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๑. ความเปนมา
 อาเซยีน (ASEAN) หรอื สมาคมประชาชาตแิหงเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต (Association of South 
East Asian Nations : ASEAN) กอตัง้ขึน้เม่ือวนัที ่๘ สงิหาคม ๒๕๑๐ จากการลงนามในปฏิญญาอาเซียน 
(ASEAN Declaration) หรอืทีเ่รยีกวา ปฏญิญากรงุเทพ (Bangkok Declaration) โดยปจจุบันมสีมาชกิ
จํานวน ๑๐ ประเทศ ไดแก ราชอาณาจักรไทย มาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐฟลิปปนส บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สหภาพพมา และราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสันติภาพและ
ความมัน่คง และความรวมมอืดานเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม ของบรรดาประเทศสมาชกิ (ปจจุบนั
ประชากรของอาเซียนมีจาํนวนประมาณ ๕๙๐ ลานคน คดิเปนประมาณรอยละ ๙ ของจํานวนประชากร
โลก มีผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) คิดเปนรอยละ ๒ ของ GDP โลก และเปนคูคาอันดับหนึ่ง
ของประเทศไทย)๒

 ตอมาในการประชมุสดุยอดอาเซยีนอยางไมเปนทางการ (ASEAN Informal Summit) เมือ่วนัที่ 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ผู นําประเทศสมาชิกอาเซียนไดรวมกันประกาศ 
“วิสัยทัศนอาเซียน ๒๐๒๐ (ASEAN Vision 2020)” เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงอาเซียนไปสูภูมิภาคที่
มั่นคง มั่งคั่ง และมีขีดความสามารถในการแขงขัน พรอมกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน 
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 ๑น.บ. (ธรรมศาสตร) น.บ.ท.  D.S.U. (PANTHÉON-ASSAS (PARIS II)) สาขากฎหมายแพง, D.E.A. สาขากฎหมายเอกชน, 
DOCTORAT EN DROIT PRIVÉ (NOUVEAU RÉGIME) (ROBERT SCHUMAN (STRASBOURG III)) (เกียรตินิยมดีมาก) สาขากฎหมาย
เอกชน, อัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการพิเศษฝายสัญญาและหารือ ๑ สํานักงานที่ปรึกษากฎหมาย.  
 ๒หากเปน ASEAN+3 หรือ EAFTA (อาเซียน บวกดวยสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต) จะมีจํานวนประชากร
ประมาณ ๒,๐๖๘ ลานคน คิดเปนรอยละ ๓๑ ของจํานวนประชากรโลก และมีผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) คิดเปนรอยละ ๑๘ 
ของ GDP  โลก  และหากเปน ASEAN+6 หรือ CEPEA (อาเซียน บวกดวยสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน เกาหลีใต ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด และอินเดีย) จะมีจํานวนประชากรประมาณ ๓,๒๘๔ ลานคน คิดเปนรอยละ ๕๐ ของจํานวนประชากรโลก และมี
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) คิดเปนรอยละ ๒๒ ของ GDP โลก-ขอมูลจากกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ.

