บริการไปรษณียแ์ ละบริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์
1. กิจกรรมสาขาบริการไปรษณีย์และบริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ (Postal and Courier Services)
การค้าบริ การในช่ว งทศวรรษที่ผ่านมามีการเจริ ญเติบโตค่อนข้างมาก ทั้งในแง่ มูล ค่าตลาด จานวน
ผู้ประกอบการ และประเภทของธุรกิจ โดยในแต่ละสาขาบริการได้มีการแตกกิจกรรมย่อยออกไปอย่างหลากหลาย
ภายใต้ GATS Services Sectoral Classification List (MTN.GNS/W/120) ได้จาแนกประเภทบริการไปรษณีย์
และบริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์เป็นกิจกรรมย่อย (subsectors) ของบริการสื่อสาร ทั้งนี้ ในการเจรจาเพื่อเปิดตลาด
การค้าบริการ องค์การการค้าโลก (WTO) ได้กาหนดจาแนกสาขาบริการออกเป็น 12 สาขา ซึ่งในแต่ละสาขายัง
จาแนกออกเป็นสาขาย่อยหรือกิจกรรมต่างๆ โดยสอดคล้องกับที่ United Nation (U.N.) กาหนดตาม
Provisional Central Product Classification (CPC) 1 ในส่วนของบริการไปรษณีย์และบริการจัดส่ง พัสดุภัณฑ์
นั้น ได้จาแนกกิจกรรมย่อยไว้ ดังต่อไปนี้
ประเภทบริการ
Postal Services
(CPC 7511)
บริการไปรษณีย์

Courier Services
(CPC 7512)
บริการจัดส่งพัสดุ
ภัณฑ์

กิจกรรมย่อย
- CPC 75111 Postal service related to letters
ประกอบด้วย การเก็บ (pick-up) การขนส่ง (transport) การส่งมอบ (deliver) จดหมาย
หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ใบปลิว และ เอกสารพิมพ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะมี
จุดหมายปลายทางในประเทศ หรือต่างประเทศ
- CPC 75112 Postal services related to parcels
ประกอบด้วย การเก็บ (pick-up) การขนส่ง (transport) การส่งมอบ (deliver) หีบห่อ พัสดุ
ภัณฑ์ ไม่ว่าจะมีจุดหมายปลายทางในประเทศ หรือต่างประเทศ
- CPC 75113 Post office counter services
บริการที่เคาน์เตอร์ที่ทาการไปรษณีย์
- CPC 75119 other postal services
บริการไปรษณีย์อื่นๆ
- CPC 75121 Multi-modal courier services
ประกอบด้วย การเก็บ (pick-up) การขนส่ง (transport) การส่งมอบ (deliver) จดหมาย
พัสดุภัณฑ์ และหีบห่อ ให้บริการโดยบริษัทคูเรียร์ และอาจใช้การขนส่งมากกว่าหนึ่งรูปแบบ
ไม่ว่าจะมีจุดหมายปลายทางในประเทศ หรือต่างประเทศ นอกเหนือจากการให้บริการโดย
องค์กรไปรษณีย์ของรัฐ (National Postal Administration) ซึ่งการให้บริการดังกล่าว อาจ
ขนส่งโดยใช้ยานพาหนะของตัวเองหรือใช้การขนส่งสาธารณะก็ได้ (ไม่รวมการขนส่งทาง
อากาศ)
- CPC 75129 Other courier services
บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์อื่นๆ สาหรับสินค้า เช่น ขนส่งโดยรถบรรทุก หรือบริการโอนสินค้าโดยไม่
มีโกดัง

