

จะตองมีเนื้อหาขอบเขตและวัตถุประสงคท่ีแนชัด และในเยอรมนีแมวากฎหมายรัฐธรรมนูญจะ

กําหนดใหมีการระบุการมอบอํานาจไวในกฎหมายลําดับรองดวยอยางแจงชัด แตในทางปฏิบัติสวนท่ี

เก่ียวกับกฎหมายทางเศรษฐกิจก็มักจะมีการมอบอํานาจแบบกวางๆ ใชคําท่ียืดหยุนไดเพ่ือใหฝาย

บริหารสามารถปรับใชสถานการณไดอยางรวดเร็วตามความเหาะสม และศาลเยอรมันก็มักจะไม

พิถีพิถันวาจะตองระบุอะไรใหแนนอน ถาหากวาไดเคยปฏิบัติกันมาพอจะอนุโลมไดวามีการมอบ

อํานาจกันได และบางเรื่องศาลเองก็ยังเห็นวาจําเปนจะตองมีการมอบอํานาจอยางกวางๆ จะมี

ขอยกเวนก็ในกรณีท่ีเปนเรื่องกระทบถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชน58 

   ปญหาท่ีตองพิจารณาในการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายปญหานี้ เปนเรื่อง

ของความเชื่อถือไววางใจท่ีประชาชนมีตอฝายปกครอง เพราะผูประกอบการทางธุรกิจควรจะมี

มาตรฐานอันหนึ่งท่ีสามารยึดเปนหลักในการประกอบธุรกิจได การเปลี่ยนแปลงแกไขกฎหมายท่ี

เก่ียวของกับเศรษฐกิจอาจเปนการเพ่ิมคาใชจายอยางมหาศาลได หรืออาจทําใหไมสามารถประกอบ

อาชีพตอไปได ฉะนั้น ในกรณีเหลานี้จึงอาจหาความคุมครองไดโดยตรงจากสิทธิข้ันพ้ืนฐานตางๆ เชน 

หลักกรรมสิทธิ์ หรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพได นอกจากนั้นแลวยังอาจดึงหลักนิติรัฐและหลัก

ความแนนอนของกฎหมายมาหนุนชวยไดอีกดวย 

   การแกกฎหมายใหมีผลในอนาคตอยางเดียว จะมีปญหาทางรัฐธรรมนูญนอย

เพราะไมมีปญหาเก่ียวกับผลยอนหลังของกฎหมาย กฎหมายท่ีมีผลยอนหลังเปนผลรายแกประชาชน

ยอมขัดตอรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตาม การแกไขกฎหมายท่ีมีผลตอการณในอนาคตนี้จะตองคํานึงถึง

หลักความพอสมควรแกเหตุดวย ฉะนั้น บางเรื่องจึงตองมีบทเฉพาะกาลเพ่ือมิใหผูถูกกระทบเดือดรอน

จนเกินควร 

   ปญหาอีกประการหนึ่งอาจจะมีไดกรณีระเบียบภายในของฝายปกครอง ซ่ึง

ตามปกติแลวผูกมัดเฉพาะขาราชการผูมีอํานาจหนาท่ีเทานั้น ไมมีผลในทางกฎหมายออกไปสูภายนอก 

แตเรื่องนี้ในเยอรมนีก็ยังเปนเรื่องท่ีถกเถียงกันในทางปฏิบัติวาควรจะมีขอยกเวนไดหรือไม โดยถือวา

ระเบียบภายในเหลานี้ก็คือการใชดุลพินิจของฝายปกครองนั่นเอง ซ่ึงกรณีขอยกเวนวาใหระเบียบ

ภายในมีผลตอบุคคลภายนอกไดนี้สามารถแยกพิจารณาไดเปน 3 กรณี59 

                                           

 58 เพ่ิงอาง, น. 16-108. 

 59 เพ่ิงอาง, น. 108-109. 
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   ก. กรณีท่ีถือวาระเบียบภายในก็คือคําตัดสินของผูเชี่ยวชาญ 

   เนื่องจากทางดานเศรษฐกิจนั้น กวาท่ีจะมีการออกระเบียบภายในมาได 

จะตองผานข้ันตอนท่ีมีการเชิญผูเชี่ยวชาญและผูท่ีเก่ียวของเพ่ือฟงความเห็นของบุคคลเหลานี้เสียกอน 

การท่ีศาลจะถือวาเปนระเบียบภายในไมผูกพันคนภายนอกแลวไมนํามาประกอบการพิจารณาเสียเลย 

จึงเปนเรื่องท่ีไมชอบดวยเหตุผล นักกฎหมายปกครองบางคนจึงถือตามนี้โดยใชเกณฑในการพิจารณา

วา ถาระเบียบภายในกําหนดกฎเกณฑข้ึนมาใหเปนไปตามกฎหมายท่ีใหอํานาจโดยใชคําขอความหรือ

คํากํากับความท่ีมีความหมายอยางกวางๆ แลว ศาลจะตองพิจารณาใชระเบียบนั้นดวย ถาหากวาการ

ใชนั้นเปนเรื่องท่ีพอจะยอมรับได ซ่ึงแนวความคิดนี้ก็เปนแนวความคิดท่ีเทียบเคียงมากจากเรื่องการใช

ดุลพินิจของฝายปกครอง แตอยางไรก็ตาม ศาลปกคอรงแหงสหพันธของเยอรมันก็ปฏิเสธ

แนวความคิดเชนนี้ เวนแตระเบียบนั้นจะผานกระบวนการท่ีซับซอนกวาจะออกมาใชไดจึงจะถือวา

เปนคําตัดสินของผูเชี่ยวชาญท่ีเปนการใชกฎหมายอยางถูกตอง 

   ข. กรณีท่ีถือวาเปนการผูกมัดตนเองของฝายปกครอง 

   กรณีท่ีระเบียบภายในออกมาโดยเปนการใชดุลพินิจท่ีชอบดวยกฎหมายของ

ฝายปกครอง หรือระเบียบภายในนั้นเปนแนวปฏิบัติสําหรับกรณีการดําเนินงานของฝายปกครองท่ีไม

มีกฎหมายใดบัญญัติเก่ียวกับเรื่องนั้นไว ผูท่ีไดประโยชนจากระเบียบดังกลาวก็อาจอาศัยหลักความ

เสมอภาคเพ่ือเรียกรองความคุมกันในทางกฎหมายได ในเม่ือตามหลักความเสมอภาคแลวฝาย

ปกครองจะตองใชดุลพินิจของตนอยางเสมอตนเสมอปลาย ฉะนั้น ถาฝายปกครองเคยมีแนวปฏิบัติมา

อยางไรก็ไมสามารถจะเปลี่ยนแนวสําหรับเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดได ซ่ึงเรียกไดวาเปนการผูกมัด

ตนเองของฝายปกครองแลว ในเรื่องท่ีเก่ียวกับระเบียบภายในจึงหมายความวา ฝายปกครองจะตอง

ปฏิบัติตามระเบียบท่ีออกมาแลว ถาไมทําตามระเบียบก็ถือวาขัดตอหลักความเสมอภาค แตอยางไรก็

ตาม ระเบียบดังกลาวก็อาจกําหนดขอยกเวนสําหรับกรณีพิเศษได และอาจมีการแกไขเปลี่ยนแปลง

ระเบียบไดทุกเม่ือ 

   ค. กรณีท่ีเปนการคุมครองผูท่ีเชื่อถือไววางใจฝายปกครอง  

   ถาหากมีการประกาศระเบียบภายในของฝายปกครองใหบุคคลภายนอกได

ทราบกัน นอกจากจะทําใหเกิดการผูกมัดฝายปกครองแลว ยังอาจจะเกิดกรณีท่ีจะตองใหความ

คุมครองผูท่ีเชื่อถือไววางใจฝายปกครองอีกดวย แตศาลปกครองของเยอรมันก็ยังไมไดมีคําตัดสิน

เก่ียวกับเรื่องนี้ ถาเปนเรื่องของระเบียบท่ีเก่ียวกับการเปดประมูลของรัฐ หากมีการไมปฏิบัติตาม

ระเบียบภายในดังกลาว ผูถูกกระทบก็อาจอางหลักความรับผิดขณะทําสัญญาฟองรองตอศาลแพงได

เพราะเปนเรื่องในทางแพง 
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   2. การวางแผนและแผนตางๆ 

   การวางแผนและแผนตางๆ มีบทบาทเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆโดยเฉพาะทางดาน

เศรษฐกิจ การวางแผนมีลักษณะเปนการตั้งคําถามอยางเปนระบบ โดยพิจารณาองคประกอบตางๆ ท่ี

เก่ียวของอยางรอบดาน เพ่ือสรางแนวความคิดท่ีนําไปสูการแกปญหาอยางเปนข้ันตอน แผนจะตองมี

กําหนดเวลา แผนระยะสั้นอาจจํากําหนดหรับระยะเวลา 1-2 ป ระยะกลาง 3-7 ป แผนระยะยาว

ตั้งแต 7-15 ป แผนอาจจะเปนเรื่องของโครงการใดโครงการหนึ่ง อยางเชนโครงการสรางโรงงานกําจัด

ขยะ หรือโครงการสรางถนน ลักษณะเชนนี้อาจเรียกไดวาเปนแผนท่ีเก่ียวโยงกับวัตถุท่ีประสงค แผน

อาจจะเปนเรื่องของการจัดระเบียบพ้ืนท่ีเขตใดเขตหนึ่ง โดยแบงแผนทํานองนี้ออกไดเปนแผนเฉพาะ

เขต หรือแผนท่ีกวางขวางกวาเขต นอกจากนี้ยังอาจจะมีการแบงแยกแผนตางๆ ออก โดยอาศัยแขนง

ของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนเกณฑวา เปนแผนตามแขนงอยางเชน แผนการจราจรหรือแผนท่ี

ครอบคลุมเกินกวาแขนงนั้นออกไป 

   สิ่งท่ีสําคัญในทางกฎหมายของแผนตางๆ ก็คือรูปแบบในการบังคับใชแผน

นั่นเอง ในเยอรมนีอาจมีการบังคับใชโดยออกเปนกฎหมาย หรือการกระทําในทางปกครอง หรือ

ระเบียบภายในของฝายปกครอง หรือในรูปของการกระทําในทางขอเท็จจริง สําหรับผลในทาง

กฎหมายของแผนตางๆ นั้น เม่ือพิจารณาจากแงมุมของผูถูกกระทบก็อาจแบงเปนผล 2 ประการ คือ 

ผลท่ีมีลักษณะบังคับซ่ึงผูกมัดผูเก่ียวของใหตองปฏิบัติตาม เชน เม่ือมีการออกโครงการสรางถนน

มาแลว เจาหนาท่ีก็ตองดําเนินการไปตามนั้น ผูท่ีถูกเวนคืนท่ีดินก็ตองยอมรับใหมีการเวนคืน ผลอีก

อยางหนึ่ง ผลท่ีมีลักษณะโนมนาวจิตใจ ตามแผนนี้มีเปาหมายและวิธีการแนนอนเชนเดียวกัน แตการ

ดําเนินตามแผนจะไมใชวิธีการบังคับ หากแตใชวิธีการโนมนาวจิตใจแทนแผน เชนนี้เหมาะสําหรับการ

แทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐท่ีตองมีการยินยอมพรอมใจของเอกชนดวย ตัวอยางเชน การใหความ

คํ้าจุนทางเศรษฐกิจ60 

   ในฝรั่งเศสหลักการในเรื่องการวางแผนเศรษฐกิจไดเริ่มตนเปนรูปรางข้ึน

ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง แตก็ยังคงเปนปญหาอยูวารูปแบบการดําเนินการใหมีการวางแผน

เศรษฐกิจนี้เปนเพียงแนวทางการปฏิบัติ หรือเปนหลักการท่ีมีกฎหมายรับรองอยางชัดแจง การ

วางแผนเศรษฐกิจไดมีการกลาวรับรองไวโดยบทบัญญัติของกฎหมายเปนครั้งแรก โดยกฤษฎีกาลง

วันท่ี 3 มกราคม ค.ศ. 1946 ซ่ึงตราข้ึนกอนรัฐธรรมนูญป  ค.ศ. 1946 แตหลังจากนั้นรัฐธรรมนูญป  

ค.ศ. 1946 ก็ไดบัญญัติรับรองเรื่องดังกลาวไวในลักษณะท่ีไมชัดเจนมากนัก โดยไดกําหนดไวใน

บทบัญญัติมาตรา 25 ของรัฐธรรมนูญนั้นเองวา  “จะตองมีการปรึกษาหารือกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจ

                                           

 60 เพ่ิงอาง, น. 110. 
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กอนทุกครั้ง ในการกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ซ่ึงมุงประสงคจะใหมีการจางงานและการใช

ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางมีประสิทธิภาพ ” และรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสฉบับปจจุบัน คือฉบับสาธารณรัฐท่ี  5 

ในป ค.ศ. 1958 ก็ไดกลาวถึงการวางแผนทางเศรษฐกิจไวโดยไมแจงชัดนักเชนกัน โดยเพียงแตกําหนด

ไวในมาตรา  70 วา “แผนหรือกฎหมายวาดวยการวางแผนท่ีมีลักษณะในทางเศรษฐกิจหรือสังคม 

จะตองนําเสนอและขอความเห็นชองจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเสียกอน”61 

   ในการวางแผนหรือปฏิบัติตามแผนนั้น สามารถพิจารณาปญหาทางกฎหมาย

ตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดดังนี้62 

   ก. การมีสวนรวมของฝายนิติบัญญัติ ปญหาวาอํานาจในการวางแผนอยูท่ีฝาย

นิติบัญญัติหรือฝายบริหารกันแน การวางแผนของรัฐนั้นเกิดข้ึนมาจากฝายบริหารรัฐบาล และฝาย

ปกครองมีเครื่องไมเครื่องมือและบุคคลากรตลอดถึงความสามารถในการท่ีจําทําแผนตางๆ ข้ึนมาได 

เนื่องจากการทําแผนนั้นเทากับเปนการกําหนดการตัดสินใจท่ีจะตามระดับหนึ่ง การท่ีฝายบริหาร

รับหนาท่ีมาทําแผนจึงเปนการจํากัดบทบาทของฝายนิติบัญญัติโดยปริยาย ในทางกฎหมายนั้นฝายนิติ

บัญญัติไมผูกพันตอแผนใด แตในทางขอเท็จจริงฝายนิติบัญญัติก็ตองยอมรับการวางแผนท่ีทํามาแลว 

เพราะฝายนิติบัญญัติเองไมมีขีดความสามารถท่ีจะทําซํ้าข้ันตอนการางแผนท่ีฝายบริหารไดทําไปแลว

ได ฝายนิติบัญญัติมีทางเลือกเพียง 2 ทาง คือรับหรือไมรับแผนท่ีฝายบริหารเสนอเขามา และถาไมรับ

ก็อาจเกิดปญหาความวุนวายตามมาได จึงมีผูเสนอใหฝายนิติบัญญัติเขารวมในการทําแผนเสียตั้งแต

ตน แตจะทําไดอยางไรก็มิไดมีการอธิบายอยางแนชัด ปญหานี้ทําใหเห็นวาตอไปฝายรัฐสภาพอาจจะ

ตองเพ่ิมขีดความสามารถของตนในดานการวางแผนข้ึนมาอีกสวนหนึ่ง 

   ข. การประกันใหฝายบริหารปฏิบัติตามแผนแผนทางเศรษฐกิจ แมจะไมมีผล

โดยตรงตอประโยชนของประชาชน แตศาลปกครองของเยอรมันก็ไมรับรองสิทธิเรียกรองท่ีจะใหมีการ

ประกันใหเปนไปตามแผน 63 กลาวคือไมมีการรับรองสิทธิพิเศษเก่ียวกับแผน การฟองรองตองใชสิทธิ

ตามกฎหมายปกครองท่ัวไป เชน กฎเกณฑเก่ียวกับการยกเลิกการกระทําในทางปกครอง 

   ค. ดุลพินิจในการวางแผนและการชั่งนําหนักเพ่ือใหความสําคัญแกขอเท็จจริง

ตางๆ การคุมครองตามกฎหมายมิใหบุคคลถูกกระทบโดยมิชอบจากแผนตางๆ นั้น จะมีไดในกรณีท่ี

แผนมีลักษณะบังคับ ในเรื่องนี้ฝายปกครองจะมีเขตอํานาจในการท่ีจะใชดุลพินิจในการวางแผน ศาล

                                           

 61 สุรพล นิติไกรพจน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 42, น. 827. 

 62 บุญศรี มีวงศอุโฆษ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 30, น. 111-112. 

 63 Vgl. H.D. Jarass, Wirtschafsverwaltungsrecht, 1980 S. 97. 
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จะควบคุมเฉพาะข้ันตอนการชั่งน้ําหนักท่ีเปนสาระสําคัญของการวางแผนเทานั้น64 โดยท่ีฝายปกครอง

จะตองคํานึงถึง 3 ขอดังนี้ (1) มีการชางน้ําหนักระหวางผลประโยชนมหาชนและผลประโยชนเอกชน

ท่ีสําคัญๆ (2) มีการพิจารณาขอมูลท่ีจําเปนอยางเพียงพอ และ (3) มีการประเมินคาของผลประโยชน

ตางๆ อยางสมเหตุสมผล 

 

   3. คําส่ังและคําส่ังหาม  

   คําสั่งและคําสั่งหามเปนกรณีท่ีหนวยราชการกําหนดใหเอกชนปฏิบัติอยางใด

อยางหนึ่ง หรือหามการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง โดยท่ีฝายเอกชนไมจําเปนจะตองแสดงความ

เห็นชอบ คําสั่งหามอาจมีหลายระดับ ตั้งแตหามกระทําการเฉยๆ ซ่ึงถาเปนโรงงานก็คือคําสั่งปด

โรงงาน หรือถาสิ่งกอสรางใดเปนอันตรายก็อาจมีคําสั่งรื้อถอนได คําสั่งเหลานี้จะชอบดวยกฎหมายก็

ตอเม่ือ65 

   ก. มีกฎหมายใหอํานาจ คําสั่งทุกประเภท (ไมจํากัดเฉพาะคําสั่งท่ีเปนผลราย

แกเอกชนเทานั้น) จะตองมีกฎหมายเจาะจงใหอํานาจใหหนวยราชการออกคําสั่งได และหากกฎหมาย

ใหอํานาจหนวยราชการใหดําเนินมาตรการไดหลายอยาง ก็ถือเปนหนาท่ีของหนวยราชการท่ีจะตอง

ปฏิบัติตามหลักความพอสมควรแกเหตุ กลาวคือหนวยราชการจะตองเลือกมาตรการท่ีออนท่ีสุดท่ี

สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคได 

   ข. คําสั่งจะตองมีความแนนอน เพ่ือใหฝายเอกชนสามารถทราบไดวาหนวย

ราชการมีความประสงคอยางไร ในคําสั่งอาจกําหนดเฉพาะจุดมุงหมายของการออกคําสั่งหรืออาจ

กําหนดวิธีการปฏิบัติดวยก็ได ซ่ึงหากทางราชการกําหนดเฉพาะจุดมุงหมายของการออกคําสั่งยอม

หมายความวาฝายเอกชนสามารถเลือกปฏิบัติไดเอง 

   ค. คําสั่งจะตองมีไปถึงผูรับท่ีถูกตอง ตามปกติแลวคําสั่งจะตองมีไปถึงผูเปน

เจาของกิจการ ซ่ึงก็คือผูท่ีสามารถบริหารกิจการนั้นๆ ดวยตนเอง จึงคลุมถึงผูเชากิจการมาดําเนินการ

ดวย 

   ง. สําหรับกิจการท่ีไดรับอนุญาตแลว ยังมีแงมุมทางกฎหมายใหพิจารณา 2 

ประการ ดังนี้ 

   ประการแรก คําสั่งเพ่ิมเติมและคําสั่งถอนใบอนุญาต แมกิจการจะไดรับ

อนุญาตใหตั้งไดแลว ทางหนวยราชการก็ยังอาจมีคําสั่งเพ่ิมเติมท่ีถือเปนเง่ือนไขในการขออนุญาตได 

                                           

 64 BVerwGE 34, 302 (309). 

 65 บุญศรี มีวงศอุโฆษ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 30, น. 112-114. 
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และหากการดําเนินกิจการเปนไปโดยไมถูกตองก็อาจมีคําสั่งถอนใบอนุญาตได ซ่ึงการถอนใบอนุญาต

นี้ตางกับคําสั่งใหปดกิจการในแงท่ีการถอนใบอนุญาตสงผลกระทบแกผูประกอบการนอยกวา เพราะ

เม่ือทางหนวยราชการถอนคําสั่งใหปดกิจการเม่ือใด เจาของกิจการก็ลงมือดําเนินกิจการตอไปไดทันที 

ขณะท่ีเม่ือมีการถอนใบอนุญาตแลวผูประกอบกิจการจะทําไดเพียงขออนุญาตตั้งกิจการใหมเทานั้น 

   ประการท่ีสอง การขอคุมครองความเชื่อถือและไววางใจของเอกชนท่ีมีตอ

ฝายปกครอง มีบอยครั้งท่ีเอกชนใหความเชื่อถือและไววางใจตอหนวยราชการ เม่ือไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการแลวฝายเอกชนก็ไดลงทุนไปในกิจการ หากมีคําสั่งอยางใดอยางหนึ่งก็อาจทําใหการ

ลงทุนนั้นสูญเปลาไปได จึงมีปญหาถึงเรื่องการชดเชยความเสียหายดวย เชน ขณะเอกชนไดรับ

อนุญาตใหประกอบกิจการเปนไปตามเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดแลว ตอมาภายหลังมีการเปลี่ยนเกณฑ

ท่ีกําหนดรัฐจึงมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ปญหาวาคําสั่งนี้ชอบหรือไม ในกรณีนี้ในทางตําราเห็นวา 

แมจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไดตามกฎหมายท่ัวไป แตก็ตองอนุโลมใหจายเงินชดเชยดวย มิฉะนั้นแลว

โรงงานก็อาจฟองรองโดยอาศัยหลักกรรมสิทธิ์ซ่ึงไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญ 

 

   4. กรณีท่ีรัฐดําเนินกิจการทางเศรษฐกิจเอง  

   การแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐนั้น อาจอาศัยเครื่องมือตางๆ เขาจัดการ

กับกิจการเศรษฐกิจเองได โดยรัฐประกอบกิจการในทางเศรษฐกิจเอง อาจผลิตสินคาหรือใหบริการก็

ได กิจการทางธุรกิจแบบนี้อาจเรียกไดวาวิสาหกิจมหาชน ซ่ึงรวมไปถึงวิสาหกิจแบบผสม คือวิสาหกิจ

ท่ีมิไดเปนของรัฐอยางเดียวแตเอกชนเขามามีสวนรวมดวย66 

 

  2.3.2.3 ขอบเขตของการแทรกแซงทางเศรษฐกิจ 

  กฎหมายมหาชนในทางเศรษฐกิจเก่ียวของกับการแทรกแซงของรัฐในทาง

เศรษฐกิจท่ีมิใชเปนเพียงการออกกฎเกณฑเทานั้น การแทรกแซงอาจเปนการรบกวนสิทธิหรือคํ้าจุน

หรือท้ังสองอยาง ซ่ึงเราอาจแบงขอบเขตของการแทรกแซงทางเศรษฐกิจได 2 ลักษณะ ดังนี้ 

 

   (1) การแทรกแซงท่ัวไป  

   การแทรกแซงลักษณะนี้ทําในลักษณะมหาภาค (macro) กลาวคือกระทบถึง

ระบบเศรษฐกิจท้ังหมดโดยสงผลโดยตรงถึงวงจรทางเศรษฐกิจท้ังหมด จึงเปนเรื่องของนโยบายทาง

เศรษฐกิจของรัฐ ท่ีคุมทิศทางของอุปสงคอุปทานและปริมาณเงินท้ังหมด ซ่ึงการแทรกแซงในระดับนี้

                                           

 66 เพ่ิงอาง, น. 114-117. 
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จะมีขอพิพาททางกฎหมายนอย เนื่องจากการควบคุมระดับมหาภาคนี้ ไมไดกระทบถึงผูประกอบการ

แตละคนโดยตรง 

 

   (2) การแทรกแซงเฉพาะเรื่อง 

   การแทรกแซงท่ัวไปนั้นจะเปรียบเหมือนเปนยอดเขา เม่ือเทียบกับการ

แทรกแซงเฉพาะเรื่องซ่ึงเปนภูเขาท้ังลูก การแทรกแซงสวนใหญกระทบถึงการดําเนินการทาง

เศรษฐกิจแตละอยางโดยตรง ในเยอรมันมีการแบงสาขาทางเศรษฐกิจยอยลงไปอีก ซ่ึงการแทรกแซง

ของรัฐในแตละสาขาก็มีกฎเกณฑของตัวเองตางหาก 

   1. กิจการทางเศรษฐกิจท่ีแสวงผลกําไร กิจการทางเศรษฐกิจของเอกชนสวน

ใหญ ซ่ึงสามารถแบงยอยลงไปไดอีก เปน 

   ก. กิจการคาและการผลิต คือกิจการทางเศรษฐกิจท่ีแสวงกําไรท่ีไมเขาขอ ข. 

และ ค. การผลิตรวมถึงอุตสาหกรรมและงานฝมือ สําหรับการคาในเยอรมันมีกฎเกณฑการควบคุม

นอยกวากิจการขนสง โดยเฉพาะการขนสงผูโดยสารซ่ึงตองผานการควบคุมท้ังทางดานความปลอดภัย

ของรถท่ีใชการบริหารท่ีถูกตอง มีทุนทรัพยเพียงพอ และผูทํางานตองมีความสามารถเปนท่ีนา

ไววางใจ 

   ข. การผลิตข้ันตน หมายถึงการผลิตหรือแยกเอาวัตถุดิบออกมาจากสภาพ

ตามธรรมชาติ ซ่ึงรวมถึงการแปรสภาพและการนํามาใชประโยชนดวย สาขาท่ีสําคัญ เชน การเกษตร

กรรมซ่ึงตองพ่ึงพาดินฟาอากาศและการทําเหมืองแร 

   ค. การบริการระดับสูง หมายถึงอาชีพตางๆ ท่ีตองมีการบริการดวยตนเอง 

และผูใหบริการตองมีการศึกษาสูง เชน แพทย ทนายความ ท่ีปรึกษาภาษี สถาปนิก อาชีพเหลานี้

ไดรับการปฏิบัติเปนพิเศษ เนื่องจากเหตุผลในทางประวัติศาสตรและการทํางานของอาชีพเหลานี้ยาก

ท่ีจะควบคุณภาพของงานได จึงตองมีการควบคุมสวนหนึ่งจากองคกรของกลุมอาชีพนั้นเอง อาชีพ

อิสระอยางอ่ืน เชน ศิลปน นักเขียน นักวิชาการ อาชีพเหลานี้ไมถือวาเปนการคาและไมตองมีการ

ควบคุมโดยองคกรกลุมอาชีพ 

   2. กิจการทางเศรษฐกิจท่ีไมแสวงกําไร 

   แมวาจะแสวงหารายไดแตเพียงเพ่ือใหคุมรายจายก็จัดเขาในกลุมนี้ กิจการ

ประเภทนี้สวนใหญดําเนินการโดยทางราชการไมโดยทางตรงก็ทางออม เชน การไฟฟา การประปา 

หรือโรงพยาบาล ทางเอกชนก็มี เชน สหกรณ หรือมูลนิธิตางๆ ท่ีดําเนินกิจการไมแสวงกําไร กฎหมาย
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และกฎเกณฑตางๆ ท่ีใชกับกิจการทางเศรษฐกิจท่ีแสวงกําไรโดยเฉพาะ ก็จะไมใชบังคับกับกิจการ

ประเภทนี้67 

 

2.4 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

 

 2.4.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

 การขนสงสินคาระหวางประเทศนับไดวามีความสําคัญอยางมากตอการคาระหวาง

ประเทศ เนื่องจากในทางการคาระหวางประเทศตองมีการเคลื่อนยายสินคาจากประเทศหนึ่งไปสูอีก

ประเทศหนึ่ง จึงเกิดระบบการขนสงท่ีสําคัญข้ึนคือการขนสงทางทะเล (Carriage by Sea) การขนสง

ทางอากาศ (Carriage by Air) การขนสงทางถนน (Carriage by Road)68 ซ่ึงแตเดิมสินคาท่ีขนสงจะ

ถูกจัดสงโดยแยกเปนชิ้นหรือบรรจุเปนกลองหรือหีบหอ อันเปนวิธีการขนสงแบบดั้งเดิม และสินคา

ดังกลาวจะถูกขนยายมารวมกันอยูบริเวณทาเรือตนทางกอนมีการขนถายเพ่ือบรรทุกลงเรือ เพ่ือสง

ตอไปยังสถานีปลายทาง 69 ซ่ึงเรียกวาสินคาท่ัวไป ( General Cargo หรือ Break-Bulk Cargo) โดยใน

การขนสงสินคาระหวางประเทศแตละครั้ง ผูสงท่ีตองการจะขนสงสินคาอาจตองติดตอกับผูขนสงใน

แตละชวงเอง เชน เม่ือผูสงตองสงสินคาระหวางประเทศซ่ึงอาจตองใชรูปแบบการขนสงมากกวาหนึ่ง

ทาง เชนอาจเปนการขนสงสินคาทางทะเลและการขนสงสินคาทางบก ผูสงจะตองติดตอผูขนสงทาง

ทะเลและทําสัญญาขนสงทางทะเลกับผูขนสง เม่ือผูสงจําตองขนสงสินคาโดยใชทางบกดวยผูสงจะตอง

ดําเนินการติดตอทําสัญญาการขนสงกับผูขนสงทางบกอีกครั้ง เปนตน ซ่ึงรูปแบบการขนสงดังกลาว

เรียกไดวาการขนสงรูปแบบเดียว (Unimodal Transport) อันเปนรูปแบบของการขนสงสินคาท่ีใชใน

ยุคกอนๆ ซ่ึงทําใหมีผูขนสงหลายรายเขามาเก่ียวของ และตางใหบริการขนสงสินคาเฉพาะชวงการ

ขนสงของตนเอง อีกท้ังมีการทําสัญญาแตละฉบับแยกออกไปในแตละชวงของการขนสง เปนการ

ยุงยากท้ังในดานเอกสารและเสียตนทุนในการขนสงคอนขางมาก ทําใหการคาระหวางประเทศพัฒนา

ไปไดชา 

                                           

 67 เพ่ิงอาง, น.56-58. 

 68 สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, คูมือการศึกษาวิชากฎหมายหมาย

คาระหวาประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : จิรรัชการพิมพ, 2546), น.11. 

 69 ไผทชิต เอกจริยากร และ นิรัตน ฟูกาญจนานนท, กฎหมายขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบระหวางประเทศและกฎหมายขนสงระหวางประเทศ , (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสํานักพิมพ 

วิญูชน จํากัด), น.12. 
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 จากรูปแบบการขนสงสินคาแบบ  General Cargo หรือ Break-Bulk Cargo ในชวง

ศตวรรษท่ี 18 จนมาถึงปลายศตวรรษท่ี 18 เปนตนมานับแตสงครามโลกครั้งท่ีสองไดยุติลง โครงสราง

ทางเศรษฐกิจของโลกก็ไดขยายตัวเพ่ิมข้ึน และการขนสงสินคาทางทะเลก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปท้ังเรือ

บรรทุกสินคาแบบดั้งเดิม (Conventional ship) ท่ีไมเหมาะกับการขนสงสินคาในปจจุบัน นอกจากนี้

วิธีการขนถายของบริเวณทาเรือก็ไดเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางรวดเร็วเชนกัน 70 มีการเกิดข้ึน

ของบริษัทขนาดใหญและบริษัทขาชาติ  (Multi-National Corporation) เกิดการขยายตลาดออกไป

ในประเทศตางๆ ทําใหศูนยกลางการคาไดกระจายออกไปท่ัวโลกและมีการลงทุนระหวางประเทศมาก

ข้ึน ทําใหปริมาณความตองการสินคานั้นเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย จึงเปนแรงผลักดันใหผูประกอบการ

ขนสงตองมีการปรับปรุงการขนสงของตนใหดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เริ่มตนโดยนายมับคอลม 

แม็คลีน (Mr.Malcome Mclean) เปนผูริเริ่มทดลองนําเอารถบรรทุกซ่ึงบรรจุสินคาข้ึนไปบนเรือเพ่ือ

เปนการลดตนทุนคาแรงงาน และตอมาก็ไดมีการพัฒนานําเอาระบบตูสินคา (Containerization) มา

ใชกับการขนสงสินคาทางทะเลระหวางประเทศ และประมาณป ค.ศ. 1966 ระบบตูสินคาสมบูรณ

แบบไดเริ่มอยางจริงจังโดยบริษัท Sea Land ใชเรือคอนเทนเนอรซ่ึงดัดแปลงจากเรือสินคาแบบ

ดั้งเดิมมาใชในการคาระหวางประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศตางๆ ในยุโรป ( Trans Atlantic 

Route)71 

 จากการพัฒนานําเอาระบบตูสินคามาใชกับการขนสงสินคาระหวางประเทศกอใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงตอโครงสรางท่ีสําคัญของการขนสงสินคาทางทะเล เชน มีเรือบรรทุกตูสินคาขนาด

ตางๆ และสถานีพักตูสินคา (Container Terminal) เกิดข้ึนมากมาย รวมไปถึงเกิดการพัฒนา

เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการยกและลําเลียงตูสินคาขนาดตางๆ เปนตน นอกจากนี้การนําระบบตู

สินคามาใชในอุตสาหกรรมการขนสงสินคาทางทะเล ยังกอใหเกิดผลกระทบตอระบบการขนสงทาง

ทะเล คือการนําเอาระบบตูสินคามาใชกับทาเรือขนถายสินคาแบบดั้งเดิม ทําใหเกิดความตองการ

สถานท่ีโลงพ้ืนเรียบ  (The Spatial) จํานวนมากสําหรับใชวางพักตูสินคา จากเหตุดังกลาวจึงเปน

แรงผลักดันใหมีการสรางทาเรือขนาดใหญหรือทาเรือขนถายตูสินคาข้ึน อีกประการของการนําเอา

ระบบตูสินคามาใชกับการขนสงสินคาทางทะเล กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอการบริหารงาน

อุตสาหกรรมทาเรือ ไมวาจะเปนในดานการบริหารการขนสงการลําเลียงของการบริหารการตลาด 

และท่ีสําคัญการนําเอาระบบตูสินคามาใชทําใหเกิดแนวคิดวิธีการขนสงสินคาหลายรูปแบบมาใชกับ

                                           

 70 เพ่ิงอาง น.12. 

 71 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ, ธุรกิจพาณิชยนาวี , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528), น. 84. 
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การขนสงสินคาทางทะเลระหวางประเทศ โดยการนําเอาสินคาท่ีรับขนสงบรรทุกใสตูสินคาแลว ทํา

การขนสงตอเนื่องตลอดสายจากสถานีท่ีรับมอบสินคาตนทางในประเทศหนึ่งไปยังสถานีปลายทางใน

อีกประเทศหนึ่งเพ่ือสงมอบสินคาแกผูรับ ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูประกอบการขนสงสินคาทางทะเลไดมี

การขยายการใหบริการการขนสงของตนออกไป โดยการใหบริการการขนสงตลอดสาย (Through 

Transport) และมีการจัดตั้งระบบการขนสงรวม ( Integrated Transport System) โดยผูขนสงทาง

ทะเลจะเขาไปดําเนินธุรกิจการขนสงทางบกดวยตนเอง หรือเขารวมกับผูประกอบการขนสงทางบก 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการควบคุมการเคลื่อนยายและขนสงของจากจุดตนทาง

ไปยังจุดหมายปลายทางไดดียิ่งข้ึน อีกท้ังยังเปนการลดคาใชจายและตนทุนในการขนสงดวย72 

 เม่ือแนวคิดในการนําเอาวิธีการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบมาใชในการขนสงระหวาง

ประเทศ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในทางการคาและสนองความตองการในการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบซ่ึงเปนวิธีการขนสงสินคาระหวางประเทศแบบ door to 

door ภายใตความรับผิดของบุคคลเดียวตลอดการขนสง  (Single Liability System) และภายใต

เอกสารขนสงเพียงฉบับเดียว  (Single Transport Document) อันมีผลทําใหคาใชจายในการขนสง

ลดลงและเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึนในการขนสงสินคา อีกท้ังยังเปนการประหยัดเวลาในการ

ขนสงลงอีกดวย โดยการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบมีลักษณะท่ีสําคัญคือเปนการขนสงสินคาระหวาง

ประเทศโดยการขนสงจะประกอบไปดวยการขนสงอยางนอยสองรูปแบบ  (Mode of Transport) 

โดยมีผูทําสัญญาปฏิบัติการขนสงหลายรูปแบบท่ีเรียกวาผูขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  (Multimodal 

Transport Operator หรือ MTO) เปนคูสัญญากับผูตราสงโดยจะออกเอกสารการขนสงรวมกัน

(Combined Transport Document หรือท่ีเรียกโดยยอวา  CT Document) เพียงฉบับเดียวตลอด

การขนสง73 

 

 2.4.2 ความหมายของการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

 "การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ" แมจะพอเขาใจไดวาเปนการขนสงแบบหนึ่ง แตทวา

การขนสงในรูปแบบนี้มีลักษณะเฉพาะตัวและในทางปฏิบัติมีการใชคําในภาษาอังกฤษหลายคําใน

                                           

 72 ไผทชิต เอกจริยกร และนิรัตน ฟูกาญจนานนท, กฎหมายขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ

ระหวางประเทศและกฎหมายขนสงของระหวางประเทศ. (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 2543), น. 13. 

 73 โกศล ฉันธิกุล, "ความรูท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจระหวางประเทศและกฎหมายการคา

ระหวางประเทศ," คูมีการศึกษาวิชากฎหมายการคาระหวางประเทศ , จัดพิมพโดยสํานักอบรมศึกษา

กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด จิรรัชการพิมพ, 2545), น. 14. 
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ความหมายของ "การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ" เชน " through transport", "intermodal 

transport", "combined transport" และ "multimodal transport" โดยในอดีตนิยมใชคําวา 

"combined transport" ในความหมายนี้ ตอมาเม่ือมีการรางอนุสัญญาระหวางประเทศของ

สหประชาชาติวาดวยการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบระหวางประเทศ ค.ศ. 1980 (the United 

Nations Convention on International Multimodal Transport of Goods 1980 หรือท่ีนิยม

เรียกยอๆ วา "MT Convention 1980") ซ่ึงใชคําวา "multimodal transport" จึงทําใหในปจจุบัน

นิยมใชคําวา "multimodal transport" อันสะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของอนุสัญญานี้ 74 อยางไรก็ตาม 

คําเหลานี้แมจะใชในความหมายของการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบแตมีรายละเอียดของการใช

ในทางปฏิบัติท่ีแตกตางกันบางประการ75 

 คําวา " through transport" นิยมใชกับการขนสงท่ีมีการขนสงทางทะเลเชื่อมตอไปยัง

จุดหมายปลายทางในประเทศโดยใชวิธีการขนสงอ่ืน เชน รถไฟ รถบรรทุก และเรือลําเลียง โดยคิดคา

ระวางไวสําหรับตอลดเสนทางการขนสง 76 และในกรณีท่ีผูขนสงประเภทนี้ ( Through Transport 

Operator) ไดเขาทําสัญญา "Through Transport Contract" ผูขนสงรับท่ีจะเปนผูรับผิดชอบในการ

ดูแลของก็ตอเม่ือผูขนสงสามารถท่ีจะควบคุมของนั้นได โดยผูขนสงจะกระทําการเปนตัวแทนของฝาย

เจาของสินคาในการเขาทําสัญญากับผูขนสงอ่ืนท่ีจะเขามาเก่ียวของในการขนสงดวย77 

 คําวา " intermodal transport" นิยมใชเม่ือการขนสงตั้งแตจุดรับมอบของจนถึงจุดสง

มอบของมีการขนสงภายในประเทศรวมกับการขนสงทางทะเลโยมุงหมายท่ีจะใชเฉพาะการขนสงโดย

                                           

 74 David A. Glass, Freight Forwarding and Multimodal Transport Contracts, 

(London : LLP, 2004), p. 3. 