ประเทศไทย ความพรอมดานกฎหมาย สูประชาคมอาเซียน 
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และลดความยากจน รวมถึงความแตกตางในดานสังคมและเศรษฐกิจภายในป ค.ศ. ๒๐๒๐ 
(พ.ศ. ๒๕๖๓) และในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ ๙ เมื่อเดือนตุลาคม 
๒๕๔๖ ณ เกาะบาหลี ผูนําอาเซียนไดลงนามในปฏิญญาบาหลีวาดวยขอตกลงอาเซียน ฉบับที่ ๒ 
(Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ภายในป ๒๕๖๓ โดยประชาคมอาเซียนจะประกอบไปดวย ๓ เสาหลัก ไดแก 
 ๑. ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community–APSC) 
๒. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) และ ๓. ประชาคม
สังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) 
 อยางไรก็ตาม ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๐ ที่เมืองเซบู 
ประเทศฟลิปปนส ไดเรงรัดการจัดตั้งประชาคมอาเซียนใหแลวเสร็จภายในป ๒๕๕๘ โดยไดลงนาม
ในปฏิญญาเซบูวาดวยการเรงรัดการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ภายในป ๒๕๕๘ 
 ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ที่ประเทศสิงคโปร 
ผูนาํอาเซยีนไดลงนามในกฎบตัรอาเซยีน ซึง่เปรยีบเสมอืนเปนธรรมนญูของอาเซียนทีจ่ะวางกรอบทาง
กฎหมายและโครงสรางองคกร และใหสถานะทางกฎหมายแก ASEAN ทาํให ASEAN ไดรบัการรบัรอง
ใหมสีถานะเปนองคการระหวางประเทศในระดับรัฐบาล (Inter-Governmental Organization (IGO)) 
การจดัทาํกฎบัตรอาเซียนนีส้บืเนือ่งมาจากแผนปฏิบตักิารเวยีงจันทน ปฏิญญากัวลาลมัเปอรวาดวยการ
จัดทํากฎบัตรอาเซียน และปฏิญญาเซบูวาดวยแผนแมบทของกฎบัตรอาเซียน 
 กฎบัตรอาเซยีนกลาวถงึ วตัถปุระสงคและหลกัการพ้ืนฐาน โครงสรางองคกร การระงบัขอพพิาท 
อตัลกัษณและสญัลักษณ ความสมัพนัธกบัภายนอกของอาเซยีน เปนตน โดยกฎบตัรอาเซยีนไดกาํหนด
วัตถุประสงคของอาเซียนซึ่งมีสาระสําคัญ ไดแก
 - เพือ่สงเสริมความรวมมอืดานการเมอืง ความมัน่คง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม ใหแนนแฟน
ยิ่งขึ้น
 - เพือ่สรางตลาดและฐานการผลิตเดียวท่ีมเีสถียรภาพ มัง่คัง่ มคีวามสามารถในการแขงขนัสงู และ
มกีารรวมตวักนัทางเศรษฐกจิซึง่มกีารอาํนวยความสะดวกทางการคาและการลงทนุอยางมปีระสทิธภิาพ 
โดยมีการเคลื่อนยายอยางเสรีของสินคา บริการ และการลงทุน การเคลื่อนยายที่ไดรับความสะดวก
ของนักธุรกิจ ผูประกอบวิชาชีพ ผูมีความสามารถพิเศษและแรงงาน และการเคลื่อนยายอยางเสรี
ยิ่งขึ้นของเงินทุน 
 - เพื่อบรรเทาความยากจนและลดชองวางการพัฒนาภายในอาเซียนโดยผานความชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันและความรวมมือ 
 - เพื่อสงเสริมอาเซียนที่มีประชาชนเปนศูนยกลางซึ่งทุกภาคสวนของสังคมไดรับการสงเสริม
ใหมีสวนรวมและไดรับผลประโยชนจากกระบวนการรวมตัวและการสรางประชาคมของอาเซียน 
 - เพ่ือสงเสริมอัตลักษณของอาเซียนโดยผานการสงเสริมความสํานึกถึงความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและมรดกของภูมิภาค 
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 นอกจากน้ี กฎบัตรอาเซียนไดกลาวถึงขอตกลงผูกพันของประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีจะจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบดวยประชาคมความม่ันคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ตามท่ีระบุไวในปฏิญญาบาหลีวาดวยขอตกลงอาเซียนฉบับท่ี ๒ 
กฎบัตรอาเซียนจึงถือเปนการกําหนดกฎเกณฑใชบังคับสําหรับการอยูรวมกันเปนอาเซียนและการ
ขับเคลื่อนอาเซียนที่เปนทางการอยางแทจริง โดยกฎบัตรอาเซียนมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๕๑ ภายหลังจากที่ประเทศสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ ไดใหสัตยาบันกฎบัตรอาเซียนครบทุกประเทศ
 สาํหรับโครงสรางของอาเซียนภายใตกฎบัตรอาเซียนจะประกอบไปดวยท่ีประชุมสดุยอดอาเซียน 
คณะมนตรปีระสานงานอาเซยีน คณะมนตรปีระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน คณะมนตรปีระชาคมการเมอืง
และความมั่นคงอาเซียน คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน องคกรระดับรัฐมนตรี
เฉพาะสาขา คณะกรรมการผูแทนถาวรประจําอาเซียน เลขาธิการอาเซียนและสํานกัเลขาธิการอาเซียน 
สํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ องคกรสิทธิมนุษยชนอาเซียน และมูลนิธิอาเซียน
 ตอมาในการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังที่ ๑๔ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ชะอํา หัวหิน ที่
ประเทศไทยเปนเจาภาพ ผูนําอาเซียนไดลงนามรับรองปฏิญญาชะอําหัวหิน วาดวยแผนงานจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน (ค.ศ. ๒๐๐๙ - ๒๐๑๕) ซึ่งประกอบดวย ๑. แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน ๒. แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ ๓. แผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน เพือ่ดาํเนนิการใหบรรลเุปาหมายในการจัดตัง้ประชาคมอาเซียน
ทั้ง ๓ เสาหลัก ภายในป ๒๕๕๘
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๒. ผลที่ตามมา (บางประการ) จากการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
 การจัดตั้งประชาคมอาเซียนจะสงผลดีตออาเซียนในหลาย ๆ ดาน เชน สงเสริมความรวมมือ
ดานการเมือง ความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน
ใหแนนแฟนยิ่งขึ้น สรางตลาดและฐานการผลิตเดียวที่มีเสถียรภาพ มีความสามารถในการแขงขันสูง 
และมีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจซึ่งมีการอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุน โดยมีการ
เคลือ่นยายอยางเสรขีองสนิคา บรกิาร และการลงทนุ มกีารเคลือ่นยายอยางเสรยีิง่ขึน้ของเงนิทนุ นกัธรุกจิ 
ผูประกอบวิชาชีพ ผูมีความสามารถพิเศษและแรงงานฝมือ สามารถเคลื่อนยายไปทํางานในประเทศ
สมาชิกอาเซียนไดอยางสะดวก ลดชองวางการพัฒนาภายในอาเซียนโดยผานความรวมมือและความ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการสงเสริมอาเซียนท่ีมีประชาชนเปนศูนยกลาง และสงเสริมอัตลักษณ
ของอาเซียนโดยผานการสงเสริมความสํานึกถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมรดกของภูมิภาค 
เปนตน
 ตามแผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีการเปดเสรีการคาสินคา โดยการลด
ภาษีสนิคาตามรายการท่ีกาํหนดไว มกีารเปดเสรีการคาบริการโดยจะเปดเสรีรวมท้ังสิน้ ๑๒ สาขาใหญ๓

ซึ่งประกอบดวย ๑๒๘ สาขายอย โดยเพิ่มสัดสวนการถือหุนของชาวตางชาติในธุรกิจบริการ โดยสาขา
บรกิารเรงรดัม ี๔ สาขา คอื e-ASEAN (สาขาโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร) สาขาสุขภาพ สาขาทองเท่ียว 
และสาขาขนสงทางอากาศ ซึ่งตามกําหนดเดิมภายในป ๒๕๕๓ ตองอนุญาตใหมีสัดสวนการถือหุน
ของนักลงทุนอาเซียนไมตํ่ากวารอยละ ๗๐ และยกเลิกขอจํากัดการเขาสูตลาดและขอจํากัดในการ
ปฏิบัติเยี่ยงคนชาติทั้งหมด สาขาโลจิสติกส ตองอนุญาตใหมีสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนอาเซียน
มาตํ่ากวารอยละ ๕๑ ภายในป ๒๕๕๓ และภายในป ๒๕๕๖ ตองอนุญาตใหเพิ่มสัดสวนการถือหุนของ
นกัลงทนุอาเซยีนไมตํา่กวารอยละ ๗๐ และสาํหรบัสาขาบรกิารอ่ืน ๆ  ทัง้หมดจะตองอนุญาตใหนกัลงทุน
อาเซียนถือหุนไดไมนอยกวารอยละ ๗๐ ในทุกสาขาบริการภายในป ๒๕๕๘ และตองยกเลิกอุปสรรค
ทุกรูปแบบ 
 มีการเปดเสรีการลงทุน มีการเคลื่อนยายแรงงานมีฝมือไดอยางสะดวกขึ้น โดยไดมีการจัดทํา
ขอตกลงยอมรบัรวม (MRA) ในเร่ืองคณุสมบัตวิชิาชพี จาํนวน ๗ ฉบบั สาํหรบัผูประกอบวชิาชพีบรกิาร 
๗ สาขา ไดแก แพทย ทันตแพทย พยาบาล วิศวกร สถาปนิก ชางสํารวจ และการบัญชี เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยลดขั้นตอนการตรวจสอบ รับรองวุฒิการศึกษา
หรือความรูทางวิชาชีพ ที่เปนเงื่อนไขหนึ่งในการไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ และในอนาคต
ประเทศไทยอาจจะทําขอตกลงเพ่ิมดานการทองเทีย่วดวย ทัง้น้ี เพือ่เสรมิการเปดเสรกีารคาบรกิารและ
เพือ่เปนหลกัเกณฑใหอาเซียนยอมรบัรวมกนัเรือ่งคณุสมบตัขิองแรงงานฝมอื สาํหรบัผูประกอบวิชาชพี
ในสาขาดังกลาวในประเทศอาเซียนประเทศหน่ึง หากประสงคจะไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ในประเทศอาเซียนอื่น จะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในที่ประเทศนั้น ๆ กําหนดเสียกอน