การจาแนกประเภทของบริการไปรษณีย์และบริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นการแบ่งประเภทตาม
ธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมานานตามสถานะของความเป็นเจ้าของ (ownership) โดยบริการใดที่ให้โดยกิจการไปรษณีย์
แห่งชาติจะเรียกว่าเป็น “Post” หรือบริการไปรษณีย์ และบริการใดที่ดาเนินการโดยบริษัทเอกชนจะเรียกว่าเป็น
“Courier” หรื อบริ การจั ดส่ งพัส ดุภัณฑ์ 2 ทั้งๆ ที่ผู้ ให้ บริการทั้งสองประเภทอาจให้ บริการหลายประเภทที่
เหมือนกัน หรือคล้ายคลึงกันมากเพียงพอที่จะสามารถทดแทนกันได้
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ทั้งนี้ บริการไปรษณีย์และบริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ เป็นบริการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการส่งของ/สินค้า
ทางกายภาพ ซึ่งจัดอยู่ในสาขาบริการขนส่ง (Section 7 Transport, Storage, and Communications
Services) ที่ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานระบบขนส่งและโลจิสติกส์ ได้แก่ สาขาบริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
(CPC 732) บริการขนส่งสินค้าทางถนน (CPC 7123) บริการสนับสนุนสาหรับการขนส่งทางถนน (CPC 744)
บริการรับจัดการสินค้า (CPC 741) บริการโกดังและคลังสินค้า (CPC 742) และบริการตัวแทนขนส่งสินค้า (CPC 749)
การเปิดตลาดบริการไปรษณีย์และบริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ในกรอบ WTO
พันธกรณี
ประเทศสมาชิก WTO จานวน 54 ประเทศ (สหภาพยุโรปนับเป็น 1 ประเทศ) ได้ผูกพันการเปิดตลาด
บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์และ/หรือบริการไปรษณีย์ ทั้งนี้ การจาแนกสาขาบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันมีจุดบกพร่อง คือ
ประเทศสมาชิก WTO ส่วนใหญ่นิยมกาหนดคานิยามของบริการดังกล่าวเองในตารางข้อผูกพัน บนพื้นฐานของ
น้าหนัก ขนาด หรือความรวดเร็วในการจัดส่ง ทาให้ ตารางข้อผูกพันของหลายประเทศมีการระบุพันธกรณีของ
บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์คล้ายคลึงกับบริการขนส่งทางบก โดยไม่รวมการขนส่งทางอากาศ อุปสรรคทางการค้าที่
สาคัญของบริการไปรษณีย์และบริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ คือ การผูกขาดตลาดของผู้ให้บริการ แม้ว่าภาครัฐของแต่ละ
ประเทศจะอนุ ญาตให้ ภาคเอกชนเข้ามาแข่งขันได้ แต่ เมื่อพิจารณาถึงลั กษณะและขอบเขตของการให้ บริการ
ไปรษณีย์ จะพบว่าในทุกประเทศมีการผูกขาดการให้บริการนี้
บริการไปรษณีย์และบริการจัดส่งวัสดุภัณฑ์ (รวมทั้งจัดส่งด่วน) ในการเจรจารอบ Doha Development
Agenda (DDA)
แม้ว่าประเทศสมาชิก WTO ส่วนใหญ่เปิดให้มีการแข่งขันในบริการไปรษณีย์และบริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์
แต่อุปสรรคที่มักพบมาจากกฎระเบียบในสาขาบริการนั้นๆ มากกว่าอุปสรรคด้านการเข้าสู่ตลาด โดยกฎระเบี ยบที่
เป็นอุปสรรคดังกล่าวถูกนาไปเป็นประเด็นในการเจรจาระหว่างประเทศสมาชิก WTO เช่น การออกใบอนุญาต
และการกาหนดกฎระเบียบที่มีผลทาให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (เช่น หน่วยงานที่ให้บริการไปรษณีย์ มักจะ
เป็นผู้ออกใบอนุญาตและกากั บดูแลกฎระเบียบเอง หรือแม้แต่เก็บภาษีภาคเอกชนที่เป็นคู่แข่ง ) การปกป้องการ
แข่งขัน (ด้วยความจาเป็นที่จะต้องป้องกันพฤติกรรมการต่อต้า นการแข่งขัน) และมาตรการที่เข้มงวดต่างๆ ของ
ภาครัฐที่ต้องการให้การปฏิบัติเป็นพิเศษต่อคนในชาติและผู้ประกอบธุ รกิจในประเทศ (เช่น การควบคุมราคาและ
การเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมกับต่างชาติ และการปฏิบัติทางศุลกากร เป็นต้น)
บริการไปรษณีย์และ/หรือบริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์เป็นประเด็นการเจรจาหนึ่งที่ทั้งประเทศพัฒนาแล้ว
และประเทศกาลังพัฒนายื่นขอให้มีการเจรจา ในภาพรวมข้อเสนอจะมุ่งเน้นที่การจาแนกกิจกรรมย่อยและการลด/
ยกเลิกอุปสรรคต่างๆ ด้านกฎระเบียบ นอกจากนี้ บางประเทศได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิก WTO มีการผูกพัน
พันธกรณีการลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันพฤติกรรมการต่อต้านการแข่งขัน การอุดหนุนไขว้
เงื่อนไขการให้บริการอย่างครอบคลุมตามหลักสากล (universal service) และความจาเป็นของการมีหน่วยงาน
กากับดูแลและหน่วยงานออกใบอนุญาตที่เป็นอิสระจากกัน โดยในส่วนของการให้บริการอย่างครอบคลุมตามหลัก
สากลจะเกี่ยวข้องกับสิทธิของประเทศสมาชิก WTO ที่จะกาหนดประเภทของการให้บริการที่ผู้ให้บริการต้องการ
โดยอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส การไม่เลือกปฏิบัติ และการแข่งขันที่เป็นธรรมและเท่าเทียม อย่างไรก็ตาม ข้อ
เรียกร้องของประเทศต่างๆ ยังมีการคงไว้ซึ่งอานาจของภาครัฐในการเข้าแทรกแซงการให้บริการของภาคเอกชนได้
หากมีความจาเป็น เพื่อให้การให้บริการไปรษณีย์เป็นไปตามมาตรฐานสากล
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2. ลักษณะธุรกิจ/การให้บริการ
บริ ก ารไปรษณีย์ แ ละบริ การจั ด ส่ งพั ส ดุภั ณฑ์มี องค์ ประกอบที่เกี่ ยวข้ องกั บการขนส่ งและการจั ดส่ ง
จดหมาย พัสดุ หีบห่อ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้ง กิจกรรมด้าน counter services และให้เช่าตู้จดหมาย โดยการ
จาแนกกิจกรรมของบริการไปรษณีย์และบริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ในกรอบองค์การการค้าโลกจะแบ่งตามลักษณะ
ของผู้ให้บริการมากกว่าที่จะแบ่งตามลักษณะของบริการนั้นๆ โดยนิยามของการจัดส่งไปรษณีย์เป็นบริการที่จัดให้
โดยหน่วยงานไปรษณีย์ของภาครัฐ และนิยามให้การจัดส่งพัสดุภัณ ฑ์เป็นบริการที่จัดให้โดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่
หน่วยงานไปรษณีย์ของรัฐ ซึ่งการนิยามลักษณะบริการดังกล่าวใช้เฉพาะกับบริการไปรษณีย์และบริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์
เท่านั้น
บริการไปรษณีย์ (Postal services) และบริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ (Courier services) เป็น 1 ใน 5 ของ
บริการโลจิสติกส์ไทย และอยู่ภายใต้การดาเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด โดยรูปแบบของการให้บริการ
ไปรษณีย์มีวิวัฒนาการตามการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการค้าที่มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้มากขึ้น ทา
ให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การให้บริการไปรษณีย์และบริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์สื่อสารที่
ทันสมัยและ Smart Phone ซึ่งมีผลให้มีการเพิ่มขึ้นของการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-Commerce) อย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมา
3. ภาพรวมธุรกิจบริการไปรษณีย์โลก
รายได้จากการให้บริการไปรษณีย์ทั่วโลกในปี 25593 คิดเป็นมูลค่า 425.3 พันล้านยูโ ร หรือ 522.5
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2 โดยเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายประเภท รายได้จากการส่งจดหมาย
เติบโตเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.9 และมีปริมาณจดหมายลดลงร้อยละ 4.2 ในขณะที่รายได้จากการจัดส่งพัส ดุภัณฑ์
เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 และมีปริมาณพัสดุเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับปี 2558 ตามแผนภาพที่ 1
แผนภาพที่ 1 : Global Postal Industry ปี 2559