 75 ประมวล จันทรชีวะ , การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  : Multimodal transport : 

หลักการและแนวทางการทําความเขาใจ  พ.ร.บ. การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  พ.ศ. 2548, 

(คณะอนุกรรมการประกันภัยทางทะเลและขนสงสมาคมประกันวินาศภัย, 2550), น. 1-5. 

 76 Peter Brodie, Commercial Shipping Handbook, (London: Informa, 2006), 

p 103. 

 77 Diana Faber and Contributors, Multimodal Transport Avoiding Leal 

Problems, (London Hong Kong : LLP, 1997), p. 1. อางใน ประมวล จันทรชีวะ , การขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบ  : Multimodal transport : หลักการและแนวทางการทําความเขาใจ  พ.ร.บ. 

การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548, (คณะอนุกรรมการประกันภัยทางทะเลและขนสงสมาคม

ประกันวินาศภัย, 2550), น. 2. 
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ตูคอนเทนเนอรเทานั้น ดังนั้น สายการเดินเรือบางสายจึงไดนําความหมายนี้ไปกําหนดเปนนิยาม 

"Intermodal transport" ไวในใบตราสง 

 คําวา " combined transport"78 ตามความหมายของกฎขอ 2 ของ ICC Uniform 

Rule for a Combine Transport Document 1975 (ICC Publication No. 298)79 ซ่ึงหมายถึง 

การรับขนของโดยใชรูปแบบการขนสงท่ีตางกันอยางนอย 2 รูปแบบ จากสถานท่ีท่ีไดรับมอบของใน

ประเทศหนึ่งไปยังสถานท่ีซ่ึงกําหนดใหสงมอบของในอีกประเทศหนึ่ง ดังนั้น "combine transport" 

ตามนิยามนี้ จึงมีลักษณะเปนการขนสงระหวางประเทศเพราะสถานท่ีรับมอบของกับสถานท่ีสงมอบ

ของไมไดตั้งอยูในประเทศเดียวกัน โดยมีการใชรูปแบบการขนสงท่ีตางกันอยางนอย 2 รูปแบบ แตมี

ขอสังเกตวาตามนิยาม " combined transport" นี้ไมไดกําหนดวาการขนสงนั้นจะตองอยูภายใต

สัญญารับขนฉบับเดียวและในทางปฏิบัติ " combined transport" เปนคําท่ีสายการเดินเรือนิยมใช

โดยมีความหมายรวมถึงการขนสงเท่ียวใดเท่ียวหนึ่งท่ีมีรูปแบบการขนสงเดียวโดยทางทะเลแตมี

ยานพาหนะคือเรือสองลําเขามาทําการขนสงและผูขนสงท่ีใหบริการถือเปนผูขนสงท่ีรับผิดชอบการ

ขนสงตลอดสายตั้งแตเม่ือไดรับของไวจนกระท่ังสงมอบของท่ีปลายทาง 80 ดังนั้น "combined 

transport" นอกจากจะมีผูใชในความหมายของการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบแลว ยังหมายถึงการ

ขนสงทางทะเลท่ีผูขนสงรับผิดชอบตั้งแตตนทางจนถึงปลายทางภายใตใบตราสงเดียวท่ีมีการถายลํา

เรือ (transshipment) โดยเฉพาะอยางยิ่งในทางปฏิบัติเปนท่ียอมรับกันวาคําวา " combined 

transport" ใชในความหมายเดียวกับคําวา "multimodal transport" ได81 

 คําวา "multimodal transport" ตามหมายของนิยามคําวา "international 

multimodal transport" ท่ีปรากฏอยูในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการขนสงตอเนื่องหลาย

                                           

 78 นอกจากคําวา "combine transport" จะปรากฏอยูใน  ICC Uniform Rule for a 

Combine Transport Document 1975 (ICC Publication No. 298)ท่ีกลาวถึงในท่ีนี้แลว ยัง

ปรากฏอยูใน Draft Convention on the International Combined Transport of Goods 

(TCM draft Convention) และ Standard condition 1984 governing FIATA combined 

transport bill of lading อีกดวย 

 79 "the carriage of goods by at least two different modes of transport, 

from a place at which the goods are taken in charge situated in one country to a 

place designated for delivery situated in a different country" 

 80 Diana Faber and Contributors, supra note 77, p. 96. 

 81 Peter Brodie, supra note 76, น. 2-3. 
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รูปแบบระหวางประเทศ ค.ศ.  1980 (MT Convention 1980) ไดใหความหมายไววาเปนการขนสง

ของดวยวิธีการรับขนท่ีแตกตางกันตั้งแตสองรูปแบบข้ึนไปตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ จาก

สถานท่ีแหงหนึ่งในรัฐหนึ่งซ่ึงผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบไดรับมอบของไวในความดูแล 

ไปยังสถานท่ีท่ีกําหนดไวใหสงมอบในอีกรัฐหนึ่ง แตการเขาไปรับมอบและการสงมอบของท่ีได

ดําเนินการตามสัญญาขนสงรูปแบบเดียว (unimodal transport contract) ตามท่ีไดกําหนดไวใน

สัญญาเชนวานั้น ไมถือวาเปนการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบระหวางประเทศ 82 ซ่ึงกรอบความตกลง

อาเซียนวาดวยการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ (ASEAN Framework Agreement on 

Multimodal Transport) ก็ไดนํานิยามคําวา "international multimodal transport" กําหนดไว

ในกรอบความตกลงเชนกัน 

 สําหรับกฎหมายไทย คือพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ก็

ไดกําหนดคํานิยามคําวา "การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ" ไวในลักษณะเดียวกับคําวา 

"international multimodal transport" ท่ีอยูในอนุสัญญาแหงองคการสหประชาชาติวาดวยการ

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบระหวางประเทศ ค.ศ.  1980 (MT Convention 1980) และกรอบความ

ตกลงอาเซียนวาดวยการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ (ASEAN Framework Agreement on 

Multimodal Transport) ดังนี้  

 “การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ” หมายความวา การรับขนของโดยมีรูปแบบการ

ขนสงท่ีแตกตางกันตั้งแตสองรูปแบบข้ึนไปภายใตสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบฉบับเดียว โดย

ขนสงจากสถานท่ีซ่ึงผูประกอบการขนสงตอเนื่องไดรับมอบของในประเทศหนึ่งไปยังสถานท่ีซ่ึง

กําหนดใหเปนสถานท่ีสงมอบของในอีกประเทศหนึ่ง 

 การดําเนินการรับหรือสงมอบของตามท่ีระบุไวในสัญญาขนสงรูปแบบเดียวไมถือวาเปนการ

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

                                           

 82 "International multi modal transport" means the carriage of goods by at 

least two different modes of transport on the basis of a multimodal transport 

contract from a place in one country at which the goods are taken in charge by the 

multi modal transport operator to a place designated for delivery situated in a 

different country. The operations of pick-up and delivery of goods carried out in the 

performance of a unimodal transport contract, as defined in such contract, shall not 

be considered as international multi modal transport. 
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 จากบทนิยามคําวา "international multimodal transport" ตามอนุสัญญาดังกลาว

ขางตน ซ่ึงเปนท่ีมาของคํานิยามวา “การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ” ในพระราชบัญญัติการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 จะเห็นไดวาการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบนี้มีสาระสําคัญ 3 

ประการ คือ 

 

  (1) ใชรูปแบบการขนสงตั้งแตสองรูปแบบข้ึนไป  

  การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบตองเปนกรณีท่ีการขนสงของไดใชรูปแบบการ

ขนสงตั้งแตสองรูปแบบข้ึนไป ซ่ึงอาจจะเปนการขนสงตอเนื่องระหวางการขนสงทางบกกับการขนสง

ทางทะเล หรือการขนสงทางทะเลกับการขนสงทางอากาศ หรือกรณีท่ีเปนการขนสงโดยรถบรรทุกกับ

การขนสงทางรถไฟ ซ่ึงแมรถบรรทุกและรถไฟจะเปนการขนสงโดยทางบก แตก็ถือเปนการขนสงท่ีมี

รูปแบบตางกันและเปนการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบได 83 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบจึง

แตกตางจากการขนสงท่ีใชวิธีการขนสงรูปแบบเดียว  (Unimodal transport) ท่ีใชวิธีการขนสง

รูปแบบเดียว โดยผูขนสงรายเดียวหรือหลายรายก็ตาม เชน การขนสงโดยรถบรรทุก หรือโดยเรือเดิน

ทะเล โดยการขนสงรูปแบบเดียวท่ีตกอยูภายใตอนุสัญญาเดียวกันนี้ อาจจะมีการเปลี่ยนถาย

ยานพาหนะ โดยผูขนสงซ่ึงเปนคูสัญญาแตผูเดียว หรือมีผูขนสงอ่ืนเขารวมทําการขนสงตลอดสาย เชน 

การขนสงทางเรือเดินเดินทะเลจากทาเรือแหงหนึ่งในรัฐ A ไปยังทาเรือแหงหนึ่งในรัฐ B และการ

ขนสงตอเนื่องดวยการขนสงทางเรือเดินทะเลจากทาเรือในรัฐ B ไปยังทาเรือจุดหมายปลายทางในรัฐ 

C การขนสงในลักษณะดังกลาวนี้เรียกวา การขนสงตอเนื่อง  (Thorough transport) ซ่ึงการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบก็มีลักษณะทํานองนี้เชนเดียวกัน เพียงแตใชวิธีการขนสงหลายรูปแบบ84 

 

  (2) เปนการขนสงของระหวางประเทศ  

  การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบอาจถูกนํามาใชกับการขนสงของท้ังการขนสง

ภายในประเทศ  (Domestic multimodal transport) และการขนสงของระหวางประเทศ

(International multimodal transport) แตโดยท่ัวไปแลวการสงของท่ีจําเปนตองใชรูปแบบการ

ขนสงท่ีแตกตางกันตั้งแตสองรูปแบบข้ึนไปขนสงตอเนื่องกันไป มักเปนการขนสงท่ีมีระยะทางไกลๆ 

จึงนิยมนําเอาการขนสงตอเนื่องดังกลาวไปใชกับการขนสงของระหวางประเทศเปนสวนใหญ สําหรับ

                                           

 83 Ralph De Wit, Multimodal transport, carrier's liability and 

documentation, (London : Lloyd's London Press LTD, 1995), p. 171. 

 84 โกศล ฉันธิกุล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 73, น.15-17. 
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การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบภายในประเทศ เทาท่ีพบก็มีเชนการขนสงของระหวางมลรัฐตางๆ ท่ี

ไกลกันในประเทศสหรัฐอเมริกา85 

  ดังนั้น ถาพิจารณาจากบทบัญญัติของอนุสัญญาแลว การขนสงตามอนุสัญญา

จะตองเปนการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบระหวางประเทศ ไมใชการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ

ภายในประเทศ โดยการขนสงดังกลาวเปนการขนสงของจากสถานท่ีท่ีผูประกอบการขนสงตอเนื่อง

หลายรูปแบบไดรับมอบของไวในประเทศหนึ่ง เพ่ือนําไปสงมอบใหแกผูรับของในอีกประเทศหนึ่ง ณ 

สถานท่ีท่ีตกลงกัน การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบท่ีกลาวถึงอยูนี้ แมโดยภาพรวมจะมีลักษณะเปน

การขนสงระหวางประเทศ แตหากพิจารณาในรายละเอียดของการดําเนินการขนสงแลว จะเห็นไดวา

มีลักษณะของการเชื่อมตอระหวางการขนสงของภายในประเทศกับการขนสงของระหวางประเทศ 

เชน เปนการขนสงตอเนื่องดวยการขนสงทางรถยนตภายในประเทศจากคลังสินคาไปยังทาเรือ และ

ขนสงตอเนื่องจากทาเรือดวยเรือเดินทะเลไปยังทาเรือของอีกประเทศหนึ่ง หลังจากนั้นเปนการขนสง

ทางรถไฟภายในประเทศจากทาเรือไปยังจุดหมายปลายทาง86 

 

  (3) เปนการขนสงของตามสัญญาฉบับเดียว  

  ในการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบระหวางประเทศนี้ ผูสงทําสัญญาขนสงของกับ

ผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal transport operator) เพียงผูเดียว 

หลังจากนั้นผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบจะออกเอกสารการขนสงฉบับเดียวสําหรับการ

ขนสงของ และมีการคิดอัตราคาขนสงเดียวตลอดเสนทาง (Single rate) ตลอดจนผูประกอบการ

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบจะเปนผูมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตอการขนสงตั้งแตตนทางถึง

ปลายทาง 

  สวนการท่ีบทบัญญัติของอนุสัญญาและพระราชบัญญัติขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบ พ.ศ. 2548 ท่ีไดกําหนดวาการดําเนินการรับมอบหรือสงมอบของ (pick-up and delivery 

operations) ตามท่ีระบุไวในสัญญาขนสงรูปแบบเดียว (Unimodal contract) จะไมถือวาเปนการ

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบระหวางประเทศ การกําหนดไวเชนนี้เปนผลมาจากการประนีประนอมใน

ชั้นยกรางอนุสัญญา MT Convention 1980 ท่ีผูขนสงทางอากาศตองการให Air Waybill สามารถ

ใชบังคับไปถึงการเขาไปรับและการสงมอบของท่ีชวยสนับสนุนการขนสงทางอากาศ โดยไมถือวาการ

เขาไปรับหรือการสงมอบดังกลาวเปนรูปแบบการขนสงอีกรูปแบบหนึ่ง และจะไมถือวาเปนการขนสง

                                           

 85 Ralph De Wit, supra note, p. IX. 

 86 โกศล ฉันธิกุล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 73, น.18. 
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ตอเนื่องหลายรูปแบบตามอนุสัญญาฉบับนี้ 87 ซ่ึงประเด็นเก่ียวกับการตีความวาอยางไรคือการ

ดําเนินการรับมอบหรือสงมอบของ (pick-up and delivery operations) ตามท่ีระบุไวในสัญญา

ขนสงรูปแบบเดียวยังคงเปนท่ีถกเถียงในทางวิชาการ 

 

                                           

 87 เพ่ิงอาง, น.17-18. 
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บทที่ 3 

ความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการควบคุม 

การประกอบธุรกิจขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ 

 

 ในบทนี้จะกลาวถึงความตกลงระหวางประเทศ โดยแบงเปน 2 กลุม ตามวัตถุประสงค

ของความตกลงระหวางประเทศนั้นๆ คือ  

  1. ความตกลงระหวางประเทศท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการเปดเสรีการคาบริการ 

ไดแก GATS และ AFAS  

  2. ความตกลงระหวางประเทศท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือควบคุมการประกอบธุรกิจ

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ไดแก ขอกําหนดของประชาคมแอนเดียนวาดวยการขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบ (Andean Community: Decision 331 Multimodal Transportation) และความตกลง

อาเซียนวาดวยการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ( ASEAN Framework Agreement on 

Multimodal Transport) 

 ความตกลงระหวางประเทศท้ังสองกลุมขางตนตางก็มีขอบทท่ีเก่ียวของกับการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบ แตมีวัตถุประสงคแตกตางกัน กลาวคือ ความตกลงระหวางประเทศในกลุมท่ี 1 

เปนความตกลงท่ีประเทศภาคีพยายามลดอุปสรรคทางการคาตางๆ และสงเสริมใหมีการเปดเสรี

ทางการคา ในขณะท่ีความตกลงระหวางประเทศกลุมท่ี 2 เปนการพยายามสรางกฎเกณฑในการ

ประกอบธุรกิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบภายในกลุมซ่ึงมีลักษณะเปนอุปสรรคทางการคาสําหรับ

ประเทศท่ีอยูนอกกลุม  ซ่ึงความตกลงระหวางประเทศขางตน ยกเวนขอกําหนดของประชาคมแอน

เดียนวาดวยการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีและมีพันธะผูกพันตามความ

ตกลงแลว ดังนั้น การบัญญัติกฎหมายภายในประเทศเก่ียวกับการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบจึงตองมี

ความเขาใจและคํานึงถึงความตกลงระหวางประเทศดังกลาวดวย เพราะมีหลักการและขอบทบางสวน

ท่ีเก่ียวของกับการควบคุมการประกอบธุรกิจขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ โดยเฉพาะความตกลง

ระหวางประเทศในกลุมท่ี 2 ซ่ึงเปนท่ีมาของพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 

2548 

 อนึ่ง แมความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง  (GMS 

Cross-Border Transport Agreement : CBTA)1 จะมีการกําหนดเก่ียวกับคุณสมบัติของ

                                           

 1 กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong 

Subregion Economic Cooperation: GMS) เปนความรวมมือของ  6 ประเทศ คือ ไทย พมา ลาว 
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ผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 2 แตเปนเพียงการกําหนดหลักเกณฑใหประเทศสมาชิกรับ

ไปปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน (standardization) มิใชการท่ีประเทศไทยรับรองใหผูประกอบการ

ขนสงตอเนื่องสามารถประกอบกิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในประเทศไทยได กรณีจึงมิใช

ผูประกอบการขนสงตอเนื่องท่ีไดจดทะเบียนในตางประเทศท่ีประเทศไทยรับรองโดยสนธิสัญญาหรือ

ความตกลงระหวางประเทศตามมาตรา 39 (2) แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

พ.ศ. 2548 จึงไมขออธิบายไวในท่ีนี้ อยางไรก็ตาม ความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุ

ภูมิภาคลุมแมนาโขงก็มีเนื้อหาสอดคลองกับขอกําหนดของประชาคมแอนเดียนวาดวยการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบ (Andean Community: Decision 331 Multimodal Transportation) และ

ความตกลงอาเซียนวาดวยการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ( ASEAN Framework Agreement on 

Multimodal Transport) 

 

                                                                                                                         

กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต (มณฑลยูนนาน  และเขตปกครองตนเอง  กวางสีจวง )  ตั้งแตป พ.ศ. 

2535 โดยมีธนาคารพัฒนาเอเชีย  (Asian Development Bank: ADB) เปนผูใหการสนับสนุนหลัก

ทางวิชาการและจัดหาเงินทุน โดยความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง  

(GMS Cross-Border Transport Agreement : CBTA) เปนความตกลงท่ีชวยอํานวยความสะดวก

การผานแดนและขามแดนของคนและสินคาในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง  ซ่ึงประเทศสมาชิกท้ัง  6 

ประเทศไดใหสัตยาบันความตกลงแลว  โดยเริ่มมีการทําขอตกลงโดยไทย  สปป.ลาว และเวียดนาม  ใน

วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2542 และตอมาในป  2548 ประเทศพมา  กัมพูชา และจีน ก็เขารวมทําความ

ตกลง สืบคนจาก สํานักความรวมมือการคาและการลงทุน กรมการคาตางประเทศ , www.dft.go.th 

และธนาคารพัฒนาเอเชีย, www.adb.org 

 2 GMS Cross-Border Transport Agreement :  

 Article 34 The Contracting Parties undertake to promote multimodal 

transport operations via: 

  (a) to facilitate the cross-border transport of goods and People 

between and among the Contracting Parties; 

  (b) to simplify and harmonize legislation, regulations, procedures, and 

requirements relating to the cross-border transport of goods and People; and 

  (c) to promote multimodal transport. 
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3.1 ความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการ (The General Agreement on Trade in 

Services: GATS) 

 

 3.1.1 ความเปนมาของความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการ 

 จากการกําเนิดของความตกลงท่ัวไปวาดวยการคาและภาษีศุลกากร (General 

Agreement on Trade and Tariff GATT) เพ่ือท่ีจะเปนองคการระหวางประเทศท่ีทําหนาท่ีดูแล

ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศเปนองคกรท่ีสามตอจากธนาคารโลก (World Bank) และ

กองทุนเงินระหวางประเทศ  (International Monetary Fund หรือ IMF) โดยเริ่มแรกเปนความ

พยายามของสหประชาชาติ (United Nations หรือ UN) พรอมดวยประเทศมากกวา 50 ประเทศ

เพ่ือกอตั้งองคการการคาระหวางประเทศ (International Trade Organization หรือ ITO) โดยใน

ระหวางการเจรจาในสวนเนื้อหาของกฎบัตร ITO ในป ค.ศ. 1946 ประเทศผูรวมกอตั้ง 23 ประเทศได

เจรจาลดภาษีศุลกากรลง และมีความเห็นวาควรจะเรงเปดเสรีการคา จึงมีความเห็นวาควรท่ีจะรับ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวกับการคาบางขอของราง ITO ซ่ึงการตกลงท่ีจะลดภาษีศุลกากร และการตกลงท่ีจะ

รับกฎระเบียบทางการคาของ ITO บางขอในครั้งนั้น ถูกเรียกวา ความตกลงวาดวยการคาและภาษี

ศุลกากร อันเปนตนกําเนิดของ GATT ตอมาปรากฏวากฎบัตรของ ITO ไมสามารถบังคับใชได จึง

คงเหลือแตเพียง GATT เทานั้นท่ีเปนความตกลงพหุภาคีท่ีทําหนาท่ีดูแลการคาระหวางประเทศ 

 ขอตกลงภายใต GATT ไดมีการเจรจาตกลงอีกหลายรอบโดยการเจรจารอบสุดทายกอน

มีการกอตั้งองคการการคาโลก (World Trade Organization หรือ WTO) คือการเจรจารอบอุรุกวัย 

เริ่มท่ีเมืองปุนตา เดลเอสเต ประเทศอุรุกวัย ในวันท่ี 20 กันยายน ค.ศ. 1986 โดยการเจรจารอบนี้ถือ

เปนการเจรจาพหุภาคีท่ีมีเนื้อหาครอบคุลมกวางขวางท่ีสุด ไดมีการขยายขอบเขตการเจรจาการคา

ไปสูประเด็นใหมๆ เชน การคาบริการ และทรัพยสินทางปญญา โดยมีประเทศท่ีเขารวมการเจรจามาก

ท่ีสุดถึง 123 ประเทศ ซ่ึงการเจรจาเกือบลมเหลวหลายครั้ง และใชเวลาถึง 7 ปครึ่ง การเจรจาจึง

สิ้นสุด โดยประเทศสมาชิกทุกประเทศไดลงนามเห็นชอบในวันท่ี 15 เมษายน ค.ศ. 1994 ท่ีกรุงมารา

เคช ประเทศโมรอกโก ซ่ึงมีมติใหตั้งองคการการคาโลก และเปนท่ีมาของความตกลงท่ัวไปวาดวย

การคาในสาขาบริการ (General Agreement on Trade in Services หรือ GATS) อันเปนหนึ่งใน



61 

 

ขอตกลงภายใตองคการการคาโลก ซ่ึงเปนความพยายามครั้งแรกและครั้งสําคัญท่ีจะกอตั้งกฎระเบียบ

ท่ีบังคับใชภายใตการเจรจาพหุภาคี เพ่ือท่ีจะลดขอจํากัดของการคาระวางประเทศในสาขาบริการ3 

 ความตกลง GATS แบงออกเปน 6 ภาค ประกอบดวย 29 มาตรา โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

  ภาค I เปนขอบทวาดวยขอบเขตและคํานิยามของการคาบริการ (scope and 

definition) โดยในภาคนี้มีเพียงมาตรา 1 เทานั้นซ่ึงทําหนาท่ีกําหนดขอบเขตของความตกลง GATS 

วาครอบคลุมการใหบริการใดบาง 

  ภาค II วาดวยพันธกรณีและกฎระเบียบท่ัวไป (general obligations) โดยในภาค

นี้ประกอบดวยมาตรา 2 ถึงมาตรา 15 ซ่ึงถือวาเปนภาคท่ีมีนัยสําคัญเพราะเปนขอบทท่ีกําหนด

กฎระเบียบดานสารัตถะท่ีสมาชิก WTO จะตองปฏิบัติตาม อาจกลาวไดวาในภาค II นี้เปนการนํา

กฎเกณฑพ้ืนฐานของการคาสินคาจากความตกลง GATT 1947 มาปรับใชกับการคาบริการ ซ่ึง

ประกอบดวย  (1) การปฏิบัติตอสินคา (บริการ) จากประเทศสมาชิกอยางเทาเทียมกัน (Most-

Favored-Nation treatment: MFN)4 และขอยกเวน (MFN exemption) (2) หลักความโปรงใส 

(transparency) ท่ีกําหนดใหสมาชิก WTO ตองพิมพเผยแพรกฎระเบียบเก่ียวกับมาตรการทาง

การคาบริการตอสาธารณชน และแจงใหประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ทราบเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง รวมท้ัง

กําหนดใหมีหนวยงานทําหนาท่ีตอบขอซักถามเพ่ือใหขอมูลดานการคาบริการตามท่ีสมาชิกอ่ืนขอมา  

(3) ขอบทวาดวยกฎระเบียบภายในประเทศ (domestic regulation) (4) การใหความชวยเหลือ

ประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะในดานความสามารถในการแขงขัน  (5) การกําหนดใหสมาชิกตองจัด

ใหมีการเจรจาพหุภาคีเจรจาเพ่ือจัดทํามาตรการปกปองฉุกเฉิน (emergency safeguard 

measures) ภายในเวลา 3 ปหลังจากท่ีความตกลง GATS มีผลใชบังคับ 

  ภาค III เปนขอบทท่ีกําหนดกรอบวิธีในการจัดทําตารางขอผูกพันในการเปดเสรี

การบริการเปนรายสาขา ( specific commitments) เพ่ือใหสมาชิกสามารถเลือกเปดเสรีการคา

บริการในสาขาท่ีเห็นวามีความพรอมและเอ้ือประโยชนมากท่ีสุด โดยเปดโอกาสใหสมาชิก WTO 

เจรจาทวิภาคีเพ่ือตอรองแลกเปลี่ยนผลประโยชนในการเปดเสรีการคาบริการและใหนําผลการเจรจา

มาบัญญัติในตารางขอผูกพัน ซ่ึงมีลักษณะเปนขอผูกพันเฉพาะท่ีจะมีผลใชบังคับกับสมาชิกท่ีเปน

                                           

 3 พรเทพ เบญญาอภิกุล, GATS  ความตกลงวาดวยการคาบริการ , โครงการ WTO 

Watch (จับกระแสองคการคาโลก),  (กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2548), 

น.23-26.  

 4 หลักการประติบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับความอนุเคราะหยิ่ง 
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เจาของตารางขอผูกพันเทานั้น สงผลใหตารางขอผูกพันของแตละสมาชิกมีระดับการเปดเสรีการคา

บริการท่ีแตกตางกันออกไป โดยถือวาเปนแนวปฏิบัติในทํานองเดียวกับท่ีภาคี GATT ไดเคยใชในการ

เจรจาแลกเปลี่ยนการลดภาษีนําเขาในกรณีการคาสินคา 

  ภาค IV เปนขอบทวาดวยการเปดเสรีแบบกาวหนาเปนลําดับ (progressive 

liberalization) อันเปนผลเนื่องจากการเปดเสรีการคาบริการภายใตการเจรจารอบอุรุกวัยมีผลในทาง

ปฏิบัติอยางจํากัด จําเปนตองผลักดันใหมีการเปดเสรีมากข้ึนในการเจรจารอบตอไป ในการนี้จึงได

ระบุในมาตรา 19 วาสมาชิกตองเขารวมการเจราจารอบตอๆ ไป ซ่ึงจะเริ่มตนในเวลาไมชากวา 5 ป

นับจากท่ี WTO มีผลใชบังคับ เพ่ือหาทางลดหรือขจัดผลกระทบจากมาตรการตางๆ ท่ีมีผลตอการคา

บริการ และเพ่ือใหมีการเปดตลาดท่ีมีประสิทธิภาพและบรรลุระดับการเปดเสรีท่ีเพ่ิมข้ึนแบบกาวหนา

เปนลําดับ 

  ภาค V เปนขอบทท่ีกําหนดเก่ียวกับการจัดตั้งองคกร (institutional provisions) 

เพ่ือเปนกลไกยุติขอพิพาทในกรณีท่ีมีความขัดแยงในการปฏิบัติตามขอบทของ GATS โดยดําเนินการ

ผานองคกรยุติขอพิพาทของ WTO นอกจากนั้น ในมาตรา 24 ไดจัดตั้งคณะมนตรีสําหรับการคา

บริการ (Council for Trade in Services) เพ่ืออํานวยความสะดวกแกการดําเนินการ และสงเสริม

วัตถุประสงคของความตกลงนี้ 

  ภาค VI เปนขอบทท่ีกําหนดคําจํากัดความตางๆ ท่ีใชใน GATS 

 จะเห็นไดวา ในขณะท่ีความตกลง GATS เปนการวางกรอบขอบทท่ัวไปท่ีเก่ียวกับ

การคาบริการ แตสาระสําคัญของการเปดเสรีการคาบริการในแตละสาขาจะถูกนํามากําหนดในขอ

ผูกพันเฉพาะท่ีปรากฏในตารางขอผูพันของแตละประเทศสมาชิก WTO โดยสมาชิกแตละประเทศจะ

นําการบริการในสาขาท่ีเห็นวามีความพรอมและเอ้ือประโยชนในประเทศของตนไดตามความ

เหมาะสม ท้ังนี้โดยการเปดเสรีในภาคบริการใดอาจเปนผลจากการพิจารณาวา เม่ือเปดแลวจะมี

ประโยชนสูงสุดในการพัฒนาประเทศของตนก็ได ท่ีผานมาพบวาการเปดเสรีขางตนจะใหความสําคัญ

ตอการบริการในสาขาโครงสรางพ้ืนฐาน ซ่ึงเปนการริเริ่มเปดเสรีเองโดยมิใชเปนแรงกดดันจาก

ตางประเทศเทศ เนื่องจากการบริการเหลานี้จะมีผลทางตรงหรือทางออมตอการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานภายในประเทศ หรือเปนการเปดเสรีเพ่ือสงเสริมใหมีการลงทุนจากตางประเทศ นอกจากนั้น 

การเปดเสรีการคาบริการอาจเปนผลจากการตอรองแลกเปลี่ยนผลประโยชนในการเปดเสรีก็ได5 

                                           

 5 บัณฑิต หลิมสกุล , องคการการคาโลก  (WTO) ในบริบทของเศรษฐกิจท่ีไรพรมแดน . 

(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553), น. 544-546. 
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 ท้ังนี้ เนื่องจากการใหบริการมีความซับซอน มีหลากหลายรูปแบบตามลักษณะและ

ประเภทของบริการท่ีมีธรรมชาติท่ีแตกตางกันไป ดังนั้น เพ่ือให GATS มีขอบเขตครอบคลุมการคา

บริการอยางครบถวน จึงจําเปนตองบัญญัติการจําแนกรูปแบบหรือวิธีการคาบริการเพ่ือรองรับรูปแบบ

การใหบริการท่ีแตกตางตามความเหมาะสมของการบริการแตละประเภท ดังนี้  

  Mode 1 เปนการใหบริการขามพรมแดน (cross-border supply) หมายถึงการ

สงการบริการขามพรมแดนระหวางประเทศสมาชิก WTO โดยไมมีการเคลื่อนยายปจจัยการผลิตและ

ผูบริโภค ดังนั้นผูใหและผูรับบริการสามารถอยูคนละประเทศ เชน การขนสงทางทะเลหรือทางอากาศ 

นอกจากนี้การใหบริการขามพรมแดนนี้บางบริการเปนผลจากพัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

และสารสนเทศท่ีสามารถแยกและเก็บการบริการท่ีถูกจัดสรางข้ึนลงในสื่อกลางเพ่ือสงใหผูรับบริการ 

ไมวาจะอยู ณ จุดใดของโลก  เชน การศึกษาทางไกล การใหคําปรึกษาทางกฎหมาย การตลาดหรือ

การวางแผนทางธุรกิจ รวมท้ังการบริการภายในบริษัท (intra firm) ท่ีตั้งอยูคนละสถานท่ี 

  Mode 2 เปนการใหบริการท่ีตองเคลื่อนยายผูบริโภค (consumption abroad) 

ซ่ึงเปนรูปแบบการใหบริการท่ีเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับสถานท่ีของผูใหบริการ และโดยท่ีในความเปน

จริงไมสามารถโยกยายสถานท่ีดังกลาวได จึงตองอาศัยการเคลื่อนยายผูบริโภคไปยังถานท่ีดังกลาว

แทน การใหบริการประเภทนี้ผูบริโภคตองเดินทางไปรับบริการในประเทศอ่ืน เชน การทองเท่ียว การ

เดินทางไปรับบริการดานสุขภาพ หรือการไปศึกษาตอตางประเทศ 

  Mode 3 เปนการใหบริการท่ีตองมีการจัดตั้งสาขาธุรกิจเพ่ือใหบริการกับผูบริโภค

ในประเทศอ่ืน (commercial presence) ดังนั้นการใหบริการใน Mode 3 นี้จะเก่ียวเนื่องกับการเขา

ไปลงทุนตั้งหนวยธุรกิจในอีกประเทศหนึ่ง เพ่ือสรางงานบริการใหกับผูซ้ือบริการในการประเทศนั้นๆ 

อยางใกลชิด การใหบริการใน Mode 3 นี้ ไดแก การลงทุนเพ่ือตั้งหรือซ้ือหุนรานขายสงหรือขายปลีก

ขนาดใหญในตางประเทศ 

  Mode 4 เปนการใหบริการท่ีตองเคลื่อนยายผูใหบริการเพ่ือมาใหบริการใน

ประเทศผูรับบริการ โดยจะแตกตางจาก Mode 3 เพราะเปนการเคลื่อนยายตัวบุคคลผูใหบริการ 

(presence of natural persons) เปนการชั่วคราวโดยไมจําเปนตองมีการจัดตั้งสาขาธุรกิจ โดยจะ

เนนการท่ีผูใหบริการจากประเทศหนึ่งเขาไปขายบริการในอาชีพหรือวิชาชีพในสาขาบริการตางๆ ใน

อีกประเทศหนึ่งเปนการชั่วคราว6 

 

 

                                           

 6 เพ่ิงอาง, น. 553-554. 
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 3.1.2 หลักการท่ีสําคัญของความตกลงท่ัวไปวาดวยบริการ  

 

  3.1.2.1 หลักการไมเลือกปฏิบัติ (Non - Discrimination) 

  เพ่ือไมใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบทางการคาซ่ึงจะสงผลใหเกิดการเบี่ยงเบน

ทางการคาท่ีไมเปนไปตามกลไกตลาด จึงมีการกําหนดใหภาคีตองใชมาตรการทางการคาโดยเสมอ

ภาคอยางไมเลือกปฏิบัติ ภายใตหลักการสําคัญ 2 หลัก คือ หลักการประติบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับความ

อนุเคราะหยิ่ง (Most - Favoured Nation Treatment: MFN) และหลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติ 

(Nation Treatment: NT) 

 

   (1) หลักการประติบัติเย่ียงชาติท่ีไดรับความอนุเคราะหย่ิง (Most - 

Favoured Nation Treatment: MFN) 

   ขอตกลง  GATS ไดกําหนดหลักการประติบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับความ

อนุเคราะหยิ่งไวในมาตรา 27 โดยมีสาระสําคัญวา ประเทศสมาชิก WTO จะตองใหการปฏิบัติโดย

ทันที (immediately) และปราศจากเง่ือนไข  (unconditionally) ตอบริการและตอผูใหบริการของ

ประเทศสมาชิกอ่ืน  ในการปฏิบัติท่ีเปนคุณไมนอยกวาท่ีตนไดใหแกบริการและผูใหบริการท่ีคลายกัน

ของประเทศอ่ืนใด หรือกลาวไดวา  ประเทศสมาชิกจะตองใหการปฏิบัติตอบริการและผูใหบริการจาก

ประเทศสมาชิกอ่ืนๆ อยางเทาเทียมกัน ในลักษณะท่ีไมเปนการเลือกปฏิบัติ (non discrimination) 

                                           
7GATS Article II : Most-Favoured-Nation Treatment 

 1. With respect to any measure covered by this Agreement, each Member 

shall accord immediately and unconditionally to services and service suppliers of any 

other Member treatment no less favourable than that it accords to like services and 

service suppliers of any other country. 

 2. A Member may maintain a measure inconsistent with paragraph 1 

provided that such a measure is listed in, and meets the conditions of, the Annex on 

Article II Exemptions. 

 3. The provisions of this Agreement shall not be so construed as to 

prevent any Member from conferring or according advantages to adjacent countries 

in order to facilitate exchanges limited to contiguous frontier zones of services that 

are both locally produced and consumed. 
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   เนื่องจากความเปนจริงท่ีวา  ประเทศสมาชิกแตละประเทศยอมมีสภาพทาง

เศรษฐกิจและความพรอมในการเปดเสรีการคาบริการแตกตางกันออกไป ดวยเหตุนี้ในขอตกลง  GATS 

จึงใหสิทธิแกประเทศสมาชิก  WTO ในการยื่นขอยกเวนจากการปฏิบัติตามหลัก  MFN ได โดยถือเปน

ความจําเปนภายในรัฐ ซ่ึงประเทศท่ีขอยกเวนจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีไดกําหนดไวในภาคผนวกวา

ดวยการยกเวน  (Annex on Article II Exemption) โดยตองระบุสาขาบริการท่ีประสงคจะยกเวนไว

ในรายการขอยกเวน  (exemption list) และใหถือวาภาคผนวกวาดวยการยกเวนเปนสวนหนึ่งของ

ขอตกลง GATS นี้ดวย แตขณะเดียวกันก็ไมประสงคจะใหนําขอยกเวนนี้มาใชอางเปนเหตุผลเพ่ือการ

ยกเวนจากหลัก MFN ตลอดไป จึงกําหนดใหมีการทบทวนถึงความจําเปนในการขอยกเวนจากหลักนี้  

และหากจะใชบังคับมากกวา  5 ป ก็ตองถูกทบทวนใหมโดยคณะมนตรีการคาบริการ  (Council of 

Trade in Services) ท้ังนี้ การขอยกเวนจะกระทําเกิน  10 ปไมได การทบทวนความจําเปนในการยื่น

ขอยกเวนนั้น ก็เพ่ือพิจารณาวาเง่ือนไขท่ีเปนเหตุใหยกเวนไดนี้ยังมีอยูหรือไม  และมีความจําเปนมาก

นอยเพียงใดในการไดรับการยกเวน  ดังนั้นการใชขอยกเวนจึงเปนการขอยกเวนไดชั่วคราวเทานั้น  ไม

สามารถขอยกเวนไดตลอดไป  และเม่ือครบตามกําหนดระยะเวลาในการขอยกเวนจากพันธกรณี

ดังกลาวแลว  ประเทศสมาชิกก็ตองกลับมาปฏิบัติตามพันธกรณีในหลักการประติบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับ

ความอนุเคราะหยิ่งตอไป 

 

   (2) หลักการประติบัติเย่ียงคนชาติ ( Nation Treatment: NT) 

   หลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติ  (National Treatment) บัญญัติอยูใน

ขอตกลง GATS ภาคท่ี 3 (Part III) ขอผูกพันเฉพาะ  (Specific Commitments) มาตรา 178 ซ่ึงมี

                                           
8 GATS Article XVII : National Treatment 

 1. In the sectors inscribed in its Schedule, and subject to any conditions 

and qualifications set out therein, each Member shall accord to services and service 

suppliers of any other Member, in respect of all measures affecting the supply of 

services, treatment no less favourable than that it accords to its own like services 

and service suppliers.10 

 2. A Member may meet the requirement of paragraph 1 by according to 

services and service suppliers of any other Member, either formally identical 

treatment or formally different treatment to that it accords to its own like services 

and service suppliers. 
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หลักการวาประเทศสมาชิกจะตองผูกพันในการใหการปฏิบัติตอบริการหรือผูใหบริการท้ังบุคคล

ธรรมดาและนิติบุคคลของประเทศสมาชิกอ่ืนใดท่ีเขามาประกอบธุรกิจการคาบริการในประเทศตนไม

ดอยไปกวาท่ีไดใหแกบริการหรือผูใหบริการท่ีเปนคนชาติตน เวนแตจะไดมีการระบุเง่ือนไขในตาราง

ขอผูกพันไวเปนอยางอ่ืน 

   หลักการประติบัติเยี่ยงคนชาตินี้  เปนขอปฏิบัติภายในประเทศตอการคา

บริการของตางประเทศท่ีเขามาในประเทศ  โดยตองใหการปฏิบัติอยางเดียวกันกับการคาบริการ

ภายในของประเทศนั้นๆ  ไมวาจะเปนการเรียกเก็บภาษี  การออกกฎ  ระเบียบภายในซ่ึงตองใชบังคับ

อยางเสมอภาค  กลาวคือ  ตองใหการปฏิบัติตอคนชาติของประเทศสมาชิกอ่ืนอยางเดียวกัน จะให

ประโยชนตอการคาบริการภายในประเทศของตนมากกวาไมได 

   อยางไรก็ตาม  ประเทศสมาชิกอาจมีมาตรการท่ีใชบังคับกับผูใหบริการ

ตางชาติท่ีแตกตางไปจากผูใหบริการในประเทศตนไดโดยตองระบุมาตรการท่ีไมสอดคลองกับหลักการ

ประติบัติเยี่ยงคนชาติไวในตารางขอผูกพันเฉพาะของตน 9 การระบุยกเวนดังกลาวเปนการเปดโอกาส

ใหประเทศสมาชิกกําหนดขอผูกพันเฉพาะของตนจากการเจรจาระหวางกันเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิทธิในการ

ปฏิบัติท่ีแตกตางออกไปจากท่ีใหกับคนชาติของตนโดยการระบุเง่ือนไขดังกลาวไวในตารางขอผูกพัน

เฉพาะ แตการปฏิบัติท่ีแตกตางนั้นจะตองไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในการแขงขันท่ีเปน

ประโยชนตอบริการหรือผูใหบริการของตนมากกวาท่ีมีตอบริการหรือผูใหบริการท่ีเหมือนกันของ

ประเทศสมาชิกอ่ืน 

 

  3.1.2.2 หลักการเขาสูตลาด  

  หลักการเขาสูตลาด  (Market Access) กําหนดไวตามมาตรา  16 ของขอตกลง 

GATS วาประเทศสมาชิกท้ังหลายจะตองกําหนดเง่ือนไขของการเขาสูตลาดท่ีเก่ียวเนื่องกับรูปแบบ

                                                                                                                         

 3. Formally identical or formally different treatment shall be considered 

to be less favourable if it modifies the conditions of competition in favour of services 

or service suppliers of the Member compared to like services or service suppliers of 

any other Member. 