 ๓ธรุกจิภาคบริการทีจ่ะเปดเสรกีารคาบริการ ๑๒ สาขาใหญ ไดแก บรกิารดานธรุกจิวชิาชพี (แพทย ทนายความ วศิวกร นกับญัช ีฯลฯ) 
บริการดานสื่อสารโทรคมนาคม บริการดานการกอสราง บริการดานการจัดจําหนาย บริการดานการศึกษา บริการดานสิ่งแวดลอม 
บรกิารดานการเงิน บรกิารดานสขุภาพ บรกิารดานการทองเทีย่ว บรกิารดานนนัทนาการ บรกิารดานการขนสง และบรกิารดานอืน่ ๆ. 
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 กลาวโดยสรุปเมื่อมีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ แลว ภาษีนําเขาสินคาระหวาง
ประเทศอาเซียนจะเปนศูนยเปอรเซ็นต เวนแตเปนสินคาออนไหวและออนไหวสูงภาษีนําเขาจะไมเปน
ศูนยเปอรเซ็นตแตอัตราภาษีจะลดลง อุปสรรคในการนําเขาสินคาที่ไมใชภาษีจะหมดไป ซึ่งจะทําให
ตลาดของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศรวมเปนหนึ่งเดียว ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถ
ทําธุรกิจบริการ ธุรกิจการลงทุน ในอาเซียนไดอยางเสรี การเคลื่อนยายเงินทุนในอาเซียนทําไดเสรี
ยิ่งขึ้น แรงงานฝมือสามารถเคลื่อนยายไดอยางสะดวกขึ้น 
 อยางไรกต็าม นอกจากผลในดานบวกจากการเขาสูประชาคมอาเซยีนแลว ยอมตองมผีลในดานลบ
ตดิตามมาดวย เชน ปญหาดานสาธารณสขุ การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม คนเขาเมอืง
โดยผดิกฎหมาย อาชญากรรมขามชาต ิยาเสพตดิ ขบวนการคามนษุยขามชาต ิแรงงานตางดาว การฟอกเงนิ 
อาชญากรรมทางเศรษฐกจิระหวางประเทศ อาชญากรรมทางคอมพวิเตอร การกอการราย การคาอาวธุ
โดยผิดกฎหมาย การละเมิดทรัพยสินทางปญญา เปนตน 

๓. ผลกระทบดานกฎหมายในการเขาสูประชาคมอาเซียน
 การเขาสูประชาคมอาเซยีนในป ๒๕๕๘ นี ้ยอมสงผลกระทบใหตองมกีารปรบัปรงุแกไขกฎหมาย
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน รวมทั้งอาจตองมีการทําความตกลงระหวางประเทศเพิ่มเติมดวย ไดแก
 ๓.๑ การปรบัปรงุแกไขกฎหมายของประเทศไทยเพือ่รองรบัการเขาสูประชาคมอาเซยีน เชน
   ๓.๑.๑  ปรับปรุงแกไขระเบียบ กฎหมาย ความตกลงท่ีเกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากร เพื่อลด
ขั้นตอนพิธีการดานศุลกากร อํานวยความสะดวกทางการคา สนับสนุนการขนสงสินคาขามชายแดน 
นอกจากนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีพรมแดนติดกันยังตองจัดทํากรอบระเบียบการบริหารพรมแดน
ที่สอดคลองกันดวย 
   ๓.๑.๒  ปรบัปรงุแกไขกฎหมาย กฎระเบียบทีเ่ปนขอจาํกดั อปุสรรคของนักธรุกจิ นกัลงทนุไทย
ในการแขงขันกับนักธุรกิจ นักลงทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ
   ๓.๑.๓  ปรบัปรุงแกไขกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการตรวจคนเขาเมือง เพือ่อาํนวย
ความสะดวกในการตรวจลงตราแกนักธุรกิจ นักลงทุน ผูประกอบวิชาชีพและแรงงานฝมืออาเซียน
   ๓.๑.๔ ปรับปรุงแกไขกฎหมายอื่น ๆ ที่เปนขอจํากัดและอุปสรรคในการเขาสูประชาคม
อาเซียน เชน 
     (๑)  ยกเลิกหรือผอนคลายขอกําหนดเพ่ือใหมีการเคล่ือนยายเงินทุนไดเสรีมากขึ้น
       (๒)  แกไขพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหสอดรบั
กับการที่จะตองอนุญาตใหนักลงทุนอาเซียนถือหุนไดไมนอยกวารอยละ ๗๐ ในทุกสาขาบริการภายใน
ป ๒๕๕๘ เนือ่งจากมาตรา ๔ ของพระราชบัญญตักิารประกอบธุรกจิของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒ กาํหนด
ใหคํานิยามของนิติบุคคลตางดาววา หมายถึงนิติบุคคลที่มีคนตางดาวถือหุนตั้งแตกึ่งหนึ่งของจํานวน
หุนทั้งหมด ซ่ึงหมายความวานิติบุคคลที่มีคนตางดาวถือหุนตั้งแตรอยละ ๕๐ เปนตนไป เปนนิติบุคคล
ตางดาว จงึตองมีการแกไขกฎหมายน้ีในเร่ืองสัดสวนการถือหุนของคนตางดาวในนิตบิคุคล เพ่ือรองรับ
การที่นักลงทุนอาเซียนสามารถถือหุนในนิติบุคคลไดไมนอยกวารอยละ ๗๐ ในทุกสาขาบริการภายใน
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ป ๒๕๕๘ โดยท่ีนิติบุคคลน้ันยังคงเปนนิติบุคคลสัญชาติไทยอยู เพ่ือใหนักลงทุนอาเซียนไดรับการ
คุ มครองตามกฎหมายในฐานะท่ีเปนนิติบุคคลสัญชาติไทยซ่ึงยอมไดรับสิทธิและความคุมครอง
ตามกฎหมายดีกวานิติบุคคลตางดาว และตองมีการแกไขพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒ ทีห่ามไมใหคนตางดาวประกอบกจิการธรุกจิบางประเภททีเ่ปนธุรกจิทีค่นไทย
ยังไมพรอมจะแขงขันกับคนตางดาวดวย 
    (๓) แกไขพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งตามมาตรา ๑๗ 
กาํหนดให ผูขอรบัใบอนญุาตประกอบธุรกิจนาํเทีย่วซึง่เปนนติบิคุคลตองเปนนติบิคุคลตามกฎหมายไทย
โดยถาเปนบรษิทัจาํกดัหรอืบรษิทัมหาชนจาํกดั ทนุของบรษิทัไมนอยกวารอยละหาสบิเอ็ดตองเปนของ
บุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย 
    (๔) แกไขพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งตามมาตรา ๒๒ กําหนดให
ผูขอรบัใบอนญุาตใหจดัต้ังโรงเรียนในระบบท่ีเปนนติบิคุคล หากเปนนติบิคุคลทีเ่ปนบรษิทัมหาชนจาํกดั 
บรษิทัจาํกดัหรือหางหุนสวน ตองมีจาํนวนหุนหรือทนุเปนของผูถอืหุนหรือผูเปนหุนสวนท่ีมสีญัชาติไทย
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนหรือทุนทั้งหมด
    (๕) เพือ่ใหสอดรบักบัการจดัทาํขอตกลงยอมรบัรวม (MRA) ในเร่ืองคณุสมบตัวิชิาชพีจาํนวน 
๗ ฉบับ สําหรับผูประกอบวิชาชพีบริการ ๗ สาขา ไดแก แพทย ทันตแพทย พยาบาล วิศวกร สถาปนิก 