ที่มา: Global Postal Industry Report, December 2017
จากแผนภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่าการจัดส่งพัสดุภัณฑ์และการจัดส่งด่วนเป็นบริการที่ช่วยสร้างรายได้
ให้กับบริการไปรษณีย์ในปี 2559 โดยรายได้จากการจัดส่งพัสดุภัณฑ์และการจัดส่งด่วนเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6
ในขณะที่รายได้จากบริการจัดส่งจดหมายลดลงร้อยละ 0.4 บริการทางการเงินลดลงร้อยละ 1.4 บริการโลจิสติกส์
และขนส่งลดลงร้อยละ 2 และบริการอื่นๆ ลดลงร้อยละ 0.7

3

Global Postal Industry Report, December 2017,
https://www.ipc.be/en/reports-library/publications/ipcreports_brochures/gpir2017-key-findings
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แผนภาพที่ 2 : รายได้ของบริการไปรษณีย์ ปี 2559

ที่มา: Global Postal Industry Report, December 2016
ปั จ จุ บั น ผู้ ใ ห้ บ ริ การไปรษณี ย์ ใ นประเทศต่ า งๆ มีก ารปรั บเปลี่ ย นกลยุท ธ์ โดยเพิ่ม การให้ บ ริ การที่
หลากหลายเพื่อแข่งขันกับบริษัทต่างชาติ โดยในบางประเทศ ผู้ให้บริการไปรษณีย์ขยายการให้บริการจัดส่งด่วน
ผ่านการซื้อธุรกิจของบริษัทเอกชน และจัดตั้งในรูปของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมทุน
ภาวะและแนวโน้มธุรกิจไปรษณีย์ของโลก4
รายได้ของบริการไปรษณีย์
ปัจจุบันรายได้ของบริการไปรษณีย์ ได้จากการให้บริการที่หลากหลายมากขึ้น ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่
ผ่านมา โดยการเติบโตของรายได้เฉลี่ยเกือบร้อยละ 2 ต่อปี ซึ่งร้อยละดังกล่าวน้อยกว่าการเติบโตของ GDP โลก
อย่างมาก หากเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน โดย GDP โลกมีการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.4 ต่อปี อย่างไรก็ตาม
แนวโน้มของบริการไปรษณีย์ของโลกสามารถจัดแบ่งรายได้ตามรูปแบบการให้บริการออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่
(1) การเร่งสร้างความหลากหลายของการให้บริการที่นอกเหนือจากการให้บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์และบริการโลจิสติกส์
ซึ่งเหมาะสมกับภูมิภาคแอฟริกา ตะวันออกกลาง และแปซิฟิก (2) การสร้างความหลากหลายของการให้บริการ
จัดส่งพัสดุภัณฑ์และบริการโลจิสติกส์ในขณะที่ยังคงให้บริการส่งจดหมายเป็นบริการหลัก ซึ่งเหมาะสมกับประเทศ
ที่พัฒนาแล้ วหรือประเทศอุตสาหกรรมหนั ก และภูมิภาคละตินอเมริกา และ (3) การสร้างความมั่นใจต่อการ
ให้บริการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ ซึ่งเหมาะสมกับภูมิภาคยุโรปตะวันออกและกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชของ
อดีตสหภาพโซเวียต
การให้บริการจัดส่ง (Postal traffic)
การจัดส่งในปัจจุบันมีการขยายพื้นที่ให้บริการจากในอดีต อย่างไรก็ตาม พื้นที่การให้บริการที่เพิ่มขึ้น
ไม่ได้หมายถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นและมีผลต่อผลกาไรที่ลดลงในส่วนของการ
ให้บริการเพิ่มเติมหรือบริการใหม่ของผู้ให้บริการไปรษณีย์ นอกจากนี้ ปริมาณการส่งจดหมายภายในประเทศของ
ประเทศต่างๆ ที่ลดลงมีผลให้ภาพรวมของปริมาณจดหมายของโลกลดลงเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 3.4 ในปี 2559
ในขณะทีก่ ารจัดส่งพัสดุภัณฑ์ภายในประเทศของประเทศต่างๆ มีการเติบโตสูงขึ้นและมีผลให้การจัดส่งพัสดุภัณฑ์
ของโลกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 1.5 ของปริมาณพัสดุภัณฑ์ของโลก การจัดส่งจดหมายและพัสดุภัณฑ์ระหว่าง
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ประเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยการจัดส่งจดหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 ในปี 2560 และการจัดส่งพัสดุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.5 ในปี 2560 ซึ่งลดลงจากอัตราเฉลี่ยร้อยละ 8 ระหว่างปี 2554-2558
แผนภาพที่ 3 : การให้บริการจัดส่ง