 9 GATS Article XX : Schedules of Specific Commitments 

 2. Measures inconsistent with both Articles XVI and XVII shall be inscribed 

in the column relating to Article XVI. In this case the inscription will be considered to 

provide a condition or qualification to Article XVII as well. 
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ของการใหบริการท้ัง 4 รูปแบบ ตามมาตรา 1 ดังท่ีไดกลาวแลวขางตน โดยตองกําหนดไวในตารางขอ

ผูกพันเฉพาะของประเทศสมาชิก เพ่ือใหประเทศสมาชิกปฏิบัติตอบริการและผูใหบริการของประเทศ

สมาชิกอ่ืนใด  ท่ีเปนการปฏิบัติท่ีเปนคุณไมยิ่งหยอนไปกวาการปฏิบัติท่ีใหภายใตขอกําหนด ขอจํากัด

และเง่ือนไขตามท่ีไดตกลงกัน และระบุไวในตารางขอผูกพันเฉพาะ  

  นอกจากนี้  หากประเทศสมาชิกใดไดผูกพันในการเขาสูตลาดเก่ียวกับการใหบริการ

ผานรูปแบบของการใหบริการในรูปแบบของการใหบริการจากดินแดนของประเทศสมาชิกหนึ่งสู

ดินแดนของประเทศสมาชิกอ่ืน  (Mode 1 คือ Cross border supply) ประเทศสมาชิกตองอนุญาต

ใหมีการเคลื่อนยายของทุน  หากการเคลื่อนยายทุนเปนสวนจําเปนสําหรับการคาบริการ  และหาก

ประเทศสมาชิกใดไดผูกพันการเขาสูตลาดในรูปแบบการใหบริการโดยผูใหบริการของประเทศสมาชิก

หนึ่งเขามาประกอบธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคลของประเทศสมาชิกนั้นในดินแดนของประเทศ

สมาชิกตน (Commercial presence) ประเทศสมาชิกนั้นจะตองผูกพันในการอนุญาตใหมีการโอน

ทุนท่ีเก่ียวของเขามาในดินแดนของตนไดดวย  

  การเขาสูตลาดจึงเปนการเปดตลาดของประเทศสมาชิกหนึ่งใหแกประเทศสมาชิก

อ่ืนไดเขามาประกอบธุรกิจในดินแดนของประเทศสมาชิกตามสาขาบริการและเง่ือนไขการเขาสูตลาด

ท่ีกําหนดไวในตารางขอผูกพันเฉพาะ  ท้ังนี้ ขอตกลง GATS มาตรา 16 วรรค 2 ไดระบุถึงมาตรการท่ี

เปนการกีดกันการเขาสูตลาดคาบริการ  6 ประการ ซ่ึงประเทศสมาชิกไมสามารถท่ีจะใชไดถาไมได

ระบุไวอยางชัดแจงในตารางขอผูกพันเฉพาะ ดังนี้ 

   1) การจํากัดจํานวนของผูใหบริการ  (Service Suppliers) ไมวาจะอยูในรูป

ของการกําหนดจํานวนโควตา (Numerical Quotas) การผูกขาด (Monopolies) ผูใหบริการแตเพียง

ผูเดียว (Exclusive Service Suppliers) หรือขอกําหนดแหงความจําเปนทางเศรษฐกิจ  (The 

Requirement of an Economic Needs Test) 

   2) การจํากัดมูลคารวมของธุรกรรมของการคาบริการหรือสินทรัพย ในรูป

ของการกําหนดจํานวนโควตา  (Numerical Quotas) หรือขอกําหนดแหงความจําเปนในทาง

เศรษฐกิจ 

   3) การจํากัดมูลคาจํานวนรวมของการคาบริการ  (Total Number of 

Service Operations) หรือปริมาณรวมท้ังหมดของผลผลิตท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจบริการ  

(Quantity of Service Output) ในรูปของการกําหนดโควตาหรือขอกําหนดแหงความจําเปนในทาง

เศรษฐกิจ 
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   4) การจํากัดจํานวนผูประกอบการท่ีเปนบุคคลธรรมดาท่ีอาจถูกวาจางใน

สาขาบริการใดโดยเฉพาะ หรือผูใหบริการอาจวาจางมาและเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญในการประกอบ

การคาบริการสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ หรือขอกําหนดแหงความจําเปนในทางเศรษฐกิจ 

   5) การจํากัดหรือกําหนดประเภทของนิติบุคคล  (Legal Entity) หรือการรวม

ลงทุน (Joint - Venture) ซ่ึงผูใหบริการไดใหบริการผานนิติบุคคลนั้น 

   6) การจํากัดการรวมลงเงินทุนหรือการลงทุนของคนตางดาว  (Foreign 

capital or investment) ในลักษณะของการจํากัดสัดสวนการถือหุนสูงสุดของชาวตางชาติ หรือ

จํากัดมูลคารวมของการลงทุนจากปจเจกบุคคลหรือโดยรวมของชาวตางชาติ 

  ดังนั้น  หากประเทศสมาชิกจะกําหนดขอจํากัดการเขาสูตลาดในการคาบริการไว  ก็

ตองระบุไวใหชัดแจงในตารางขอผูกพันเฉพาะ  มิฉะนั้น ขอจํากัดท่ีเขาลักษณะขางตนอาจกลายเปน

การกีดกัดการคาบริการได  อยางไรก็ดี  หากประเทศสมาชิกประสงคจะปกปองสาขาบริการใดหรือ

รูปแบบการใหบริการรูปแบบใด  ก็อาจทําไดดวยการไมนํามากําหนดไวในตารางขอผูกพันเฉพาะ ใน

กรณีเชนนี้ประเทศสมาชิกยังคงมีสิทธิท่ีจะมีกฎหมายหรือมาตรการภายในท่ีเปนการหามหรือจํากัด

การประกอบธุรกิจได  หากขอหามหรือจํากัดนั้นไมเขาขายเปนการกีดกันการคาลักษณะใดลักษณะ

หนึ่งใน 6 ประการขางตน10 

 

   3.1.2.3 การกําหนดกฎระเบียบภายใน 11 

  นอกเหนือจากพันธกรณีในการไมเลือกปฏิบัติ (ตามหลัก MFN ภายใตมาตรา 2 

และตามหลัก NT ภายใตมาตรา 17) และการเปดตลาดตามมาตรา 16 แลว ความตกลง GATS ยังได

บัญญัติขอบทวาดวยการกําหนดกฎระเบียบภายในประเทศท่ีเก่ียวกับการคาบริการในมาตรา 6 เพ่ือ

ปองกันมิใหมีการนํากฎระเบียบภายในมาบิดเบือนเพ่ือใชเปนมาตรการในการปกปองผูใหบริการ

ภายในหรือกีดกันการบริการจากตางประเทศ อยางไรก็ตาม ประเด็นเก่ียวกับกฎระเบียบภายในเปน

ประเด็นท่ีละเอียดออนทางการเมือง เนื่องจากทุกประเทศตางยึดถือเปนประเพณีปฏิบัติวากฎระเบียบ

ภายในเปนสวนหนึ่งของอํานาจอธิปไตย ดังนั้น การเขาไปแทรกแซงอํานาจของรัฐในการกําหนด

กฎระเบียบภายในจึงเปนประเด็นท่ีตองกระทําอยางระมัดระวังเพ่ือมิใหไปทําลายความสมดุลระหวาง

                                           

 10 ประสิทธิ์ เอกบุตร, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ  เรื่อง ผลการบังคับใชพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ .ศ. 2542, (กรุงเทพมหานคร  : สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548), น. 67. 

 11 บัณฑิต หลิมสกุล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 5, น. 696-711. 
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การเปดเสรีทางการคาและการคุมครองประโยชนของสาธารณชน ดังนั้น ขอบทในมาตรา 6 ของความ

ตกลง GATS จึงตองยกรางโดยมิใหไปกระทบกับอํานาจอธิปไตยภายในมากเกินไป แตในขณะเดียวกัน

ก็ตองมิใหมีการบิดเบือนกฎระเบียบภายในมาใชเปนมาตรการปกปองหรือกีดกันการบริการ 

  กฎระเบียบภายในมีนัยสําคัญตอการเปดเสรีการคาบริการ เนื่องจากการเปดเสรี

การคาบริการในบริบทเศรษฐกิจระหวางประเทศมีลักษณะแตกตางไปจากการเปดเสรีการคาสินคา 

ท้ังนี้เพราะการบริการไมสามารถเห็นหรือจับตองได (immaterial and invisibility of trade in 

service) ดังนั้น การตรวจสอบการคาบริการท่ีขามพรมแดนจึงไมสมารถทําไดในทางปฏิบัติ สงผลให

การใชมาตรการ ณ พรมแดน (border measures) เพ่ือจํากัดการนําเขาการบริการจากตางประเทศมี

ผลเพียงเล็กนอย ประกอบกับการใหบริการสามารถทําไดหลากหลายรูปแบบ ท้ังท่ีอาจแฝงมากับ

สินคาหรือใหบริการโดยการเคลื่อนยายปจจัยการผลิตซ่ึงอาจเปนผูใหบริการหรือผูบริโภคก็ได และยัง

รวมถึงการใหบริการผานการลงทุนจากตางประเทศดวย ดังนั้น การควบคุมการนําเขาการบริการจาก

ตางประเทศจึงมีความซับซอนมากกวาในกรณีการคาสินคา เพราะตองเปนการควบคุมท้ังการบริการท่ี

แฝงอยูในสินคา (service per se) และควบคุมปจจัยการผลิต (service providers) ดวย ซ่ึงจะ

แตกตางจากการนําเขาสินคาจากตางประเทศ (trade in goods) ท่ีเนนการใชมาตรการ ณ พรมแดน

เปนหลัก ดวยเหตุนี้รัฐจึงหันมาใชวิธีการออกกฎระเบียบภายในเพ่ือควบคุมและกํากับดูและการคา

บริการแทนการใชมาตรการ ณ พรมแดนเหมือนในกรณีของการนําเขาสินคา โดยรัฐจะออก

กฎระเบียบภายในเพ่ือการควบคุมการคาบริการ ณ จุดท่ีมีการแลกเปลี่ยนทางการคาซ่ึงอยู

ภายในประเทศ จึงเทากับเปนการควบคุมท้ังการบริการและผูใหบริการไปพรอมๆ กัน 

  ดวยความซับซอนของกฎระเบียบภายในท่ีใชควบคุมการคาบริการสงผลใหการ

วิเคราะหวากฎระเบียบภายในมีวัตถุประสงคท่ีชอบธรรมในการปฏิบัติตามนโยบายภายในประเทศ 

หรือกฎระเบียบภายในใดท่ีเปนการปกปองโดยแอบแฝง จะเปนสิ่งท่ีทําไดยากมากข้ึน ยิ่งไปกวานั้นใน

หลายกรณีท่ีแมจะเปนกฎระเบียบภายในท่ีมีวัตถุประสงคท่ีชอบธรรมและมิไดมีการใชอยางเลือก

ปฏิบัติแตก็อาจสงผลใหเปนอุปสรรคตอการเปดเสรีทางการคาบริการได 

  มาตรการทางการคาท่ีเปนอุปสรรคตอการเปดเสรีทางการคาบริการแบงไดเปน 4 

ประเภท ดังนี้ 

   (1) มาตรการทางการคาท่ีมีผลตอการจํากัดจํานวนผูใหบริการในลักษณะ

เดียวกับการใชโควตาจํากัดจํานวนสินคานําเขา หรือหามมิใหผูใหบริการจากตางชาติเขามาดําเนิน

กิจกรรมในประเทศของตน 

   (2) มาตรการทางภาษีหรือการเรียกเก็บคาธรรมเนียมผูใหบริการจากจาก

ตางประเทศ สงผลใหการบริการจางประเทศมีราคาแพงกวาการบริการภายใน 
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   (3) มาตรการท่ีเก่ียวกับมาตรฐานหรือการออกใบอนุญาตประกอบการแกผูให

บริการจากตางประเทศ 

   (4) มาตรการทางการคาท่ีสรางความลําบากตอผูใหบริการจากตางประเทศ

ในการขอเชื่อมตอเพ่ือใชโครงสรางพ้ืนฐาน (discriminatory access to distribution network) 

หรือเอ้ือประโยชนใหกับผูใหบริการภายในมากกวา 

  ในมาตรา 6 ของความตกลง GATS ไดวางหลักในวรรคหนึ่งวา ในการใช

กฎระเบียบภายในประเทศนั้น จะตองใชอยางสมเหตุผล เปนกลางอยางมีหลักเกณฑและไมลําเอียง 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนําหลักในวรรคหนึ่งนี้ทําหนาท่ีเปนแนวทางในการตีความในวรรคอ่ืนๆ 

อยางไรก็ตาม เปนท่ีนาสังเกตวาหลักนี้ใชบังคับกับสาขาของการบริการท่ีไดกําหนดในตารางขอผูกพัน

เฉพาะเทานั้น 

  กําหนดใหตองแจงผลการตัดสินเก่ียวกับการขออนุญาตตอผูยื่นคําขอภายใน

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมและมีสิทธิทราบความคืบหนาของการขออนุญาต แสดงถึงความโปรงใสและการ

ปฏิบัติตามข้ันตอนอันถูกตองตามกฎหมายและตามหลักแหงความยุติธรรม (due process of law) 

รวมท้ังตองเปดโอกาสใหผูท่ีไดรับผลกระทบจากการบังคับใชกฎระเบียบภายในท่ีมีผลตอการคา

บริการ สามารถอุทธรณคําสั่งทางปกครองท่ีมีผลตอการคาบริการได เพ่ือปองกันการบิดเบือน

กฎระเบียบภายในจนกลายเปนเครื่องมือปกปองการบริการหรือผูใหบริการภายในหรือกีดกันการ

บริการหรือผูใหบริการจากภายนอก 

  เนื่องจากมาตรา 6 เปนขอบทท่ียกรางยังไมเสร็จสิ้นหรือมีลักษณะเปนเพียงบท

เฉพาะกาล 12 ดังนั้น มาตรา 6 จึงตองกําหนดใหคณะมนตรีสําหรับการคาบริการ ( Council for 

Trade in Services: CTS) พัฒนากฎระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป เพ่ือปองกันมิใหกฎระเบียบภายใน

กลายเปนอุปสรรคทางการคาบริการมากกวาท่ีควรจะเปน (unduly constitute a barrier to trade 

in services) โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนเครื่องมือท่ีชวยปองกันมิใหมีการนํากฎระเบียบภายในมาถูก

บิดเบือนจนทําใหขอผูกพันในตารางเปดเสรีจนไมมีผลในทางปฏิบัติ และเปนการพยายามสราง

มาตรฐานในการกําหนดกฎระเบียบภายใน โดยกําหนดตัวอยางของเง่ือนไขท่ีจะใชเปนแนวทางในการ

กําหนดกฎเกณฑระหางประเทศ อาทิ (เอ) ตั้งอยูบนกฎเกณฑท่ีเปนกลางและโปรงใส (บี) ไมเปนภาระ

                                           

 12 Mattoo, Aaditya, and Sauvé, Pierre, "Part I: Introduction-1. Domestic 

regulation and service trade liberalization: key issues", In Mattoo, Aaditya, and Sauvé, 

Pierre, Domestic regulation and service trade liberalization. p.3, (Washington, D.C.: 

Copublication of the World Bank and Oxford University Press, 2003). 
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มากเกินท่ีจําเปนในการประกันคุณภาพของการบริการ และ (ซี) ในกรณีของการออกใบอนุญาต 

จะตองไมกลายเปนการจํากัดการใหบริการในตัวเอง 

 

 3.1.3 ความพยายามในการเปดเสรีการการคาบริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

 ในความตกลง GATS มีสาขาบริการขนสงทางทะเลระหวางประเทศ  ท่ีประกอบไปดวย

สามสาขาบริการหลัก  (three pillars) คือบริการขนสงสินคาทางทะเลระหวางประเทศ 

(International maritime transport) บริการเสริมอ่ืนๆ (Maritime auxiliary services) และ สิทธิ

ในการเขาใชบริการทาเรือ (Access to and use of port services) ซ่ึงหลายประเทศมีขอผูกพันเปด

เสรีการคาบริการสาขาหลักเหลานี้แลว อยางไรก็ตามในชวงทายของการเจรจารอบอุรุกวัย ซ่ึงเปนการ

เจรจาของกลุมผูเชี่ยวชาญพิเศษ คือกลุมเจรจาบริการการขนสงทางทะเล (Negotiation Group on 

Maritime Transport Services : NGMTS) ประเทศออสเตรเลีย ไดมีขอเสนอแนะใหเพ่ิมสาขา 

"บริการหลายรูปแบบ" ( multimodal services) เปนสาขาบริการหลักท่ีสี่ ( fourth pillar) ซ่ึงในการ

เจรจาของกลุมเจรจาบริการการขนสงทางทะเลดังกลาว แสดงใหเห็นวาการขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบมีกฎเกณฑท่ีหลากหลาย และมีความเก่ียวของกับสาขาบริการ และกิจกรรมอ่ืนๆ เชน การ

ขนสงทางถนน ทางราง เปนตน ทําใหการบริการนี้มีความหมายไปไกลกวาบริการขนสงทางทะเล จึงมี

เพียงบางประเทศเทานั้นท่ีมีขอผูกพันเปดเสรีบริการสาขาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบไวในตารางขอ

ผูกพันของ GATS13 

 

 3.1.4 พันธกรณีของไทยเกี่ยวกับการคาบริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

 ประเทศไทยไดมีขอผูกพันเก่ียวกับการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบไวในหมายเหตุทาย

ตารางขอผูกพันเฉพาะสาขาการขนสงทางทะเลวา 

 "1. ในกรณีท่ีตารางขอผูพันนี้ไมครอบคลุมบริการการขนสงทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ํา

ภายในประเทศ และบริการเสริมท่ีเก่ียวของไวอยางครบถวน ก็ใหผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบสามารถเชา 14 รถบรรทุก รถไฟ หรือเรือลําเลียง  และอุปกรณท่ีเก่ียวของ  เพ่ือวัตถุประสงคใน

                                           

 13 Organization for Economic Co-operation and Development, 

"Information related to the WTO and maritime transport services," Retrieved on  

15 march 2014, from http://www.oecd.org 

 14  ในขอผูกพันเฉพาะใชคําวา "rent or lease" ซ่ึงแสดงใหเห็นวาจะเปนการเชาระยะ

สั้นหรือระยะยาวก็ได 
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การสงสินคาตอไปภายในประเทศ หรือสามารถเขาถึงและใชรูปแบบการขนสงเหลานี้สําหรับกิจกรรม

ท่ีตอเนื่อง บนขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีชอบดวยเหตุผลและไมเลือกปฏิบัติเพ่ือวัตถุประสงคในการ

ดําเนินการของผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

  2. 'ขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีชอบดวยเหตุผลและไมเลือกปฏิบัติ ' หมายความวา เพ่ือ

วัตถุประสงคในการประกอบการของผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ผูประกอบการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบสามารถจัดการขนสงสินคาในเวลาอันควร อันรวมถึงการใหความสําคัญกับ

สินคานั้นมากกวาสินคาอ่ืนๆ ท่ีมาถึงทาเรือในภายหลัง15 

 จากหมายเหตุทายตารางขอผูกพัน เปนการแสดงใหประเทศสมาชิก WTO เห็นวา

ผูประกอบการขนสงหรือขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบของประเทศสมาชิกสามารถเขามาประกอบ

กิจการขนสงตอเนื่องตอภายในประเทศไทยได เพ่ือใหการดําเนินการขนสงลุลวง แตก็ตองอยูภายใต

ขอกําหนดและเง่ือนไขของประเทศไทย ซ่ึงประเทศไทยรับรองวาขอกําหนดและเง่ือนไขนี้เปนเง่ือนไข

ท่ีชอบดวยเหตุผลและไมเลือกปฏิบัติ แตอยางไรก็ตาม สําหรับประเทศไทยการขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบยังคงเปนสาขาบริการท่ียังไมมีการเปดเสรีเพราะไมใชสาขาท่ีกําหนดไวใน ตารางขอผูกพันคง

เปนเพียงหมายเหตุไวทายตารางขอผูกพันเทานั้น 

 

 

 

                                           

 15 1. Where road, rail, inland waterways and related auxiliary services are 

not otherwise fully covered in this schedule, a multimodal transport operator shall 

have the ability to rent or lease trucks, railway carriages or barges, and related 

equipment, for the purpose of inland forwarding of cargoes, or have access to and 

use of these forms of multimodal activities on reasonable and non-discriminatory 

terms and conditions for the purpose of carrying out multimodal transport 

operations.   

 2. "Reasonable and non-discriminatory terms and conditions" means, for 

the purpose of multimodal transport operations, the ability of multimodal transport 

operator to arrange for the conveyance of its merchandise on a timely basis, 

including priority over other merchandise which enter the port at a later date. 
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3.2 กรอบความตกลงวาดวยบริการของอาเซียน  (ASEAN Framework Agreement on 

Service: AFAS)  

 

 3.2.1 ความเปนมา 

4 เนื่องจาก 4พิมพเขียวเพ่ือจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC Blueprint) ไดกําหนด

ยุทธศาสตรการกาวไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดานการเคลื่อนยายบริการเสรี ( Free flow of 

services) ไวในหัวขอการเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน  (Single Market and Production 

Base)16 โดยมีสาระสําคัญก็คือ เปนการดําเนินการตอไปภายใต 4กรอบความตกลงวาดวยบริการของ

อาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services) หรือ AFAS (ซ่ึงไดมีการดําเนินการอยู

กอนแลว ) แตไดเรียบเรียงข้ันตอนปฏิบัติข้ึนใหมใหอยูในรูปของแผนงานท่ีแสดงใหเห็นถึง

วิธีดําเนินการและกรอบเวลาในการเปดเสรีการคาบริการในอาเซียนอยางชัดเจน  และสามารถปฏิบัติ

ไดเห็นผลอยางเปนรูปธรรม  

4 กรอบความตกลงวาดวยบริการของอาเซียน  (ASEAN Framework Agreement on 

Services) หรือ AFAS นี้ มีจุดเริ่มตนมาจากการท่ีรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ในขณะนั้นมีท้ังหมด 7 

ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย บรูไน และเวียดนาม) ไดลงนามในกรอบ

ความตกลงอาเซียนดานการบริการ ( ASEAN Framework Agreement on Services) หรือ AFAS 

ในเดือนธันวาคม 2538 ซ่ึง4เปาหมายหลักของ AFAS ก็คือ การเสริมสรางความรวมมือดานการบริการ

ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถในการแขงขันของผู

ใหบริการ เพ่ิมความสามารถในการผลิตและกระจายการบริการไปยังผูบริโภคท้ังภายในและภายนอก

อาเซียน รวมท้ังเพ่ือขจัดขอกีดกันทางการคาในภาคบริการระหวางประเทศสมาชิก  และเพ่ือเปดเสรี

การคาบริการโดยขยายท้ังในเชิงลึกและเชิงกวางของการเปดเสรีของผูใหบริการ  ขอตกลงดังกลาวยัง

กําหนดแนวทางการดําเนินงานสําหรับประเทศสมาชิกในการปรับปรุงการเขาสูตลาด  และการเพ่ิม

ความเทาเทียมกันของผูใหบริการ โดยระเบียบขอบังคับท้ังหมดของ AFAS จะมีความสอดคลองกับ

ระเบียบขอบังคับของ GATS  

 โดยการเปดตลาดการคาบริการภายใตกรอบความตกลง AFAS เพ่ือนําไปสูการเปน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กําหนดใหสมาชิกทยอยเปดตลาดในระดับท่ีสูงข้ึนตามแผนการเปดตลาด

อาเซียน โดยจัดทําขอผูกพันเปดตลาดเปนชุดๆ โดยปจจุบันประเทศไทย โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง

                                           

 16 ASEAN Economic Community Blueprint, สืบคนเม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2557,  

จาก http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf 
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พาณิชยซ่ึงไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการรักษาความสงบแหงชาติ ไดลงนามในพิธีสารอนุวัติขอผูกพัน

ชุดท่ี 9 แลว ในชวงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งท่ี 46 เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2559 ณ 

กรุงเนปดอว สหภาพเมียนมาร ซ่ึงขอผูกพันจะมีผลใชบังคับ 180 วันนับจากวันลงนาม 17 สาระสําคัญ

ของขอผูพันเปดตลาดการคาบริการชุดท่ี 9 เปนการเพ่ิมสาขาบริการท่ีจะเปดใหอาเซียนถือหุนไดถึง

รอยละ 70 ตามเปาหมายของ AEC โดยยังคงมีขอจํากัดในการใหบริการในแตละสาขาบริการหรือ

กิจกรรมท่ีไทยตองการสงวนเพ่ือการกํากับดูและสาขาบริการหรือกิจกรรมขางตน เชน การกําหนด

ประเภทของนิติบุคคลท่ีสามารถจัดตั้งได การกําหนดกรรมการบริหารและผูบริหารตองมีสัญชาติไทย 

และการสงวนสิทธิไมใหตางชาติถือครองท่ีดิน เปนตน ท้ังนี้ ขอผูกพันเปดตลาดการคาบริการชุดท่ี 9 

นี้ ไมเกินกวากฎหมายปจจุบันและไมมีผลใหตองแกไขกฎหมายแตอยางใด18 

 

 3.2.2 พันธกรณีของไทยเกี่ยวกับการคาบริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

 ในการเปดเสรีการคาบริการสาขาโลจิสติกสตามกรอบความตกลง AFAS ท่ีตองอนุญาต

ใหผูใหบริการซ่ึงเปนคนชาติในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถเพ่ิมสัดสวนการถือหุนไมนอยกวา

รอยละ 70 ในป พ.ศ.2556  เนื่องจากกิจกรรมทางดานโลจิสติกสมีหลายกิจกรรม จึงมีการกําหนด

กรอบกิจกรรมท่ีประเทศสมาชิกจะตองเปดเสรีไว 11 สาขาบริการ19 ไดแก 

  ( 1) บริการยกขนสินคาท่ีขนสงทางทะเล (Maritime cargo handling services)  

  ( 2) บริการโกดังและคลังสินคา (Storage & warehousing services) 

  ( 3) บริการตัวแทนรับจัดการขนสงสินคา (Freight transport agency services) 

  ( 4) บริการเสริมอ่ืนๆ (Other auxiliary services) 

  ( 5) บริการจัดสงพัสดุ (Courier services) 

  ( 6) บริการดานการบรรจุภัณฑ (Packaging services)  

  ( 7) บริการรับจัดการพิธีการศุลกากร (Customs clearance services) 

                                           

 17 หนังสือกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ดวนท่ีสุด ท่ี พณ 0603/ว28 ลงวันท่ี  

6 มกราคม 2558 

 18 หนังสือกระทรวงพาณิชย ดวนท่ีสุด ท่ี พณ 0603/1446 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2557  

 19 ปรากฏตามภาคผนวกท่ี 1 ของ ASEAN Sectoral Integration Protocol for the 

Logistics Services Sector ซ่ึงเปนพิธีศาลเพ่ิมเติมจาก ASEAN Framework Agreement for the 

Integration of Priority Sectors ท่ีประเทศสมาชิกมีขอผูกพันจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community)  
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  ( 8) บริการขนสงของทางทะเลระหวางประเทศ ไมรวมการขนสงภายในประเทศ 

(Maritime transport services: International maritime Freight Transportation excluding 

Cabotage)  

  ( 9) บริการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (Air freight services)  

  ( 10) บริการขนสงทางรางระหวางประเทศ (International rail freight 

transport services)  

  (11) บริการขนสงของทางถนนระหวางประเทศ ( International road freight 

transport services) 

 ซ่ึงจะเห็นวาไมปรากฏมีสาขาบริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบใน AFAS แตอยางใด 

อยางไรก็ดี ปรากฏตามมาตรา 10 ของ ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority 

Sectors และภาคผนวกท่ี 1 ของ ASEAN Sectoral Integration Protocol for the Logistics Services 

Sector ไดกําหนดไวทํานองเดียวกันวาใหประเทศสมาชิกสงเสริมการขนสงคมนาคมใหมีประสิทธิภาพและ

อํานวยความสะดวกในการขนสงขามแดนผาน กรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการอํานวยความ

สะดวกในการขนสงสินคาผานแดน  (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of 

Goods in Transit) และกรอบตกลงกรอบอาเซียนวาดวยการขนสงเนื่องหลายรูปแบบ ซ่ึงในสวนนี้

เองผูศึกษาจึงเห็นวาเนื่องจากการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบมีความตกลงไวเปนการเฉพาะอยูแลว 

ดังนั้นหากจะมีการเปดเสรีก็ควรจะเปนไปตามความตกลงดังกลาวมากกวา 

 อยางไรก็ตาม ในการกําหนดขอผูกพันของประเทศไทยตามตารางขอผูกพันเฉพาะของ

กรอบความตกลงการบริการของอาเซียน  ตั้งแตชุดท่ี 6 จนถึงชุดท่ี 9 (Package 6th - 9th) ก็ได

กําหนดหมายเหตุไวทายตารางขอผูกพันเฉพาะการขนสงทางทะเลระหวางประเทศเหมือนกับความตก

ลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการ (GATS) วา  

 "1. ในกรณีท่ีตารางขอผูพันนี้ไมครอบคลุมบริการการขนสงทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ํา

ภายในประเทศ และบริการเสริมท่ีเก่ียวของไวอยางครบถวน ก็ใหผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบสามารถเชา 20 รถบรรทุก รถไฟ หรือเรือลําเลียง  และอุปกรณท่ีเก่ียวของ  เพ่ือวัตถุประสงคใน

การสงสินคาตอไปภายในประเทศ หรือสามารถเขาถึงและใชรูปแบบการขนสงเหลานี้สําหรับกิจกรรม

ท่ีตอเนื่อง บนขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีชอบดวยเหตุผลและไมเลือกปฏิบัติเพ่ือวัตถุประสงคในการ

ดําเนินการของผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

                                           

 20  ในขอผูกพันเฉพาะใชคําวา "rent or lease" ซ่ึงแสดงใหเห็นวาจะเปนการเชาระยะ

สั้นหรือระยะยาวก็ได 
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  2. 'ขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีชอบดวยเหตุผลและไมเลือกปฏิบัติ ' หมายความวา เพ่ือ

วัตถุประสงคในการประกอบการของผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ผูประกอบการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบสามารถจัดการขนสงสินคาในเวลาอันควร อันรวมถึงการใหความสําคัญกับ

สินคานั้นมากกวาสินคาอ่ืนๆ ท่ีมาถึงทาเรือในภายหลัง"21 

 

3.3 ขอกําหนดของประชาคมแอนเดียนวาดวยการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ( Andean 

Community Decision 331 : Multimodal Transportation) 

 

 3.3.1 ความเปนมา 

 ประชาคมแอนเดียน ( Andean Community หรือ CAN) คือ สหภาพศุลกากร 

(custom union) เดิมเรียกวา Andean Pack ซ่ึงเริ่มกอตั้งโดย Cartagena Agreement ในป ค.ศ. 

1969 โดยกลุมประเทศอเมริกาใต 5 ประเทศ ไดแก โบลิเวีย ชิลี โคลอมเบีย เอกวาดอร และเปรู 

ตอมาในป ค.ศ. 1973 ประเทศเวเนซูเอลาไดเขาเปนสมาชิก ป ค.ศ. 1976 ประเทศชิลีไดถอนตัวดวย

เหตุผลวาเศรษฐกิจของประเทศไมสามารถแขงขันกับประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ได และในป ค.ศ. 2006 

ประเทศเวเนซูเอลาไดถอนตัวดวยเหตุผลวาประเทศโคลอมเบียและเปรูไปลงนามในความตกลงเขต

การคาเสรี (FTA Agreement) กับประเทศสหรัฐอเมริกา22 

                                           

 21 1. Where road, rail, inland waterways and related auxiliary services are 

not otherwise fully covered in this schedule, a multimodal transport operator shall 

have the ability to rent or lease trucks, railway carriages or barges, and related 

equipment, for the purpose of inland forwarding of cargoes, or have access to and 

use of these forms of multimodal activities on reasonable and non-discriminatory 

terms and conditions for the purpose of carrying out multimodal transport 

operations.   

 2. "Reasonable and non-discriminatory terms and conditions" means, for 

the purpose of multimodal transport operations, the ability of multimodal transport 

operator to arrange for the conveyance of its merchandise on a timely basis, 

including priority over other merchandise which enter the port at a later date. 

 22 "Venezuela to Withdraw From Andean Free Trade Group", 

www.bloomberg.com, 19 April 2006. 



77 

 

 อยางไรก็ตาม จากการท่ีกลุมประชมคมแอนเดียนไดมีความตกลงรวมกับกลุม  

Mercosur (the framework of the Union of South American Nations (Mercosur) - 

Andean Community (CAN) cooperation agreement) ในป ค.ศ. 2005 ทําใหประชาคมแอน

เดียนรับเอาประเทศอารเจนตินา บราซิล ปารากวัย และอุรุกวัย เขาเปนสมาชิกสบทบ ( associate 

members) และในป ค.ศ. 2006 ก็ไดรับเอาประเทศชิลีกลับเขามาเปนสมาชิกสบทบ ดังนั้น ปจจุบัน

ประชาคมแอนเดียนจึงมีประเทศสมาชิก ( full members)  4 ประเทศ คือ โบลิเวีย โคลอมเบีย 

เอกวาดอร และเปรู และสมาชิกสบทบ ( associate members) อีก 5 ประเทศ คือ อารเจนตินา 

บราซิล ปารากวัย อุรุกวัย และชิลี23 

 ท้ังนี้ ปรากฏตามมาตรา 1 ของ Cartagena Agreement วาประชาคมแอนเดียนมี

วัตถุประสงครวมกันเพ่ือสงเสริมความสมดุลและความรวมมือในการพัฒนาของประเทศสมาชิกภายใต

เง่ือนไขท่ีเท่ียงธรรม ดวยการบูรณาการและรวมมือกันเพ่ือกระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม 

และเพ่ิมอัตราการจางงาน และเพ่ือสนับสนุนการมีสวนรวมในการรวมตัวกันในภูมิภาค นําไปสูการ

จัดตั้งตลาดรวมของลาตินอเมริกาอยางคอยเปนคอยไป อีกท้ัง เพ่ือแสวงหาแนวทางในการลดชองโหว

ทางเศรษฐกิจจากประเทศภายนอก และยกระดับประเทศสมาชิกในบริบททางเศรษฐกิจระหวาง

ประเทศ เพ่ือเสริมความแข็งแกรงในภูมิภาค และลดความแตกตางของระดับการพัฒนาระหวาง

ประเทศสมาชิก ซ่ึง การท่ีมีวัตถุประสงคเชนนี้ก็เพ่ือเปาหมายในการนํามาซ่ึงความม่ันคงในการพัฒนา

มาตรฐานชีวิตของประชาชนในภูมิภาค24 

                                           

 23 Wikimedia Foundation Inc., "Andean Community," Retrieved on 20 

October 2015, from https://en.wikipedia.org/wiki/Andean_Community 

 24 Cartagena Agreement : 

 Article 1 The objectives of this Agreement are to promote the balanced 

and harmonious development of the Member Countries under equitable conditions, 

through integration and economic and social cooperation; to accelerate their growth 

and the rate of creation of employment; and to facilitate their participation in the 

regional integration process, looking ahead toward the gradual formation of a Latin 

American Common Market.  

 This Agreement also seeks to reduce external vulnerability and to 

improve the positioning of the Member Countries within the international economic 
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 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในประชาคมแอนเดียน มีขอกําหนด ( Decision) ท่ี

สําคัญ 3 ขอกําหนด คือ ขอกําหนด 331 ค.ศ. 1993 ขอกําหนด 393 ค.ศ. 1996 และขอกําหนด 477 

ค.ศ. 2000 โดยขอกําหนด 331 ถูกบัญญัติเปนหลักเพ่ือสงเสริมการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบใน

ประชาคมแอนเดียน และกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับเง่ือนไขในการใหบริการขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบในประเทศสมาชิก สัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ความรับผิดของผูประกอบการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบ และเขตอํานาจศาล ซ่ึงตอมาขอกําหนด 331 นี้ไดถูกแกไขเพ่ิมเติมโดย

ขอกําหนด 393 ค.ศ. 1996 โดยกําหนดใหขอกําหนด 331 ขยายความไปใชถึงการขนสงตอเนื่อง

หลายรูปแบบระหวางประเทศดวย นอกจากนี้ ขอกําหนด 447 ค.ศ. 2000 ยังไดปรับปรุงบทบัญญัติ

ของประชาคมแอนเดียนเก่ียวกับพิธีการทางศุลกากรวาดวยการผานแดนระหวางประเทศ 

(International custom transit) เพ่ืออํานวยความสะดวกผูประกอบการขนสงตอเนื่องระหวาง

ประเทศสมาชิกดวยกัน และประเทศสมาชิกกับประเทศอ่ืนๆ อีกท้ัง ยังมีมติ ( resolution) ท่ี 425 

ค.ศ. 1996 กําหนดหลักเกณฑท่ีจะตองปฏิบัติเพ่ือจดทะเบียนเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบในประชาคมแอนเดียน25 

 ขอกําหนด 331 ค.ศ. 1993 ซ่ึงถูกแกไขเพ่ิมเติมโดยขอกําหนด 393 ค.ศ. 1996 ไดใช 

United Nations Convention on International Multimodal Transport of Goods of 1980 

และ UNCTAD/ICC Rule for Multimodal Transport Documents of 1992 มาใชเปนตนแบบใน

การยกราง 26 ซ่ึงขอกําหนดท้ังสองดังกลาวนั้น ใชบังคับกับสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบระหวาง

ประเทศทุกสัญญา ถาสถานท่ีในการสงมอบสินคาท่ีกระทําโดยผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบตามท่ีระบุไวในสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบตั้งอยูในประเทศสมาชิก อีกท้ังบทบัญญัติ

ของขอกําหนดท้ังสองนี้ไมเพียงแตใชบังคับกับผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบท้ังหมดใน

ระหวางประเทศสมาชิก แตยังใชควบคุมเก่ียวกับการดําเนินการจัดการกับผูประกอบการขนสง

                                                                                                                         

context; to strengthen subregional solidarity, and to reduce existing differences in 

levels of development among the Member Countries.  