ชางสาํรวจ และการบัญช ีและในอนาคตประเทศไทย
จะทําขอตกลงเพิ่มดานการทองเที่ยวดวย ซึ่งทําให
ผู ประกอบวิชาชีพเหลานี้จากประเทศอาเซียน
สามารถมาประกอบวิชาชีพในประเทศไทยได 
หากไดปฏบิตัติามกฎระเบยีบภายในของประเทศไทย
ในการอนุญาตใหประกอบวิชาชีพในสาขาที่มีการ
ทาํขอตกลง MRA ไว รวมท้ังเพ่ือรองรับวชิาชีพอืน่ ๆ  
ที่อาจมีการจัดทําขอตกลงยอมรับรวม (MRA) 
เพิม่เตมิอกี จงึจาํเปนตองมกีารแกไขกฎหมายตาง ๆ  
ดงัตอไปน้ี พระราชบัญญตักิารทาํงานของคนตางดาว 
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อใหคนอาเซียนสามารถทํางาน
ในประเทศไทยได ซึ่งแตเดิมเปนอาชีพและวิชาชีพ

สงวนท่ีหามคนตางดาวทํา พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให
การพัฒนาฝมือแรงงานครอบคลุมถึงคนอาเซียนโดยไมเปนการเลือกปฏิบัติและอํานวยความสะดวก
แกคนตางดาวซึง่เปนชางฝมอืหรอืผูชาํนาญการทีเ่ดนิทางเขามาประเทศไทยเพ่ือเปนครฝูก พระราชบญัญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ เพ่ือให
คนอาเซียนไดรับการคุมครองสวัสดิการตาง ๆ สามารถเปนที่ปรึกษาฝายนายจางหรือฝายลูกจาง 
สามารถจัดตั้งสหภาพแรงงาน และเปนกรรมการหรืออนุกรรมการของสหภาพแรงงานได 
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 ๓.๒ การปรับปรุงแกไขกฎหมายของประเทศไทยเพื่อเตรียมพรอมรองรับปญหาที่จะเกิดขึ้น
   ดังที่ไดกลาวไปแลววา การเขาสูประชาคมอาเซียนนอกจากจะสงผลในดานบวกแลว 
ยอมตองมีผลในดานลบดวย เชน ปญหาคนเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย อาชญากรรมขามชาติ ยาเสพติด 
ขบวนการคามนษุยขามชาต ิแรงงานตางดาว การฟอกเงิน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร การกอการราย การคาอาวุธโดยผิดกฎหมาย การละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญา เปนตน ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมาย
ในแตละเรื่องตองมารวมกันพิจารณาศึกษาดูวากฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันมีความบกพรอง
ทีต่องปรบัปรงุแกไขอยางไรหรอืไม เพราะลาํพงัเพยีงการบงัคบัใชกฎหมายกบัประชาชนไทยทีม่จีาํนวน
ประมาณ ๖๐ ลานคน ถายังประสบปญหาเน่ืองจากความบกพรอง ไมสมบูรณของกฎหมายแลว 
หากประเทศไทยตองเขาสูประชาคมอาเซียนซ่ึงจะทําใหมกีารเคล่ือนยายสินคา แรงงาน เงินทนุ การลงทุน 
การบริการไดอยางเสรีแลว ยอมตองประสบปญหาเพ่ิมขึ้นเปนทับทวีอยางแนนอน รวมทั้งควรตอง
มาพิจารณารวมกันวามีความจําเปนตองบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมในเรื่องใดอีกหรือไมดวย
 ๓.๓ การทาํความตกลงระหวางประเทศในระดบัทวภิาคีหรอืพหุภาคีของประเทศสมาชกิอาเซยีน
   มีกรณีปญหาในเรื่องความตกลงระหวางประเทศในระดับทวิภาคีหรือพหุภาคีของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ที่ประเทศไทยควรตองพิจารณาดังนี้
   ๓.๓.๑  ความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา
     ประเทศไทยไดทาํความตกลงทีเ่ปนความรวมมอืระหวางประเทศในเรือ่งทางอาญา
ในเรื่องการสงผูรายขามแดนกับประเทศสมาชิกอาเซียนเฉพาะบางประเทศ ไดแก สนธิสัญญาระหวาง
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐอินโดนีเซีย วาดวยการสงผูรายขามแดน 
พ.ศ. ๒๕๑๙ สนธิสัญญาระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐฟลิปปนส 
วาดวยการสงผูรายขามแดน พ.ศ. ๒๕๒๔ สนธิสัญญาระหวางราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักร
กัมพูชา วาดวยการสงผูรายขามแดน พ.ศ. ๒๕๔๑ สนธิสัญญาวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวาง
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากนี้ ไดมีการลงนาม
ในประกาศสัญญาวาดวยสงผูรายขามแดนกันในระหวางกรุงสยามกับอังกฤษ ร.ศ. ๑๒๙ ซึ่งมีผล
ใชบงัคบัรวมไปถงึประเทศมาเลเซยีและสาธารณรฐัสงิคโปร ซึง่เปนประเทศในเครอืจกัรภพองักฤษดวย 
ดงันัน้ หากมกีรณทีีต่องรองขอใหมกีารสงผูรายขามแดนในประเทศสมาชกิอาเซยีนทีป่ระเทศไทยไมไดทาํ
สนธิสัญญาดวยก็จะทําใหเกิดปญหาการสงผูรายขามแดนตามมา 
       สาํหรับสนธิสญัญาวาดวยความชวยเหลือซึง่กนัและกันในทางอาญา ทีเ่ปนความตกลง
ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องการสืบสวนสอบสวน การฟองคดี และกระบวนการอื่น ๆ 
ทีเ่ก่ียวเน่ืองกับเร่ืองอาญาน้ัน ในระดับทวิภาคี ประเทศไทยไดลงนามในสนธิสญัญาน้ีกับประเทศตาง ๆ  
หลายประเทศ แตไมไดลงนามในสนธสิญัญาน้ีรวมกับประเทศใดในสมาชกิอาเซยีนโดยตรง จะมกีแ็ตเพยีง
ลงนามในสนธิสัญญาวาดวยความชวยเหลือซึ่งกันและกันในทางอาญากับสหราชอาณาจักร ซึ่งทําให
สนธิสัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับรวมไปถึงประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร ซึ่งเปนประเทศ
ในเครือจักรภพอังกฤษดวย 
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ประเทศไทย ความพรอมดานกฎหมายสูประชาคมอาเซียน