โครงสร้างของบริการไปรษณีย์
การให้บริการที่หลากหลายมากขึ้นของไปรษณีย์มีผลให้ไปรษณีย์ต้องมีการปรับโครงสร้างการให้บริการ
โดยยังคงเป็นผู้ถือครองหรือเป็นเจ้าของเครือข่าย (network) โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง และที่ทาการไปรษณีย์
แบบถาวรที่มีการจัดตั้งขึ้นประมาณ 677,347 ในปี 2559 ในจานวนนี้ กว่าครึ่งหนึ่งอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ทั้งนี้ การ outsourcing การให้บริการไปรษณีย์มีแนวโน้มสูงขึ้นในประเทศพั ฒนาแล้วและประเทศอุตสาหกรรม
หนัก โดยในส่วนของบริการจัดส่งมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากในแต่ละภูมิภาค อาทิ ประชากรกว่าร้อยละ 95
ของบางพื้ น ที่ ต้ อ งการรั บ ไปรษณี ย์ ภั ณ ฑ์ ที่ บ้ า น ในขณะที่ บ างพื้ น ที่ ป ระชากรเกื อ บร้ อ ยละ 65 ต้ อ งการรั บ
ไปรษณีย์ภัณฑ์ที่บ้าน นอกจากนี้ ประชากรกว่าร้อยละ 10 ในบางพื้นที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการไปรษณีย์
แผนภาพที่ 4 : โครงสร้างของบริการไปรษณีย์