 These objectives are aimed at bringing about an enduring improvement 

in the standard of living of the subregion´s population. 

 25 Nicolás Martínes Devia, The Multimodal Transport System in the 

Andean Community An Analysis from a Legal Perspective, (Rotterdam, 2008), p. 18.  

 26 Ibid, p 18. 
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ตอเนื่องหลายรูปแบบของประเทศท่ีไมไดเปนสมาชิก แตไดเขามาดําเนินการจัดการขนสงตอเนื่อง

หลายรูปแบบในประเทศสมาชิกดวย27 

 

 3.3.2 กฎเกณฑเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบธุรกิจขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

 ในขอกําหนดของประชาคมแอนเดียนวาดวยการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

ประกอบดวยบทบัญญัติท้ังหมด 38 มาตรา แบงแยกออกเปน 6 หมวด ประกอบดวยบทนิยาม 

ขอบเขตการบังคับใช สัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

บทเบ็ดเตล็ด และจุดมุงหมายของการจัดทํา ซ่ึงบทบัญญัติเก่ียวกับกฎเกณฑในการควบคุมการ

ประกอบธุรกิจขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบนั้น อยูในบทบัญญัติหมวดท่ี 3 ตั้งแตมาตรา 29 ถึงมาตรา 

32 โดยไดกําหนดวา เพ่ือท่ีจะสามารถทําการเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในรัฐภาคี

ใดผูนั้นจําเปนตองจดทะเบียนตอเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจในรัฐภาคี28 

                                           

 27 The Andean Community, Decision 331 : 

 Article 2 This Decision is applicable to multimodal transportation 

contracts provided that: 

  a) The place stipulated in the multimodal transportation contract 

where the multimodal transportation operator is to take the merchandise into its 

possession is located in a Member Country, or 

  b) The place stipulated in the multimodal transportation contract 

where the multimodal transportation operator is to deliver the merchandise in its 

possession is situated in a Member Country. 

 It is likewise applicable to all multimodal transportation operators 

operating between Member Countries or to or from a Member Country.. 

 The provisions of this Decision in no way constitute a restriction on such 

facilities as the countries may grant or have granted each other through bilateral or 

multilateral agreements. 

 28 The Andean Community, Decision 331 : 

 Article 29 In order to be able to perform the activity of multimodal 

transportation operator in any of the Member Countries, it is necessary to be entered 
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 นอกจากนี้เม่ือผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบไดรับใบรับรอการจดทะเบียน

ซ่ึงออกโดยหนวยงานท่ีมีอํานาจของประเทศแลว ผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบก็จะ

สามารถดําเนินการเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในรัฐภาคีอ่ืนได 

 ท้ังนี้ หนวยงานท่ีมีอํานาจของประเทศจะตองแจงเรื่องการจดทะเบียน และการ

เปลี่ยนแปลงในการจดทะเบียนเปนรายลักอักษรไปยังคณะกรรมการ และคณะกรรมการจะทําการ

สงผานขอมูลไปยังรัฐภาคอ่ืนตอไป29 

 นอกจากนี้ ในการจดทะเบียนของผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

ผูประกอบการตองมีคูณสมบัติดังตอไปนี้โดยครบถวน30 

                                                                                                                         

in the respective registry kept by the competent national agency of the Member 

Country. 

 29 The Andean Community, Decision 331 : 

 Article 30 The registration certificate issued by the competent national 

agency of any of the Member Countries shall authorize the multimodal 

transportation operator to operate in the other Member Countries. 

 The competent national agency shall inform the Board of the Cartagena 

Agreement in writing about the multimodal transportation operators registered with it 

and any changes made in the pertinent registry, appending the respective 

documents. The Board shall, in turn, pass on this information to the other Member 

Countries. 

 The registration shall remain in effect so long as the competent national 

agency does not officially inform the multimodal transportation operator and the 

Board of the Cartagena Agreement in writing of the suspension or cancellation of that 

registration. 

 30 The Andean Community, Decision 331 : 

 Article 31. In order to be entered in the registry of multimodal 

transportation operators, the interested party must submit an application to the 

respective competent national agency, together with proof of the fulfillment of the 

following requirements: 

  a) To be legally incorporated; 
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  (1) เปนบริษัทตามกฎหมาย 

  (2) มีการตั้งตัวแทนถูกตองตามกฎหมายและมีภูมิลําเนาอยูในรัฐภาค 

  (3) มีกรมธรรมประกันภัยท่ีคุมครองคาเสียหาย สําหรับความรับผิดในความสูญ

หาย เสียหาย หรือสงมอบชักชาของสินคาท่ีเกิดจากผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ และ 

  (4) มีทุนอยางนอย 80,000 SDR หรือมีการใหหลักประกันซ่ึงเทาเทียมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

  b) To have sufficient legal representation and an established 

residence in the Member Country where it is applying for registration, as well as in 

the other Member Countries where it intends to operate; 

  c) To possess an insurance policy that covers the payment of liabilities 

for the loss of, damage to or delay in delivery of merchandise that stem from 

multimodal transportation contracts; and 

  d) To maintain a minimum equity equivalent to 80,000 SDR or to 

provide an equivalent guaranty. 
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3.4 กรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ( ASEAN Framework 

Agreement on Multimodal Transport)31 

 

 3.4.1 ความเปนมา 

 กลุมประเทศอาเซียนไดถูกจัดตั้งข้ึนมาจากการรวมตัวกันของประเทศตางๆ ในแถบ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต เพ่ือกอใหเกิดความมือกันในทางเศรษฐกิจ การพัฒนาและสงเสริมการคาใน

เทศแถบอาเซียนดวยกัน อีกท้ังเพ่ือเปนการขจัดปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีมีอยูในกลุมประเทศ

อาเซียนเองจากความรวมมือของกลุมประเทศอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ อันประกอบไปดวย บรูไน 

กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม ทําใหเกิดนโยบายและ

ความตกลงในเรื่องตางๆ มากมายท่ีจะไปสูการพัฒนาท้ังทางดานการคาระหวางประเทศและเศรษฐกิจ 

เชนเดียวกันกับในภาคการขนสงซ่ึงมีความสําคัญตอการพัฒนาและสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

เพ่ือใหมีความสะดวกและรวดเร็วในกลุมประเทศอาเซียน เม่ือแตละประเทศตางก็มีรูปแบบตลอดจน

กฎเกณฑหรือกฎหมายท่ีใชในการควบคุมการขนสงท่ีแตกตางกันออกไป โดยเฉพาะการขนสงสินคา

ระหวางประเทศในสมัยใหมมักมีลักษณะเปนการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ดังนั้น เพ่ือใหมีกฎเกณฑ

หรือกฎหมายท่ีเปนเอกภาพเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในภูมิภาคอาเซียนเก่ียวกับกฎเกณฑท่ีจะบังคับ

ควบคุมเก่ียวกับการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ จึงมีความจําเปนท่ีจะมีการจัดทําความตกลงอาเซียน

วาดวยการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ( ASEAN Framework Agreement on Multimodal 

Transport)  

 โดยในการจัดทําความตกลงอาเซียนวาดวยการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบดังกลาวไดมี

การตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทํารางความตกลงดังกลาว ประกอบไปดวยผูแทนกลุมประเทศอาเซียน 10 

ประเทศ และยังมีผูแทนขององคกรหรือองคการระหวางประเทศอีกดวย ไดแก คณะกรรมาธิการ

เศรษฐกิจและสังคมสําหรับเอเซียและแปซิฟค (ESCAP) สํานักเลขาธิการประชุมสหประชาชาติวาดวย

การคาและการพัฒนา ( UNCTAD Secretariat) สมาคมผูรับจัดการขนสงอาเซียน (ASEAN 

                                           

 31 ประเทศสมาชิกท้ัง 10 ประเทศลงนามเม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2005 โดยจะ

เริ่มมีผลบังคับใชเม่ือพน 30 วันนับแตประเทศสมาชิกตั้งแต 2 ประเทศข้ึนไป ใหสัตยาบันหรือใหการ

ยอมรับ ซ่ึงประเทศไทยเปนประเทศแรกท่ีไดใหสัตยาบันเม่ือวันท่ี 1 กันยายน ค.ศ. 2008 ปจจุบันมี

ประเทศสมาชิกอีก 5 ประเทศไดใหสัตยาบันหรือใหการยอมรับแลว คือ ประเทศกัมพูชา ลาว พมา 

ฟลิปปนส เวียดนาม ดังนั้น กรอบความตกลงนี้จึงใชบังคับไดแลวในระหวาง 6 ประเทศดังกลาว  

สืบคนเม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558, จาก http://www.asean.org 
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Federation of Forwarder Association) และสมาคมเจาของเรืออาเซียน (Federal of ASEAN 

Ship owners' Association) ตลอดจนผูแทนจากหนวยงานอ่ืนๆ ความตกลงอาเซียนวาดวยความตก

ลงอาเซียนวาดวยการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบนี้ไดนําหลักเกณฑท่ีปรากฏอยูในอนุสัญญาและ

ความตกลงตางๆ มาใชประกอบในการยกราง ไดแก ขอกําหนดของประชาคมแอนเดียนวาดวยการ

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบซ่ึงก็ไดใช  United Nations Convention on International 

Multimodal Transport of Goods of 1980 และ UNCTAD/ICC Rule for Multimodal 

Transport Documents of 1992 มาประกอบใชในการยกรางดวย32 

 ท้ังนี้ รัฐมนตรีขนสงท้ัง 10 ของประเทศอาเซียนไดรวมลงนามความตกลงดังกลาวใน

ระหวางการประชุมรัฐมนตรีขนสงอาเซียน หรือ ATM (ASEAN Transport Ministers Meeting) ครั้ง

ท่ี 11 เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2548 ณ กรุงเวียงจันทน สปป.ลาว ซ่ึงกรอบความตกลงนี้จะมีผลใช

บังคับเม่ือครบ 30 วัน หลังจากประเทศภาคี 2 ประเทศข้ึนไปใหสัตยาบัน 33 และมีผลใชบังคับเฉพาะ

ประเทศท่ีใหสัตยาบันเทานั้น ในสวนของประเทศไทยกระทรวงการตางประเทศไดดําเนินการจัดสง

สัตยาบันสารไปยังสํานักเลขาธิการอาเซียนแลว เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2551 34 ปจจุบัน ความตกลง

ดังกลาวมีผลบังคับใชแลวเฉพาะระหวางประเทศไทย กัมพูชา สปป.ลาว พมา ฟลิปปนส เวียดนาม 

สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเหลืออีก 4 ประเทศอยูระหวางดําเนินการออกกฎหมายภายในเพ่ือ

ดําเนินการตามกรอบความตกลงดังกลาว 

 

                                           

 32 ไผทชิต เอกจริยกร, "ความตกลงของอาเซียนวาดวยการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ," 

วารสารนิติศาสตร,  น.282-286 (มิถุนายน 2541). 

 33 ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport : 

 Article 41 1. Member Countries shall be provided flexibility in the 

implementation of this Agreement. Two or more Member Countries may proceed 

with the implementation first, if other Member Countries are not ready.  

 2. This Agreement shall enter into force upon the thirtieth day after the 

deposit of the second Instrument of Ratification or Acceptance, and shall become 

effective only among the 

 34 สํานักความรวมมือระหวางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม, "กรอบความ

ตกลงอาเซียนวาดวยยาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ( ASEAN  Agreement on Multimodal 

Transport)" สืบคนเม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2557. 
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 3.4.2 กฎเกณฑเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบธุรกิจขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

 สาระสําคัญในกรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

ประกอบดวยบทบัญญัติท้ังหมด 42 มาตรา โดยอาจแบงไดเปน 2 สวน คือ สวนท่ีเปนการกําหนดสิทธิ 

หนาท่ี และความรับผิดทางแพงตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  กับสวนท่ีเปน

การกําหนดมาตรฐานของผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ซ่ึงกําหนดไวในหมวดท่ี 9 โดย

กําหนดวาผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในรัฐภาคีตองจดทะเบียนตอเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจ

ในประเทศของผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ และเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจตองดํารงรักษา

ทะเบียนของผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบท่ีไดจดทะเบียนไว 35 และการจดทะเบียนเปน

ผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในรัฐภาคีจะทําใหผูประกอบการสามารถดําเนินการเปน

ผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในรัฐภาคีอ่ืนไดดวย ท้ังนี้ ยังไดกําหนดคุณสมบัติของ

ผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ โดยผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบตองปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขของการจดทะเบียนอยางครบถวนอันเขาลักษณะตามหลักเกณฑข้ันต่ํา ดังนี้ 

  (1) มีความสามารถทางกฎหมายตามกฎหมายของประเทศท่ีจะมีการขดจด

ทะเบียน 

  (2) มีภูมิลําเนาในประเทศท่ีขอจดทะเบียน  

  (3) ตองมีการประกันภัยคุมครองจาก P&I (a protection and indemnity club) 

หรือการคุมครองทางการเงินอ่ืน เพ่ือครอบคุลมถึงสิทธิเรียกรองท่ีจะเกิดจากความสูญหาย เสียหาย 

หรือสงมอบชักชาในสินคาท่ีขนสง 

  (4) ตองมีสินทรัพยไมนอยกวา 80,000 SDR หรือประกันท่ีเทากัน36 

                                           

 35 ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport : 

 Article 29 A multimodal transport operator of any Member Country shall 

be registered with the competent national body of his country. The competent 

national body shall maintain the register of duly registered multimodal transport 

operators. 

 36 ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport : 

 Article 30 1. For inclusion in the register of multimodal transport 

operators, the person concerned shall submit an application to the respective 

competent national body and establish that he fulfils all requirements as prescribed 

by national law. As a minimum:  
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  การกําหนดเง่ือนไขในการประกอบการของผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบตองมีการจดทะเบียนและมีทุนจดทะเบียน เนื่องจากตองการใหมีการควบคุมผูประกอบการ

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบใหมีตัวตน ปองกันมิใหผูประกอบการหลีกเลี่ยงความรับผิด และเปนการ

สรางหลักประกันแกผูสงหรือผูรับตราสง ในกรณีท่ีของท่ีสงสูญหาย เสียหาย หรือสงมอบชักชา 

  ท้ังนี้ หนวยงานท่ีมีอํานาจของประเทศท่ีไดรับจดทะเบียนของผูประกอบการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบจะตองออกใบรับรองการจดทะเบียนใหแกผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบ หรืออาจปฏิเสธการจดทะเบียนนั้นภายในระยะเวลาไมเกิน 60 วันนับจากวันท่ีผูประกอบการ

ไดแสดงหลักฐานวาไดปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวสําหรับการจดทะเบียนในมาตรา 3037 

                                                                                                                         

  a. He shall possess the legal capacity as required by the provisions of 

the Member Country in which he is applying for registration; 

  b. He shall have domicile in the Member Country in which he is 

applying for registration;  

  c. He shall have an insurance policy, a coverage from a protection and 

indemnity club, or an alternative of a financial character to cover payment of 

obligations for loss, damage or delay in delivery of goods under multimodal 

transport contracts, as well as contractual risks; and  

  d. He shall maintain minimum assets equivalent to 80,000 SDR or 

provide an equivalent guarantee.  

 2. Member Countries shall ensure transparency of their respective laws, 

regulations and administrative procedures concerning the registration.  

 3. All Member Countries shall deposit with the Secretary-General of 

ASEAN, not later than six months after this Agreement has entered into force, their 

register of multimodal transport operators and notify the Secretary-General of ASEAN 

any changes thereto. The Secretary-General of ASEAN shall promptly inform each 

Member Country of such notification.  

 37 ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport : 

  Article 31 The competent national body shall issue the corresponding 

registration certificate or refuse to do so in a substantiated decision, within a period 
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  เม่ือผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบไดจดทะเบียนแลวก็จะมีสิทธิ

ประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในประเทศท่ีตนไดทําการจดทะเบียน และยังมีสิทธิ

ประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในกลุมประเทศอาเซียนไดภายใตเง่ือนไขตามมาตรา 32 ซ่ึง

กําหนดวาผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบท่ีจดทะเบียนในประเทศภาคีหนึ่ง เม่ือตองการจะ

ดําเนินการในประเทศภาคีอ่ืน จะตองยื่นสําเนาใบรับรองการจดทะเบียนท่ีออกโดยหนวยงานท่ีมี

อํานาจไปยังหนวยงานท่ีมีอํานาจของประเทศภาคีท่ีตนมีตัวแทนตามกฎหมาย เชน ผานทางสัญญา

ตัวแทนหรือสํานักงานสาขาในประเทศภาคีอ่ืนท่ีตนตองการดําเนินกิจการ 38 นั่นคือ การจดทะเบียน

                                                                                                                         

not exceeding sixty calendar days from the date on which fulfillment of the 

requirements set out in Article 30 has been demonstrated. 

 38 ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport : 

 Article 32 1. The registration by the competent national body of any of 

the Member Countries authorizes multimodal transport operator to operate in any of 

the Member Countries provided that the requirements under paragraph 4 (b) of this 

Article have been fulfilled.  

 2. During the interim period, when the implementation of paragraph 1 of 

this Article is not practicable, any member country may, on a reciprocal basis, 

authorize multimodal transport operators which are duly registered by the 

competent national body of any other member country to operate in its territory.  

 3. Member Countries shall notify the Secretary-General of ASEAN no later 

than six months from the time of signing of this Agreement if they are unable to 

implement paragraph 1of this Article. Such Member Countries shall also notify the 

Secretary-General of ASEAN the reasons thereof who shall promptly inform each 

Member Country of such notification.  

 4. For the Member Countries whose laws and regulations allow the 

authorization as set out in paragraph 1 of this Article:  

  a. the authorization shall remain in effect as long as no official 

communication is sent in writing by the competent national body to the multimodal 

transport operator concerning suspension or cancellation of the registration.  



87 

 

ดังกลาวจะมีผลทําใหผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบรายนั้น สามารถท่ีจะประกอบการ

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในประเทศอ่ืนภายในกลุมอาเซียนได เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวก

ในทางการคาระหวางประเทศสมาชิกดวยกันอันเปนวัตถุประสงคประการหนึ่งในการจัดทําความตกลง

อาเซียนวาดวยการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

  ในความตกลงอาเซียนวาดวยการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบไดกําหนดความหมาย

ของหนวยงานท่ีมีอํานาจของประเทศ ( Competent national body) หมายถึง หนวยงานท่ีถูกจัดตั้ง

ข้ึนโดยแตละประเทศสมาชิกของกลุมอาเซียน 39 ซ่ึงแตละประเทศก็จะตองไปกําหนดหรือจัดตั้งข้ึน 

เพ่ือทําหนาท่ีตามความตกลงอาเซียนวาดวยการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบไดกําหนดไว  

 

                                                                                                                         

  b. in order for the multimodal transport operator registered in one 

Member Country to operate in other Member Countries, he shall submit a copy of 

the registration certificate duly issued by his competent national body to the 

competent national body of the other Member Country in which he has legal 

representation such as through agency agreement or branch office in the other 

Member Country in which he wishes to operate.  

 5. Member Countries who have notified the Secretary-General of ASEAN 

pursuant to paragraph 3 of this Article shall subsequently notify the Secretary-

General of ASEAN when the implementation of paragraph 1 of this Article becomes 

practicable. The interim reciprocal authorization granted pursuant to paragraphs 2 

and 4 of this Article shall be automatically withdrawn three months after notifying 

the Secretary-General of ASEAN.  

 6. The provisions in this Article shall not affect the laws and regulations 

of the Member Countries which reserve the rights to operate a unimodal transport 

for their nationals.  

 39 ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport : 

 Article 1 "Competent national body" means the body designated by each 

Member Country. 
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      บทที่ 4  

บทวิเคราะหกฎหมายไทยเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ 

 

 โดยหลักแลวประชาชนยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการโดยเสรีและไมจําตองไดรับ

อนุญาตจากรัฐลวงหนากอนตามหลักเสรีภาพในการประกอบการ ซ่ึงเปนหลักการพ้ืนฐานของ

กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ แตในความเปนจริงแลวรัฐยอมไมสามารถปลอยใหมีการประกอบ

กิจการบางอยางโดยเสรีได เพราะอาจสงผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศ สิ่งแวดลอม สังคมหรือ

เศรษฐกิจ รัฐจึงมีความจําเปนตองเขาแทรกแซงในการประกอบกิจการบางอยางของเอกชน  แตท้ังนี้

ตองคํานึงอยูเสมอวาการเขาแทรกแซงของรัฐเปนขอยกเวนของหลักเสรีภาพในการประกอบการ 

ดังนั้น รัฐจะทําไดตอเม่ือมีกฎหมายท่ีผานการตรวจสอบกลั่นกรองของฝายนิติบัญญัติ และมีเหตุผล

หรือความจําเปนเพียงพอท่ีเขาแทรกแซงการประกอบกิจการของเอกชน 

 ในการประกอบกิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบก็เชนกัน ประเทศไทยมี

พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 บัญญัติเก่ียวกับการควบคุม

ผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบโดยมีหลักวา ตองมีการจดทะเบียนหรือจดแจงใหรัฐทราบ

ลวงหนากอนท่ีจะมีการประกอบกิจการ รวมท้ังมีการกําหนดคุณสมบัติเก่ียวกับทุนจดทะเบียนชําระ

แลวและการดํารงสินทรัพยกับหลักดํารงหลักประกันสําหรับความรับผิดตามสัญญาในกิจการท่ีทําดวย 

ซ่ึงก็แสดงออกใหเห็นวารัฐตองการคุมครองผูบริโภคท่ีใชบริการใหมีหลักประกันในการบังคับคดีเม่ือ

เกิดความเสียหาย 

 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบท่ีทําการศึกษานี้ หมายถึงการขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบระหวางประเทศ และพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548  เองก็ไดแบง

ประเภทผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนใหรวมถึงผูประกอบการขนสงตอเนื่องตางประเทศ

ดวย ดังนั้น ในการศึกษาและวิเคราะหเก่ียวกับการประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบนี้จะได

ศึกษาวิเคราะหตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ควบคูไปกับ

พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ดวย 

 

4.1 ท่ีมาและเจตนารมณของการควบคุมการประกอบธุรกิจขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

 

 4.1.1 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542  

 เดิมประเทศไทยมีกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาวเพ่ือควบคุมการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาวเปนการท่ัวไปฉบับแรกตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 281 เม่ือวันท่ี 24 
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พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 โดยจอมพลถนอม  กิตติขจร หัวหนาคณะปฏิวัติในขณะนั้น เพ่ือสงวนธุรกิจ

บางประเภทไวสําหรับคนไทยโดยไดใหเหตุผลในการประกาศคําสั่งวาวา 

 "โดยท่ีคณะปฏิวัติพิจารณาเห็นวา  ในปจจุบันนี้ไดมีคนตางดาวประกอบธุรกิจอยูใน

ราชอาณาจักรเปนจํานวนมากและทวีข้ึนเปนลําดับ ประกอบกับประชาชน ชาวไทยมีความสามารถท้ัง

ในดานวิทยาการและกําลังเงินท่ีจะประกอบธุรกิจสาขา  ตาง ๆ ไดมากข้ึน สมควรกําหนดหลักเกณฑ

การประกอบธุรกิจของคนตางดาวเพ่ือรักษาดุลอํานาจทางการคาและเศรษฐกิจของประเทศและ

เพ่ือใหการประกอบธุรกิจของคนตางดาวเปนประโยชนตอประเทศชาติเปนสวนรวม  หัวหนาคณะ

ปฏิวัติจึงมีคําสั่ง..." 

 ตอมาในป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจทําใหตองขอรับการ

ชวยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ  (International Monetary Fund : IMF) 

โดยประเทศไทยไดยื่นหนังสือแสดงเจตจํานง  (Letter of Intent) ฉบับท่ี 5 ซ่ึงทําใหประเทศไทยมีขอ

ผูกพันฝายเดียวท่ีจะตองปฏิบัติตามโครงการปรับดุลยภาพทางเศรษฐกิจของกองทุนการเงินระหวาง

ประเทศ  สงผลใหไทยตองแกไขกฎหมายท่ีเปนอุปสรรค ตอการประกอบธุรกิจของคนตางดาวใน

ประเทศไทย  ใหคนตางดาวสามารถประกอบธุรกิจในประเทศไทยไดสะดวกและมีความยืดหยุนมาก

ยิ่งข้ึน ประกอบกับประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี  281 มีหลักการบางประการท่ีไมสอดคลองกับ

สภาพเศรษฐกิจและการลงทุนและการคาระหวางประเทศในขณะนั้น  เพราะประกาศของคณะปฏิวัติ

ฉบับท่ี 281 เปนกฎหมายท่ีมีหลักการ ”ควบคุม” มิใหคนตางดาวเขามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย

โดยงาย ซ่ึงไมสอดคลองกับนโยบายเปดเสรีการคา  และนโยบายสงเสริมการลงทุนของประเทศตางๆ  

ในปจจุบันท่ีสงเสริมใหนักลงทุนจากประเทศตางๆ  เขามาลงทุนในประเทศของตน  และเพ่ือใหมีการ

สงเสริมใหมีการแขงขันกันในการประกอบธุรกิจระหวางผูประกอบการชาวไทย  และผูประกอบการ

ชาวตางประเทศเพ่ือประโยชนแกประเทศไทยโดยรวม  และเพ่ือการปรับปรุงจุดดอยท่ีไมมีมาตรการท่ี

จะควบคุมการประกอบธุรกิจของคนตางดาวท่ีดี และรัดกุมเพียงพอ เชน 

  1. ไมมีบทบังคับใหคนตางชาติท่ีเขามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย  ตองนําเงิน

ลงทุนเขามาจากตางประเทศ (ทุนข้ันต่ํา)  เนื่องจากปรากฏวามีคนตางชาติเปนจํานวนมากท่ีเขามา

ประกอบธุรกิจโดยไมนําเงินลงทุนมาจากตางประเทศ แตกลับมาแยงกูเงินจากสถาบันการเงินของไทย

เพ่ือใชเปนทุนในการดําเนินธุรกิจ 

  2.  ไมมีการวางกรอบในการพิจารณาอนุญาต  ใหคนตางดาวเขามาประกอบธุรกิจท่ี

สงวนไวอยางชัดเจนเหมือนกฎหมายตางประเทศ 
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  3.  การเปดใหคนตางชาติท่ีไดรับอนุญาตใหเขามาประกอบธุรกิจสามารถถือหุนได

ถึงรอยละรอย  โดยไมมีขอจํากัดการถือหุน  หรือตองรวมทุนกับคนไทย  แมวาธุรกิจนั้นเปนธุรกิจท่ี

เก่ียวกับความม่ันคง 

  4.  ใหการยกเวนสําหรับคนตางดาวท่ีเขามาประกอบธุรกิจโดยไดรับอนุญาตจาก

รัฐบาลหรือไดรับสิทธิตามสนธิสัญญาโดยไมตองอยูภายใตบังคับของกฎหมาย  และกรณีรับรองสิทธิให

คนตางชาติเขามาประกอบธุรกิจในประเทศตามสนธิสัญญาท่ีประเทศไทยทําไวกับตางประเทศฝาย

เดียว เปนตน 

 รัฐบาลในสมัยนายชวน  หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี  จึงไดตรา “พระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542” ประกาศใชเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2542  ซ่ึงพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้มีผลเปนการยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี  281 รวมท้ังพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม

ดวย1 โดยมีเหตุผลทายพระราชบัญญัติวา  

 "เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับ

ท่ี 281 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ซ่ึงใชบังคับอยูในปจจุบันไดออกใชบังคับมาเปนเวลานาน

แลว และมีหลักการบางประการไมสอดคลองกับสภาวการณทางเศรษฐกิจ  การลงทุน และการคา

ระหวางประเทศในปจจุบัน  สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกลาวเสียใหม  เพ่ือสงเสริมใหมีการแขงขันใน

การประกอบธุรกิจท้ังในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงจะเปนประโยชนกับประเทศไทยโดยสวนรวม  ท้ัง

ยังเปนการดําเนินการใหสอดคลองกับพันธกรณีตามสนธิสัญญาระหวางประเทศดวย  จึงจําเปนตอง

ตราพระราชบัญญัตินี้" 

 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายท่ีใชในการ

ควบคุมการประกอบธุรกิจของคนตางดาวในประเทศไทย โดยในพระราชบัญญัตินี้จะกําหนดหามมิให

คนตางดาวประกอบธุรกิจบางอยาง หรือตองไดรับอนุญาตเสียกอนจึงจะประกอบธุรกิจนั้นได ซ่ึง

รวมถึงธุรกิจเก่ียวกับการบริการอยางการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ดังนั้น ในการประกอบกิจการ

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบของคนตางดาวจึงตองพิจารณาหลักเกณฑและเง่ือนไขตางๆ ตามกฎหมาย

ฉบับนี้กอน หรืออาจกลาวไดวากฎหมายฉบับนี้เปนดานแรกสําหรับคนตางดาวท่ีจะประกอบกิจการ

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ กอนท่ีจะพิจารณาถึงหลักเกณฑและเง่ือนไขตามพระราชบัญญัติการ

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ตอไป 

                                           

 1 นราฤทธิ์ กาแกว, การศึกษาปญหาของขอกฎหมายบางประการเก่ียวกับการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว. (กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2554), น. 20-

21. 
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 4.1.2 พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548  

 พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548  ประกาศใชเม่ือวันท่ี 27 

กรกฎาคม พ.ศ. 2548 โดยใหเหตุผลไวทายพระราชบัญญัติวา 

 "เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยท่ีรูปแบบของการใหบริการ

ขนสงระหวางประเทศไดพัฒนาไปจากเดิมท่ีมีลักษณะเปนการใหบริการขนสงสินคาจากทาเรือถึง

ทาเรือ หรือจากทาอากาศยานถึงทาอากาศยานจนสามารถขยายบริการเปนลักษณะจากจุดรับมอบ

สินคาท่ีตนทางจนถึงจุดสงมอบสินคาท่ีปลายทางมีรูปแบบหรือยานพาหนะท่ีใชในการขนสงมากกวา

หนึ่งรูปแบบหรือหนึ่งประเภท ภายใตสัญญาขนสงเพียงฉบับเดียว  ฉะนั้น จึงตองกําหนดหลักเกณฑใน

การอนุญาตและหลักเกณฑในการประกอบกิจการเพ่ือรองรับการบริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ

ดังกลาว และเพ่ือใหสามารถอํานวยความสะดวกแกการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศท่ีมีการแขงขันสูง  

จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้" 

 แมเหตุผลทายพระราชบัญญัติไมไดระบุไว แตอีกเหตุสําคัญท่ีพระราชบัญญัติการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ไดกําหนดหลักเกณฑในเรื่องการควบคุมการประกอบการก็เพ่ือให

เปนไปตามหลักเกณฑของกรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ค.ศ. 

2005 (ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport)2 ท่ีกําหนดหลักเกณฑใน

เรื่องนี้ไวเพ่ือท่ีจะสามารถไปประกอบการในกลุมประเทศอาเซียนอ่ืนและเพ่ือเปนหลักประกันการ

ใหบริการแกผูตราสงและผูรับตราสง เนื่องจากผูประกอบการขนสงตอเนื่องท่ีสามารถประกอบการ

ขนสงตอเนื่องไดจะตองจดทะเบียน ในการจดทะเบียนก็มีเง่ือนไขในการับจดทะเบียนโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งตองมีตัวตนตามกฎหมาย มีทุนจดทะเบียนข้ันต่ําและมีหลักประกันภัยความรับผิดหรือการประกัน

ทางการเงินอ่ืน ท้ังนี้เพ่ือวาเม่ือของท่ีทําการขนสงสูญหาย เสียหาย หรือมีการสงมอบชักชา 

ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจะไดสามารถชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลดังกลาวได โดยไมปด

กิจการและหลบหนีไปเพ่ือหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบดังกลาว3  

                                           

 2 ประเทศสมาชิกท้ังหมดไดรวมลงนามในกรอบความตกลงฯ เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 

ค.ศ. 2005 ซ่ึงจะเห็นไดวาประเทศไทยประกาศใชพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

พ.ศ. 2548 กอนมีการลงนามในกรอบความตกลงฯ เนื่องจากประเทศไทยไดรับมอบหมายใหเปน

เจาภาพหลักในการจัดทํากรอบความตกลงฯ ดังกลาว 

 3 ไผทชิต เอกจริยกร, คําอธิบายพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 

2548, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550), น.149. 
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 นอกจากนี้ผูยกรางพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ได

กลาวถึงกลไกและเจตนารมณของการควบคุมผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบไวในการ

สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง รางพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. .... วา 

 "...โดยสรุปแลวการกํากับดูแลตามกฎหมายนี้จะมีกลไกอยู 3 สวน  

  1. การเขาสูตลาด ทําอยางไรถึงจะเขามาเปน MTO ได กฎหมายกําหนดใหคนท่ี

จะเขามาประกอบการไดตองมาจดทะเบียนไว 

  2. หลังจากท่ีมีการจดทะเบียนแลวก็ตองมีการรักษาคุณสมบัติไว  

  3. เปนเรื่องของการเพิกถอนหรือการไลออกจากตลาดไป คือถาทําอยางหนึ่งอยาง

ใดท่ีไมถูก ก็ไมควรจะอยูในสังคมนี้ตอไป กฎหมายก็จะกําหนดกลไกการแจกใบแดงใบเหลือง 

 สวนในเรื่องทะเบียนในกฎหมายนี้มีทะเบียนอยู 3 แบบท่ีแตกตางกัน คือ  

  1. ใบทะเบียนผูประกอบการขนสงตอเนื่อง  

  2. ใบจดแจง  

  3. ใบทะเบียนการเปนตัวแทน  

 แบบท่ี 2 และ 3 โดยเจตนารมณเอาไวใชกับผูประกอบการตางประเทศ  

 แบบท่ี 1 ผูท่ีจะเขามาจดทะเบียนนี้ จะตองเปนบริษัทไทย ซ่ึงอาจเปนบริษัทจํากัดหรือ

บริษัทมหาชนก็ได มีสํานักงานใหญในประเทศไทย ตรงนี้แสดงใหเห็นวาอยูในประเทศไทยแลวถามี

อะไรก็สามารถฟองได 

 แบบท่ี 2 ในเรื่องนี้เรามองถึง ASEAN Framework และเปนความระหวางประเทศดวย 

ผูประกอบการของเราสามารถ operate ในบานเขาได เขาก็สามารถมา operate ในบานเราไดใน

ลักษณะตางตอบแทนกัน เพราะฉะนั้นผูประกอบการประเภทนี้เราจะมีเกณฑพิเศษให เราจึงตองตั้ง

ทะเบียนประเภทท่ี 2 โดยการท่ีไมตองมาจดทะเบียน ไมไดเปนลักษณะข้ึนทะเบียน แตเปนการจด

แจงไวเฉยๆ ... เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเขาก็แสดงวาเขาเปน MTO มาเลเซีย ลาว พมา เสร็จแลว

เราก็ทําตามเจตนารมณท่ีมีแตแรกวาตองมีเหยื่ออยูในประเทศ เพราะ MTO ลาวอยูท่ีประเทศลาว 

ดังนั้นกฎหมายไทยจึงกําหนดวา MTO นี้ตองมีตัวแทนหรือสํานักงานสาขาอยูในประเทศไทย เอาไว

เปนเหยื่อเวลาถูกฟองคดี นั่นคือสวนหนึ่งคือการคุมครองผูบริโภค และสวนท่ีสองก็คือเม่ือ MTO 

ตางประเทศเอาคนใดคนหนึ่งท่ีอยูในประเทศไทยเปน agent แลว เราก็สามารถเรียนรูธุรกิจจาก

ประเทศเขาได หรือไมเขาก็ตองมาตั้งสํานักงานสาขา ซ่ึงก็จะมีการจางแรงงานในประเทศไทย อันท่ี

เปนเรื่องหลักประกันความรับผิดตามสัญญา เปนกรณี back up อีกชั้นหนึ่ง ถาเกิดบริษัทเปนอะไรไป 

ตัวแทนเปนอะไรไป หลักประกันก็ยังคุมครอง นี้คือแบบท่ีสองท่ีเราเรียกวาใบจดแจง ท่ีเปดใหเฉพาะ

กลุมคนท่ีมีขอตกลงกับประเทศไทย... 
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 แบบท่ี 3 จริงๆ เราตั้งใจเอาไวตอสูกับขาใหญท่ีมีอยูในปจจุบัน เชน MTO อเมริกา 

ยุโรป ญี่ปุน เราตองการวา ถา MTO อยากจะเขามาใหบริการ เขาตองตั้ง MTO เปนตัวแทน ตรงนี้

เปนเรื่องท่ีคอนขางจะ strict และเปนท่ีไมชอบใจ ไมถูกใจกลุมผูขนสงระหวางประเทศบาง เพราะเรา 

fix ใหตั้ง MTO ประเภทท่ี 1 เปนตัวแทนในราชอาณาจักรเพียงอยางเดียว หมายวาจะไปตั้ง ship's 

agent หรือจะไปตั้ง freight forwarder ในลักษณะแบบท่ี 2 ไมได โดยตองการท่ีใหไปเอา MTO 

ประเภทท่ี 1 มาเปนตัวแทน เพราะ MTO พวกนี้จะไดเรียนรูงานจาก MTO รายใหญ เราเขียนปดทาง 

MTO ประเภทท่ี 3 ใหแคบท่ีสุด เพ่ือใหเขากระโดดไปอยูประเภทท่ี 1 เขาจะไดตั้งอยูในประเทศไทย 

หมายความวาถาเขาไมตั้ง MTO ไทยเปนตัวแทนในราชอาณาจักร ก็ตองมาตั้งบริษัทอเมริกาใน

ประเทศไทย..." 4 

 อนึ่ง ในเรื่องเจตนารมณท่ีเก่ียวกับทุนจดทะเบียนและสินทรัพย  ซ่ึงเปนหลักประกัน

ความม่ันใจใหกับผูบริโภคหรือผูใชบริการอยางหนึ่งนั้น ผูเขียนมีขอสังเกตวา ในการจดทะเบียนตาม

ขอกําหนดของประชาคมแอนเดียนวาดวยการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ( Andean Community  

Decision 331 : Multimodal Transportation) ใชคําวา "equity" แตกรอบความตกลงอาเซียนวา

ดวยการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  (ASEAN Framework Agreement on Multimodal 

Transport) ใชคําวา " assets" สวนพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 

มาตรา 40 ใชคําวา "ทุนจดทะเบียนชําระแลว" และมาตรา 43 ใชคําวา "สินทรัพย"  

 การเลือกใชคําท่ีแตกตางกันระหวางคําวา "equity" หรือ "สวนของเจาของ" กับ 

"assets" หรือ "สินทรัพย" นั้น สงผลในทางกฎหมายท่ีแตกตางกัน 5 เพราะคําวาสินทรัพย ( assets) มี

                                           

 4 ไผทชิต เอกจริยกร และกมลวรรณ จิรวิษฐ, "การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 'ราง

พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. .... ' วันอังคารท่ี 1 มีนาคม 2548" ปท่ี 1  

ฉบับท่ี 1 วารสารกฎหมายขนสงและพาณิขยนาวี, น.82-86. 