จุลนิติ

      อยางไรก็ตาม ในระดับอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศไดมีการลงนาม
รวมกนัในสนธิสญัญาวาดวยความชวยเหลอืซึง่กนัและกนัในเรือ่งทางอาญา (Treaty on Mutual Legal 
Assistance in Criminal Matters (ASEAN MLAT)) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของเจาหนาทีผู่บงัคบัใชกฎหมายของบรรดาภาคีในสนธิสญัญา ในเร่ืองการปองกัน การสืบสวนสอบสวน 
และการฟองคดีเกี่ยวกับการกระทําความผิดอาญา โดยผานความรวมมือและการใหความชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา
     ประเทศสมาชิกอาเซียนจํานวน ๘ ประเทศ คอื มาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟลิปปนส บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว และราชอาณาจกัรกัมพชูา ไดลงนามในสนธสิญัญาวาดวยความชวยเหลอื
ซึ่งกันและกันในเร่ืองทางอาญา (ASEAN MLAT) ที่กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 
๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ สําหรับประเทศไทยและสหภาพพมา ไดลงนามในสนธิสัญญาฉบับนี้
ในเวลาตอมา เมือ่วนัท่ี ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึง่ทาํใหประเทศสมาชกิอาเซียน มกีระบวนการภายใต
ความตกลงตามสนธิสัญญาดังกลาวท่ีจะรวมมือและใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในเร่ืองทางอาญา 
โดยสนธิสัญญาน้ีจะเปนเครื่องมือทางกฎหมายที่สําคัญในการเพิ่มความรวมมือระดับภูมิภาคอาเซียน
ที่จะตอสูกับอาชญากรรมขามชาติ ดวยการอํานวยความสะดวกในการสืบสวนสอบสวน การฟองคดี 
การแลกเปลี่ยนและแบงปนพยานหลักฐาน การยึดและอายัดทรัพยและรายไดของกระบวนการ
อาชญากรรมดวย อยางไรก็ตาม ขณะนี้ประเทศสมาชิกอาเซียน ๙ ประเทศ ไดใหสัตยาบันสนธิสัญญา
ฉบับนี้แลว๔ คงเหลือประเทศไทยเพียงประเทศเดียวที่ยังไมไดใหสัตยาบันสนธิสัญญา 
  ๓.๓.๒ ความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางแพงและพาณิชย
      ประเทศไทยไมเคยลงนามความตกลงระหวางประเทศวาดวยการยอมรับและบังคับ
ตามคําพิพากษาของศาลตางประเทศในเร่ืองทางแพงและพาณิชยกับประเทศใด ดังนั้น หากศาลไทย
มีคําพิพากษาตัดสินคดีแพงบังคับกับจําเลยหรือทรัพยสินของจําเลย แลวจําเลยหลบหนีไปอยูใน
ประเทศสมาชกิอาเซยีนอืน่และขนยายทรพัยสนิหนีไปทัง้หมดดวย หรอืในกรณกีลบักนัศาลตางประเทศ
ในประเทศสมาชิกอาเซียนตัดสินคดีแลวจําเลยหลบหนีพรอมทั้งขนยายทรัพยสินหนีมาประเทศไทย 
ทั้งสองกรณีนี้ ศาลไทยและศาลตางประเทศไมสามารถดําเนินการบังคับคดีกับจําเลยและทรัพยสิน
ของจําเลยที่นําหลบหนีไปได เพราะทั้งสองประเทศไมไดทําความตกลงรวมกันในเรื่องการยอมรับ
และบังคับตามคําพิพากษาของศาลตางประเทศในเรื่องทางแพงและพาณิชยระหวางกัน

 ๔สาธารณรัฐสิงคโปร ใหสัตยาบันเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ประเทศมาเลเซีย ใหสัตยาบันเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ใหสัตยาบันเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ บรูไนดารุสซาลาม ใหสัตยาบันเมื่อวันที่ 
๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใหสัตยาบันเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ใหสัตยาบันเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ สาธารณรัฐฟลิปปนส ใหสัตยาบันเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สหภาพพมา ใหสัตยาบันเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และราชอาณาจักรกัมพูชา ใหสัตยาบันเมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
- ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS, Progress Report on Criminal Justice Responses to Trafficking 
in Persons in the ASEAN Region, 2011, p. 163.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