เครือข่าย (network) การให้บริการไปรษณีย์มีการจ้างงานประมาณ 5.3 ล้านคน ในปี 2560 ซึ่งมีจานวนลดลง
เล็กน้อยจากปี 2559 ทั้งนี้ จานวนการจ้างงานที่ลดลงดังกล่าวเป็น ผลสืบเนื่องจากวิกฤตการเงินเมื่อปี 2551 ที่ผู้
ให้บริการไปรษณีย์ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้เต็มที่จากวิกฤตดังกล่าว โดยมีการจ้างงานแบบชั่วคราวคิดเป็ นร้อยละ
20.5 ในปี 2559 และมีเพียงประเทศอุตสาหกรรม ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยุโรปตะวันออกและกลุ่มประเทศเครือรัฐ
เอกราชของอดีตสหภาพโซเวียตที่มีจานวนการจ้างงานคิดเป็นร้อยละ 94 ของพนักงานทั้งหมด
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การพัฒนาบริการไปรษณีย์
การพัฒ นาบริการไปรษณีย์ของประเทศต่างๆ ทั่ว โลกยังมีช่องว่างค่อนข้างมาก มีเพียงไม่กี่ประเทศ
เท่านั้นที่มีการบริหารจัดการการให้บริการไปรษณีย์ให้มีความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ อุปสรรคสาคัญของการพัฒนา
บริการไปรษณีย์คือการขาดการลงทุนอย่างเป็นระบบด้านโครงสร้างพื้นฐานของไปรษณีย์ ดังนั้น การพัฒนาบริการ
ไปรษณีย์จาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางนโยบายด้านการลงทุน และการปรับกลยุทธ์การดาเนินงาน เพื่อให้
ไปรษณีย์สามารถดาเนินการให้บริการที่หลากหลายมากขึ้นและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปริมาณการใช้จดหมายที่ลดลง เป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับส่งข้อมูลข่าวสารทั้งการสื่อสารในเชิงธุรกิจ และการสื่อสารส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้เกิดโอกาสกับ บริการอื่น อาทิ บริการจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ (Parcels) ทั่วโลก อัน
เป็นผลมาจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่สะดวกและรวดเร็ว และการเติบโตอย่างต่อเนื่องของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากการคาดการณ์ของ International Telecommunication Union (ITU) ประชากรโลกจะสามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตได้คิดเป็นร้อยละ 48 ในปี 2560 โดยประชากรทั่วโลกในช่วงอายุ 15-24 ปี ทั่วโลกมีสัดส่วนของการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงถึงร้อยละ 70.6 และมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 94.3 ในประเทศที่พัฒนาแล้ว นอกจากนี้
การค้าปลีกทั่วโลกทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คิดเป็นมูลค่า 2.29 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2560 และจะยังคง
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าการค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะมีมูลค่าถึง 4.48 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน
ปี 25645
ส าหรั บ แนวโน้ ม ของธุ ร กิ จ ไปรษณี ย์ ข องโลก คาดว่ า จะมี ก ารปรั บ ตั ว ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อรองรับโอกาสในการให้บริการจัดส่งสินค้าให้กับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยจะมีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างการไปรษณีย์ เพื่อขยายเครือข่ายและ
เพิ่มศักยภาพด้านระบบขนส่งและการจัดการของระบบบริการไปรษณีย์ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล และ
รองรับสภาพการแข่งขันของธุรกิจการขนส่งที่จะรุนแรงมากขึ้น6
4. ภาพรวมธุรกิจบริการไปรษณีย์ในไทย
ในช่วงที่ผ่านมา การให้บริการไปรษณีย์อยู่ภายใต้การดาเนินงานของการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.)
ที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ต่อมารัฐบาลมีนโยบายในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้
เทียบเท่ากับภาคเอกชน โดย กสท. เป็นหนึ่งในรัฐวิสาหกิจที่ต้องดาเนินการตามนโยบายดังกล่าว และเมื่อวันที่ 8
กรกฎาคม 2546 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้มีการแปรรูป กสท. ตามแผนแม่บทพัฒนากิจการโทรคมนาคม และ
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยแยกกิจการออกเป็น 2 บริษัท คือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด และ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ซึง่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทเมื่อวันที่ 14
สิงหาคม 2546 มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีกระทรวงการคลัง
เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด
ปัจจุบันบริการไปรษณีย์ยังถูกผูกขาดโดยภาครัฐ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ ไปรษณีย์ ขณะที่ธุรกิจ
จัดส่งพัสดุภัณฑ์ได้เปิดให้ต่างชาติ เข้ามาประกอบกิจการในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ เป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่าง
รวดเร็วตามกลไกตลาด อย่างไรก็ดี การเข้าร่วมลงทุนของต่างชาติในกิจการให้บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ยังคงถูกจากัด
สัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติให้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นทั้งหมดในบริษัท ขณะที่ บริษัทต่างชาติที่เป็นบริษัท
แม่ต้องการทีจ่ ะเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยโดยถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่งหรือถือหุ้นทั้งหมด เพื่อการบริหาร
ควบคุมและความเป็นเจ้าของ รวมทั้งต้องการที่จะประกอบกิจการในกิจกรรมที่กว้างขวาง โดยครอบคลุมถึงกิจการ
จัดส่งสิ่งของทั้งหมด รวมถึงไปรษณีย์ หรืออย่างน้อยก็ให้สามารถดาเนินกิจการจัดส่งของ/พัสดุที่มีน้าหนักน้อยมาก
จนถึงน้าหนักที่ไม่จากัด ขณะที่พระราชบัญญัติไปรษณียย์ ังไม่อนุญาตให้บริการดาเนินการในลักษณะดังกล่าวได้
5
6