 5 สินทรัพย (Assets) หมายถึง ทรัพยากรท่ีอยูในความควบคุมของกิจการ  ซ่ึงเปนผลมา

จากเหตุการณในอดีต ไมวามาจากการซ้ือ การผลิต หรือการรับบริจาคก็ตาม แตตองไมรวมถึงรายการ

และเหตุการณทางบัญชีท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต  เชน การทาสัญญาซ้ือสินคาลวงหนา  เปนตน 

โดยท่ีกิจการคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากทรัพยากรนั้น  นั่นหมายความวา  

ทรัพยากรนั้นตองกอใหเกิดกระแสเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดแกกิจการไมวาทางตรงหรือ

ทางออม เชน การใชสินทรัพยเพ่ือผลิตสินคาหรือใหบริการ  การนาสินทรัพยท่ีมีอยูไปแลกเปลี่ยนกับ

สินทรัพยอ่ืน การนาสินทรัพยไปชาระหนี้ การนาสินทรัพยมาแบงปนใหกับผูเปนเจาของ  เปนตน ท้ังนี้ 

ทรัพยากรนั้นอาจมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได  เชน ลูกหนี้ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 
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ความหมายกวางกวาคําวาสวนของเจาของ ( equity) เนื่องจากตามหลักการทางบัญชีแลว สินทรัพย  

(assets) จะหมายถึงผลรวมระหวางหนี้สิน ( liabilities) กับสวนของเจาของ ( equity)6 ดังนั้น การ

กําหนดใหผูประกอบการตองดํารงสวนของเจาของ ( equity) ไวขณะประกอบกิจการจึงมีลักษณะท่ี

เขมงวด เพราะผูประอบการจะตองมีสวนของเจาของ ( equity) ตามท่ีกฎหมายกําหนดจริงๆ ตั้งแต

ตอนจดทะเบียนและในขณะประกอบกิจการ แตหากกําหนดใหผูประการเพียงดํารงสินทรัพย  

(assets) ไวขณะประกอบกิจการก็จะมีลักษณะท่ีเขมงวดนอยกวา เพราะแมผูประกอบการจะไมมีสวน

ของเจาของ ( equity) เลย หรือประกอบการแลวประสบภาวะขาดทุน ก็ยังสามารถกูหนี้ยืมสิน 

(liabilities) มาใชระหวางประกอบกิจการ เพ่ือคงสินทรัพยไวใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดและ

                                                                                                                         

เปนตน ซ่ึงจากคานิยามขางตน จะเห็นไดวา สินทรัพยของกิจการไมจาเปนตองเปนทรัพยากรท่ีกิจการ

มีกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย  แตกิจการสามารถควบคุมประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากทรัพยากรนั้น  ใน

กรณีนี้ ทรัพยากรนั้นถือเปนสินทรัพยของกิจการ เชน สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงินทางดานผูเชา  

เปนตน  

 หนี้สิน  (Liabilities) หมายถึง ภาระผูกพันในปจจุบันของกิจการ  ซ่ึงเปนผลมาจาก

เหตุการณในอดีต เชน การซ้ือสินคาหรือบริการเปนเงินเชื่อ  การกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน  การขาย

สินคาพรอมกับ  การรับประกันภายหลังการขาย  เปนตน โดยท่ีกิจการคาดวาจะสูญเสียทรัพยากรท่ีมี

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการชาระภาระผูกพันนั้น ซ่ึงการชาระภาระผูกพันนั้นอาจเกิดข้ึน

ไดหลายลักษณะ เชน การจายเงินสด การโอนสินทรัพยอ่ืน  การใหบริการ  การเปลี่ยนภาระผูกพันเดิม

เปนภาระผูกพันใหม  การแปลงหนี้เปนทุน  เปนตน ท้ังนี้ ตัวอยางรายการหนี้สิน  เชน เจาหนี้การคา  

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินคา เปนตน 

 สวนของเจาของ  (Equity) หมายถึง  สวนไดเสียคงเหลือในสินทรัพยของกิจการ

หลังจากหักหนี้สินท้ังหมดออกแลว  เชน หุนสามัญ กําไรสะสม  เปนตน ท้ังนี้ มูลคาของสวนของ

เจาของในงบแสดงฐานะการเงินมักไมเทากับราคาตลาดของหุนท้ังหมดท่ีอยูในมือของผูถือหุน  

เนื่องจากการวัดมูลคาของ สวนของเจาของข้ึนอยูกับการวัดมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินในงบแสดง

ฐานะการเงิน ซ่ึงสวนใหญไมไดแสดงดวยราคาตลาดของสินทรัพยและหนี้สินนั้น 

 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ  "คูมืออธิบายกรอบแนวคิดสําหรับการรายงาน

ทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)", สืบคนจาก www.fap.or.th, 1 พฤษภาคม 2559 

 6 Assets - Liabilities = (Shareholders' or Owners' Equity) or  

Assets = Liabilities + (Shareholders' or Owners' Equity)  , from Meigs and Meigs. 

Financial Accounting, Fourth Edition. McGraw-Hill, 1983. pp. 19-20. 
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สามารถประกอบกิจการตอไปได แตกรณีเชนนี้ก็มีความเสี่ยงอยูบาง หากปรากฏวาผูประกอบการมี

หนี้สิน ( liabilities) จํานวนมากและเกิดความรับผิดตอผูใชบริการหรือผูบริโภคขณะเดียวกันกับท่ี

หนี้สินของผูประกอบการนั้นถึงกําหนดแลว เชนนี้แลวผูใชบริการหรือผูบริโภคจะฟองบังคับเอาคา

สินไหมทดแทนจากผูประกอบการ ยอมตองเขาไปเฉลี่ยทรัพยกับเจาหนี้ของผูประกอบการ หรือไดรับ

ชําระหนี้ในฐานะเจาหนี้สามัญเทานั้น ซ่ึงทําใหผูใชบริการหรือผูบริโภคเสียเปรียบไมสามารถบังคับ

สินทรัพยเอาจากผูประกอบการได อยางไรก็ตาม ผูเขียนเห็นวาความเสี่ยงเชนนี้นาจะมีโอกาสเกิดข้ึน

ไดนอยและถึงอยางไรผูประกอบการยังคงจะตองมีหลักประกันความรับผิดตามสัญญาอยูดี 

 พึงสังเกตวาตามพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ใชคําวา 

"ทุนจดทะเบียนชําระแลว" ( paid-in capital) ซ่ึงเปนสวนของเจาของ ( equity) อยางหนึ่ง กําหนด

เปนเง่ือนไขเม่ือเริ่มแรกจดทะเบียน และใชคําวา "สินทรัพย" หรือ " assets" เปนหลักประกันใน

ระหวางการประกอบกิจการโดยใหดํารงสินทรัพยไว ก็เนื่องจากเจตนารมณของผูรางกฎหมายฉบับนี้ 

ท่ีเล็งเห็นวาเม่ือเริ่มประกอบกิจการผูประกอบการนั้นควรจะตองเปนผูมีทุนท่ีเปนสวนของเจาของ 

(equity) เพียงพอในการเริ่มธุรกิจ แตเม่ือเริ่มดําเนินกิจการแลวก็อาจเปนไปไดวาผูประกอบการนั้น

อาจประสบภาวะขาดทุนก็ได ซ่ึงแมกิจการจะประสบภาวะขาดทุนแตหากผูประกอบการสามารถกูยืม

หรือมีเครดิตในการประกอบกิจการเพียงพอ ก็สมควรใหผูประกอบการสามารถประกอบกิจการ

ใหบริการตอไปได เพราะเปนธรรมดาของการประกอบธุรกิจท่ีมีท้ังกําไรขาดทุน ท้ังนี้ การตรวจสอบวา

ผูประกอบการมีสินทรัพยเทาใด ก็โดยพิจารณาจากงบการเงินซ่ึงบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด

จะตองยื่นตอกรมพัฒนาธุรกิจการคาตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 นั่นเอง  

 

4.2 หลักเกณฑและเง่ือนไขการเขาสูตลาดของผูประกอบการขนสงตอเนื่อง 

 

 บุคคลท่ีประสงคจะประกอบการขนสงตอเนื่องในประเทศไทยจะตองเปนผูประกอบการ

ขนสงตอเนื่องจดทะเบียน หากฝาฝนประกอบการโดย ไมไดเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องจด

ทะเบียน จะตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท และในกรณีท่ีมีการทําสัญญา

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบไวแลว จะตองถูกปรับอีกเปนรายสัญญาในอัตราสัญญาละหาหม่ืนบาท7  

                                           
7 7 มาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 
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 ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบ พ.ศ. 2548 มี 3 ประเภท ดังตอไปนี้8  

  1. ผูประกอบการขนสงตอเนื่องท่ีไดจดทะเบียนตามมาตรา 41 (ตอไปนี้เรียกวา 

ผูประกอบการขนสงตอเนื่องไทยตามมาตรา 39 (1)) 

  2. ผูประอบการขนสงตอเนื่องท่ีไดจดทะเบียนในตางประเทศท่ีประเทศไทยรับรอง 

โดยสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศท่ีไดจดแจงตอนายทะเบียนตามาตรา 45 (ตอไปนี้

เรียกวา ผูประกอบการขนสงตอเนื่องโดยสนธิสัญญาตามมาตรา 39 (2)) หรือ 

  3. ผูประกอบการขนสงหรือขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในตางประเทศท่ีไดตั้ง

ตัวแทนตามมาตรา 48 (ตอไปนี้เรียกวา ผูประกอบการขนสงตอเนื่องตางประเทศตามมาตรา 39 (3)) 

 อยางไรก็ตาม แมผูประกอบการสามารถประกอบกิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบได

โดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ซ่ึงทําให

ผูประกอบการสามารถประกอบธุรกิจโดยใชการขนสงรูปแบบตางๆ ดวยกันได แตก็มิไดหมายความวา

จะไมตองขออนุญาตตามกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับรูปแบบการขนสงท่ีนํามาใหบริการโดยตนเองดวย 

เชน หากการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบมีการขนสงทางอากาศ หรือทางถนน ผูประกอบการก็ยังคง

ตองขออนุญาตหรือจดทะเบียนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของตามท่ีกฎหมายกําหนดดวยอีกสวนหนึ่ง เพราะ

เม่ือพิจารณาเจตนารมณของกฎหมาย และหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับจดทะเบียนคือกรมเจาทายอมไม

อาจตรวจสอบคุณสมบัติและหลักเกณฑเก่ียวกับการขนสงรูปแบบอ่ืนๆ ไดครบถวนและมี

ประสิทธิภาพยางหนวยงานเฉพาะสําหรับรูปแบบการขนสงนั้นๆ แตหากผูประกอบการขนสงตอเนื่อง

ไมใชผูใหบริการขนสงโดยตนเองแตใชบุคคลอ่ืนดําเนินการแทน (subcontractor) ก็เปนเรื่องท่ีบุคคล

อ่ืนนั้นตองขออนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 ในการพิจารณาเก่ียวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการเขาสูตลาดของผูประกอบการขนสง

ตอเนื่อง  ตองแยกพิจารณาเปน 2 กรณี คือกรณีผูประกอบการไทยและกรณีผูประกอบการ

ตางประเทศ เพราะผูประกอบการไทยและผูประกอบการตางประเทศจะมีกฎเกณฑและเง่ือนไขใน

การเขาสูตลาดแตกตางกัน โดยผูประกอบการตางประเทศจะมีหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีมากกวา

เพราะการประกอบกิจการของตางประเทศอาจสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจภายในของประเทศ

รวมท้ังผูประกอบการไทย จึงมีความจําเปนตองควบคุมและมีมาตรการรองรับท่ีมากกวา โดยตอง

ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 เพ่ือขอใบอนุญาต

                                           

 8 มาตรา 4 และมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 

2548 
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ประกอบธุรกิจ  หากฝาฝนดําเนินการโดยไมไดรับอนุญาต จะตองระวางโทษตองระวางโทษจําคุกไม

เกินสามป  หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ  และใหศาลสั่งเลิกการ

ประกอบธุรกิจหรือเลิกกิจการหรือสั่งเลิกการเปนผูถือหุน  หรือเปนหุนสวนแลวแตกรณี  หากฝาฝนไม

ปฏิบัติตามคําสั่งศาลตองระวางโทษปรับวันละหนึ่งหม่ืนบาทถึงหาหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู9 

 อนึ่ง  คําวาผูประกอบการตางประเทศ  ในท่ีนี้ผูเขียนมุงหมายถึงบุคคลซ่ึงเปน "คนตาง

ดาว" ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ซ่ึงเปนบท

นิยามของกฎหมายท่ีมีวัตถุประสงคในการแบงแยกระหวางคนไทยและคนตางดาว เพ่ือประโยชนใน

การควบคุมการเขาสูตลาดของคนตางดาว โดยในรายละเอียดเก่ียวกับความหมายของคนตางดาวจะ

ไดอธิบายตอไป 

 

 4.2.1 กรณีผูประกอบการไทย  

 

  4.2.1.1 การจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

พ.ศ. 2548 

  กรณีผูประกอบการไทย จะเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนไดกรณี

เดียวตามมาตรา 39 ( 1) เทานั้น คือ ผูประกอบการขนสงตอเนื่องท่ีไดจดทะเบียนตามมาตรา 41 ซ่ึง

เปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องท่ีเปนนิติบุคคลจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย โดยพระราชบัญญัติการ

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ไดกําหนดคุณสมบัติ และเง่ือนไขในการจดทะเบียนและ

ประกอบการไวในมาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42 และมาตรา 43 สรุปไดดังนี้ 

   1. เปนบริษัทหรือบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย  

   2. มีสํานักงานใหญตั้งอยูในราชอาณาจักร  

   3. มีทุนจดทะเบียนชําระแลวไมนอยกวา 80,000 หนวยสิทธิพิเศษถอนเงิน 

(SDR) 

   4. มีหลักประกันความรับผิดตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบชนิดใด

ชนิดหนึ่ง ไดแก กรมธรรมประกันภัยความรับผิดแบบกําหนดเวลา หรือหนังสือรับรองจากสมาคม 

สถาบัน หรือองคกรท่ีใหความคุมครองสมาชิกในลักษณะของการปกปองและชดใช ( coverage from 

a protection and indemnity : P&I Club) หรือ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหลักประกันอ่ืน

                                           

 9 มาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542  
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ใดในลักษณะเดียวกันท่ีออกใหแกกรมเจาทา 10 และในกรณีท่ีผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียน

ประกอบกิจการในฐานะตัวแทนของผูประกอบการขนสงท่ีจดทะเบียนในตางประเทศตามมาตรา 45 

หรือมาตรา 48 หลักประกันความรับผิดจะตองรวมถึงกิจการท่ีกระทําในฐานะตัวแทนดวย11 

   5. เม่ือนายทะเบียน คือ อธิบดีกรมเจาทาหรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงอธิบดี

กรมเจาทามอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีนายทะเบียน พิจารณาแลวเห็นวาผูยื่นคําขอมีคุณสมบัติและ

หลักประกันครบถวนก็จะรับจดทะเบียนและออกใบทะเบียนใหภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับคําขอ

จดทะเบียน โดยใบทะเบียนจะมีอายุ 5 ปนับแตวันท่ีออกใบทะเบียน โดยกอนทะเบียนสิ้นอายุไมนอย

กวา 30 วัน ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนสามารถยื่นคําขอตออายุใบทะเบียนได 12 ท้ังนี้ 

ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนจะตองดํารงหลักประกันจะตองดํารงหลักประกันสําหรับ

ความรับผิดตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบหรือสําหรับความเสี่ยงอ่ืนใดท่ีทําข้ึน และดํารง

สินทรัพยข้ันต่ําไวไมนอยกวา 80,000 หนวยสิทธิพิเศษถอนเงิน (SDR) ตลอดระยะเวลาท่ีประกอบ

กิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

 

 4.2.2 กรณีผูประกอบตางประเทศ  

 

  4.2.2.1 พันธกรณีของไทยตามความตกลงระหวางประเทศ  

  ดังไดกลาวไวแลวในบทท่ี 3 วาประเทศไทยมีความผูกพันตาม GATS และ AFAS 

ไวในหมายเหตุไวทายตารางขอผูกพันเฉพาะการขนสงทางทะเลระหวางประเทศวา  

  "1. ในกรณีท่ีตารางขอผูพันนี้ไมครอบคลุมบริการการขนสงทางถนน ทางรถไฟ 

ทางน้ําภายในประเทศ และบริการเสริมท่ีเก่ียวของไวอยางครบถวน ก็ใหผูประกอบการขนสงตอเนื่อง

หลายรูปแบบสามารถเชา 13 รถบรรทุก รถไฟ หรือเรือลําเลียง  และอุปกรณท่ีเก่ียวของ  เพ่ือ

วัตถุประสงคในการสงสินคาตอไปภายในประเทศ หรือสามารถเขาถึงและใชรูปแบบการขนสงเหลานี้

                                           

 10 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีกําหนด จํานวน ชนิด ขนาด และเง่ือนไขใน

การดํารงหลักประกันและสินทรัพยของผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียน พ.ศ. 2553 

 11 มาตรา 43 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 

2548 

 12 มาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 

 13  ในขอผูกพันเฉพาะใชคําวา "rent or lease" ซ่ึงแสดงใหเห็นวาจะเปนการเชาระยะ

สั้นหรือระยะยาวก็ได 
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สําหรับกิจกรรมท่ีตอเนื่อง บนขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีชอบดวยเหตุผลและไมเลือกปฏิบัติเพ่ือ

วัตถุประสงคในการดําเนินการของผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

  2. 'ขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีชอบดวยเหตุผลและไมเลือกปฏิบัติ ' หมายความวา 

เพ่ือวัตถุประสงคในการประกอบการของผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ผูประกอบการ

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบสามารถจัดการขนสงสินคาในเวลาอันควร อันรวมถึงการใหความสําคัญ

กับสินคานั้นมากกวาสินคาอ่ืนๆ ท่ีมาถึงทาเรือในภายหลัง"14 

  จากหมายเหตุทายตารางขอผูกพันขางตน แสดงใหเห็นวากรณีผูประกอบการ

ขนสงตอเนื่องตางประเทศซ่ึงทําการขนสงทางทะเลมาถึงทาเรือปลายทางในประเทศไทยแลว มีสิทธิ

ดําเนินการขนสงตอจากทาเรือเขามาภายในประเทศดวยรูปแบบการขนสงอ่ืนๆ เชน ทางถนน ทางน้ํา

ภายในประเทศ หรือทางรถไฟ จนเสร็จสิ้นกระบวนการขนสง โดยมีเง่ือนไขวาตอง ปฏิบัติตาม 

"ขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีชอบดวยเหตุผลและไมเลือกปฏิบัติ " ซ่ึงขอกําหนดและเง่ือนไขนี้ยอม

หมายความรวมถึงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติ

การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548  

  ปญหาวาพระราชบัญญัติท้ังสอง ถือวาชอบดวยเหตุผลและไมเลือกปฏิบัติแลว

หรือไม เม่ือพิจารณาตามขอความในหมายเหตุทายตารางขอผูกพันบทบัญญัติในพระราชบัญญัติท้ัง

สองจะถือวาชอบดวยเหตุผลและไมเปนการเลือกปฏิบัติ ตอเม่ือตองไมเปนการขัดขวางผูประกอบการ

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบใหสามารถจัดการขนสงสินคาในเวลาอันควร และไมเลือกปฏิบัติกับสินคา

อ่ืน เม่ือสินคาใดถึงทาเรือกอนก็สามารถดําเนินการไดกอนหลังตามลําดับไป ซ่ึงจากการพิจารณา

                                           

 14 "1. Where road, rail, inland waterways and related auxiliary services are 

not otherwise fully covered in this schedule, a multimodal transport operator shall 

have the ability to rent or lease trucks, railway carriages or barges, and related 

equipment, for the purpose of inland forwarding of cargoes, or have access to and 

use of these forms of multimodal activities on reasonable and non-discriminatory 

terms and conditions for the purpose of carrying out multimodal transport 

operations.   

 2. 'Reasonable and non-discriminatory terms and conditions' means, for 

the purpose of multimodal transport operations, the ability of multimodal transport 

operator to arrange for the conveyance of its merchandise on a timely basis, 

including priority over other merchandise which enter the port at a later date." 
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บทบัญญัติท้ังหมดแลวไมมีบทบัญญัติใดท่ีท่ีมีลักษณะเปนการขัดขวางผูประกอบการหรือเลือกปฏิบัติ

แตอยางใด เพียงแตมีเง่ือนไขวาหากเปนคนตางดาวก็ตองขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว และหากจะประกอบกิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ก็ตองจดทะเบียนหรือ

ตั้งตัวแทนตามพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ไมมีบทบัญญัติใดท่ีเปนการขัดขวาง

หรือหามประกอบกิจการอยางเด็ดขาดเพียงแตตองไดรับอนุญาตและจดทะเบียนกอน ซ่ึงเม่ือไดรับ

อนุญาตและจดทะเบียนแลวก็สามารถประกอบกิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบไดเหมือน

ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนอ่ืนๆ ไมมีการเลือกปฏิบัติแตอยางใด 

  อยางไรก็ตาม หากมองในมุมของผูประกอบการตางประเทศแลว จะเห็นวา

พระราชบัญญัติท้ังสอง ยังมีลักษณะท่ีเปนการกีดกันหรือเปนอุปสรรคสําหรับผูประกอบการ

ตางประเทศในการเขาถึงตลาดการบริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ แตการสรางกฎเกณฑหรือ

เง่ือนไขสําหรับผูประกอบการตางประเทศเชนนี้ยอมเปนอํานาจอธิปไตยของแตละประเทศท่ีสามารถ

ทําไดหากไมขัดหรือแยงกับสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศท่ีประเทศไทยมีความผูกพัน

ตองปฏิบัติตาม และแตละประเทศยอมมีเหตุผลเพียงพอท่ีจะสรางหลักเกณฑหรือเง่ือนไขในการเขา

แทรกแซงทางเศรษฐกิจเพ่ือคุมครองผูประกอบการในประเทศและคุมครองผูบริโภค เม่ือตามหมาย

เหตุทายตารางขอผูกพันขางตนประเทศไทยมีขอผูกพันเพียงวาตองไมเปนการขัดขวางผูประกอบการ

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบใหสามารถจัดการขนสงสินคาในเวลาอันควร และไมเลือกปฏิบัติกับสินคา

อ่ืน ผูเขียนจึงเห็นวาในปจจุบัน พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 และ

พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548  ยังถือไมไดวาเปนการขัดแยงกับความ

ผูกพันตามความตกลง GATS หรือ AFAS 

  นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีความผูกพันกรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการ

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  (ASEAN Agreement on Multimodal Transport) ซ่ึงกําหนดสิทธิ 

หนาท่ี และความรับผิดทางแพง รวมท้ังการกําหนดมาตรฐานและการจดทะเบียนผูประกอบการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบ โดยในการเขาถึงตลาดตามกรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการขนสงตอเนื่อง

หลายรูปแบบ ไดกําหนดวาเม่ือผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบไดจดทะเบียนแลวก็จะมี

สิทธิประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในกลุมประเทศอาเซียน ผานทางตัวแทนหรือสํานักงาน

สาขาในประเทศภาคีอ่ืนท่ีตนตองการดําเนินกิจการ 15 ซ่ึงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบ พ.ศ. 2548 ไดบัญญัติรองรับไวอยูกอนแลว  

                                           

 15 Article 32 of ASEAN Agreement on Multimodal Transport : 
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  4.2.2.2 การขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542 

  ในการจดทะเบียนของผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบท่ีเปนคนตางดาว

นอกจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ซ่ึงเปนกฎหมาย

เฉพาะแลว ปญหาท่ีนาพิจารณาตอไปเก่ียวกับการเขาถึงตลาด (Market access) วาจะตองปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542  หรือไม ปญหาดังกลาว มาตรา 13 

แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ไดกําหนดไววา "ในกรณีท่ีมี

กฎหมายอ่ืนกําหนดเรื่องการถือหุน การเปนหุนสวนหรือการลงทุนของคนตางดาว การอนุญาตหรือ

การหามคนตางดาวในการประกอบธุรกิจบางประเภท หรือกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาวไวเปนประการใด ใหใชบังคับตามกฎหมายดังกลาวและมิใหนําความใน

พระราชบัญญัตินี้ไปใชบังคับในสวนท่ีมีกฎหมายอ่ืนกําหนดไวเปนการเฉพาะแลว" ดังนั้น 

ผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบท่ีเปนคนตางดาวและตองการประกอบกิจการโดยตนเอง

หรือโดยผานสํานักงานสาขา จึงตองขออนุญาตและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนตางดาว พ.ศ. 2542 ในเรื่องท่ีไมมีบัญญัติไวโดยเฉพาะในพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบ พ.ศ. 2548 หากประกอบกิจการโดยไมขออนุญาตจะตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ

ปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และถูกศาลสั่งเลิกการประกอบธุรกิจ หรือ

                                                                                                                         

 1. The registration by the competent national body of any of the 

Member Countries authorizes multimodal transport operator to operate in any of the 

Member Countries provided that the requirements under paragraph 4 (b) of this 

Article have been fulfilled.  

 4. For the Member Countries whose laws and regulations allow the 

authorization as set out in paragraph 1 of this Article:  

  b. in order for the multimodal transport operator registered in one 

Member Country to operate in other Member Countries, he shall submit a copy of 

the registration certificate duly issued by his competent national body to the 

competent national body of the other Member Country in which he has legal 

representation such as through agency agreement or branch office in the other 

Member Country in which he wishes to operate.  
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เลิกกิจการ หรือสั่งเลิกการเปนผูถือหุน หรือเปนหุนสวน ซ่ึงหากฝาฝนไมปฏิบัติตามคําสั่งศาลอีก 

จะตองระวางโทษปรับวันละหนึ่งหม่ืนบาทถึงหาหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู16 

 

   (1) ความหมายของคําวา "คนตางดาว" 

   พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  พ.ศ. 2542  ไดกําหนด

นิยามคําวา “คนตางดาว” ไวในมาตรา  417 โดยมีวัตถุประสงคในการแยกลักษณะระหวางคนไทยกับ

คนตางดาวเพ่ือประโยชนในการควบคุมการเขาสูตลาดของคนตางดาว ซ่ึงคนตางดาวตามความหมาย

ในพระราชบัญญัตินี้แบงเปน 4 ประเภท ดังนี้    

   1. บุคคลธรรมดาซ่ึงไมมีสัญชาติไทย   

   2. นิติบุคคลซ่ึงไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย 

   3. นิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทยท่ีมีคนตางดาวลงทุนเกินกวาก่ึงหนึ่ง 

   4. หางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญท่ีจดทะเบียน  ซ่ึงหุนสวนผูจัดการ

หรือผูจัดการเปนบุคคลตามขอ 1. 

                                           

 16 มาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 17 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 " คนตางดาว หมายความวา 

 (1) บุคคลธรรมดาซ่ึงไมมีสัญชาติไทย 

 (2) นิติบุคคลซ่ึงไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย 

 (3) นิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทย และมีลักษณะดังตอไปนี้ 

  (ก) นิติบุคคลซ่ึงมีหุนอันเปนทุนตั้งแตก่ึงหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม  

(1) หรือ (2) หรือนิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลตาม  (1) หรือ (2) ลงทุนมีมูลคาตั้งแตก่ึงหนึ่งของทุนท้ังหมดใน

นิติบุคคลนั้น 

  (ข) หางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญท่ีจดทะเบียน  ซ่ึงหุนสวนผูจัดการหรือ

ผูจัดการเปนบุคคลตาม (1) 

 (4) นิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทย  ซ่ึงมีหุนอันเปนทุนตั้งแตก่ึงหนึ่งของนิติ

บุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม  (1) (2) หรือ (3) หรือนิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลตาม  (1) (2) หรือ (3) ลงทุนมี

มูลคาตั้งแตก่ึงหนึ่งของทุนท้ังหมดในนิติบุคคลนั้น 

 เพ่ือประโยชนแหงคํานิยามนี้ใหถือวาหุนของบริษัทจํากัดท่ีมีใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ

เปนหุนของคนตางดาว เวนแตจะไดมีกฎกระทรวงกําหนดไวเปนอยางอ่ืน" 
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   ท้ังนี้ ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 กําหนดคุณสมบัติวาผูประกอบการหรือตัวแทนจะตองเปนบริษัท

จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ดังนั้น ผูประกอบการขนสงตอเนื่องในประเทศไทยจึงตองเปนนิติบุคคล

ประเภทบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดเทานั้น ดังนั้นบุคคลธรรมดาแมมีสัญชาติไทยตาม

พระราชบัญญัติสัญชาติไทย พ.ศ. 2508 หรือเปนหางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญท่ีจด

ทะเบียนในประเทศไทย จึงไมอาจขอจดทะเบียนเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องไดตามกฎหมายไทย

ฉะนั้น คนตางดาวตามความหมายในพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ท่ี

อาจขออนุญาตประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบตามพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบ พ.ศ. 2548 ได จึงมีเพียง 2 ประเภท คือ (1) นิติบุคคลซ่ึงไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย  

และ (2) นิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทยท่ีมีคนตางดาวลงทุนเกินกวาก่ึงหนึ่ง  

   มีขอสังเกตวา นิติบุคคลซ่ึงไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย หากจะประกอบ

กิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในประเทศไทย มีสิทธิประกอบกิจการโดยผานการตั้งตัวแทนหรือ

ตั้งสํานักงานสาขา ตามมาตรา 39 (2) และ (3) ของพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

พ.ศ. 2548 เทานั้น แตหากเปนนิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทยแมมีคนตางดาวลงทุนเกินกวา

ก่ึงหนึ่ง (เปนคนตางดาว) ก็สามารถขอจดทะเบียนเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องตามมาตรา 39 (1) 

ของพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ได 

 

   (2) การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

   เม่ือพิจารณาความหมายของคําวา "คนตางดาว" แลว ประการตอมาคือการ

ขออนุญาตประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ .ศ.2542 ซ่ึงใน

เบื้องตนตองพิจารณากอนวา ธุรกิจประเภทใดบางท่ีถูกควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้และการบริการ

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบจัดอยูในประเภทธุรกิจใด 

   ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ .ศ.2542 มาตรา 4 

กําหนดคําวา "ธุรกิจ" หมายความวา การประกอบกิจการในทางเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  หัตถกรรม 

พาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอยางอ่ืน อันเปนการคา ซ่ึงหมายความวาการประกอบธุรกิจนั้น

จะตองมีลักษณะท่ีมุงแสวงหากําไร และมีลักษณะการดําเนินธุรกิจนั้นอยางสมํ่าเสมอเปนปกติธุระ อัน

เปนการทํากิจการคานั่นเอง ท้ังนี้ เราอาจแบงประเภทธุรกิจตามนัยพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ .ศ.2542 ไดเปน 3 ประเภท คือ  (1) ธุรกิจท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย

ประกาศกําหนด (2) ธุรกิจตามบัญชีแนบทายพระราชบัญญัติ  และ (3) ธุรกิจนอกบัญชีแนบทาย
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พระราชบัญญัติ ซ่ึงแตละประเภทธุรกิจก็จะมีวิธีการในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจแตกตางกันไป 

ดังนี้ 

   1. ธุรกิจท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยประกาศกําหนด  มาตรา 7 ของ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ .ศ.2542 ไดใหอํานาจรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย

โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีกําหนดประเภทธุรกิจและทองท่ีในการประกอบธุรกิจสําหรับคนตาง

ดาวท่ีมีลักษณะ ดังนี้ 

    (1) คนตางดาวท่ีเกิดในราชอาณาจักร  แตไมไดรับสัญชาติไทยตาม

กฎหมายวาดวยสัญชาติหรือตามกฎหมายอ่ืน 

    (2) คนตางดาวโดยผลของการถูกถอนสัญชาติตามกฎหมายวาดวย

สัญชาติหรือตามกฎหมายอ่ืน 

   โดยคนตางดาวท่ีมีลักษณะขางตนจะประกอบธุรกิจท่ีมีการประกาศกําหนด

ไดจะตองมีการขอรับใบอนุญาตอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาดวย แตในปจจุบันยังไมมีการประกาศ

กําหนดในเรื่องดังกลาว18 

   อยางไรก็ตาม ดังไดกลาวมาขางตนแลววาการขออนุญาตประกอบธุรกิจ

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบจํากัดเฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทหรือบริษัทมหาชนเทานั้น แตจาก

บทบัญญัติท่ีกําหนดลักษณะของคนตางดาวตามมาตรา 7 ขางตน จะเห็นไดวาเปนเรื่องการของการขอ

อนุญาตสําหรับบุคคลธรรมดาเทานั้น ดังนั้น แมคนตางดาวจะไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 7 นี้ แตก็ไม

สามารถประกอบกิจการขนสงตอเนื่องไดอยูแลว จึงไมจําตองพิจารณาถึงประกาศกําหนดของรัฐมนตรี

กระทรวงพาณิชยแตอยางใด  

   2. ธุรกิจตามบัญชีแนบทายพระราชบัญญัติ  มาตรา 8 ของพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ .ศ.2542 ไดวางหลักวา หามคนตางดาวประกอบธุรกิจบาง

ประเภท และธุรกิจบางประเภทจะประกอบการไดก็ตอเม่ือไดรับอนุญาต โดยแบงประเภทธุรกิจตางๆ 

ออกเปน 3 บัญชี ดังนี้ 

    (1) บัญชีหนึ่ง เปนธุรกิจท่ีหามคนตางดาวประกอบการโดยเด็ดขาดดวย

เหตุผลพิเศษ ตามมาตรา 8 (1) เชน กิจการหนังสือพิมพ  วิทยุ การทํานา ทําไร ทําสวน การเลี้ยงสัตว 

การทําปาไม การสกัดสมุนไพร การทําหรือหลอพระพุทธรูป เปนตน ท้ังนี้ กฎหมายไมไดอธิบายวา

                                           

 18 ในทางปฏิบัติของสํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา ยังคงใชประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2524) ซ่ึงออกตามกฎหมายเดิมคือ 

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 281 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 
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เหตุผลพิเศษดังกลาวคืออะไร แตจากการพิจารณาแลว ผูเขียนเห็นวานาจะเปนเรื่องของความม่ันคง

ของชาติและเปนธุรกิจท่ีรัฐมีความมุงหมายคุมครองและสงวนไวเฉพาะคนไทยเทานั้น  

    (2) บัญชีสอง เปนธุรกิจธุรกิจท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยหรือความม่ันคง

ของประเทศหรือมีผลกระทบตอศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  หัตถกรรมพ้ืนบาน  หรือ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงคนตางดาวจะประกอบธุรกิจประเภทนี้ไดจะตองไดรับอนุญาต

จากรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชยโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี  โดยมีเง่ือนไขวานิติบุคคลตางดาว

จะตองมีคนไทยถือหุนอยูในนิติบุคคลนั้น ไมนอยกวารอยละ  40 และคนไทยเปนกรรมการไมนอยกวา  

2 ใน 5 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด ตามมาตรา 8 (2) และมาตรา 15  

    มีขอสังเกตวาในบัญชีสอง หมวด 1 (2) กําหนดใหการขนสงทางบก ทาง

น้ํา หรือทางอากาศในประเทศ รวมถึงกิจการการบินในประเทศเปนธุรกิจเก่ียวกับความปลอดภัยหรือ

ความม่ันคงของประเทศ ซ่ึงหากพิจารณาลักษณะของสัญญาและดูท่ีตนทางถึงปลายทางแลว การ

ประกอบกิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบระหวางประเทศ จึงไมนาจะรวมอยูในบัญชี 2 นี้ แตหาก

มองวาการขนสงตอเนื่องระหวางประเทศ รวมเอาการขนสงภายในประเทศเขาไวอยูดวย ก็อาจจะทํา

ใหเกิดขอสงสัยไดวาการขนสงตอเนื่องระหวางประเทศเปนธุรกิจตามบัญชีสองนี้หรือไม 

    (3) บัญชีสาม เปนธุรกิจท่ีคนไทยยังไมมีความพรอมจะแขงขันกับคนตาง

ดาว โดยคนตางดาวจะประกอบธุรกิจนี้ไดเม่ือไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนตางดาวตามมาตรา 8 (3)  

    ธุรกิจตามบัญชีสามกําหนดไวคอนขางกวาง มีรายการประเภทธุรกิจถึง 

21 วงเล็บ โดยเฉพาะในวงเล็บ 21 ก็กําหนดไวกวางๆ วา "การทําธุรกิจบริการอ่ืน ยกเวนธุรกิจบริการ

ท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง" ฉะนั้น แทบจะทุกธุรกิจบริการท่ีถูกสงวนไวตามกฎหมายซ่ึงรวมถึงการ

บริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบดวย 

   ท้ังนี้ คนตางดาวซ่ึงจะขออนุญาตตามบัญชีสองและสาม จะตองมีคุณสมบัติ

และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 1619 ดวย 

                                           

 19 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 มาตรา  16 คนตางดาวซ่ึงจะขอรับใบอนุญาตไดตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหาม ดังตอไปนี้ 

 (1) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 

 (2) มีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรหรือไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการ

ชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 
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   ผูเขียนมีขอสังเกตวา เดิมกอนมีการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  ถามีการใช

บริการการขนสงหลายทอดโดยรูปแบบตางๆ ของผูประกอบธุรกิจขนสงตางรายกัน การขออนุญาต

ประกอบธุรกิจของคนตางดาวก็ดูประเภทธุรกิจไปเปนอยางๆ ในแตละทอดตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ตัวอยางเชน การขนสงของทอดแรกระหวางทาเรือ

ตางประเทศมายังทาเรือในประเทศไทย  เปนการขนสงระหวางประเทศ ถือวาเปนธุรกิจตามบัญชีสาม  

ตอมาการขนสงทอดท่ีสอง ขนจากทาเรือในประเทศไทยไปยังปลายทางทองท่ีอ่ืนในประเทศไทย  

ถือวาเปนธุรกิจบัญชีสอง 

   ตอมาเม่ือมีการพัฒนาการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ซ่ึงมีลักษณะเปน

สัญญาเดียวแตใชการขนสงหลายรูปแบบ ถาชวงท่ีมีการเปลี่ยนไปใชการขนสงรูปแบบอ่ืนเกิดข้ึนใน

ตางประเทศคงไมมีปญหาอะไรเพราะถือวาเปนการขนสงภายนอกประเทศท้ังหมด แตหากมีการ

เปลี่ยนไปใชการขนสงรูปแบบอ่ืนเพ่ือขนสงของตอไปภายในประเทศอาจทําใหเกิดขอสงสัยวาธุรกิจ

การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบถือวาเปนประเภทธุรกิจตามบัญชีสอง หรือบัญชีสาม หรือกลาวอีกนัย

หนึ่ง เม่ือการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบมีลักษณะรวมธุรกิจการขนสงระหวางประเทศและการขนสง

ภายในประเทศเขาไวดวยกันแลวจะถือวาเปนประเภทธุรกิจตามบัญชีใด 

                                                                                                                         

 (3) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

 (4) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

 (5) ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับในความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้  หรือตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี 281 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 

เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันขอรับใบอนุญาต 

 (6) ไมเคยตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาในความผิดฐานฉอโกง  โกงเจาหนี้  ยักยอก

ความผิดเก่ียวกับการคาตามประมวลกฎหมายอาญาหรือในความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงิน

ท่ีเปนการฉอโกงประชาชนหรือในความผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  เวนแตพนโทษมาแลวไม

นอยกวาหาปกอนวันขอรับใบอนุญาต 

 (7) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามประกาศของคณะปฏิวัติ  

ฉบับท่ี 281 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ในระยะเวลาหาปกอนวันขอรับใบอนุญาต 