  ๓.๓.๓ ความตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการสงคําคูความและเอกสารในคดีแพง
และพาณิชยไปยังตางประเทศ 
      ขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการสงคําคูความและเอกสารไปยังตางประเทศ
ที่สําคัญมีอยู ๒ ฉบับ คือ อนุสัญญากรุงเฮกวาดวยวิธีพิจารณาความแพง ค.ศ. ๑๙๕๔ และอนุสัญญา
กรุงเฮกวาดวยกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลเก่ียวกับการสงเอกสารไปยังตางประเทศ
ในคดีแพงหรือพาณิชย ค.ศ. ๑๙๖๙ ซึ่งเปนอนุสัญญาพหุภาคีที่ประเทศไทยยังมิไดเขาเปนภาคี 
อยางไรก็ตาม ปจจุบันประเทศไทยมีขอตกลงระหวางประเทศในเรื่องการสงคําคูความและเอกสาร 
และการสบืพยานหลกัฐานในคดแีพงและพาณชิยกับประเทศตาง ๆ   ดงันี ้“ความตกลงวาดวยความรวมมอื
ทางศาลระหวางราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๒๒” “ความตกลงวาดวย
ความชวยเหลอืกนัทางการศาลในคดแีพงและพาณชิยกบัความรวมมอืในดานอนญุาโตตลุาการระหวาง
ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๓๗” “ความตกลงวาดวยความชวยเหลือกัน
ทางการศาลในคดีแพงและพาณิชยกบัความรวมมือในดานอนญุาโตตุลาการระหวางราชอาณาจักรไทย
และประเทศออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๔๐” และ “ความตกลงวาดวยความชวยเหลือกันทางการศาล
ในคดีแพงและพาณิชยระหวางราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรสเปน พ.ศ. ๒๕๔๑” ซึ่งตาม
ความตกลงดังกลาว กําหนดใหการขอและการใหความชวยเหลือกันทางศาล จะตองดําเนินการ
โดยผานหนวยงานกลางของประเทศภาคีคูสัญญาทั้งสองฝาย โดยที่ประเทศภาคีคูสัญญาแตละฝาย
ยินยอมใหหนวยงานกลางของประเทศภาคีคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง สามารถสงคํารองขอในการสงเอกสาร
ในคดี หรือหนังสือรองขอใหมีการสืบพยานหลักฐาน ไปยังหนวยงานกลางที่ประเทศภาคีคูสัญญาน้ัน
กําหนดใหเปนผูรับคํารองขอหรือหนังสือรองขอไดโดยตรง โดยไมตองใชวิธีการทางการทูต แตจะตอง
ปฏิบัติตามวิธีการที่กําหนดไวในความตกลงดังกลาว สําหรับหนวยงานกลางของประเทศไทย 
คือ สํานักงานศาลยุติธรรม
      ซึ่งจะเห็นไดวาปจจุบันประเทศไทยทําความตกลงระหวางประเทศในเรื่องการสง
คาํคูความและเอกสาร และการสืบพยานหลกัฐานในคดีแพงและพาณชิย กบัประเทศสมาชิกอาเซยีนเฉพาะ
สาธารณรัฐอนิโดนเีซยีเพยีงประเทศเดียวเทานัน้ ดวยการเปนประชาคมอาเซียนยอมทาํใหการไปมาหาสู
มปีฏสิมัพนัธกันระหวางคนในประเทศสมาชิกอาเซียนมีมากขึ้น ซึ่งอาจเปนไดทั้งการสมรสและใชชีวิตคู
รวมกัน การประกอบธุรกิจรวมกันหรือทําธุรกรรมทางการเงินระหวางกัน หรือการติดตอสัมพันธกัน
ในลกัษณะอืน่ หากมปีญหาทีต่องฟองรองกนัระหวางคูกรณ ีเชน คูสมรสทีม่ขีอพพิาทดานทรพัยสนิ บตุร 
หรอืการหยาราง หรอืคูกรณทีีป่ระกอบธรุกิจรวมกัน และคูกรณพีพิาทฝายหนึง่อยูประเทศไทยแตอกีฝาย
อยูอีกประเทศหนึง่ในประเทศสมาชกิอาเซยีนและเปนผูมภีมูลิาํเนาหรอืสาํนกังานนอกประเทศไทย และ
ประเทศไทยไมไดทําความตกลงระหวางประเทศในเรื่องการสงคําคูความและเอกสารกับประเทศนั้น 
การจะฟองรองคูกรณีอกีฝายก็ตองดําเนินการสงหมายเรียกและคําฟองตามวิธทีางการทูตผานกระทรวง
การตางประเทศ ตามประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความแพง ซึง่ตองใชเวลาในการดําเนินการนานมาก 
หรือหากเปนวาคู กรณีฝายที่อยู ในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นเปนโจทกฟองรองคูกรณีอีกฝาย
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ทีอ่ยูในประเทศไทยกจ็ะประสบปญหาความลาชาในการสงคาํคูความและเอกสารแบบเดยีวกัน หากไมได
ทําความตกลงระหวางทั้งสองประเทศในเรื่องการสงคําคูความและเอกสาร
      เมื่อพิจารณากรณีตาง ๆ ขางตน จะเห็นวาเปนปญหาที่กระทบตอความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความเช่ือมั่นในการประกอบธุรกิจ การลงทุน ความเช่ือมั่นในการ
ดํารงชีวิต และการคุมครองสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานของประชาชนในประชาคมอาเซียนโดยตรง จึงมี
ความจําเปนที่ประเทศสมาชิกอาเซียนตองเรงรีบทําความตกลงระหวางกันในเร่ืองท่ีเปนปญหาดัง
กลาว ซึ่งอาจเปนความตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคี และหากจะใหดีเมื่อทุกประเทศสมาชิกอาเซียน
มีความพรอมแลวควรท่ีจะทําเปนสนธิสัญญาอาเซียนในเร่ืองน้ัน ๆ เพื่อใหการเขาสูประชาคมอาเซียน
เปนไปอยางสมบูรณและบรรลุเจตนารมณของการจัดตั้งประชาคมอาเซียนดวย
 ๓.๔ การจัดทํากฎหมายใหมีผลใชบังคับรวมกันในระดับอาเซียน
   ประชาคมอาเซียนควรที่จะออกกฎเกณฑบังคับใชรวมกันในเร่ืองท่ีมีความสําคัญเพ่ือให
มีมาตรฐานในการปฏิบัติและการบังคับใชกฎหมายเปนแนวทางเดียวกัน เชนเดียวกับที่สหภาพยุโรป 
(European Union) บญัญตั ิDirective มาใชบงัคบัรวมกนัระหวางบรรดาประเทศสมาชกิสหภาพยโุรป 
โดยอาศยัอาํนาจตามมาตรา ๒๘๘ ของสนธสิญัญาวาดวยการดาํเนนิงานของสหภาพยโุรป (Treaty on 
the functioning of the European Union) ซึ่งประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะตองปรับปรุงแกไข
กฎหมายภายในประเทศของตนหรือบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อใหเปนไปตามที่ Directive บัญญัติไว
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด กฎเกณฑที่ประชาคมอาเซียนอาจออกมาบังคับใชรวมกันอาจเปนเร่ือง
การคุมครองทรัพยสินทางปญญา ความรับผิดในความเสียหายจากสินคาที่ไมปลอดภัย การคุมครอง
ผูบริโภค หรือเรื่องอื่น ๆ ที่มีความสําคัญและมีผลกระทบตอคนสวนมากในประชาคมอาเซียน
   สําหรับประชาคมอาเซียนน้ีมีองคกรทางกฎหมายที่มีความสําคัญหลายองคกร ไดแก 
ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานกฎหมาย (ASEAN Law Ministers Meeting (ALAWMM)), ที่ประชุม
เจาหนาทีอ่าวุโสอาเซียนดานกฎหมาย (ASEAN Senior Law Officials Meeting (ASLOM)), ทีป่ระชุม
รฐัมนตรีอาเซียนดานอาชญากรรมขามชาติ (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime 
(AMMTC)) สมาคมกฎหมายอาเซียน (ASEAN Law Association (ALA)) ซึ่งนาจะสามารถผลักดัน
ใหเกิดการจัดทําความตกลงระหวางประเทศรวมกัน ที่สามารถใชบังคับใหเกิดประโยชนรวมกันของ
ประชาคมอาเซียนได
 ๓.๕ ความพรอมของนักกฎหมายและสถาบันอุดมศึกษาที่สอนวิชากฎหมาย
   นักกฎหมายไทยตองมีการเตรียมตัวใหมีความพรอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ทั้งดานภาษาและความรูกฎหมายดานตาง ๆ เชน กฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายของประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวของกับการคาสินคา การคาบริการ การลงทุน การเคลื่อนยายเงินทุน กฎหมาย
แรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวของกับการระงับขอพิพาทระหวางประเทศ เชน อนุญาโตตุลาการ เปนตน 
สาํหรับสถาบันอดุมศึกษาจําเปนตองมีการเตรียมท้ังบคุลากร อาจารยผูสอน หลกัสตูรการเรียนการสอน
กฎหมาย ใหพรอมในการที่จะผลิตนิสิตนักศึกษาท่ีมีความพรอมและตื่นตัวที่จะเปนสวนหนึ่งของกลไก
ขับเคลื่อนทางกฎหมายในการเขาสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทยอยางมีประสิทธิภาพ

P57-70.indd   66P57-70.indd   66 26/11/2555   19:01:1326/11/2555   19:01:13



พ.ย. - ธ.ค. ๕๕ ๖๗

บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

  ๓.๖ ขอจํากัดตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   ตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ วรรคสองและ
วรรคสาม กําหนดใหการทําหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศ
อยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา และกอนการดําเนินการเพ่ือทําหนังสือสัญญา
ดังกลาวกับนานาประเทศหรือองคการระหวางประเทศ คณะรัฐมนตรีตองใหขอมูลและจัดใหมีการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชน
   เนื่องจากการเขาสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทยน้ีคงจะตองมีการทําความตกลง
ระหวางประเทศในระดับทวิภาคหีรอืพหภุาคอียูบอยครัง้ จงึมขีอพจิารณาวา บทบญัญตัติามมาตรา ๑๙๐ 
ของรัฐธรรมนูญดังกลาวน้ี จะมีผลใหเกิดความลาชาในการจัดทําความตกลงระหวางประเทศจนทําให
เกดิความเสยีหายหรอืไม ซึง่หากเปนเชนน้ันจรงิ ในภายหนาอาจตองพจิารณาปรบัปรงุแกไขบทบญัญัติ
มาตรา ๑๙๐ นี้ ใหเหมาะสมตอไป

๔. การเตรียมความพรอมของภาครัฐในการเขาสูประชาคมอาเซียน
 ๔.๑ นโยบายของรัฐบาล๕

   รฐับาลมนีโยบายทีจ่ะนาํประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ อยางสมบรูณ 
โดยสรางความพรอมและความเขมแข็งทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองและความ
มั่นคง ในการดําเนินการตามนโยบายที่แถลงตอรัฐสภา รัฐบาลไดจัดตั้งกลไกการทํางานดังนี้
   ๑) คณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
เปนประธาน ทําหนาที่ตัดสินใจและประสานงานในระดับนโยบาย เพื่อบูรณาการการดําเนินการ
ของหนวยงานตาง ๆ  เพือ่เตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน ในป ๒๕๒๘ อยางเปนเอกภาพ
และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ไดมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกัน
ในอาเซียน (ASEAN Connectivity) เพื่อประสานงานและติดตามใหมีการดําเนินการตามแผนแมบท
วาดวยความเช่ือมโยงระหวางกันในอาเซียนท่ีสอดคลองกับผลประโยชนของประเทศไทย และ
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ เพื่อบูรณาการการเผยแพรความรูความเขาใจเรื่องอาเซียนแก
ทุกภาคสวนของสังคม เพื่อใหประชาชนไทยมีสวนรวมกับการสรางประชาคมอาเซียนและสามารถ
ใชโอกาสจากประชาคมอาเซียนไดอยางเต็มที่
    ๒) คณะกรรมการและอนุกรรมการสําหรับการดําเนินการตามแผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนในแตละเสา โดยหนวยงานที่เปนผูประสานงานหลักในแตละเสาเปนประธาน ดังนี้ 
กระทรวงการตางประเทศเปนประธานเสาการเมืองและความม่ันคง กระทรวงพาณิชยเปนประธาน
เสาเศรษฐกิจ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนประธานเสาสังคมและ
วัฒนธรรม

 ๕เอกสารเผยแพรของกลุมงานนโยบายกรมอาเซียน, “ไทยกบัความคบืหนาของการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘”. 
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     ๓) สํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาต ิซึ่งจัดตั้งขึ้นตามขอ ๑๓ ของกฎบัตรอาเซียน โดยมี
กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ ทําหนาที่เปนสํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ ทําหนาที่
เปนผูประสานงานกลางแหงชาติ เก็บรักษาขอสนเทศในเร่ืองท้ังปวงเก่ียวกับอาเซียน ประสานงาน
ระดับชาติเกี่ยวกับการอนุวัติการขอตัดสินใจของอาเซียน ประสานงานและสนับสนุนการเตรียมการ
ระดับชาติของการประชุมอาเซียน สงเสริมอตัลกัษณและความสํานกึเก่ียวกับอาเซียนในระดับชาติ และ
มีสวนรวมสรางประชาคมอาเซียน
 ๔.๒ มติคณะรัฐมนตรี๖

   มติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่เปนมติโดยตรง
ในเรื่องการเตรียมความพรอมของประเทศไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียน ไดแก 
   ๔.๒.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอใหทุกกระทรวง สวนราชการ และหนวยงานของรัฐ ทบทวนและปรับปรุง
แผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับการเตรียมความพรอมเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ 
โดยใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) รวบรวมและเปนเจาภาพ
จัดประชุม Workshop เพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการในภาพรวมจัดทําเปนแผนแมบทตอไป
    ๔.๒.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ตามทีน่ายกรฐัมนตรเีสนอใหทกุกระทรวง สวนราชการ และหนวยงานของรฐั เรงปรบัปรงุแผนปฏบิตักิาร
ในสวนของการเตรียมความพรอมเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ โดยใหวิเคราะหถึงผลดี 
ผลเสยี และผลกระทบทีเ่กีย่วของทีอ่าจจะเกดิขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ในดานเศรษฐกจิ การคา การลงทนุ 
และการอตุสาหกรรมดวย แลวสงใหสาํนักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิ(สศช.) 
ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ รวมทั้งขอมูลโครงการที่มีความสําคัญ เพื่อใชเปนขอมูลของแผน
ปฏิบัติการในภาพรวมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ดังกลาว ทั้งนี้ ใหปลัดกระทรวง
ของทุกกระทรวงเปนผูนําเสนอขอมูลในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และใหทุกกระทรวงพิจารณาตั้ง
คณะทํางานเพ่ือทําหนาทีร่บัผดิชอบเก่ียวกับการขับเคล่ือนการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
   เมือ่วนัที ่๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นางสาวย่ิงลกัษณ  ชนิวตัร นายกรัฐมนตร ีไดเปนประธาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนป ๒๕๕๘ โดยมีคณะรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง และหัวหนาสวนราชการที่เก่ียวของเขารวมประชุม โดยมีสํานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เปนเจาภาพจัดการประชุม ซึ่งการประชุมวันนี้เปนการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อบูรณาการการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีหนวยงานดานเศรษฐกิจ รวม ๘ กระทรวง หนวยงานดานสังคมและ
วฒันธรรม รวม ๗ กระทรวง และหนวยงานดานการเมืองและความม่ันคง ๔ กระทรวง รวมท้ังหนวยงาน
ที่ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี และสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งสอดคลองกับ ๓ เสาหลักของอาเซียน 
คือ ประชาคมเศรษฐกิจ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 

 ๖ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.).