https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/
รายงานประจาปี 2559 http://www.thailandpost.com/index.php?page=article_detail&topic_id=6811&group_id=89&addon=aboutus
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ลักษณะทางธุรกิจของไปรษณีย์ไทยเป็นธุรกิจสาธารณูปโภคที่ มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง
ดิจิ ทัล เพื่อ เศรษฐกิ จ และสั งคม และกระทรวงการคลั ง โดยมีการดาเนินธุร กิจ ใน 4 กลุ่ ม คื อ 1) กลุ่ ม บริการ
ไปรษณียภัณฑ์ 2) กลุ่มบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 3) กลุ่มบริการระหว่างประเทศ และ 4) กลุ่มธุรกิจค้าปลีก และ
การเงิน นอกจากนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด มีการให้บริการอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการใน
ปัจจุบัน เช่น บริการ Messager Post บริการ application Prompt Post พร้อมบริการกล่องพร้อมส่ง บริการ
Drive Thru Post ตู้จาหน่ายไปรษณีย์อัตโนมัติ บริการจัดส่ งสิ่งของส่งด่วนพื้นที่กรุงเทพฯ (Same day post)
บริการขนส่งสินค้าและสิ่งของขนาดใหญ่ (Logispost) และการเป็นตัวแทนจาหน่ายสินค้า เป็นต้น
ปัจจุบันบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด มีความร่วมมือกับบริษัท ลาซาด้า จากัด เพื่อให้บริการแก่ลาซาด้าใน
รูปแบบของการจัดส่งสินค้า ณ ที่อยู่ผู้รับหรือ Door to Door รวมทั้งการจัดส่งสินค้าพร้อมเรียกเก็บเงิน ณ ที่อยู่
โดยเริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 นอกจากนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ได้พัฒนา
รูปแบบการให้บริการเพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้ขายสินค้า (Merchant) กับบริษัท ลาซาด้า จากัด ที่สามารถฝาก
ส่งสินค้า ณ ที่ทาการไปรษณีย์ (Drop off) โดยไม่ต้องสต๊อกสินค้าไว้ที่คลังสินค้าของลาซาด้า และมีการพัฒนาการ
ให้บริการจัดรถไปรับฝากสินค้า ณ ศูนย์คัดแยกสินค้าแห่งใหม่ (Sorting Center) ของลาซาด้า เพื่อรองรับปริมาณ
งานสินค้า Marketplace นอกจากนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด จัดให้มีบริการรับ - ส่งสินค้าที่ไม่พึงพอใจคืน ณ
ที่ทาการไปรษณีย์ (Return) ให้กับลูกค้าของลาซาด้า หากลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่พึงพอใจ สามารถส่งคืนสินค้า
ดังกล่าวให้แก่บริษัทผ่ านที่ทาการไปรษณีย์ ทั่วประเทศ และการให้บริการจัดส่งสินค้าต้นทางจากต่างประเทศ
(Cross border) นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์และสินค้าในประเทศ ซึ่งจะดาเนินการผ่านพันธมิตรขนส่งระหว่าง
ประเทศของบริษัท โดยบริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด จะเป็นผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า ไปยังลูกค้าปลายทางต่างๆ
ภายในประเทศต่อไป7
ภาวะและแนวโน้มธุรกิจไปรษณีย์ของไทย8
จากผลการดาเนินงานในปี 2559 ของไปรษณีย์ไทย พบว่า บริการกลุ่มการจัดส่งเอกสาร เช่น บริการ
จดหมาย ไปรษณียบัตร และของตีพิมพ์ ยังคงมีปริมาณเพิ่มขึ้น หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 1 การ
เพิ่มขึ้นของตัวเลขดังกล่าวสะท้อนภาพการชะลอตัวลงอย่างมากของการให้บริการในกลุ่มดังกล่าว ทั้งนี้ มีการ
คาดการณ์ว่าในระยะ 3 ปีข้างหน้า ปริมาณการใช้บริการจดหมายในประเทศจะเริ่มเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างชัดเจน
จากผลของการดาเนินงานตามนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการทาธุรกรรมต่างๆ ผ่าน
ระบบอิเล็ กทรอนิกส์ มากขึ้น เช่น นโยบายการพัฒ นาระบบ Prompt Pay และนโยบายสนับสนุนชุมชน
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
ในส่ ว นของบริ การจั ดส่ ง สิ่ ง ของ เช่น บริการพั ส ดุ ไปรษณี ย์ และบริ การไปรษณีย์ ด่ว นพิเ ศษยัง คงมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ปริมาณการใช้บริการดังกล่าวมีอัตราการเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ
16.8 ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการขยายตัวของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย จากรายงานผลการสารวจมูลค่า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยปี 2559 โดยสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ได้คาดการณ์ว่า การทาธุรกรรมพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ของไทยในปี 2559 มีมูลค่าถึง 2,554 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2558 ประมาณร้อยละ 12.42 โดยการทาธุรกรรมรูปแบบ B2C มีมูลค่ารวมประมาณ 729 พันล้านบาท
เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2558 ประมาณร้ อ ยละ 43 และคาดว่ า จะมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ตามการขยายตั ว ของพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์โลก ส่งผลให้ ในช่วงที่ผ่านมามีผู้ให้บริการจัดส่งสิ่งของรายใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้
ให้บริการต่างชาติที่มีประสบการณ์การทาธุรกิจในลักษณะเดียวกัน ทาให้ธุรกิจ จัดส่งสิ่งของมีการแข่งขันที่รุนแรง
มากขึ้น ทั้งด้านอัตราค่าบริการและคุณภาพการให้บริการ
จากสถานการณ์ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า แนวโน้มธุ รกิจไปรษณีย์ของไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจไปรษณีย์โลกอย่างชัดเจนมากขึ้นตามระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
7
8