 ในกรณีนิติบุคคลเปนผูขอรับใบอนุญาต  กรรมการ ผูจัดการ หรือผูรับผิดชอบในการ

ดําเนินการของนิติบุคคลนั้นท่ีเปนคนตางดาวตองมีคุณสมบัติ  และไมมีลักษณะตองหามดังกลาวใน

วรรคหนึ่งดวย 
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   ผูเขียนเห็นวา ควรถือวาธุรกิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ เปนประเภท

ธุรกิจตามบัญชีสาม เนื่องจากดวยลักษณะท่ัวไปของการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบระหวางประเทศ 

คือ 1) ใชรูปแบบการขนสงตั้งแตสองรูปแบบข้ึนไป  2) เปนการขนสงของระหวางประเทศ  และ 3) 

เปนการขนสงของตามสัญญาฉบับเดียว  ดังนั้น จึงเปนท่ีแนนอนวาสินคาจะตองถูกสงจากตนทางใน

ประเทศหนึ่งไปถึงปลายทางอีกประเทศหนึ่งแบบประตูถึงประตู ( door to door) ตนทางและ

ปลายทางไมไดอยูในประเทศเดียวกันจึงไมนาจะถือวาเปนการขนสงภายในประเทศ อีกท้ังการ

ตรวจสอบเพ่ือแยกแยะวาการขนสงนั้นเปนการขนสงตอเนื่องระหวางประเทศหรือการขนสง

ภายในประเทศ ก็สามารถตรวจสอบไดโดยงายเนื่องจากเม่ือเปนการขนสงระหวางประเทศจึงจําเปน

จะตองมีเอกสารท่ีเก่ียวของกับการนําเขาหรือสงออกผานแดนสําหรับสินคาท่ีทําการขนสงนั้นอยูแลว 

   นอกจากนี้ ยังมีความเห็นในทางปฏิบัติของเจาหนาท่ีวาธุรกิจการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบไมจัดวาอยูในบัญชีใดเลย โดยเห็นวาในเม่ือบัญชีสอง หมวด 1 (2) มีการกลาวถึง

การขนสงในประเทศแลว หากกฎหมายมีเจตนารมณจะสงวนธุรกิจการขนสงระหวางประเทศซ่ึง

รวมถึงการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ กฎหมายจะตองบัญญัติไวในบัญชีแนบทายเปนการเฉพาะดวย 

ดังนั้น แนวความเห็นนี้จึงเห็นวาการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบไมใชธุรกิจตามบัญชีสาม ( 21) คือ

ไมใช "ธุรกิจบริการอ่ืน" แตถือวาเปนธุรกิจนอกบัญชีแนบทายพระราชบัญญัติ ซ่ึงไมจําตองไดรับ

อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกอบธุรกิจของคน

ตางดาวตามมาตรา  8 (3) ซ่ึงผูเขียนไมเห็นดวยอยางยิ่ง เพราะเปนการตีความกฎหมายท่ีกวางขวาง

เกินไปและจะสงผลกระทบใหไมสามารถควบคุมการประกอบธุรกิจขนสงระหวางประเทศของคนตาง

ดาวไดเลย ผูเขียนเห็นวาธุรกิจขนสงระหวางประเทศรวมท้ังการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบควรถือวา

เปนประเภทธุรกิจตามบัญชีสาม (21) ดังเหตุผลท่ีไดอธิบายในตอนตน 

   3. ธุรกิจนอกบัญชีแนบทายพระราชบัญญัติ  ธุรกิจประเภทตางๆ ท่ีถูก

กําหนดไวในบัญชีหนึ่ง บัญชีสอง และบัญชีสาม หากคนตางดาวตองการจะประกอบธุรกิจประเภท

นั้นๆ ยอมตองทําตามเง่ือนไขแตละบัญชีท่ีกฎหมายกําหนดไวเสียกอนจึงจะประกอบธุรกิจนั้นได แต

สําหรับธุรกิจประเภทอ่ืนๆ ท่ีไมไดถูกกําหนดไวในบัญชีใดในสามบัญชีเลย หรือธุรกิจนอกบัญชีแนบ

ทายกฎหมายตางดาวนั้น ยอมเปนธุรกิจท่ีคนตางดาวสามารถประกอบธุรกิจดังกลาวในประเทศไทยได

โดยไมตองไดรับอนุญาตกอนแตอยางใด ดวยเหตุนี้เอง ในอนาคตหากประเทศไทยเห็นวาธุรกิจใดตาม

บัญชีหนึ่ง สองหรือสาม ประเทศไทยมีความพรอมแลวก็สามารถแกไขยกเลิกประเภทธุรกิจในบัญชีนั้น

ไดเลย เพ่ือเปดใหคนตางดาวสามารถประกอบธุรกิจไดโดยไมตองขออนุญาต 
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  (3) การขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ 

  การขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจเปนอีกชองทางหนึ่งท่ีกฎหมายกําหนดไว

สําหรับคนตางดาวท่ีตองการจะประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยไมตองขออนุญาต ซ่ึงหนังสือรับรอง

การประกอบธุรกิจนั้น ผูท่ีมีอํานาจออกใหแกคนตางดาว คือ อธิดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา แตไมใชวา

คนตางดาวทุกรายจะสามารถมาขอรับหนังสือรับรองธุรกิจได เพราะจะตองเปนคนตางดาวท่ีมี

คุณสมบัติและมีลักษณะเปนไปตามท่ีกฎหมายตางดาวกําหนดไวดวย โดยกฎหมายตางดาวไดกําหนด

กรณีท่ีคนตางดาวอาจขอรับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจไวท้ังหมด 4 กรณี20 ไดแก 

   1. คนตางดาวท่ีตองขออนุญาตเนื่องจากมีการแกไขประเภทธุรกิจตามบัญชี

ทาย (มาตรา 9) 

   2. คนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตจากรัฐบาลไทย หรือโดยอาศัยสนธิสัญญา 

(มาตรา 10) 

   3. คนตางดาวท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน (มาตรา 12)  

   4. คนตางดาวท่ีประกอบธุรกิจท่ีตองหามตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 

281 (มาตรา 45) 

  ในท่ีนี้จะกลาวถึงรายละเอียดเฉพาะกรณีคนตางดาวท่ีขอหนังสือรับรองการ

ประกอบธุรกิจตามมาตรา 10 วรรคสอง คือ กรณีคนตางดาวท่ีไดรับประโยชนจากสนธิสัญญาท่ี

ประเทศไทยเปนภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณี โดยคนตางดาวดังกลาวนี้แมจะประกอบธุรกิจ

ตามบัญชีแนบทายไมวาจะเปนธุรกิจ  ตามบัญชีหนึ่ง บัญชีสอง หรือบัญชีสาม ก็ไมถือวาเปนการ

ตองหามหรือจะตองขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจกอน เพียงแตตองแจงแกอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ

การคาเพ่ือขอออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจโดยอาศัยผลแหงสนธิสัญญาท่ีประเทศไทยเปน

ภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณี ดังนั้น กฎหมายจึงกําหนดวาไมตองนําหลักเกณฑและเง่ือนไขใน

การขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาวท่ัวๆ ไป (มาตรา 5, 8, 15, 17 และ 18) มาใชบังคับ  แต

ใหเปนไปตามบทบัญญัติและเง่ือนไขแหงสนธิสัญญาดังกลาว อยางไรก็ตาม การใชสิทธิตามมาตรา 10 

วรรคสอง ไมไดยกเวนเรื่องการมีทุนข้ันต่ําตามมาตรา 14 เพราะในการพิจารณารางพระราชบัญญัตินี้

ในชั้นกรรมาธิการ มีการแปรญัตติไมใหไดรับการยกเวนไว ดังนั้นผูใชสิทธิประกอบธุรกิจตามมาตรา 

                                           

 20 นําพล ทองอุทัยศรี , การประกอบธุรกิจของ  "คนตางดาว " ในประเทศไทย , 

(กรุงเทพฯ: สํานักกฎหมายสากล ธีรคุปต จํากัด, 2554), น. 100 -101. 
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10 วรรคสอง จึงตองมีทุนข้ันต่ําตามท่ีกําหนดไว ซ่ึงทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติตามพันธกรณีตาม

สนธิสัญญาท่ีไทยผูกพันไว ไมเปนไปตามหลักการเรื่องการปฏิบัติเยี่ยงชนชาติ21 

  ตัวอยางสนธิสัญญาตามมาตรา 10 วรรคสอง เชน สนธิสัญญาทางไมตรีและ

ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวาราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา  พ.ศ. 2511 ความตกลงการคา

เสรีไทย - ออสเตรเลีย ความตกลง GATS ความตกลง AFAS เปนตน อยางไรก็ตามพึงทําความเขาใจ

วาการบริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบปจจุบันยังไมถือวาเปนสาขาหนึ่งตามความตกลง GATS และ 

AFAS เพียงแตมีหมายเหตุทายตารางขอผูกพันของบริการสาขาการขนสงทางทะเลเก่ียวกับการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบเทานั้น ดังนั้น การบริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบจึงไมไดรับประโยชนจาก

มาตรา 10 วรรคสองนี้ 

  สําหรับตามกรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

(ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport) ท่ีกําหนดใหประเทศสมาชิก

อาเซียนสามารถประกอบกิจการไดโดยการตั้งตัวแทนหรือสํานักงานสาขาในประเทศสมาชิก แตก็ไมได

กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติของตัวแทนหรือสํานักงานสาขาไวเปนแตเพียงเกณฑข้ันต่ํา

เทานั้น ท้ังในกรอบความตกลงดังกลาวกําหนดไววาผูประกอบการตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ี

กฎหมายประเทศนั้นกําหนด 22 กรณีจึงไมถือวากรอบความตกลงนี้เปนการยกเวนพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 และผูประกอบการขนสงตอเนื่องตามกรอบความตกลงนี้

ยังคงจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ดวย โดยในการ

ตั้งตัวแทนของผูประกอบการขนสงตอเนื่องนั้น ถือวาตัวแทนนั้นเปนผูประกอบธุรกิจในประเทศไทย

ไมใชผูประกอบหรือคนตางดาวในประเทศอาเซียน เพราะจากบทนิยามของคนตางดาวพิจารณาจาก

                                           

 21 สกล หาญสุทธิวารินทร, "ความพรอมดานกฎหมายสู AEC : พรบ.การประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว," สืบคนเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2558 จาก http://www.bangkokbiznews.com 

 22 ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport: 

 Article 30  

 1. For inclusion in the register of multimodal transport operators, the 

person concerned shall submit an application to the respective competent national 

body and establish that he fulfils all requirements as prescribed by national law. As a 

minimum:  

  a. He shall possess the legal capacity as required by the provisions of 

the Member Country in which he is applying for registration; 
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ขอเท็จจริงเพียงวานิติบุคคลจัดตั้งข้ึนในประเทศไทยหรือไม และมีสัดสวนการถือหุนของคนไทยเกินก่ึง

หนึ่งหรือไมเทานั้น ไมรวมถึงวานิติบุคคลนั้นจะประกอบกิจการในฐานะตัวแทนหรือถูกครอบงําโดยคน

ตางดาวหรือไม (นอมินี) จึงกลาวไดวาตัวแทนของผูประกอบการขนสงตอเนื่องในประเทศอาเซียนซ่ึง

ไดจดแจงตามพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 คือนอมินีท่ีถูกตองตาม

กฎหมาย ดังนั้น ตัวแทนท่ีไดรับการแตงตั้งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคน

ตางดาว พ.ศ. 2542 หรือไม ยอมตองพิจารณาลักษณะของตัวแทนนั้นๆ วาเขาหลักเกณฑการเปนคน

ตางดาวตามกฎหมายหรือไม 

  ในสวนการตั้งสํานักงานสาขา คือการท่ีผูประกอบการในประเทศอาเซียนสามารถ

เขามาประกอบกิจการในประเทศไทยไดโดยไมตองเปดบริษัทหรือจัดตั้งนิติบุคคลข้ึนใหมในประเทศ

ไทย ดังนั้น สํานักงานสาขาจึงเปนสวนหนึ่งของบริษัทแมในตางประเทศและบริษัทแมยังมีความรับผิด

ตอการกระทําของสํานักงานสาขาอยู ซ่ึงตามกรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบ (ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport) ไมมีขอบทใดท่ีทําให

สํานักงานสาขาไดรับการยกเวนการบังคับใชพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 

2542 ดังนั้น การตั้งสํานักงานสาขาของผูประกอบการในประเทศอาเซียนซ่ึงถือวาเปนคนตางดาว จึง

ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ดวย 

 

  (4) ทุนข้ันต่ําท่ีตองใชในการเริ่มประกอบธุรกิจ  

  นอกจากเง่ือนไขตางๆ ในการประกอบธุรกิจของคนตางดาวดังกลาวมาแลว

ขางตน มาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ยังกําหนด

เง่ือนไขวาคนตางดาวท่ีจะประกอบธุรกิจในประเทศไทยทุกคนไมวาจะเปนประเภทธุรกิจท่ีจะตองขอ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจหรือไมก็ตาม ตองมีทุนข้ันต่ํามาจาก

ตางประเทศตามจํานวนท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง หากไมมีทุนข้ันต่ําหรือมีไมถึงเกณฑท่ีกําหนด จะมี

ความผิดอาญาตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาทและปรับวันละหนึ่งหม่ืนบาทถึง

หาหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู23 โดยในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน

ตางดาว พ.ศ. 2542 ไดนิยามคําวา "ทุน" และ "ทุนข้ันต่ํา" ไววา 

   “ทุน หมายความวา  ทุนจดทะเบียนของบริษัทจํากัด  หรือทุนชําระแลวของ

บริษัทมหาชนจํากัด หรือเงินท่ีผูเปนหุนสวนหรือสมาชิกนํามาลงหุนในหางหุนสวนหรือนิติบุคคลนั้น" 

                                           

 23 มาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 
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   "ทุนข้ันต่ํา  หมายความวา  ทุนของคนตางดาวในกรณีท่ีคนตางดาวเปนนิติ

บุคคลซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทย  และในกรณีท่ีคนตางดาวเปนนิติบุคคลซ่ึงไมไดจดทะเบียนใน

ประเทศไทยหรือเปนบุคคลธรรมดาใหหมายถึงเงินตราตางประเทศท่ีคนตางดาวนํามาใชเม่ือเริ่มตน

ประกอบธุรกิจในประเทศไทย” 

  เดิมกรมพัฒนาธุรกิจการคาไดเคยมีหนังสือตอบหนวยงานเอกชนในป  พ.ศ. 2545 

เก่ียวกับการพิจารณาทุนข้ันต่ําโดยใชแนวทางตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  กลาวคือ ทุนข้ัน

ต่ําของบริษัทจํากัดหมายถึงทุนจดทะเบียนสวนการชําระคาหุนจะตองเปนจํานวนเทาใดนั้น  ใหเปนไป

ตามท่ีกําหนดในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตตอมาในป  พ.ศ. 2549 กรมพัฒนาธุรกิจการคา

มีความเห็นวา  แนวทางดังกลาวไมถูกตอง  จึงเปลี่ยนแนววินิจฉัยใหม  โดยตีความวา  ทุนข้ันต่ํานั้นตอง

เปนทุนท่ีชําระแลวเต็มมูลคา  และเห็นวาการเรียกชําระคาหุนบางสวนซ่ึงตองไมนอยกวารอยละ  25 

เปนเรื่องท่ีบัญญัติไวตามมาตรา 1110 วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  และเปน

ความตกลงระหวางเอกชนกับเอกชน ดังนั้น จึงไมสามารถนําวิธีการปฏิบัติในเรื่องดังกลาวมาใชโดยขัด

กับกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาวซ่ึงเปนกฎหมายมหาชนได24 

  อยางไรก็ตาม แนวทางปจจุบันไดมีคําวินิจฉัยของสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา25และคําชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการคา26 วา ทุนข้ันต่ําตองพิจารณาจากเงินทุนตามความ

เปนจริงท่ีคนตางดาวนําหรือสงเขามาเพ่ือใชในการเริ่มตนประกอบธุรกิจในประเทศไทย  ซ่ึงมิใชทุนจด

ทะเบียนของบริษัทจํากัด  ตามท่ีกําหนดในนิยามคําวา  “ทุน” แตอยางใด ดังนั้น คนตางดาวท่ีเปน

บริษัทจํากัดซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทยและประกอบธุรกิจท่ีอยูภายใตพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 จะตองมีเงินทุนตามความเปนจริงเพ่ือใชในการเริ่มตนประกอบธุรกิจ

ในประเทศไทยตามจํานวนทุนข้ันต่ําสําหรับแตละประเภทธุรกิจท่ีกฎหมายกําหนด เนื่องจากกระทรวง

พาณิชยเห็นวา เจตนารมณของกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาวท่ีกําหนดใหคนตาง

ดาวตองมีทุนข้ันต่ําตามจํานวนท่ีกําหนดเพ่ือใชในการเริ่มตนประกอบธุรกิจในประเทศไทยก็เพ่ือ

คุมครองปกปองประโยชนของคนไทยมิใหคนตางดาวเขามาแยงประโยชนจากการประกอบธุรกิจโดยท่ี

ไมมีการนําเงินเขามาลงทุนจริง ซ่ึงอาจดูขัดแยงกับบทนิยามกรณีทุนข้ันต่ําของคนตางดาวท่ีจด

                                           

 24บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เรื่อง ทุนข้ันต่ําตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 (เรื่องเสร็จท่ี 73/2553) 

 25เพ่ิงอาง 

 26คําชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง ทุนข้ันต่ําตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2553 
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ทะเบียนในประเทศไทยท่ีหมายถึงทุนจดทะเบียนของบริษัทจํากัด หรือทุนชําระแลวของบริษัทมหาชน

จํากัด ตามบทนิยามคําวา "ทุน"  

  ตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 

2542 ไดกําหนดใหคนตางดาวท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทยจะตองมีทุนตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง ซ่ึงปจจุบันไดมีกฎกระทรวงกําหนดทุนข้ันต่ําออกใชแลว  คือ กฎกระทรวงกําหนดทุนข้ัน

ต่ําและระยะเวลาในการนําหรือสงทุนข้ันต่ําเขามาในประเทศไทย  พ.ศ.2545 โดยมีฉบับแกไขตามมา

อีก 2 ฉบับ ในป พ.ศ. 2547 และ 2552 ซ่ึงสามารถสรุปหลักเกณฑเก่ียวกับทุนข้ันต่ําได ดังนี้ 

   1. จํานวนทุนข้ันต่ําสําหรับการประกอบธุรกิจท่ีอยูนอกบัญชีแนบทาย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542  จะตองมีทุนข้ันต่ําในการเริ่มประกอบ

ธุรกิจตั้งแต 2 ลานบาทข้ึนไป27 

   2. จํานวนทุนข้ันต่ําสําหรับการประกอบธุรกิจท่ีอยูในบัญชีแนบทาย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542  จะตองมีทุนข้ันต่ําไมต่ํากวารอยละ  25 

ของคาเฉลี่ยตอปของประมาณรายจาย 28 ในการประกอบธุรกิจแตละธุรกิจของคนตางดาวเปนเวลา  3 

ป ตั้งแต 3 ลานบาทข้ึนไป หากระยะเวลาประกอบธุรกิจไมเกิน 3 ป ใหเฉลี่ยตามระยะเวลาท่ีประกอบ

ธุรกิจ แตตองคิดเฉลี่ยตอปของระยะเวลาท่ีประกอบธุรกิจ ท้ังนี้ตองมีจํานวน 3 ลานบาทข้ึนไป29 

  ดังนั้นในสวนของบริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบซ่ึงถือวาเปนธุรกิจตามบัญชี

สาม จึงตองปฏิบัติตามมาตรา 14 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542 โดยตองนําทุนข้ันต่ําเขามาในประเทศไมต่ํากวารอยละ  25 ของคาเฉลี่ยตอปของประมาณ

รายจาย โดยตองมีจํานวนตั้งแต 3 ลานบาทข้ึนไป และเม่ือคนตางดาวซ่ึงจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใน

ประเทศไทยและขอจดทะเบียนเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา 39 (1) แหง

                                           

 27มาตรา 14 วรรคหนึ่ง แหง พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  พ.ศ. 

2542 ประกอบขอ 1 ของกฎกระทรวงกําหนดทุนข้ันต่ําและระยะเวลาในการนําหรือสงทุนข้ันต่ําเขา

มาในประเทศไทย พ.ศ.2545 

 28ประมาณการรายจาย  หมายความวา  จํานวนเงินท่ีคนตางดาวจะใชในประเทศไทย

สําหรับการประกอบธุรกิจเพ่ือใหไดมาซ่ึงสินทรัพยถาวรและเพ่ือเปนคาใชจายในการประกอบธุรกิจใน

แตละป 

 29มาตรา 14 วรรคสอง แหง พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  พ.ศ. 

2542 ประกอบขอ 2 ของกฎกระทรวงกําหนดทุนข้ันต่ําและระยะเวลาในการนาหรือสงทุนข้ันต่ําเขา

มาในประเทศไทย พ.ศ.2545 
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พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ยังจะตองมีทุนจดทะเบียนชําระแลวไม

นอยกวา 80,000 หนวยสิทธิพิเศษถอนเงิน ( SDR) หรือคิดเปนเงินบาทไทยประมาณ 5 ลานบาท ซ่ึง

ตามคํานิยามในกฎหมายคําวา "ทุนจดทะเบียนชําระแลว" ก็ถือไดวาเปน "ทุนข้ันต่ํา" ดวย ฉะนั้น จึง

อาจกลาวไดวาพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ทําใหคนตางดาวตองมีทุน

ข้ันต่ํา หรือนําเงินมาลงทุนในประเทศมากข้ึนจาก 3 ลานบาท เปน 5 ลานบาท เวนแตจะปรากฏวา

รอยละ 25 ประมาณรายจาย ของคนตางดาวจะมีจํานวนมากกวา 5 ลานบาท ก็ตองจะตองนําเงินมา

ลงทุนมากกวา 5 ลานบาท 

  การกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับทุนข้ันต่ํา 3 ลานบาทและทุนจดทะเบียนชําระแลวหรือ

การดํารงสินทรัพย 80,000 หนวยสิทธิพิเศษถอนเงิน (SDR) ขางตนอาจจะทําใหเขาใจวา 

พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 กําหนดเง่ือนไขไวเปนการเฉพาะซ่ึงเปน

การยกเวนมาตรา 14 ประกอบมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542 หรือไม แตผูเขียนเห็นวาเรื่องการกําหนดทุนข้ันต่ําของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 มีเจตนารมณใหคนตางดาวนําเงินเขามาลงทุนในประเทศไทยอยางแทจริง

เพ่ือใหมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและเรื่องทุนข้ันต่ํากําหนดอยูในกฎหมายเก่ียวกับการขอ

อนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว แตกตางกับพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

พ.ศ. 2548 ท่ีบัญญัติใหตองมีทุนจดทะเบียนชําระแลวหรือสินทรัพยไมนอยกวา 80,000 สิทธิพิเศษ

ถอนเงิน (SDR) เนื่องจากกฎหมายมีเจตนารมณใหสินทรัพยดังกลาวเปนหลักประกันแกผูบริโภคหรือ

ผูใชบริการและเปนเรื่องเก่ียวกับการจดทะเบียนผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ซ่ึงใช

บังคับกับผูประกอบการท้ังหมดไมวาจะเปนคนไทยหรือคนตางดาว 

 

  4.2.2.3 การจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

พ.ศ. 2548 

  เม่ือผูประกอบการตางประเทศขออนุญาตประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 แลว ผูประกอบการตางประเทศจะสามารเขามาประกอบ

กิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในประเทศไทยไดตอเม่ือจดทะเบียนเปนผูประกอบการขนสง

ตอเนื่องจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ซ่ึงผูประกอบการ

ขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้มี 3 ประเภท30 คือ  

                                           

 30 มาตรา 4 และมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 

2548 
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  (1) ผูประกอบการขนสงตอเนื่องไทย  ตามมาตรา 39 (1) 

  กรณีนี้ผูประกอบการตางประเทศตองจัดตั้งนิติบุคคลประเภทบริษัทหรือบริษัท

มหาชนข้ึนในประเทศไทย ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน

ตางดาว พ.ศ. 2542 และขอใบทะเบียนผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบตามพระราชบัญญัติ

การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ซ่ึงมีหลักเกณฑและวิธีการเชนเดียวกับการจดทะเบียน

ของผูประกอบการไทยดังไดกลาวมาแลวขางตน จึงไมขออธิบายซํ้าอีก 

 

  (2) ผูประอบการขนสงตอเนื่องโดยสนธิสัญญา  ตามมาตรา 39 (2) 

  พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ไดกําหนดคุณสมบัติ

และเง่ือนไขในการจดแจงและประกอบการไวในมาตรา 45 มาตรา มาตรา 46 และมาตรา 47 สรุปได

ดังนี้ 

   1. จะตองเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องท่ีไดจดทะเบียนในตางประเทศท่ี

ประเทศไทยรับรองโดยสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ 

   2. ตั้งตัวแทนหรือตั้งสํานักงานสาขาในราชอาณาจักร  ในกรณีตั้งตัวแทน 

ตัวแทนจะตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

    (ก) เปน ผูประกอบการขนสงตอเนื่องไทยตามมาตรา 39 (1) หรือ 

    (ข) เปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย

ไทยโดยมีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการขนสง หรือเปนนายหนา ตัวแทนหรือตัวแทนคาตางใน

กิจการขนสง ( ship's agent หรือ freight forwarder) และจะตองดํารงหลักประกันสําหรับความรับ

ผิดของตัวการตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบหรือสําหรับความเสี่ยงอ่ืนใดจากสัญญาท่ีทําข้ึน 

   3. เม่ือนายทะเบียน พิจารณาแลวเห็นวาผูยื่นคําขอแสดงหลักฐานถูกตองก็

จะรับจดแจงและออกใบจดแจงใหภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับคําขอจดแจง โดยใบจดแจงจะมีอายุ 

2 ปนับแตวันท่ีออกใบจดแจง ซ่ึงกอนทะเบียนสิ้นอายุไมนอยกวา 30 วัน ผูประกอบการขนสงตอเนื่อง

จดทะเบียนสามารถยื่นคําขอตออายุใบจดแจงได 31 ท้ังนี้ ตัวแทนจะตองรวมรับผิดกับผูประกอบการ

ขนสงตอเนื่องจดทะเบียนเพ่ือความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดจากการผิดสัญญาหรือการละเมิดแกผูตราสง

หรือผูรับตราสงหรือบุคคลอ่ืนในราชอาณาจักร32 

                                           

 31 มาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 

 32 มาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 
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  การท่ีพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 กําหนดใหผู

ประอบการขนสงตอเนื่องโดยสนธิสัญญาตามมาตรา 39 (2) สามารถตั้งสํานักงานสาขาใน

ราชอาณาจักร ได เนื่องจากตาม ความตกลงอาเซียนวาดวยการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ( ASEAN 

Agreement on Multimodal Transport) มาตรา 32 33 กําหนดใหผูประกอบการขนสงตอเนื่อง

ตางประเทศในอาเซียนสามารถดําเนินกิจการผานสํานักงานสาขาในประเทศภาคีอ่ืนท่ีตนตองดําเนิน

กิจการขนสงตอเนื่องนั้นได ซ่ึงมีลักษณะเปนการตางตอบแทนระหวางประเทศสมาชิกดวยกัน แตจาก

จากคุณสมบัติและเง่ือนไขท้ัง 3 ขอขางตน จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบ พ.ศ. 2548 ไมไดกําหนดรายละเอียดของคุณสมบัติและเง่ือนไขของการตั้งสํานักงานสาขาไว

อยางเชนการตั้งตัวแทน  

  ปญหาวาผูประอบการขนสงตอเนื่องโดยสนธิสัญญาตามมาตรา 39 (2) จะสามารถ

ตั้งสํานักงานสาขาไดเทาใดนั้น มีแนวความเห็นวา ผูประกอบการขนสงตอเนื่องไทยตามมาตรา 39 (1) 

มีสิทธิในการจัดตั้งสํานักงานสาขาตามมาตรา 44 ซ่ึงจะทําใหมีสถานท่ีประกอบการมากกวาหนึ่งแหง

ในประเทศไทย คือ สํานักงานใหญและสาขา ซ่ึงแตกตางจากผูประกอบการขนสงตอเนื่องตางประเทศ

โดยสนธิสัญญาตามมาตรา 39 (2) ท่ีแมมาตรา 45 จะใหสิทธิในการท่ีจะเขามาตั้งสํานักงานสาขาใน

ประเทศไทย แทนการจดแจงตั้งผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนไทยเปนตัวแทนในประเทศ

ไทยก็ตาม แตกฎหมายฉบับนี้ไมไดบัญญัติใหสิทธิในการจัดตั้งสํานักงานสาขาในประเทศไทยเพ่ิมอีกซ่ึง

                                           

 33 ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport : 

 Article 32 1. The registration by the competent national body of any of 

the Member Countries authorizes multimodal transport operator to operate in any of 

the Member Countries provided that the requirements under paragraph 4 (b) of this 

Article have been fulfilled.  

 4. For the Member Countries whose laws and regulations allow the 

authorization as set out in paragraph 1 of this Article:  

  b. in order for the multimodal transport operator registered in one 

Member Country to operate in other Member Countries, he shall submit a copy of 

the registration certificate duly issued by his competent national body to the 

competent national body of the other Member Country in which he has legal 

representation such as through agency agreement or branch office in the other 

Member Country in which he wishes to operate.  
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หลักเกณฑทํานองเดียวกันนี้ก็มีในกฎหมายอ่ืนเชนเดียวกัน 34 โดยเฉพาะอยางยิ่งผูขนสงหรือ

ผูประกอบการขนสงตอเนื่องตางประเทศตามมาตรา 39 (3) กฎหมายไมไดบัญญัติเรื่องการตั้ง

สํานักงานสาขาในประเทศไทย หากจะประกอบการขนสงตอเนื่องจะตองเปนผูประกอบการขนสง

ตอเนื่องไทยเปนตัวแทนเทานั้นตามมาตรา 4835 ซ่ึงการตีความโดยจํากัดจํานวนการตั้งสํานักงานสาขา

เชนนี้ คอนขางมีลักษณะท่ีจํากัดการลงทุนของผูประกอบการตางประเทศ แตอีกนัยหนึ่งก็ถือวาเปน

การคุมครองมิใหผูประกอบการตางประเทศเขามาแยงงานผูประกอบการทองถ่ินหรือผูประกอบการ

ภายในประเทศ 

  อยางไรก็ตาม ผูเขียนเห็นวาแมพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

พ.ศ. 2548 ไมไดบัญญัติใหสิทธิในการจัดตั้งสํานักงานสาขาในประเทศไทย  แตก็ไมมีบทบัญญัติใด

บัญญัติไวอยางชัดแจงวาผูประกอบการขนสงตอเนื่องโดยสนธิสัญญาตามมาตรา 39 (2) จะสามารถตั้ง

สํานักงานสาขาไดก่ีสาขา เพียงแตบัญญัติไวในมาตรา 45 วา "ผูประกอบการขนสงตอเนื่องท่ีไดจด

ทะเบียนในตางประเทศท่ีประเทศไทยรับรองโดยสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศตาม

มาตรา 39 (2) ท่ีประสงคจะประกอบกิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในราชอาณาจักร  ใหยื่นคําขอ

จดแจงตอนายทะเบียนโดยแสดงหลักฐานการจดทะเบียนในตางประเทศท่ีประเทศไทยรับรองโดย

สนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศพรอมท้ังตั้งตัวแทนหรือตั้งสํานักงานสาขาใน

ราชอาณาจักร" ดังนั้น การตั้งสํานักงานสาขาจึงนาจะตองตีความวาสามารถตั้งไดหลายสาขา อีกท้ัง

การท่ีผูประกอบการขนสงตอเนื่องโดยสนธิสัญญาตามมาตรา 39 (2) ตั้งสํานักงานสาขาหลายสาขาก็

ยิ่งเปนหลักประกันและแสดงใหเห็นวาผูประกอบการมีตัวตนท่ีสามารถรับผิดไดเม่ือเกิดความเสียหาย  

 

  (3) ผูประกอบการขนสงตอเนื่องตางประเทศ  ตามมาตรา 39 (3) 

  พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ไดกําหนดคุณสมบัติ 

และเง่ือนไขในการจดทะเบียนและประกอบการไวในมาตรา 48 และมาตรา 49 สรุปไดดังนี้ 

                                           

 34 เชน การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยโดยบริษัทประกันภัยท่ีเปนสาขาของบริษัท

ประกันวินาศภัยในตางประเทศซ่ึงมาตรา 7 วรรคหา ของ พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 

บัญญัติจํากัดสิทธิไววา "บริษัทท่ีเปนสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศจะเปดสาขา ณ ท่ี

ใดๆ มิได" 

 35 ประมวล จันทรชีวะ , การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  (Multimodal transport) 

หลักการและแนวทางการทําความเขาใจ  พ.ร.บ. การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  พ.ศ. 2548. 

(คณะอนุกรรมการประกันภัยทางทะเลและขนสง สมาคมประกันวินาศภัย, 2550), น. 95. 
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   1. ตองเปน ผูประกอบการขนสงหรือขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบใน

ตางประเทศ 

   2. ตอง ตั้งผูประกอบการขนสงตอเนื่องไทยตามมาตรา 39 (1) เปนตัวแทนใน

ราชอาณาจักร 

   3. เม่ือนายทะเบียนพิจารณาแลวเห็นวาผูยื่นคําขอจดทะเบียนแสดงหลักฐาน

ถูกตองมีก็จะรับจดทะเบียนการตั้งตัวแทนและออกใบทะเบียนการเปนตัวแทนใหภายใน 30 วัน นับ

แตวันท่ีไดรับคําขอจดทะเบียน โดยใบทะเบียนการเปนตัวแทนจะมีอายุตามอายุของสัญญาการตั้ง

ตัวแทนแตไมเกิน 2 ปนับแตวันท่ีออกใบทะเบียน ซ่ึงกอนทะเบียนสิ้นอายุไมนอยกวา 30 วัน 

ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนสามารถยื่นคําขอตออายุใบทะเบียนได 36 ท้ังนี้ ตัวแทนจะตอง

รวมรับผิดกับผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนเพ่ือความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดจากการผิดสัญญา

หรือการละเมิดแกผูตราสงหรือผูรับตราสงหรือบุคคลอ่ืนในราชอาณาจักร37 

  ท้ังนี้ มีขอสังเกตวาผูประกอบการขนสงตอเนื่องตางประเทศตามมาตรา 39 (3) 

ประกอบกิจการไดเพียงผานการตั้งตัวแทนท่ีเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องไทยตามมาตรา 39 (1) 

เทานั้น ซ่ึงแตกตางจากผูประกอบการขนสงตอเนื่องโดยสนธิสัญญาตามมาตรา 39 (2) ท่ีสามารถตั้ง

ตัวแทนท่ีเปนผูขนสงรูปแบบเดียว (unimodal transport) หรือตัวแทนในกิจการขนสง (ship's 

agent หรือ freight forwarder) ไดดวย 

 

4.3 การควบคุมผูประกอบการขนสงตอเนื่องภายหลังขออนุญาตหรือจดทะเบียน 

 

 เม่ือผูประกอบการดําเนินการตามหลักเกณฑและเง่ือนไขในการขออนุญาตตาม

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 และขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ

การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 กฎหมายท้ัง 2 ฉบับยังไดกําหนดหนาท่ีของผูขออนุญาต

หรือขอจดทะเบียน รวมท้ังใหอํานาจกับเจาพนักงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการควบคุมกํากับดูแลการ

ประกอบกิจการ เชน อํานาจในการระงับ หรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบทะเบียน เปนตน นอกจากนี้

ยังไดกําหนดโทษทางอาญากรณีท่ีมีการฝาฝนไวดวย ซ่ึงผูเขียนเห็นวาการมีมาตรการควบคุมกํากับการ

ประกอบธุรกิจในภายหลังมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการควบคุมดวยการอนุญาตหรือการจด

ทะเบียนซ่ึงเปนการควบคุมกอนมีการดําเนินกิจการ เพราะการควบคุมในภายหลังยอมเปน

                                           

 36 มาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 

 37 มาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 
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หลักประกันไดวาเจตนารมณของกฎหมายท่ีตองการปองกันผลกระทบตางๆ จากการประกอบกิจการ

นั้น จะยังคงมีอยูตลอดระยะเวลาท่ีผูประกอบการยังคงดําเนินกิจการ 

  อยางไรก็ ตาม การควบคุมผูประกอบการขนสงตอเนื่อง ยังมีกฎหมายตางๆ ท่ี

เก่ียวของและมีลักษณะเปนการควบคุมผูประกอบการเปนการท่ัวไปดวย เชน พระราชบัญญัติวาดวย

ราคาสินคาและบริการ  พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 เปนตน แตตามท่ีผูเขียนจะ

กลาวถึงตอไปนี้เปนการควบคุมท่ีอาศัยระบบการอนุญาตและจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 

2548  

 

 4.3.1  การควบคุมตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 

2542 

 

  (1) หนาท่ีเกี่ยวกับใบอนุญาต 

  ผูประกอบการขนสงตอเนื่องซ่ึงเปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ ตองแสดง

ใบอนุญาตไว ณ สถานท่ีประกอบธุรกิจของตนในท่ีเปดเผย หากใบอนุญาตชํารุด หรือสูญหาย ตองยื่น

คําขอรับใบแทนภายใน 15 วันนับแตวันท่ีทราบการชํารุดหรือสูญหาย38 และเม่ือจะเลิกประกอบธุรกิจ

หรือยายสํานักงานหรือสถานท่ีประกอบธุรกิจ ตองแจงการเลิกหรือยายตอนายทะเบียนภายในสิบหา

วันนับแตวันท่ีเลิกหรือวันยายนั้น39  

  หากคนตางดาวไมปฏิบัติตามเง่ือนไขขางตน คนตางดาวจะตองระหวางโทษปรับไม

เกินหาพันบาท 40 และอาจสงผลใหคนตางดาวขาดคุณสมบัติ เพราะตองโทษเปรียบเทียบปรับตาม

พระราชบัญญัตินี้ ทําใหไมสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจได เวนแตจะไดพนโทษ

ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันยื่นขอรับใบอนุญาต41 

 

 

 

                                           

 38 มาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 39 มาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 40 มาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 41 มาตรา 16 (5) แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 
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  (2) อํานาจในการระงับการประกอบธุรกิจ และเพิกถอนใบอนุญาต 

  ในการอนุญาตอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาจะกําหนดเง่ือนไขตามท่ีกําหนดไวใน

กฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา  18 สําหรับกรณีธุรกิจตามบัญชีสาม 42 ซ่ึงรวมถึงธุรกิจบริการ

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ โดยกฎกระทรวงดังกลาวคือเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาวกําหนดไว ไดแก 

   1. อัตราสวนทุนกับเงินกูท่ีจะใชในการประกอบธุรกิจท่ีไดรับอนุญาต 

   2. จํานวนกรรมการท่ีเปนคนตางดาวซ่ึงจะตองมีภูมิลําเนาหรือท่ีอยูใน

ราชอาณาจักร 

   3. จํานวนและระยะเวลาการดํารงไวซ่ึงทุนข้ันต่ําภายในประเทศ 

   4. เทคโนโลยีหรือทรัพยสิน 

   5. เง่ือนไขอ่ืนท่ีจําเปน 

  แตเนื่องจากในปจจุบัน ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงดังกลาว ดังนั้น ในทาง

ปฏิบัติผูท่ีไดรับอนุญาตยังจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไข 2 ขอท่ีถูกกําหนดไวตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2516) ออกตามความในประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 281 ไปพลางกอน43 

                                           