P57-70.indd   68P57-70.indd   68 26/11/2555   19:01:1426/11/2555   19:01:14



พ.ย. - ธ.ค. ๕๕ ๖๙

บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

โดยการประชมุเชงิปฏบิตักิารวนันีจ้ะเปนการรวบรวมขอมลูของแตละกระทรวง และขัน้ตอนตอไปจะจดั
ประชุม Workshop รวมกบัภาคเอกชน ซึง่จะมกีารจดัประชุม Workshop เชนน้ี อกีหลายคร้ัง จนกวา
จะไดเนื้อหาที่สมบูรณสามารถจัดทําเปนแผนแมบทของประเทศในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
  ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเม่ือวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ไดมีการจัดทําแนวทาง
การดําเนินงานดานเศรษฐกิจ เพ่ือสงเสริมความไดเปรียบและแกไขขอจํากัดในการแขงขันของ
ประเทศไทย แนวทางการดําเนินงานดานสังคมและวัฒนธรรม ทีเ่นนการพัฒนามนุษย สวสัดกิารสังคม 
ลดความยากจน สงเสรมิผูดอยโอกาส สรางอตัลกัษณอาเซียน พฒันาสงัคมและแกไขปญหาสิง่แวดลอม 
และแนวทางการดําเนินงานดานการเมืองและความม่ันคง ที่เนนการพัฒนาการเมือง คุมครอง
สทิธมินษุยชน รวมมือปองกันทางทหารและความม่ันคงอาเซียน และไดมอบหมายหนวยงานท่ีเกีย่วของ
สรปุแผนงาน โครงการหลกั และจดัลาํดบัความสาํคญั เพือ่บรูณาการรวมกนัระหวางหนวยงานในแตละ 
๓ เสาหลักของประชาคมอาเซียน โดยมีนายกิตติรัตน  ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี เปนเจาภาพหลัก
ดานเสาเศรษฐกิจ กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษยเปนเจาภาพหลักดานเสาสังคม
และวัฒนธรรม และกระทรวงการตางประเทศและกระทรวงยุตธิรรมเปนเจาภาพหลักดานการเมืองและ
ความมั่นคง
  สําหรับสวนที่เกี่ยวของกับกฎหมาย ที่ประชุมไดมีการดําเนนิการดังนี้
  ๑) มอบหมายใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) พิจารณาความพรอม
ของกฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศเพื่อรองรับการเปดเสรี 
  ๒) มอบหมายใหกระทรวงยุติธรรมเปนเจาภาพหลักดานการเมืองและความม่ันคงรวมกับ
กระทรวงการตางประเทศ โดยใหกระทรวงยุติธรรมเนนการสรางประชาธิปไตยและความเสมอภาค
รวมถึงการปรับปรุงแกไขระบบนิติธรรมไทยเขาสูมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น
  ๓) มอบหมายสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อกําหนด
แนวทางการปรับปรงุและเตรียมความพรอมดานกฎหมายของไทยเพ่ือรองรบัการเขาสูประชาคมอาเซียน๗

  จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา ประเทศไทยไดมีการเตรียมความพรอมของภาครัฐในการเขาสู
ประชาคมอาเซียนทั้ง ๓ เสา คือ เสาดานเศรษฐกิจ เสาดานสังคมและวัฒนธรรม และเสาดานการเมือง
และความม่ันคงมาไดระยะหน่ึงและมีความคืบหนาในการดําเนินการไปแลวพอสมควร แตสําหรับ
การเตรียมความพรอมโดยเฉพาะในดานกฎหมายซึ่งเปรียบเสมือนเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
ประชาคมอาเซียนทั้งสามเสาดังกลาวนั้น ภาครัฐเพิ่งมีการดําเนินการที่ชัดเจนเมื่อคราวจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) เมื่อวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมอบหมายใหกระทรวงยุติธรรม
ปรับปรุงแกไขระบบนิติธรรมไทยใหเขาสู มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น และมอบหมายสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาประสานหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อกําหนดแนวทางการปรับปรุงและเตรียม
ความพรอมดานกฎหมายของไทยเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน และดังที่ไดกลาวมาแลว
ประเทศไทยมกีฎหมายทีต่องปรบัปรงุแกไขเพือ่รองรบัการเขาสูประชาคมอาเซยีนอยูเปนจาํนวนไมนอย 
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ประเทศไทย ความพรอมดานกฎหมายสูประชาคมอาเซียน

จุลนิติ

ปรบัปรงุแกไขกฎหมายเพือ่รองรบัการเขาสูประชาคมอาเซยีน โดยมีสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา
เปนผูประสานงานหลัก จึงเปนเรื่องที่มีความจําเปนเรงดวนเปนอยางยิ่ง โดยการกําหนดกรอบเวลา
ในการดําเนินการท่ีชัดเจนแนนอนท้ังในชั้นการจัดทํารางปรับปรุงแกไขกฎหมายของหนวยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของเพื่อสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา และในชั้นการตรวจพิจารณา
รางกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก
  สาํหรับคณะกรรมการกฤษฎีกาซ่ึงมอียู ๑๒ คณะ นัน้ ในการตรวจพิจารณารางปรับปรงุแกไข
กฎหมายเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน อาจมีความจําเปนตองตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะพิเศษข้ึนมาเพ่ือพิจารณารางกฎหมายข้ึนเปนการเฉพาะ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษน้ี
อาจมีไดหลายคณะ โดยองคประกอบของคณะกรรมการควรมีความหลากหลายมีความรอบรูทั้งดานู
กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและความมั่งคง เพื่อใหสอดรับกับสามเสาหลัก
ของประชาคมอาเซียน
  และเมื่อรางกฎหมายที่ผานการตรวจพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดเสนอ
เขาสูการพจิารณาของสภาผูแทนราษฎรและวุฒสิภาตามข้ันตอนแลว ทัง้สองสภาก็ควรเรงรบีดําเนนิการ
ใใหแลวเสร็จโดยเร็วโดยมีกรอบระยะเวลาในการพิจารณาท่ีชดัเจน เพือ่ใหรางกฎหมายสามารถพิจารณา
ไไดเสร็จทันกําหนดเวลากอนที่ประเทศไทยจะเขาสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ 
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