‘ปณท’สปีดจับลูกค้าอี-คอมเมิร์ซ ผนึก ‘ลาซาด้า’ ต่อยอดไทยฮับโลจิสติกส์ อาเซียน http://www.thansettakij.com/content/12425
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ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริการไปรษณีย์ดั้งเดิมในกลุ่มการ
จั ดส่ งเอกสารเริ่ มมีการชะลอตั ว ลงอย่ า งเห็ นได้ชัด ส่ งผลให้ ภ าพรวมของธุรกิ จหลั ก เริ่มมีการพึ่งพาฐานการ
ให้บริการจากกลุ่มการจัดส่งสิ่งของมากขึ้น ตามการขยายตัวของความต้องการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ทิศทางการดาเนินงานในอนาคตของผู้ให้บริการไปรษณีย์จึงจาเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนา
บริการขนส่งและโลจิสติกส์ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเป็นสาคัญ อีกทั้งจาเป็นต้องวางแนวทางเพื่อรองรับ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการลดลงของปริมาณกลุ่มงานจัดส่งเอกสาร
5. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลจากการมีผลใช้บังคับของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ทาให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา
เพื่อกาหนดเงื่อนเวลาในการยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546 และตราพระราช
กฤษฎีกากาหนดอานาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด พ.ศ. 2546 โดยตามความในมาตรา 5
“กาหนดให้มีคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และบุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก
ผู้ มี ผ ลงานหรื อ เคยปฏิ บั ติ ง านที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ งการเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และมี ค วามเชี่ ยวชาญหรื อ มี
ประสบการณ์ในกิจการหรือสาขาวิชาชีพอันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการไปรษณีย์อีกหนึ่งคนเป็นกรรมการ และให้
ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกรรมการและเลขานุการ”
โดยให้คณะกรรมการกิจการไปรษณีย์มีอานาจตามความในมาตรา 6 ระบุว่า “ให้อานาจในการอนุญาต
การวินิจฉัย การออกข้อบังคับต่างๆ ของคณะกรรมการการสื่อสารแห่งประเทศไทย อานาจในการจัดทาไปรษณียนิเทศ
การทาความตกลงกับต่างประเทศในกิจการไปรษณีย์ และการออกคาสั่งใดๆ ของผู้ว่าการการสื่อสารแห่งประเทศไทย
ที่มีลักษณะเป็นคาสั่งทางปกครอง ซึ่งอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 เป็นอานาจ
ของคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์
กฎหมายที่ใช้กากับดูแลบริการไปรษณีย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุน มีดังต่อไปนี้
เรื่อง
กฎหมาย
การกากับดูแล 1. พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477
2. พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2483
3. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
4. พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519
5. พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542
6. พระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542
7. พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
8. พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดาเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535
9. พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502
10. พระราชกฤษฎีกากาหนดอานาจ สิทธิและประโยชน์ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด พ.ศ. 2546
11. พระราชกฤษฎีกากาหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546
12. ประกาศคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ เรื่องข้อบังคับตามความในพระราชบัญญัติ
ไปรษณีย์ พ.ศ. 2477
13. ข้อบังคับคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ ฉบับที่ 1 ว่าด้วยที่ทาการไปรษณีย์อนุญาต พ.ศ. 2552
14. ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด เรื่อง คุณสมบัติของผู้รับตั้งที่ทาการไปรษณีย์อนุญา
และหลักเกณฑ์การจัดตั้งและการยุบเลิกที่ทาการไปรษณีย์อนุญาต ประกาศ ณ วันที่ 2
มีนาคม พ.ศ. 2553
15. ข้อบังคับคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ ฉบับที่ 2 ว่าด้วยที่ทาการไปรษณีย์อนุญาต
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เรื่อง

กฎหมาย
ประเภทร้านไปรษณีย์ไทย พ.ศ. 2560
16. ประกาศคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ เรื่อง ให้ใช้ไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ. 2553
17. ประกาศคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ เรื่อง ให้ใช้ไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ. 2557
18. แผนกลยุทธ์ไปรษณีย์ฉบับกรุงไนโรบี (Nairobi Postal Strategy: NPS)
19. อนุสัญญาสากลไปรษณีย์ (Universal Postal Convention)
20. สนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2511 อนุญาตให้ผู้มีสัญชาติอเมริกันหรือนิติบุคคลอเมริกันถือหุ้น 100%
ขอรับความคุ้มครองภายใต้สนธิสัญญาตามหมวดนี้ เพื่อประกอบธุรกิจในไทย

การเข้ามา
ประกอบธุรกิจ
ของต่างชาติ

พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์อยู่ภายใต้บัญชี 3 ท้ายพระราชบัญญัติ (ธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความ
พร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว) อนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อย
ละ 49 หากต่างชาติต้องการเข้ามาลงทุนโดยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49 ต้องมาขออนุญาต
จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว

การเข้ามา
ทางานของ
ต่างชาติ

พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
พระราชกฤษฎีกากาหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทา พ.ศ. 2522 กาหนด
ประเภทงาน 39 รายการ ที่ห้ามคนต่างด้าวทาเพื่อเป็นการค้าหรือหารายได้โดยเด็ดขาด
โดยอาชีพที่เกี่ยวกับบริการไปรษณีย์และบริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ คือ งานขับขี่ยานยนต์ หรือ
งานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกล (ยกเว้นขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ)