 42 มาตรา17 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 

2542 

 43 สรุปความจาก กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในประกาศคณะ

ปฏิวัติ ฉบับท่ี 281  

  ก. สัดสวนของเงินกูและเงินทุน  

  เงินกูท่ีจํานํามาใชในการประกอบธุรกิจท่ีไดรับอนุญาตนั้นจะตองมีจํานวนไมเกิน 7 

เทาของเงินทุน ซ่ึงหมายถึง เงินทุนจดทะเบียนหรือเงินท่ีนําเขามาเพ่ือใชในการประกอบธุรกิจท่ีไดรับ

อนุญาตนั่นเอง 

  ข. ภูมิลําเนาของผูรับผิดชอบในการดําเนินงานในประเทศไทย  

  ผูรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจท่ีไดรับอนุญาตในประเทศไทย หรือท่ีเรียกวา 

"ผูจัดการท่ัวไป" นั้น จํานวนไมนอยกวา 1 คนจะตองมีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทย หากผูรับผิดชอบ

ดังกลาวเปนคนตางดาว ก็จําตองยื่นขอรับใบอนุญาตการทํางานตามกฎหมายการทํางานของคนตาง

ดาวดวย (work permit)  

 ท้ังนี้ เง่ือนไขดังกลาวขางตนจะไมนํามาใชกับกรณีท่ีคนตางดาวไดรับอนุญาตใหประกอบ

ธุรกิจตามสัญญาท่ีไดเปนคูสัญญากับสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจโดยตรง 



120 

 

  ในกรณีไมปฏิบัติตามเง่ือนไขขางตน ก็ใหอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคามีหนังสือ

แจงใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติตามเง่ือนไขภายในเวลาท่ีอธิบดีเห็นสมควร  ถาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติ

ตามท่ีอธิบดีมีหนังสือแจงดังกลาวโดยไมมีเหตุสมควร  ก็ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งพักการใชใบอนุญาต

ชั่วคราวหรือสั่งระงับการประกอบธุรกิจชั่วคราวไดในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร  แตตองไมเกินหกสิบวัน

นับแตวันมีคําสั่ง  เม่ือครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลวคนตางดาวยังมิไดดําเนินการใหถูกตอง

ครบถวน ใหอธิบดีพิจารณาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต44 

  นอกจากนี้ ผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบท่ีเปนคนตางดาว รวมท้ัง

กรรมการ ผูจัดการ หรือผูรับผิดชอบในการดําเนินกิจการ  จะตองคงไวซ่ึงคุณสมบัติของผูท่ีจะขอรับ

ใบอนุญาตไดเชนเดียวกับกอนไดรับใบอนุญาต และไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 16 

แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 เชน ไมเปนคนไรความสามารถ

หรือคนเสมือนไรความสามารถ  ไมเปนบุคคลลมละลาย  ไมเคยตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาใน

ความผิดฐานฉอโกง โกงเจาหนี้ ยักยอกความผิดเก่ียวกับการคาตามประมวลกฎหมายอาญา เปนตน  

  ในกรณีท่ีปรากฏวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 16 อธิบดีกรม

พัฒนาธุรกิจการคามีอํานาจพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตได45 

 

  (3) ขอหามรวมทําธุรกิจอันเปนของคนตางดาวรายอ่ืนซ่ึงมิไดรับอนุญาต 

  ผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบท่ีเปนคนตางดาวซ่ึงไดรับใบอนุญาตให

ประกอบธุรกิจ  ตองไมรวมทําธุรกิจอันเปนของคนตางดาวรายอ่ืนซ่ึงมิไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ 

หรือประกอบธุรกิจท่ีคนตางดาวรายอ่ืนนั้นเปนเจาของรวมโดยแสดงออกวาเปนธุรกิจของตนแตผูเดียว

เพ่ือใหคนตางดาวรายอ่ืนนั้นหลีกเลี่ยงหรือฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนตางดาว พ.ศ. 2542  

  หากฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่ง

ลานบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหศาลสั่งเลิกการรวมทําธุรกิจหรือการประกอบธุรกิจนั้น  หากฝาฝน

                                           

 44 มาตรา 19 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 

2542 

 45 มาตรา 19 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 

2542 
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ไมปฏิบัติตามคําสั่งศาลตองระวางโทษปรับวันละหนึ่งหม่ืนบาทถึงหาหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝน

อยู46 

 

  (4) อํานาจในการตรวจสอบขอเท็จจริงของนายทะเบียน 

  ในการตรวจสอบขอเท็จจริงของนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ี 47 มีอํานาจ

ดังนี้ 

  (1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริง  รวมท้ังใหสงเอกสาร

หรือหลักฐานท่ีมีความจําเปนตอการตรวจสอบขอเท็จจริง 

  (2) เขาไปในสถานท่ีท่ีคนตางดาวประกอบธุรกิจในระหวางเวลาทําการเพ่ือ

ตรวจสอบใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้โดยตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากอธิบดีกอน  

เวนแตกรณีมีเหตุฉุกเฉินจําเปนอยางยิ่ง  ในการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว  ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง  

หรือเรียกตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ท่ีจําเปนอยางยิ่งตอการตรวจสอบขอเท็จจริงจากบุคคล

ท่ีอยูในสถานท่ีดังกลาวได 

  ในการปฏิบัติหนาท่ีตาม  (2) ใหเจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีอํานวยความ

สะดวกแกนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาท่ีตามสมควร นายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาท่ีตองไม

กระทําการอันมีลักษณะเปนการขมขูหรือเปนการตรวจคนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาและตองมีหนังสือบอกกลาวแกเจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีลวงหนาไมนอยกวาสามวันทํา

การเวนแตกรณีมีเหตุฉุกเฉินจําเปนอยางยิ่ง และเม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติหนาท่ีแลว ใหรายงานรัฐมนตรี

กระทรวงพาณิชยทราบผลการปฏิบัติหนาท่ีเปนลายลักษณอักษรโดยเร็ว 48 หากไมปฏิบัติตามหนังสือ

สอบถามหรือหนังสือเรียกของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาท่ี  หรือไมยอมใหขอเท็จจริง  หรือไม

สงเอกสารหรือหลักฐาน  เม่ือนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาท่ีสอบถามหรือเรียกตรวจสอบหรือ

                                           

 46 มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 47 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 มาตรา 4 “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

 “นายทะเบียน” หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนนายทะเบียนการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว 

 48 มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 
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ไมใหความสะดวกแกนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาท่ี  โดยไมมีเหตุอันสมควร  ตองระวางโทษปรับ

ไมเกินหาพันบาท49 

  กรณีขางตนคลายกับอํานาจของนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 

62 แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 แตพระราชบัญญัติดังกลาวไมมี

บทบัญญัติทํานองท่ีจะตองมีหนังสือบอกกลาวแกเจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีลวงหนาไมนอยกวา

สามวันทําการ 

 

 4.3.2 การควบคุมตามพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 

 

  (1) การรายงานเกี่ยวกับการประกอบการ  

  ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนจะตองสงรายงานเก่ียวกับการ

ประกอบการตอนายทะเบียน 50 ซ่ึงปจจุบันมีประกาศกรมเจาทาท่ี  21/2558 เรื่อง กําหนดแบบ  

หลักเกณฑและระยะเวลาใหผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนสงรายงานเก่ียวกับการ

ประกอบการ  โดยตามประกาศดังกลาวกําหนดให สงรายงานทุกๆ 1 ป เก่ียวกับการประกอบการเปน

สถิติรายเดือน  ตามแบบ ขต.-บ.6 ท่ีแนบทายประกาศ  ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกับ น้ําหนักของสินคา

หรือปริมาณของสินคา  และคาระวางสินคา  (freight) ท้ังขาเขาและขาออก  หากไมปฏิบัติตามตอง

ระวางโทษปรับไมเกินหาหม่ืนบาท51 

 

  (2) การดํารงหลักประกันและสินทรัพย 

  ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา  39 (1) จะตองดํารง

หลักประกันสําหรับความรับผิดตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบหรือสําหรับความเสี่ยงอ่ืนใด

ตามสัญญาท่ีทําข้ึน  และดํารงสินทรัพยข้ันต่ําไวไมนอยกวา  80,000 หนวยสิทธิพิเศษถอนเงิน ( SDR) 

ตลอดระยะเวลาท่ีประกอบกิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 52 และหากเปนตัวแทนของ

ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา 39 (2) ท่ีเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด

ท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยโดยมีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการขนสง หรือเปนนายหนา ตัวแทน

                                           

 49 มาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 50 มาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 

 51 มาตรา 73 แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 

 52 มาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 
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หรือตัวแทนคาตางในกิจการขนสง  (ship's agent หรือ freight forwarder) จะตองดํารงหลักประกัน

สําหรับความรับผิดของตัวการตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบหรือสําหรับความเสี่ยงอ่ืนใดจาก

สัญญาท่ีทําข้ึน 53 โดยมีขอสังเกตวา กรณีตัวแทนนี้ไมตองดํารงสินทรัพยข้ันต่ําไวไมนอยกวา  80,000 

หนวยสิทธิพิเศษถอนเงิน (SDR) ตลอดระยะเวลาท่ีประกอบกิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

  หากไมดํารงหลักประกันหรือสินทรัพยตามหลักเกณฑขางตน เม่ือนายทะเบียนมี

หนังสือแจง และไมปฏิบัติตามนายทะเบียนอํานาจสั่งระงับการประกอบธุรกิจ และเพิกถอนใบ

ทะเบียนได ตามมาตรา 57 และ 58 ท้ังเปนความผิดอาญาตองระวางโทษปรับตั้งแตหาหม่ืนบาทถึงหา

แสนบาท และปรับอีกวันละสามพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู54 

 

  (3) หนาท่ีเกี่ยวกับการแสดงใบทะเบียน 

  ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตองแสดงใบทะเบียนไวในท่ีเปดเผย  ณ 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขา และถาเปนตัวแทนก็ตองตองแสดงเอกสารสําคัญเก่ียวกับการ

ประกอบการของผูท่ีเปนตัวการตามท่ีนายทะเบียนกําหนดไวในท่ีเปดเผย  ณ ท่ีตั้งสํานักงานของ

ตัวแทน55 หากไมปฏิบัติตามตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 56 กรณีท่ีทําใบทะเบียนสูญหาย ถูก

ทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ แมกฎหมายจะกําหนดใหผูประกอบการยื่นคําขอรับใบแทนภายใน

สิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับทราบถึงเหตุนั้น 57 แตกฎหมายก็มิไดบัญญัติโทษทางอาญาไวซ่ึงแตกตางกับ

กรณีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือใบรับรองการประกอบธุรกิจของคนตางดาวชํารุดหรือสูญหาย หาก

ไมขอรับใบแทนกฎหมายกําหนดใหเปนความผิดดวย ตามมาตรา 21 ประกอบมาตรา 39 แหง

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 และเม่ือจะเลิกประกอบการตองแจงความประสงคเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบ

ลวงหนาพรอมท้ังสงคืนใบทะเบียนตอนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีเลิกประกอบการ 58 หาก

ไมปฏิบัติตามตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท59 

                                           

 53 มาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 

 54 มาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 

 55 มาตรา 53 และ 54  แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 

 56 มาตรา 75 แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 

 57 มาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 

 58 มาตรา 61 แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 

 59 มาตรา 74 แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 
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  (4) การระงับการประกอบการ  

  เม่ือปรากฏแกนายทะเบียนวาผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนผูใด ไม

กระทําการตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ กลาวคือ 

   1. ไมดํารงหลักประกันสําหรับความรับผิดหรือความเสี่ยงอ่ืนใดตามสัญญา

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ หรือไมดํารงสินทรัพยข้ันต่ําไวไมนอยกวา 80,000 หนวยสิทธิพิเศษถอน

เงิน (SDR) ตลอดระยะเวลาท่ีประกอบกิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

   2. ฝาฝนเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในใบทะเบียนท่ีระบุวาเปนเง่ือนไขอันเปน

สาระสําคัญ 

   3. ไมสงหรือสงรายงานไมถูกตองหรือไมมีรายการครบถวนตามมาตรา 52 

   4. ไมอํานวยความสะดวกหรือชวยเหลือตามสมควร ในการปฏิบัติการของ

นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ี 

  นายทะเบียนมีอํานาจแจงเปนหนังสือใหผูประกอบการขนสงตอเนื่องปฏิบัติให

ถูกตองภายในเวลาอันสมควร ถาผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนไมปฏิบัติตามท่ีนายทะเบียน

มีหนังสือแจง โดยไมมีเหตุอันสมควร นายทะเบียนมีอํานาจสั่งระงับการประกอบธุรกิจการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบเปนการชั่วคราวไดในระยะเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันท่ี

มีคําสั่ง 60 และเม่ือนายทะเบียนสั่งใหผูประกอบการระงับการประกอบการ แตปรากฏวา 

ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนฝาฝนคําสั่ง จะมีความผิด ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาหม่ืน

บาทถึงหาแสนบาท และปรับอีกวันละสามพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู61 

 

  (5) การเพิกถอนทะเบียน 

  นอกจากกรณีท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองท่ีให

อํานาจในการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองหรือใบทะเบียนแลว นายทะเบียนยังมีอํานาจเพิกถอนใบ

ทะเบียน เม่ือปรากฏขอเท็จจริงอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้62 

   1. ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนใหขอมูลเท็จหรือกระทําฉอฉล

เพ่ือใหไดรับจดทะเบียน 

                                           

 60 มาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 

 61 มาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 

 62 มาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 
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   2. นายทะเบียนมีคําสั่งใหระงับการประกอบธุรกิจการขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบเปนการชั่วคราวตามมาตรา 57 วรรคสองและผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนไม

ดําเนินการใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนกําหนดเกินกวาหนึ่งครั้งในรอบป 

   3. ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนไมปฏิบัติตามคําสั่งของนาย

ทะเบียน หรือตามคําสั่งของเจาหนาท่ีอ่ืนท่ีมีอํานาจตามกฎหมายท่ีใหนําของท่ีเปนอันตรายซ่ึงหาผูรับ

ไมได หรือของผิดกฎหมายไปสงคืนใหแกผูตราสง รวมท้ังชําระคาใชจายอันเกิดจากการดําเนินการ

ดังกลาว  

  เม่ือมีการเพิกถอนทะเบียนแลว หากผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบใด

ฝาฝนคําสั่งใหเพิกถอนใบทะเบียน จะตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท และใน

กรณีท่ีมีการทําสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบไวแลว ใหปรับอีกเปนรายสัญญาในอัตราสัญญาละ

หาหม่ืนบาท63 

 

  (6) อํานาจรับชําระคาปรับของนายทะเบียน  

  ในความผิดบางมูลฐานนั้น พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 

2548 กําหนดใหเปนความผิดอันยอมความได 64 โดยผูกระทําความผิดสามารถชําระคาปรับสูงสุด

ตามท่ีพระราชบัญญัติกําหนดไวสําหรับมูลฐานความผิดนั้นๆ คดีก็เปนอันเลิกกันไปโดยไมตองมีการนํา

คดีไปฟองศาลเพ่ือใหศาลพิพากษาลงโทษเพ่ือการกระทําความผิด การชําระคาปรับนี้ทําไดโดยชําระท่ี

นายทะเบียนคืออธิบดีกรมเจาทาหรือพนักงานเจาหนาท่ี คือขาราชการกรมเจาทาซ่ึงอธิบดีเจาทา

มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีนายทะเบียน 

  สําหรับความผิดดังกลาวมาขางตน ไดแกการท่ี  

   1. ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนผูใดไมปฏิบัติตามเง่ือนไขใน

ทะเบียนตามมาตรา 41 วรรคหา มาตรา 44 วรรคหนึ่ง มาตรา 45 วรรคหา หรือมาตรา 48 วรรคหา 

                                           

 63 มาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 

 64 พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548  

 มาตรา 78  "เม่ือผูประกอบการขนสงตอเนื่องท่ีกระทําความผิดตามมาตรา 72 มาตรา 

73 มาตรา 74 มาตรา 75 หรือมาตรา 76 ไดชําระคาปรับในอัตราสูงสุดสําหรับความผิดนั้นแกนาย

ทะเบียนภายในสามสิบวันแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา" 
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   2. ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนไมรายงานเก่ียวกับการ

ประกอบการตอนายทะเบียนตามแบบ หลักเกณฑ และระยะเวลาท่ีนายทะเบียนกําหนด 

   3. ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนไมแจงแกนายทะเบียนภายใน 7 

วันนับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีท่ีมีการยายสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขา หรือมีการ

เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในขอเท็จจริงเก่ียวกับรายการอยางหนึ่งอยางใดในใบทะเบียน 

   4. ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนซ่ึงถูกเพิกถอนใบทะเบียนไมสอง

คืนใบทะเบียนตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งเพิกถอนใบทะเบียน 

   5. ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนซ่ึงประสงคจะเลิกประกอบการ 

ไมแจงความประสงคดังกลาวเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบลวงหนาไมนอยกวาเกาสิบวันกอนวันท่ี

เลิกประกอบการ หรือไมสงคืนใบทะเบียนตอนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีเลิกประกอบการ 

   6. ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนไมแสดงใบทะเบียนไวในท่ีเปดเผย 

ณ ท่ีตั้งสํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขา 

   7. ตัวแทนของผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา 39 (2) 

และ (3) ไมแสดงเอกสารสําคัญเก่ียวกับการประกอบการของผูท่ีเปนตัวการตามท่ีนายทะเบียนกําหนด

ไวในท่ีเปดเผย ณ ท่ีตั้งสํานักงานของตัวแทน 

   8. ผูท่ีไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 63  

  สวนความผิดนอกเหนือจากมูลฐานความผิดดังท่ีกลาวมาแลวเปนความผิดท่ียอม

ความไมได แมผูกระทําความผิดจะเสียคาปรับสูงสุดถือวาคดีเลิกกันไมได จะตองมีการนําคดีข้ึนฟอง

ศาล  

 

  (7) อํานาจควบคุมดูแลกิจการของนายทะเบียน  

  นายทะเบียนมีอํานาจควบคุมดูแลบรรดากิจการท่ีเก่ียวกับการขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบ รวมท้ังแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามความในพระราชบัญญัติการ

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548  โดยนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ 

ดังตอไปนี้65 

   1. เขาไปในสถานท่ีดําเนินการของผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนใน

ระหวางเวลาทํางานตามปกติ เพ่ือทราบขอเท็จจริงและตรวจสอบบัญชีและเอกสารท่ีเก่ียวกับการ

ประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

                                           

 65 มาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 
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   2. เรียกผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียน ผูจัดการ พนักงานและ

ลูกจาง ตัวแทนและลูกจางของตัวแทนของผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนมาใหถอยคําหรือ

สั่งใหยื่นคําชี้แจงแสดงขอเท็จจริง 

   3. สั่งใหผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนดําเนินการนําของท่ีเปน

อันตรายซ่ึงหาผูรับไมไดหรือซ่ึงเปนของผิดกฎหมายไปสงคืนใหแกผูตราสง รวมท้ังสั่งใหชําระคาใชจาย

อันเกิดจากการดําเนินการนั้น  ท้ังนี้ ภายใตบังคับแหงกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

  ในการปฏิบัติการของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาท่ีดังกลาวใหบุคคลท่ี

เก่ียวของซ่ึงอยูในสถานท่ีนั้นอํานวยความสะดวกหรือชวยเหลือตามสมควร 66 หากผูใดไมอํานวยความ

สะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ี จะตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท67 

 

4.4 ปญหาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

 

 4.4.1 ปญหาเกี่ยวกับการจํากัดการลงทุนหรือถือหุนของผูประกอบการตางประเทศ 

 การจํากัดการรวมลงเงินทุนหรือการลงทุนของคนตางประเทศ  (Foreign capital or 

investment) เปนหนึ่งในขอจํากัดการเขาสูตลาดตามมาตรา 16 วรรคสอง ของความตกลง GATS 

โดยเม่ือพิจารณาจากบทนิยามของคําวา "คนตางดาว" ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน

ตางดาว พ.ศ. 2542 จะเห็นไดวาปจจุบันประเทศไทยมีขอจํากัดในเรื่องนี้ไวเปนการท่ัวไปวา คนตาง

ดาวจะลงทุนหรือถือหุนไดไมเกินรอยละ 49 ซ่ึงถือวาเปนกฎหมายท่ีกีดกันการลงทุนจากตางประเทศสู

ภาคบริการท่ีเขมงวดมากท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน68 

 ขอจํากัดขางตนซ่ึงเปนกฎหมายท่ัวไปตองนํามาใชกับการประกอบธุรกิจขนสงตอเนื่อง

หลายรูปแบบดวย เพราะพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ไมไดบัญญัติ

เรื่องการลงทุนหรือถือหุนของคนตางดาวไวเปนการเฉพาะ ดังนั้น บริษัทหรือบริษัทมหาชนท่ีคนตาง

ดาวลงทุนหรือถือหุนไมเกินรอยละ 49 จะสามารถประกอบธุรกิจขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบไดโดยไม

ตองขออนุญาตหรือการรับรองตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 แต

                                           

 66 มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 

 67 มาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 

 68 เดือนเดน นิคมบริรักษ และวีรวัลย ไพบูลยจิตตอารี, " AEC กับการปฏิรูปสาขา  

บริการ," สืบคนเม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2557, จาก http://www.tdri.or.th 
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หากบริษัทหรือบริษัทมหาชนนั้นมีคนตางดาวลงทุนเกินกวารอยละ 49 ถือวาบริษัทหรือบริษัทมหาชน

นั้นเปนคนตางดาวจึงตองขออนุญาตและปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติดังกลาว 

 การจํากัดการลงทุนหรือถือหุนของคนตางดาวไวท่ีรอยละ 49 ตามกฎหมายขางตน บาง

กรณีก็ไดรับการยกเวนตามความตกลงระหวางประเทศท่ีประเทศไทยมีความผูกพันยอมใหคนตางดาว

ลงทุนหรือถือหุนไดมากกวาโดยไมตองขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ แตก็ตองขอหนังสือรับรองการ

ประกอบธุรกิจตามาตรา 10 วรรคสอง และมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน

ตางดาว พ.ศ. 2542 ซ่ึงเม่ือพิจารณาความผูกพันตามความตกลง GATS หรือ AFAS ซ่ึงเปนความตก

ลงท่ีมีความผูกพันใหธุรกิจบริการบางสาขาตองเปดเสรีดวยการยอมใหคนตางดาวเขามาลงทุนหรือถือ

หุนในสัดสวนท่ีมากข้ึนกวาท่ีกฎหมายกําหนด แตปจจุบันการบริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบยังไม

ถือเปนสาขาท่ีเปดบริการตามความตกลงดังกลาว การประกอบกิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบจึง

ไมไดรับประโยชนจากมาตรา 10 วรรคสอง และมาตรา 11 นี้ 

 อยางไรก็ตาม เปนท่ีนาพิจารณาวา เม่ือการประกอบกิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ

ไมไดรับประโยชนจากมาตรา 10 วรรคสอง และมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 แตการขนสงรูปแบบเดียว เชน การขนสงทางทะเล การขนสงทางถนน ซ่ึง

เปนสาขาบริการประเทศไทยมีความผูกพันตามความตกลง GATS หรือ AFAS และไดรับประโยชน

ตามมาตรา 10 วรรคสอง และมาตรา 11 กลาวคือ ในขณะท่ีการขนสงรูปแบบเดียวคนตางดาว

สามารถลงทุนหรือถือหุนไดมากกวารอยละ 49 โดยไมตองขออนุญาต แตหากจะประกอบธุรกิจการ

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบกลับตองขออนุญาตกอน ท้ังท่ีธุรกิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ก็คือ

การรวมธุรกิจบริการการขนสงรูปแบบเดียวไวดวยกัน  เชนนี้ยอมไมจูงใจและไมสนับสนุนใหมีการ

ลงทุนในการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  

 การแกไขปญหาขางตนผูเขียนเห็นวาอาจทําไดโดยผอนปรนใหคนตางดาวเขามาลงทุน

ในประเทศไทยไดมากข้ึน ซ่ึงแมประเทศไทยยอมผอนปรนใหผูประกอบการตางประเทศสามารถลงทุน

หรือถือหุนในธุรกิจบริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบไดท้ังหมด แตก็ยังคงมีกฎเกณฑและเง่ือนไขตาม

พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 และตามกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ท่ียัง

ทําใหรัฐสามารถควบคุมและกํากับดูแลธุรกิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบไดอยู ดังนั้น ในการแกไข

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 เพ่ือผอนปรนสัดสวนการลงทุนสําหรับ

ผูประกอบการตางประเทศ จึงมีขอเท็จจริงเดียวท่ีจะตองพิจารณาคือ ประเทศไทยจะไดรับหรือเสีย

ประโยชนอะไรจากการใหคนตางดาวเขามาลงทุนในธุรกิจนี้ โดยไมตองกังวลในเรื่องคุณภาพหรือ

ความเสี่ยงจากความรับผิดตอผูบริโภคเพราะมีกฎหมายกํากับและควบคุมอีกชั้นหนึ่งอยูแลว  
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 ในเรื่องนี้ผูเขียนเห็นวา  เม่ือประเทศไทยยอมผอนปรนใหผูประกอบการตางประเทศ

สามารถลงทุนหรือถือหุนในธุรกิจบริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบไดท้ังหมด ยอมปจจัยหนึ่งท่ีจะจูง

ใจผูลงทุนตางประเทศเขามาลงทุนในธุรกิจนี้ และยังเปนการสงเสริมใหผูลงทุนตางประเทศหันมา

ลงทุนในธุรกิจบริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบมากกวาท่ีจะลงทุนเพียงการขนสงรูปแบบใดรูปแบบ

หนึ่งเพียงอยางเดียว ทําใหมีจํานวนผูใหบริการท่ีเพ่ิมมากข้ึนกอใหเกิดการแขงขันท้ังประสิทธิภาพการ

บริการและราคาคาบริการ เกิดการจางงานและมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีดานโลจิสติกส นอกจากนี้

ยังเปนการกระตุนผูใหบริการในประเทศตองพัฒนาบริการของตนเองจากเดิมท่ีเคยใหบริการโดย

บริการขนสงรูปแบบเดียวพัฒนาเปลี่ยนเปนการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ (จาก port to port เปน 

door to door) แมในอีกทางหนึ่งอาจสงผลกระทบตอผูใหบริการในประเทศท่ียังไมมีศักยภาพ

เพียงพอในดานเงินทุนและเทคโนโลยี แตเราตองไมลืมวา ธุรกิจบริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบคือ

พัฒนาการดานการขนสงซ่ึงเปนการเพ่ิมขีดความสามารถของผูใหบริการดานโลจิสติกสและเปนการ

ลดคาใชจายในการขนสง อันเปนปจจัยหนึ่งท่ีจะทําใหตนทุนดานโลจิสติกสลดลง ดังนั้น การคุมครอง

ธุรกิจบริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบดวยการกีดกันการลงทุนจากตางประเทศ แมจะเปนการรักษา

ผลประโยชนแกผูใหบริการในประเทศ แตธุรกิจบริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบเปนธุรกิจท่ีธุรกิจ

อ่ืนๆ จําเปนตองใชในการประกอบธุรกิจเปนตนวาการนําเขาวัตถุดิบ การกระจายสินคา หรือการ

สงออก ดังนั้นการคุมครองเชนนี้ยอมเปนการสรางภาระตนทุนดานโลจิสติกสใหแกธุรกิจอ่ืนๆ 

โดยเฉพาะธุรกิจการสงออกท่ีตองมีการแขงขันกับตางประเทศท่ัวโลก การคุมครองเชนนี้จึงเปนการบั่น

ทอนขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจอ่ืนๆ  

 โดยสรุป ตอเรื่องนี้ผูเขียนเห็นวา ควรผอนปรนใหคนตางดาวเขามาลงทุนในประเทศไทย

ได เพ่ือสรางความไดเปรียบใหกับธุรกิจอ่ืนๆ ในการแขงขันกับตางประเทศท่ัวโลกแตรัฐตองควบคุม

คุณภาพการใหบริการและใชมาตรการตางๆ ตามกฎหมายท่ีมีอยูแลวเพ่ือความม่ันใจแกผูใชบริการ

หรือผูบริโภค ท้ังนี้ ผูเขียนเห็นวาเราสามารถดําเนินการผอนปรนใหผูประกอบการตางประเทศ

สามารถลงทุนหรือถือหุนในธุรกิจบริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบไดหลายวิธี ดังนี้ 

 1. อาศัยอํานาจตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง ประกอบบัญชีสาม (21) แหงพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ออกกฎกระทรวงเพ่ือกําหนดใหธุรกิจบริการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบเปนขอยกเวนไมอยูในบัญชีสาม (21) จึงทําใหเปนธุรกิจบริการท่ีไมตองขอ

อนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ซ่ึงประเทศไทยเคยมี "กฎกระทรวงกําหนดธุรกิจบริการ

ท่ีไมตองขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2556" เพ่ือยกเวนใหธุรกิจหลักทรัพย 

ธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาและธุรกิจทรัสตีเปนธุรกิจท่ีไมตองมีการขออนุญาตมาแลว 
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 2. อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542 ออกพระราชกฤษฎีกาแกไขบัญชีสาม โดยแปลงบัญชีสาม (21) ท่ีเคยกําหนดใหบริการทุก

ประเภทเปนธุรกิจท่ีประเทศไทยยังไมพรอมท่ีจะรับการลงทุนจากตางประเทศ ( positive list) เปน

การระบุเปนบางรายสาขาบริการเทานั้นท่ีประเทศไทยไมพรอมรับการลงทุน ( negative list) ซ่ึงสาขา

ท่ีไดรับระบุไวนั้นควรเปนสาขาบริการท่ีใหการคุมครองบนพ้ืนฐานของผลประโยชนเศรษฐกิจสวนรวม

มิใชคุมครองผลประโยชนของผูประกอบการในธุรกิจนั้นๆ 69 ดังนั้น ธุรกิจการขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบจึงไมควรถูกระบุไวในบัญชีดังกลาว เนื่องจากหากเปดใหมีการลงทุนในธุรกิจการบริการนี้ผูท่ี

ไดรับประโยชนคือผูบริโภคหรือผูใชบริการสวนใหญซ่ึงประกอบธุรกิจอ่ืนๆ ตั้งแตธุรกิจขนาดเล็กไป

จนถึงธุรกิจขนาดใหญ วิธีการนี้ประเทศไทยเคยมี "พระราชกฤษฎีกาแกไขประเภทธุรกิจตามบัญชีทาย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2556" แกไขบัญชีสาม (13) เพ่ือ

ยกเวนใหธุรกิจการซ้ือขายสินคาเกษตรลวงหนาในตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย เปน

ธุรกิจท่ีไมตองขออนุญาตตามบัญชีสาม โดยใหเหตุผลวาเปนธุรกิจท่ีประเทศไทยมีความพรอมท่ีจะ

แขงขัน 

 อนึ่ง ในเรื่องการจํากัดการลงทุนหรือถือหุนของผูประกอบการตางประเทศนี้ เคยมี

ขอเสนอวา ควรแกไขมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 โดย

นอกจากจะกําหนดคุณสมบัติของผูประกอบการขนสงตอเนื่องท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยใหเปน

บริษัทหรือบริษัทมหาชนจํากัดแลว ก็ควรระบุใหชัดเจนวาบริษัทหรือบริษัทมหาชนจํากัดนั้นตองเปน

นิติบุคคลไทยดวย เพ่ือรักษาและปกปองประโยชนท่ีผูประกอบการขนสงตอเนื่องไทยควรจะไดรับ อีก

ท้ังในดานของการปองกันกําไรและเงินตราไทยออกนอกประเทศเนื่องจากการเขามาประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว ตลอดจนเปนการสงเสริมใหคนไทยมีอาชีพ และมีการจางงานคนไทยเพ่ือการ

ประกอบธุรกิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบมากยิ่งข้ึนดวย70.  

 ดวยความเคารพในขอเสนอดังกลาว ผูเขียนขอแสดงความเห็นวา การกําหนดคุณสมบัติ

เพ่ิมลงไปในมาตรา 40 วาตองเปนนิติบุคคลไทยดังกลาวนั้น อาจทําใหเกิดปญหาในการตีความทาง

กฎหมายวามีความอยางไร เพราะคําวานิติบุคคลไทยไมชัดเจนวาพิจารณาจากหลักเกณฑใด เชน 

                                           

 69 เพ่ิงอาง 

 70 อติพร เพงฉํ่า , ปญหากฎหมายจากกฎเกณฑการขออนุญาตเปนผูประกอบการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบตามพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 . 

(กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548). 
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ภูมิลําเนา ประเทศท่ีจัดตั้ง คณะกรรมการ ผูถือหุน เปนตน หรือจะพิจารณาหลักเกณฑดังกลาวเพียง

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางประกอบกัน นอกจากนี้ หากมีเจตนามุงหมายสงวนธุรกิจบริการ

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบนี้ไวเฉพาะคนไทยเทานั้น ก็ควรแกไขในพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 จะเปนผลมากกวา กลาวคือ กําหนดไวเปนธุรกิจในบัญชีสอง หรือแกไข

บทนิยามคําวา "คนตางดาว" ในพระราชบัญญัติดังกลาวแทน  

 อยางไรก็ตาม ผูเขียนเห็นวา เราไมควรจํากัดการลงทุนในธุรกิจบริการขนสงตอเนื่อง

หลายรูปแบบสําหรับผูประกอบการตางประเทศ เพราะการจํากัดหรือสงวนการลงทุนในธุรกิจบริการ

ขนสงไมวาจะรูปแบบใด โดยเฉพาะอยางยิ่งบริการขนสงระหวางประเทศ ไวใหเฉพาะคนไทย ยอมทํา

ใหผูใชบริการซ่ึงเปนคนสวนใหญไดรับผลกระทบ จากการบริการขนสงท่ีถูกผูกขาดโดยคนกลุมนอย 

ตามมาดวยคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริการท่ีขาดความทันสมัยและการพัฒนา อีกท้ัง

คาบริการของการใหบริการท่ีสูงข้ึนเพราะการผูกขาดจากผูใหบริการกลุมนอยนั่นเอง  และกรณีเชนนี้

จะเปนการสงเสริมใหมีการจางงานคนไทยมากยิ่งข้ึนไดอยางไรในเม่ือจํานวนผูใหบริการมีจํานวนนอย 

สวนปญหาเรื่องการปองกันกําไรและเงินตราไทยออกนอกประเทศนั้น ผูเขียนเห็นวา เปนความจริง

บางสวน เพราะแมเงินตราจะไหลออกนอกประเทศจากธุรกิจบริการขนสง แตเงินตราท่ีไหลเขา

ประเทศจากรายไดของธุรกิจท่ีใชบริการยอมมีมากกวา เพราะเม่ือผูใชบริการไดรับการบริการขนสงท่ี

มีประสิทธิภาพในราคาท่ีถูกลง ยอมทําใหเกิดความไดเปรียบทางการคาจากตนทุนโลจิสติกสท่ีต่ําลง 

ซ่ึงจะเห็นไดชัดจากรายไดของธุรกิจการสงออก หรือรายไดท่ีเกิดจากความไดเปรียบดานตนทุนวัตถุดิบ

นําเขาท่ีถูกลงของธุรกิจภาคการผลิตตางๆ ดังไดกลาวแลวในขางตน ดังนั้น ผูเขียนจึงเห็นวาใน

บางครั้ง การปกปองธุรกิจท่ีประเทศไทยยังไมมีความพรอมก็มิไดหมายความวาจะเปนประโยชนตอ

ประเทศเสมอไป หากแตจะตองพิจารณาขอเท็จจริงใหรอบดานเสียกอนวา ผูท่ีไดรับประโยชนและผู

เสียประโยชนท่ีแทจริงคือใคร 

 

 4.4.2 ปญหาเกี่ยวกับผูประกอบการขนสงตอเนื่องโดยสนธิสัญญาตามมาตรา  

39 (2) 

 พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ไดบัญญัติชองทางของ

ผูประกอบการขนสงในตางประเทศท่ีจะสามารถเขามาประกอบกิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบใน

ประเทศไทยโดยไมตองจัดตั้งนิติบุคคลข้ึนใหมเพ่ือประกอบกิจการในประเทศ โดยแบงเปน 2 ประเภท 

คือผูประกอบการขนสงตอเนื่องโดยสนธิสัญญา ตามาตรา 39 (2) ซ่ึงกําหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขใน

การจดทะเบียนไวในมาตรา 45 มาตรา 46 และมาตรา 47 และอีกประเภทหนึ่งคือผูประกอบการ
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ขนสงตอเนื่องตางประเทศ ตามมาตรา 39 (3) ซ่ึงกําหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขในการจดทะเบียนไว

ในมาตรา 48 และมาตรา 49 

 ในการนี้ผูเขียนจะไดวิเคราะหโดยนําคุณสมบัติและเง่ือนไขในการจดทะเบียนระหวาง

ผูประกอบการขนสงตอเนื่องโดยสนธิสัญญาตามมาตรา 39 (2) กับผูประกอบการขนสงหรือขนสง

ตอเนื่องแบบในตางประเทศตามมาตรา 39 (3) มาเปรียบเทียบ เพ่ือใหเห็นความเหมือนและความ

แตกตางวาผูประกอบการตางประเทศท้ังสองประเภทวาจะมีสิทธิท่ีแตกตางหรือดีกวากันอยางไร ดังนี้ 

 

  (1) รูปแบบใบทะเบียน 

  ผูประกอบการขนสงตอเนื่องโดยสนธิสัญญาตามมาตรา 39 (2) ใชวิธีการยื่นคําขอ

จดแจง โดยนายทะเบียนจะออกใบจดแจงให มีอายุตามท่ีไดจดทะเบียนไวในตางประเทศแตไมเกิน 2 

ป นับแตวันออกใบจดแจง 

  ผูประกอบการขนสงตอเนื่องตางประเทศตามมาตรา 39 (3) ใชวิธีการยื่นคําขอจด

ทะเบียนการตั้งตัวแทน  โดยนายทะเบียนจะออกใบทะเบียนการเปนตัวแทนให มีอายุตามอายุของ

สัญญาการตั้งตัวแทนแตไมเกิน 2 ป นับแตวันท่ีออกใบทะเบียน 

 

  (2) การแสดงหลักฐานการจดทะเบียน  

  ผูประกอบการขนสงตอเนื่องโดยสนธิสัญญาตามมาตรา 39 (2) ตองแสดงหลักฐาน

การจดทะเบียนในตางประเทศท่ีประเทศไทยรับรองโดยสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ 

พรอมท้ังตั้งตัวแทนหรือตั้งสํานักงานสาขาในราชอาณาจักร 

  ผูประกอบการขนสงตอเนื่องตางประเทศตามมาตรา 39 (3) ตองแสดงหลักฐาน

การจดทะเบียนในตางประเทศ พรอมท้ังตั้งตัวแทน 

 

  (3) การประกอบกิจการ 

  ผูประกอบการขนสงตอเนื่องโดยสนธิสัญญาตามมาตรา 39 (2) สามารถประกอบ

กิจการได 2 ชองทาง คือผานตัวแทนหรือสํานักงานสาขา  

  ผูประกอบการขนสงตอเนื่องตางประเทศตามมาตรา 39 (3) สามารถประกอบ

กิจการไดชองทางเดียว คือผานตัวแทนเทานั้น 
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  (4) คุณสมบัติของตัวแทน 

  ตัวแทนของผูประกอบการขนสงตอเนื่องโดยสนธิสัญญาตามมาตรา 39 (2) มี 2 

ประเภท คือ  

   1. เปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องไทยตามมาตรา 39 (1) ซ่ึงตองมี

คุณสมบัติ ดังนี้ เปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงจัดตั้งตามกฎหมายไทยและมีสํานักงาน

ใหญตั้งอยูในราชอาณาจักร มีทุนจดทะเบียนชําระแลวไมนอยกวา 80,000 หนวยสิทธิพิเศษถอนเงิน 

(SDR) และมีหลักประกันความรับผิดตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบหรือสําหรับความเสี่ยงอ่ืน

ใดจากสัญญาท่ีทําข้ึน 

   2. เปน เปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย

โดยมีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการขนสง หรือเปนนายหนา ตัวแทนหรือตัวแทนคาตางใน

กิจการขนสง  (Freight forwarder) และตองดํารงหลักประกันความรับผิดตามสัญญาขนสงตอเนื่อง

หลายรูปแบบหรือสําหรับความเสี่ยงอ่ืนใดจากสัญญาท่ีทําข้ึน แตไมมีการกําหนดคุณสมบัติวาจะตองมี

สํานักงานใหญตั้งอยูในราชอาณาจักร และมีทุนจดทะเบียนชําระแลวไมนอยกวา 80,000 หนวยสิทธิ

พิเศษถอนเงิน (SDR) 

  แตสําหรับผูประกอบการขนสงตอเนื่องตางประเทศตามมาตรา 39 (3) สามารถ

ประกอบกิจการผานตัวแทนไดเพียงประเภทเดียว คือตัวแทนท่ีเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องไทย

ตามมาตรา 39 (1) เทานั้น ซ่ึงมีคุณสมบัติเชนเดียวกับท่ีกลาวไวในขอ 1. ขางตน 

 จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขางตนแสดงใหเห็นวาผูประกอบการขนสงตอเนื่องโดย

สนธิสัญญาตามมาตรา 39 (2)  มีสิทธิดีกวาผูประกอบการขนสงตอเนื่องตางประเทศตามมาตรา 39 

(3) อยู 2 ประการคือ มีสิทธิตั้งตัวแทนท่ีเปนผูประกอบการขนสงรูปแบบเดียว (unimodal 

transport) หรือตัวแทนในกิจการขนสง ( ship's agent หรือ freight forwarder) และสิทธิในการตั้ง

สํานักงานสาขา (branch office) ในขณะท่ีผูประกอบการขนสงตอเนื่องโดยสนธิสัญญาตามมาตรา 

39 (3) ไมมีสิทธิท้ัง 2 ประการดังกลาวและจะตองประกอบกิจการผานตัวแทนท่ีเปนผูประกอบการ

ขนสงตอเนื่องไทยตามมาตรา 39 (1)  เทานั้น ซ่ึงจากคุณสมบัติและเง่ือนไขในการจดทะเบียนของ

ผูประกอบการขนสงตอเนื่องตางประเทศท้ังสอง  ผูเขียนมีขอสังเกตอันเปนประเด็นปญหา 3 ประการ 

คือ 

 1. ไมมีการกําหนดเก่ียวกับหลักประกันความรับผิดของสํานักงานสาขาของ

ผูประกอบการขนสงตอเนื่องโดยสนธิสัญญาตามมาตรา 39 (2) 

 2. คุณสมบัติของตัวแทนผูประกอบการขนสงตอเนื่องโดยสนธิสัญญาตามมาตรา 39 (2) 

ท่ีเปนตัวแทนในกิจการขนสง ( Freight forwarder) ไมมีการกําหนดคุณสมบัติวาจะตองมีสํานักงาน
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ใหญตั้งอยูในราชอาณาจักร และมีทุนจดทะเบียนชําระแลวไมนอยกวา 80,000 หนวยสิทธิพิเศษถอน

เงิน (SDR) 

 3. ตัวแทนของผูประกอบการขนสงตอเนื่องตางประเทศตามมาตรา 39 (3) ถูกจํากัดไว

วาตองเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องไทยตามมาตรา 39 (1) เทานั้น 

 ในสวนนี้ ผูเขียนจะไดวิเคราะหและเสนอขอพิจารณาเก่ียวกับแนวทางในการแกไข

ปญหาเฉพาะกรณีท่ีเก่ียวกับผูประกอบการขนสงตอเนื่องโดยสนธิสัญญาตามมาตรา 39 (2)  ตามขอ 1. 

และขอ 2. สวนปญหาตามขอ 3. ผูเขียนจะไดนําเสนอในหัวขอถัดไป เรื่องปญหาเก่ียวกับ

ผูประกอบการขนสงตอเนื่องตางประเทศตามมาตรา 39 (3)  

 

  4.4.2.1 ปญหาเกี่ยวกับการตั้งสํานักงานสาขาของผูประกอบการขนสงตอเนื่อง

โดยสนธิสัญญาตามมาตรา 39 (2) 

  สํานักงานสาขา ( branch office) เปนสํานักงานท่ีบริษัทขามชาติ 71 ตั้งข้ึนใน

ประเทศอ่ืน นอกจากประเทศท่ีจดทะเบียนเปนสํานักงานใหญ  โดยไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตาม

กฎหมายของประเทศท่ีเขาไปจัดตั้ง  เพ่ือประกอบธุรกิจในดานนั้นๆ และสํานักงานสาขาอาจไดรับเงิน

สนับสนุนคาใชจายจากสํานักงานใหญ  และหรืออาจมีรายไดของตนเองจากการประกอบธุรกิจก็ได 72

  แมผูประกอบการขนสงตอเนื่องโดยสนธิสัญญาตามมาตรา 39 (2) จะเปน

ผูประกอบการท่ีประเทศไทยใหการรับรองไวตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศซ่ึง

จะตองมีคุณสมบัติและเง่ือนไขตามสนธิสัญญาหรือความตกลงนั้น เชนตามกรอบความตกลงอาเซียน

วาดวยการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  (ASEAN Framework Agreement on Multimodal 

Transport) ท่ีไดมีการกําหนดคุณสมบัติข้ันต่ําวาผูประกอบการจะตองมีหลักประกันสําหรับความรับ

ผิดตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบหรือสําหรับความเสี่ยงอ่ืนใดจากสัญญาท่ีทําข้ึน และจะตอง

                                           

 71 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดตั้งศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทํางาน  

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 ไดกําหนดคํานิยาม “บริษัทขามชาติ”  หมายความวา  นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตาม

กฎหมายของตางประเทศและเขาไปดําเนินธุรกิจในประเทศอ่ืน 

 72 วันเพ็ญ  หรูจิตตวิวัฒน, "สํานักงานผูแทน ...ธุรกิจขามชาติรูปแบบใดดีกวากัน   

(ตอนท่ี 1) ," สืบคนเม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2558, จาก http://www.boi.go.th 
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ดํารงสินทรัพยไมนอยกวา 80,000 หนวยสิทธิพิเศษถอนเงิน (SDR) หรือจัดใหมีหลักประกันในจํานวน

ดังกลาว73  

  อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจดแจงเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่อง

หลายรูปแบบและการตั้งตัวแทนหรือสํานักงานสาขาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2553  กลับไมมีการ

กําหนดใหสํานักงานสาขาตองมีหลักประกันสําหรับความรับผิดตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ

หรือสําหรับความเสี่ยงอ่ืนใดจากสัญญาท่ีทําข้ึน ท้ังท่ีเม่ือพิจารณาตามพระราชบัญญัติการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติไวอยางชัดเจนวา ผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบและตัวแทนไมวาประเภทใด จะตองมีหรือดํารงหลักประกันสําหรับความรับผิด 74 ดังนั้น 

ผูเขียนจึงเห็นวา พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ควรกําหนดใหสํานักงาน

สาขาตองมีหลักประกันสําหรับความรับผิดดังกลาวดวย โดยการแกไขเพ่ิมเติมในแบบ ขต.-ค5 ของ

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจดแจงเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบและ

                                           

 73 Article 30 of ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport: 

AFAMT 

 74 พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 

 มาตรา  41 ผูใดประสงคจะขอจดทะเบียนตามมาตรา  39 (1) ใหยื่นคําขอโดยแสดง

หลักฐานการมี ...หลักประกันสําหรับความรับผิดตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบหรือสําหรับ

ความเสี่ยงอ่ืนใดจากสัญญาท่ีทําข้ึน 

 มาตรา 43 ผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา  39 (1) จะตองดํารง

หลักประกันสําหรับความรับผิดตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบหรือสําหรับความเสี่ยงอ่ืนใด

ตามสัญญาท่ีทําข้ึน... 

 ในกรณีท่ีผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา  39 (1) ประกอบกิจการใน

ฐานะตัวแทนตามมาตรา  39 (2) หรือ (3) จะตองดํารงหลักประกันสําหรับความรับผิดตามสัญญา

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบหรือสําหรับความเสี่ยงอ่ืนใดตามสัญญาท่ีทําข้ึนโดยรวมถึงกิจการท่ีกระทํา

ในฐานะท่ีเปนตัวแทนดวย 

 มาตรา 47 ตัวแทนของผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา  39 (2) 

จะตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้.... 

 ตัวแทนตาม  (๒) จะตองดํารงหลักประกันสําหรับความรับผิดของตัวการตามสัญญา

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบหรือสําหรับความเสี่ยงอ่ืนใดจากสัญญาท่ีทําข้ึน 
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การตั้งตัวแทนหรือสํานักงานสาขาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2553 วาใหผูขอจดแจงตองตองแสดง

เอกสารและหลักฐานของหลักประกันของสํานักงานสาขาตอผูตราสง ผูรับตราสง หรือบุคคลอ่ืนใน

ราชอาณาจักร ตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ หรือสําหรับความเสี่ยงอ่ืนใดจากสัญญาท่ีทําข้ึน 

 

  4.4.2.2 ปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของตัวแทนผูประกอบการขนสงตอเนื่องโดย

สนธิสัญญาตามมาตรา 39 (2) 

  จากพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวง

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจดแจงเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ และการตั้ง

ตัวแทนหรือสํานักงานสาขาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2553 จะเห็นไดวาตัวแทนผูประกอบการขนสง

ตอเนื่องโดยสนธิสัญญาตามมาตรา 39 (2) ประเภทท่ีเปนผูประกอบการขนสงรูปแบบเดียว 

(unimodal transport) หรือตัวแทนในกิจการขนสง ( ship's agent หรือ freight forwarder) ตาม

มาตรา 47 (2) 75 จะตองมีคุณสมบัติไว ดังนี้ 

   1. เปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 

   2. มีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการขนสง หรือเปนนายหนา ตัวแทนหรือ

ตัวแทนคาตางในกิจการขนสง 

   3. จะตองดํารงหลักประกันสําหรับความรับผิดของตัวการตามสัญญาขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบหรือสําหรับความเสี่ยงอ่ืนใดจากสัญญาท่ีทําข้ึน 

  โดยเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของตัวแทนท่ีเปนผูประกอบการขนสง

ตอเนื่องไทยตามมาตรา 39 (1) ตามมาตรา 47 (1) จะเห็นวาตัวแทนท่ีเปนผูประกอบการขนสง

รูปแบบเดียว (unimodal transport) หรือตัวแทนในกิจการขนสง ( ship's agent หรือ freight 

                                           
75 มาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 บัญญัติวา  

 "ตัวแทนของผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา  39 (2) จะตองมี

คุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

  (1) เปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา 39 (1) หรือ 

  (2) เปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยโดยมี

วัตถุประสงคในการประกอบกิจการขนสง  หรือเปนนายหนา  ตัวแทนหรือตัวแทนคาตางในกิจการ

ขนสง 

 ตัวแทนตาม  (2) จะตองดํารงหลักประกันสําหรับความรับผิดของตัวการตามสัญญา

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบหรือสําหรับความเสี่ยงอ่ืนใดจากสัญญาท่ีทําข้ึน" 
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forwarder) ตามมาตรา 47 (2) นี้ไมมีการกําหนดคุณสมบัติวาจะตองมีสํานักงานใหญตั้งอยูใน

ราชอาณาจักร และมีทุนจดทะเบียนชําระแลวไมนอยกวา 80,000 หนวยสิทธิพิเศษถอนเงิน (SDR)  

  ผูเขียนเห็นวาพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548  มี

เจตนารมณท่ีตองการใหผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบมีความนาเชื่อถือและหลักประกัน

เพียงพอท่ีจะสามารถบังคับเอากับผูประกอบการไดในประเทศไทยเม่ือผูประกอบการตองรับผิด เพ่ือ

เปนหลักประกันการใหบริการแกผูบริโภคหรือผูใชบริการและเจตนารมณนี้ควรใชกับผูประกอบการ

และตัวแทนทุกๆ ประเภท ดังนั้น จึงควรกําหนดคุณสมบัติตัวแทน ตามมาตรา 47 (2)  วาจะตองมี

สํานักงานใหญตั้งอยูในราชอาณาจักร และมีทุนจดทะเบียนชําระแลวไมนอยกวา 80,000 หนวยสิทธิ

พิเศษถอนเงิน (SDR) ดวย 

 

 4.4.3 ปญหาเกี่ยวกับผูประกอบการขนสงตอเนื่องตางประเทศตามมาตรา 39 (3) 

 ผูประกอบการขนสงหรือขนสงตอเนื่องตางประเทศตามมาตรา 39 (3) คือผูประกอบ

ตางประเทศท่ีไมไดรับประโยชนจากสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ ถาพิจารณา

ขอเท็จจริงในปจจุบันจึงหมายถึงผูประกอบการนอกประเทศอาเซียน โดยตามพระราชบัญญัติการ

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 กําหนดวาผูประกอบการขนสงหรือขนสงตอเนื่องตางประเทศ

ตามมาตรา 39 (3) จะตองประกอบการผานตัวแทนซ่ึงเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องไทยตาม

มาตรา 39 (1) เทานั้น 76 และสามารถตีความไดวาเปนการหามผูประกอบการขนสงตอเนื่อง

ตางประเทศตามมาตรา 39 (3) ตั้งสํานักงานสาขาไปในตัว ดังนั้น จึงสามารถสรุปไดวาผูประกอบการ

ขนสงหรือขนสงตอเนื่องตางประเทศนอกประเทศอาเซียน จะประกอบกิจการขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบในประเทศไทยไดเพียง 2 ชองทาง คือ 

  1. เขามาลงทุนในประเทศไทยโดยจัดตั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดตาม

กฎหมายไทย แลวขออนุญาตประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติกาประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542 กับขอจดทะเบียนเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องไทยตามมาตรา 39 (1) 

  2. ขอจดทะเบียนแตงตั้งผูประกอบการขนสงตอเนื่องไทยตามมาตรา 39 (1) ท่ีมี

อยูแลวเปนตัวแทน ตามมาตรา 39 (3) 

                                           

 76 มาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 
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 ท้ังนี้ เนื่องจากเจตนารมณของกฎหมายท่ีกําหนดใหผูประกอบการขนสงหรือขนสง

ตอเนื่องตางประเทศตามมาตรา 39 (3) ใหสามารถเขามาลงทุนไดเพียงสองชองทางดังกลาว เปนการ

บีบใหผูประกอบการตางประเทศดังกลาวเขามาลงทุนในประเทศมากข้ึนนั่นเอง77 

 ในเรื่องนี้ เคยมีขอเสนอวาควรมีการแกไขโดยกําหนดใหผูปะกอบการขนสงหรือขนสง

ตอเนื่องตางประเทศตามมาตรา 39 (3) มีสิทธิในการตั้งสํานักงานสาขาในราชอาณาจักร และมีสิทธิใน

การแตงตั้งตัวแทนท้ังท่ีเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องไทยตามมาตรา 39 (1) และตัวแทนท่ีเปน

ผูประกอบการขนสงรูปแบบเดียว หรือตัวแทนในกิจการขนสง ทําใหผูประกอบการขนสงหรือขนสง

ตอเนื่องตางประเทศตามมาตรา 39 (3) มีสิทธิเชนเดียวกับผูประกอบการขนสงตอเนื่องโดย

สนธิสัญญาตามมาตรา 39 (2) โดยใหเหตุผลวาการแกไขตามขอเสนอดังกลาวจะเปนประโยชนตอ

เศรษฐกิจของประเทศไทย และเพ่ิมจํานวนผูประกอบการขนสงตอเนื่องตางประเทศในประเทศไทย

มากข้ึน และยังเปนการสรางงานใหกับคนไทย เพราะผูประกอบการขนสงตอเนื่องมีตัวเลือกในการ

แตงตั้งตัวแทนท้ังท่ีเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องไทย และบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีมี

วัตถุประสงคในการผูประกอบการขนสงรูปแบบเดียว หรือตัวแทนในกิจการขนสง อ่ืนๆ ในประเทศ

ไทยไดดวย 78 ซ่ึงผูเขียนมีขอสังเกตวาการแกไขกฎหมายเชนนี้  ยอมเปนการแกไขใหผูประกอบการ

ขนสงหรือขนสงตอเนื่องตางประเทศตามมาตรา 39 (3) ใหมีสิทธิเชนเดียวกับผูประกอบการขนสง

ตอเนื่องโดยสนธิสัญญาตามมาตรา 39 (2) ดังนั้น หากมีการแกไขก็อาจจะทําใหหลักเกณฑสําหรับ

ผูประกอบการขนสงตอเนื่องโดยสนธิสัญญาตามมาตรา 39 (2) ไมมีผลใชบังคับในทางปฏิบัติ 

 อนึ่ง เนื่องจากบัญญัติกฎหมายซ่ึงมีขอจํากัดเชนนี้อาจทําใหเกิดขอสงสัยไดวา เปนการ

ขัดกับหลักการตามหมายเหตุทายตารางขอผูกพันเฉพาะ (Schedule of specific commitments) 

สาขาการขนสงทางทะเล ตามความตกลง  GATS และ AFAS หรือไม เพราะตามหมายเหตุดังกลาว

เปนการท่ีประเทศไทยใหการรับรองวา ผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปตางประเทศสามารถ

เขาถึงและใชรูปแบบการขนสงทางรถ รถไฟ หรือเรือลําเลียง และอุปกรณท่ีเก่ียวของสําหรับกิจกรรม

ท่ีตอเนื่องจากการขนสงของผูประกอบการ บนขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีชอบดวยเหตุผลและไมเลือก

ปฏิบัติเพ่ือวัตถุประสงคในการดําเนินการของผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในการขนสง

                                           

 77 ไผทชิต เอกจริยกร และกมลวรรณ จิรวิษฐ, "การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 'ราง

พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. .... ' วันอังคารท่ี 1 มีนาคม 2548" ปท่ี 1  

ฉบับท่ี 1 วารสารกฎหมายขนสงและพาณิขยนาวี, น.82-86. 

 78 Pajaree Singsuwan, Legal problems of the multimodal transport 

operators. (Bangkok: Faculty of Law, Thammasat University, 2011). 
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สินคาตอภายในประเทศไทย ซ่ึง คําวา "ขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีชอบดวยเหตุผลและไมเลือกปฏิบัติ" 

หมายความวา เพ่ือวัตถุประสงคของผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ผูประกอบการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบสามารถจัดการขนสงสินคาในเวลาอันควร อันรวมถึงการใหความสําคัญกับ

สินคานั้นมากกวาสินคาอ่ืนๆ ท่ีมาถึงทาเรือในภายหลัง79 

 ผูเขียนเห็นวา การท่ีประเทศไทยกําหนดหลักเกณฑสําหรับผูประกอบการขนสงหรือ

ขนสงตอเนื่องระหวางประเทศตามมาตรา 39 (3) ไวเชนนี้ ยังไมถึงขนาดกับเปนการฝาฝนหรือขัดตอ

หลักการดังกลาว เพราะผูประกอบการไมไดถูกจํากัดหรือหามมิใหประกอบการ แตยังสามารถ

ประกอบกิจการใหบริการขนสงสินคาตอเนื่องไปภายในประเทศตอไปไดโดยไมมีขอจํากัด หากไดจด

ทะเบียนตั้งตัวแทน หรือจดทะเบียนเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องตามมาตรา 39 (1) เอง ตามท่ี

กฎหมายกําหนดแลว อีกท้ัง ไมปรากฏวามีขอกําหนดใดท่ีจะทําใหการจัดลําดับความสําคัญสินคาของ

ผูประกอบการขนสงหรือขนสงตอเนื่องตามมาตรา 39 (3) แตกตางกับผูประกอบการขนสงตอเนื่อง

ประเภทอ่ืนๆ   

 สวนปญหาวา การกําหนดใหผูประกอบการขนสงตอเนื่องโดยสนธิสัญญาตามมาตรา 39 

(2) มีสิทธิมากกวาผูประกอบการขนสงหรือขนสงตอเนื่องตางประเทศตามมาตรา 39 (3) จะขัดตอ

หลักการประติบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (MFN) หรือไมนั้น ผูเขียนเห็นวา ธุรกิจบริการ

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบยังไมใชบริการท่ีอยูในสาขาท่ีจะตองผูกพันตามความตกลง GATS และ 

AFAS และหากแมในภายหนาจะกําหนดใหบริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบอยูในสาขาท่ีจะตองผู

พัน การท่ีกําหนดใหผูประกอบการขนสงตอเนื่องโดยสนธิสัญญาตามมาตรา 39 (2) มีสิทธิมากกวา

                                           

 79 1. Where road, rail, inland waterways and related auxiliary services are 

not otherwise fully covered in this schedule, a multimodal transport operator shall 

have the ability to rent or lease trucks, railway carriages or barges, and related 

equipment, for the purpose of inland forwarding of cargoes, or have access to and 

use of these forms of multimodal activities on reasonable and non-discriminatory 

terms and conditions for the purpose of carrying out multimodal transport 

operations.   

 2. "Reasonable and non-discriminatory terms and conditions" means, for 

the purpose of multimodal transport operations, the ability of multimodal transport 

operator to arrange for the conveyance of its merchandise on a timely basis, 

including priority over other merchandise which enter the port at a later date. 
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ผูประกอบการขนสงตอเนื่องตางประเทศตามมาตรา 39 (3) ก็ไมถือวาขัดตอหลักการประติบัติเยี่ยง

ชาติท่ีไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (MFN) อีกดวย เพราะตามมาตรา 5 ของความตกลง GATS ไมหาม

การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 80 กลาวคือ ประเทศไทยสามารถเขาเปนภาคีหรือเปนสมาชิกสนธิสัญญา

หรือความตกลงท่ีมีลักษณะเปนการเปดเสรีทางการคาบริการได อันจะเปนเหตุผลใหประเทศไทย

สามารถใชมาตรการทางการคาท่ีเอ้ือประโยชนใหกับประเทศสมาชิกในกลุมมากกวาประเทศสมาชิก

นอกกลุมได  

 

 

 

                                           

 80 GATS Article V : Economic Integration 

 1. This Agreement shall not prevent any of its Members from being a 

party to or entering into an agreement liberalizing trade in services between or 

among the parties to such an agreement 
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บทที่ 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

 อุตสาหกรรมการผลิตสินคาตางๆ เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนในทุกระบบเศรษฐกิจ และเปนสิ่ง

สําคัญท่ีทําใหเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสรางรายไดของประเทศ ท้ังจากการบริโภค

ภายในประเทศเองและสงออก ซ่ึงในทุกอุตสาหกรรมการผลิตสินคาจําเปนตองใชวัตถุดิบตั้งตนเพ่ือ

สรางผลิตภัณฑหรือสินคา แลวจึงนําไปจําหนายแกผูบริโภค แตวัตถุดิบจะมาสูผูผลิตและสินคาจะไป

ถึงมือผูบริโภคไมไดเลยหากไมมีการบริการดานการขนสงและโลจิสติกส ดังนั้น การขนสงจึงเปน

สิ่งจําเปนสําหรับทุกอุตสาหกรรมการผลิตสินคา ผูผลิตและผูบริโภคจะไดประโยชน ถาการขนสง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพราะสินคายอมถึงมือผูโภคเร็วและมีความเสียหายของสินคานอย และ

ดวยลักษณะของการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบท่ีสามารถตอบโจทกเหลานี้ได บริการขนสงตอเนื่อง

หลายรูปแบบจึงเปนท่ีใหความสนใจของหลายประเทศ ดังท่ีปรากฏในขอเสนอเวทีการเจรจาของ

องคการการคาโลกท้ังในการเจรจารอบอุรุกกวัยและการเจรจารอบโดฮาท่ีผลักดันใหนําเรื่องการ

บริการดานการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบข้ึนมาเจรจาเพ่ือหาประโยชนรวมกันจากการเปดเสรี

บริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  ประเทศไทยเองจึงสมควรจะตองใหความสําคัญกับการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบ และทบทวนบทบาทของรัฐในการควบคุมดูแลการประกอบกิจการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบ ผูเขียนจึงไดพยายามศึกษาและวิเคราะหเก่ียวกับการการควบคุมกํากับดูแลกิจ

บริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ จนนํามาซ่ึงขอพิจารณาตางๆ เพ่ือพัฒนากฎหมายท่ีมีอยูใหมีความ

เหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

 การเปดเสรีทางการคาเพ่ือปลอยใหเปนไปตามกลไกตลาดอาจฟงดูแลวนากลัวสําหรับ

ประเทศไทยซ่ึงถูกจัดวาเปนประเทศกําลังพัฒนา แตผูเขียนเห็นวาการจะเปดเสรีในเรื่องใดนั้นควร

จะตองพิจารณาขอเท็จจริงและปจจัยประกอบตางๆ เปนกรณีไป อยางเชนในภาคการขนสงหรือการ

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบระหวางประเทศ แนนอนวาเม่ือเปดเสรีตลาดนี้ผูท่ีเสียผลประโยชนคือกลุม

ผูประกอบธุรกิจขนสงในประเทศไทยดั้งเดิม แตผูเขียนเห็นวาผูประกอบธุรกิจขนสงในประเทศไทย

ดั้งเดิมก็เปนคนตางประเทศหรือรวมลงทุนกับคนไทยอยูแลว นอกจากนี้ยังจะตองพิจารณาดวยวาเม่ือ

เปดเสรีแลวผลท่ีตามมาคือผูใหบริการท่ีเพ่ิมข้ึนทําใหเกิดการแขงขันท้ังดานประสิทธิภาพในการบริการ

และคาบริการท่ีถูกลง ดังนั้น ตนทุนดานการขนสงหรือโลจิสติกสก็จะลดลงสรางขอไดเปรียบทาง

การคาใหกับกลุมธุรกิจอ่ืนๆ เกิดการจางงานและความรูเทคโนโลยีท่ีตามมา  ในทางตรงกันขามหากปด

ตลาดในธุรกิจดังกลาวการพัฒนายอมเปนไปอยางเชื่องชา ประสิทธิภาพในการบริการอาจจะเลวลง

และคาบริการจะสูงข้ึนเพราะการผูกขาดของกลุมธุรกิจเล็กๆ เพียงบางกลุม แตหากเปดเสรีตลาดนี้จะ
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เปนการกระตุนเตือนใหผูประกอบธุรกิจเดิมตองตื่นตัวและพัฒนาตัวเองเพ่ือการแขงขันกับผูประกอบ

ธุรกิจหนาใหมอ่ืนๆ เหลานี้คือขอดีของกลไกตลาดท่ีผูเขียนเชื่อวาจะเกิดข้ึนเม่ือมีการเปดเสรีในตลาด

บริการดานการขนสง 

 จากการศึกษาและวิเคราะหเก่ียวกับการควบคุมการประกอบกิจการขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบ พบวา มีการควบคุมการประกอบกิจการตั้งแตแรกเริ่มในการเขาสูตลาด โดยในกรณีท่ี

ผูประกอบการเปนคนตางดาวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขของกฎหมายดังกลาว ซ่ึงกําหนดใหตองมีการขอใบอนุญาตและกําหนดทุน

ข้ันต่ําท่ีคนตางดาวตองนําเขามาในประเทศเพ่ือการประกอบกิจการ ท้ังนี้  เนื่องจากในปจจุ บันยังไมมี

สนธิสัญญาหรือ ความตกลงระหวางประเทศ หรือกฎหมายภายในประเทศฉบับใดยกเวน การปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 สําหรับธุรกิจการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบ ซ่ึงการจะอนุญาตหรือไมอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาวและอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา สวนการควบคุมภายหลังออกใบอนุญาต ก็ไดให

อํานาจพนักงานเจาหนาท่ีของรัฐสามารถกํากับดูแลและตรวจสอบเง่ือนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวเม่ือขอ

อนุญาต หากไมปฏิบัติตามก็มีโทษทางอาญา  

 นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ยังได

กําหนดเง่ือนไขท่ีสําคัญอีก 2 ประการคือ การดํารงสินทรัพยและการมีหลักประกันความรับผิดตาม

สัญญาในกิจการท่ีทํา สวนการควบคุมภายหลังการจดทะเบียนก็ทํานองเดียวกับพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 โดยใหอํานาจพนักงานเจาหนาท่ีของรัฐเพ่ือสามารถ

ตรวจสอบกํากับดูแลการประกอบกิจการซ่ึงรวมถึงการดํารงสินทรัพยและหลักประกันท่ีเปนเง่ือนไข

เม่ือจดทะเบียนดวย หากไมปฏิบัติตามก็จะมีโทษทางอาญา  

 ดังนั้น จึงถือวาปจจุบันประเทศไทยใชระบบใบอนุญาตในการควบคุมการประกอบ

กิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ โดยถาเปนกรณีผูประกอบเปนคนไทยก็จะมีใบอนุญาตใบเดียวตาม

พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 และถาเปนกรณีคนตางดาวก็จะตองมี

ใบอนุญาตอีกใบหนึ่งตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ซ่ึงหลักเกณฑ

และเง่ือนไขในตามพระราชบัญญัติท้ังสองดังกลาวสามารถสรุปได ดังนี้ 
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 1. หลักเกณฑและ เง่ือนไขตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542  

  1.1 ไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนตางดาว1 และ 

  1.2 มีทุนข้ันต่ํา (ทุนตามความเปนจริง) ในการเริ่มตนประกอบธุรกิจในประเทศ

ไทย ไมต่ํากวารอยละ  25 ของคาเฉลี่ยตอปของประมาณรายจาย ท้ังนี้ ตองมีจํานวน  3 ลานบาทข้ึน

ไป2 

 2. หลักเกณฑและ เง่ือนไข ตามพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  

พ.ศ. 2548 

  2.1 กรณีจดทะเบียนเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องไทย ตามมาตรา 39 (1)3  

   (1) เปนบริษัทหรือบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย  

   (2) มีสํานักงานใหญตั้งอยูในราชอาณาจักร 

   (3) มีทุนจดทะเบียนชําระแลวไมนอยกวา 80,000 หนวยสิทธิพิเศษถอนเงิน (SDR) 

   (4) มีหลักประกันความรับผิดตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

  2.2. กรณีจดแจงเปนผูประอบการขนสงตอเนื่องโดยสนธิสัญญา ตามมาตรา 39 (2)4 

   (1) เปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องท่ีไดจดทะเบียนในตางประเทศท่ี

ประเทศไทยรับรองโดยสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ 

   (2) ตั้งตัวแทนหรือตั้งสํานักงานสาขาในราชอาณาจักร  ในกรณีตั้งตัวแทน 

ตัวแทนจะตอง เปน ผูประกอบการขนสงตอเนื่องไทยตามมาตรา 39 (1) หรือบริษัทจํากัดหรือบริษัท

มหาชนจํากัดท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยโดยมีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการขนสง หรือเปน

                                           

 1 มาตรา 8 (3) ประกอบบัญชีสาม (21) แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน

ตางดาว พ.ศ. 2542 

 2 มาตรา 14 วรรคสอง แหง พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  พ.ศ. 

2542 ประกอบขอ 2 ของกฎกระทรวงกําหนดทุนข้ันต่ําและระยะเวลาในการนาหรือสงทุนข้ันต่ําเขา

มาในประเทศไทย พ.ศ.2545 

 3 มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42 และมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 

 4 มาตรา 45 มาตรา มาตรา 46 และมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่อง

หลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 
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นายหนา ตัวแทนหรือตัวแทนคาตางในกิจการขนสง ( ship's agent หรือ freight forwarder) และ

จะตองดํารงหลักประกันสําหรับความรับผิดของตัวการตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบหรือ

สําหรับความเสี่ยงอ่ืนใดจากสัญญาท่ีทําข้ึน 

  3. กรณีเปนผูประกอบการขนสงหรือขนสงตอเนื่องในตางประเทศ ตามมาตรา 39 (3)5 

   (1) เปนผูประกอบการขนสงหรือขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในตางประเทศ 

   (2) ตั้งผูประกอบการขนสงตอเนื่องไทยตามมาตรา 39 (1) เปนตัวแทนใน

ราชอาณาจักร 

 โดยจากการศึกษาวิเคราะหเง่ือนไขในการประกอบกิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ

ขางตน ผูเขียนไดพบปญหาบางประการและแนวทางในการพัฒนาการควบคุมการประกอบกิจการ

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 

 ประการแรก  การจํากัดการลงทุนหรือถือหุนของผูประกอบการตางประเทศ   

เม่ือพิจารณาตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 พบวาผูประกอบการ

หรือผูลงทุนตางประเทศจะลงทุนหรือถือหุนในกิจการบริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบไดเพียง  

รอยละ 49 หากจะลงทุนมากกวานี้จะตองไดรับอนุญาตการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติ

ดังกลาว ซ่ึงมีเง่ือนไขเรื่องทุนข้ันต่ําหรือเงินตราท่ีจะตองนําเขามาลงทุนในประเทศไทยไมนอยกวา  

3 ลานบาท สวนการจะอนุญาตหรือไมนั้นอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ  

คนตางดาวและอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา ซ่ึงการจํากัดสัดสวนการลงทุนและการไดมาซ่ึง

ใบอนุญาตขางตนไมมีความแนนอนชัดเจนเพราะเปนดุลพินิจของรัฐท่ีจะอนุญาตหรือไมก็ได ถือเปน

ขอจํากัดในการเขาสูตลาดและเปนมาตรการทางกฎหมายท่ีเปนการกีดกันทางการคาอยางหนึ่ง 

ผูเขียนเห็นวา ประเทศไทยควร ผอนปรนใหคน ตางประเทศ เขามาลงทุน ในธุรกิจบริการขนสงตอเนื่อง

หลายรูปแบบ ในประเทศไทยไดมากข้ึน เพ่ือใหกลไกตลาดทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  และแม

ประเทศไทยยอมผอนปรนใหผูประกอบการตางประเทศสามารถลงทุนหรือถือหุนในธุรกิจบริการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบไดท้ังหมด แตก็ยังคงมีกฎเกณฑและเง่ือนไขตามพระราชบัญญัติการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 และตามกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกํากับและควบคุม อีกชั้นหนึ่งอยู

แลว ท้ังนี้ สามารถดําเนินการผอนปรนใหผูประกอบการตางประเทศสามารถลงทุนหรือถือหุนในธุรกิจ

บริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบได 2 วิธี ดังนี้ 

                                           

 5 มาตรา 48  และมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 

2548 
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 (1) อาศัยอํานาจตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง ประกอบบัญชีสาม (21) แหงพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ออกกฎกระทรวงเพ่ือกําหนดใหธุรกิจบริการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบเปนขอยกเวนไมอยูในบัญชีสาม (21) จึงทําใหเปนธุรกิจบริการท่ีไมตองขอ

อนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

 (2) อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542 ออกพระราชกฤษฎีกาแกไขบัญชีสาม โดยแปลงบัญชีสาม (21) ท่ีเคยกําหนดใหบริการทุก

ประเภทเปนธุรกิจท่ีประเทศไทยยังไมพรอมท่ีจะรับการลงทุนจากตางประเทศ ( positive list) เปน

การระบุเปนบางรายสาขาบริการเทานั้นท่ีประเทศไทยไมพรอมรับการลงทุน ( negative list) แต

วิธีการนี้นอกจากธุรกิจบริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบท่ีไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตในการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาวแลว ยังสงผลใหธุรกิจบริการอ่ืนๆ ท่ีไมไดระบุไวไดรับการยกเวนไปดวย 

 ประการท่ีสอง  การจดทะเบียนผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ตาม

พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 มีหลักการสําคัญในการควบคุม

ผูประกอบการขนสงตอเนื่องไมวาจะเปนผูประกอบการเองหรือตัวแทนก็ตามจะตองดํารงสินทรัพย

และหลักประกันความรับผิด และจะตองมีตัวตนหรือบุคคลท่ีสามารถรับผิดชอบไดอยูในประเทศไทย 

แตจากการศึกษาวิเคราะหพระราชบัญญัติดังกลาวและกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของพบวายังมีบางกรณีท่ี

ไมมีการกําหนดหลักการนี้ไวใหครอบคลุมเพียงพอ ดังนี้  

  (1) การตั้งสํานักงานสาขา ในราชอาณาจักร ของผูประกอบการขนสงตอเนื่องโดย

สนธิสัญญาตามมาตรา 39 (2)  ไมมีการกําหนดใหสํานักงานสาขาตอง แสดงหรือมีหลักประกันสําหรับ

ความรับผิด ผูเขียนจึงเห็นวาควรแกไขโดยการแกไขเพ่ิมเติมในแบบ ขต.-ค5 ของกฎกระทรวงกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการจดแจงเปนผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบและการตั้งตัวแทนหรือ

สํานักงานสาขาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2553 วาใหผูขอจดแจงตองตองแสดงเอกสารและหลักฐานของ

หลักประกันของสํานักงานสาขาตอผูตราสง ผูรับตราสง หรือบุคคลอ่ืนในราชอาณาจักร ตามสัญญา

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ หรือสําหรับความเสี่ยงอ่ืนใดจากสัญญาท่ีทําข้ึน 

  (2) คุณสมบัติของ ตัวแทนท่ีเปนผูประกอบการขนสงรูปแบบเดียว (unimodal 

transport) หรือตัวแทนในกิจการขนสง ( ship's agent หรือ freight forwarder) ตามมาตรา 47 (2) 

ไมมีการกําหนดคุณสมบัติวาจะตองมีสํานักงานใหญตั้งอยูในราชอาณาจักร และมีทุนจดทะเบียนชําระ

แลวไมนอยกวา 80,000 หนวยสิทธิพิเศษถอนเงิน (SDR) ผูเขียนจึงเห็นวาควรกําหนดคุณสมบัติ

ตัวแทน ตามมาตรา 47 (2)  วาจะตองมีสํานักงานใหญตั้งอยูในราชอาณาจักร และมีทุนจดทะเบียน

ชําระแลวไมนอยกวา 80,000 หนวยสิทธิพิเศษถอนเงิน (SDR) ดวย 
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 สุดทายนี้ ในการจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้ผูเขียนตระหนักอยูเสมอวาการขนสงตอเนื่อง

หลายรูปแบบเปนรูปแบบการขนสงท่ีพัฒนามาจากการขนสงรูปแบบเดียวและเปนสวนเติมเต็มท่ีทําให

การขนสงมีประสิทธิภาพตอบสนองความตองการของผูใชบริการมากยิ่งข้ึน แตการขนสงตอเนื่อง

หลายรูปแบบในภาคการบริการดานการขนสงไมไดถูกจํากัดหยุดอยูท่ีการพัฒนาแครูปแบบการขนสง

เทานั้น ทวายังมีการพัฒนาขยายขอบเขตไปถึงการบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการขนสงและโลจิสติกส 

เชน บริการทาเรือ บริการโกดังและคลังสินคา การบรรจุภัณฑ เปนตน ดังนั้น แนวความคิดท่ีเกิดข้ึน

จากการวิเคราะหในวิทยานิพนธนี้จึงเปนขอมูลสวนหนึ่งในการพัฒนาภาคบริการดานการขนสงของ

ประเทศไทยเทานั้น อีกท้ัง การจะพัฒนากฎหมายยังตองคํานึงถึงปจจัยอ่ืนๆ ประกอบดวย เชน  

สภาพเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นเก่ียวกับการ

เปดเสรีทางการคาซ่ึงเปนประเด็นท่ีมีความออนไหวและจะสงผลกระทบอยางแนนอนเพราะเม่ือมีกลุม

ผูไดรับประโยชน ก็ยอมมีกลุมผูสูญเสียประโยชน ดังนั้น จึงเปนหนาท่ีรัฐท่ีจะตองไกลเกลี่ยขอพิพาท

ของกลุมเศรษฐกิจท่ีมีผลประโยชนขัดกัน โดยตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของประโยชนสวนรวมและ  

หาทางออกท่ีเหมาะสมเปนประโยชนตอประเทศชาติมากท่ีสุด 
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