6. ข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการไปรษณีย์ของไทย
ปัจจุบัน ไทยได้จัดทาความตกลงการค้าเสรี ซึ่งครอบคลุมการเปิดเสรีการค้าบริการ ที่มีผลบังคับใช้แล้วจานวน
6 ฉบับ เป็นความตกลงทวิภาคี 2 ฉบับ (TAFTA และ JTEPA) และความตกลงระดับภูมิภาค 4 ฉบับ (AFAS,
ACFTA, AKFTA, AANZFTA) ทั้งนี้ ไทยไม่เปิดตลาดบริการไปรษณีย์ทั้งในกรอบ WTO และ FTA ข้างต้น ในขณะ
ที่ไทยเปิดตลาดบริการจัดส่งพัสดุ เฉพาะในข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการ ชุดที่ 9 ภายใต้ความตกลงด้าน
การค้าบริการอาเซียน (AFAS)
Sector or
Subsector

Limitation on
Market Access

HORIZONTAL COMMITMENTS
ALL SECTORS
3) การจัดตั้งธุรกิจในสาขา หรือสาขา
INCLUDED IN THIS
ย่อยภายใต้ตารางข้อผูกพันนี้ จะ
SCHEDULE
อนุญาตให้เฉพาะในรูปแบบของ
บริษัทจากัดที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทยเท่านั้น หรือนิติบุคคล
ประเภทอื่นๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ
ผูกพันเฉพาะสาขา โดยจะต้องจด
ทะเบียนและจัดตั้งเป็นบริษัทอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับ
ของประเทศไทย และจะต้องเป็นไป

Limitation on
National Treatment
3) สาหรับ 3.3 นิติบุคคลซึ่ง
ครอบครองหรือควบคุมโดยต่างชาติ
จะต้องผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ภายใต้
กฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ
ลงทุนจากต่างชาติ
สาหรับ 3.1 และ 3.2 นิติบุคคลซึ่ง
ครอบครองหรือควบคุมโดยต่างชาติ
จะต้องผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะ
สามารถขอใบอนุญาต หรือหนังสือ

Additional
Comments
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Sector or
Subsector

Limitation on
Market Access

Limitation on
National Treatment

ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ดังที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพันเฉพาะ
สาขา
3.1 สัดส่วนหุ้นต่างชาติต้องไม่เกิน
ร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน
และจะสามารถดาเนินธุรกิจได้
เฉพาะในลักษณะการร่วมทุน
(Joint-Ventures) กับบุคคล
หรือนิติบุคคลสัญชาติไทย
เท่านั้น หรือ
3.2 สัดส่วนหุ้นต่างชาติต้องไม่เกิน
ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
และจะสามารถดาเนินธุรกิจได้
เฉพาะในลักษณะการร่วมทุน
(Joint-Ventures) กับบุคคล
หรือนิติบุคคลสัญชาติไทย
เท่านั้น หรือ
3.3 a) สัดส่วนหุ้นต่างชาติต้องไม่เกิน
ร้อยละ 49 ของทุนจด
ทะเบียน;
b) จานวนผู้ถือหุ้นต่างชาติตอ้ ง
น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนผู้
ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท
ดังกล่าว

รับรองในการเข้ามาจัดตั้งธุรกิจ นิติ
บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมโดย
ต่างชาติจะต้องทาเรื่องเพื่อขอหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจ ตาม
ข้อตกลงหรือข้อผูกพันภายใต้มาตรา
10 ของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว ประกาศ
กระทรวงซึ่งอธิบาย กฎ และวิธีการที่
เกี่ยวข้องกับการขอหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี
2546
ตามมาตรา 14 และ 14 ทวิ ของข้อ
ผูกพันทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการของ
องค์การการค้าโลก (GATS) ผู้
ให้บริการจะต้องปฏิบัตติ ามมาตรา 5
ของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว
สาหรับนิติบุคคลที่จัดตั้งเป็นบริษทั
อย่างถูกต้องตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของประเทศไทย ที่จานวนผู้
ถือหุ้นต่างชาติไม่เกินร้อยละ 49 ของ
ทุนจดทะเบียน : ไม่มีข้อจากัด ไม่
ผูกพัน สาหรับมาตรการที่เกีย่ วข้องกับ
การอุดหนุน และสิทธิพิเศษ เงินลงทุน
ขั้นต่า การได้สิทธิครอบครอง และการ
ใช้ที่ดิน มาตรการที่เกีย่ วกับภาษี และ
ข้อจากัดเรื่องสัญชาติ

Communications Services
B.
Couriers (1) ไม่มีเงื่อนไข
Services
(2) ไม่มีเงื่อนไข
Bicycle courier
(3) ตามที่ระบุในข้อ 3.1 ใน
services for food
horizontal section
delivery (part of
CPC Version 1.1:
64340)

Additional
Comments

(1) ไม่มีเงื่อนไข
(2) ไม่มีเงื่อนไข
(3) ไม่มีเงื่อนไข

_______________________
สานักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน
กุมภาพันธ์ 2561

