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บทสรุปผู้บริหาร Executive Summary
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	

พ.ศ.	2542	มาตรา	26	(2)	ก�าหนดใหค้ณะกรรมการการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว	 ศึกษา	 รวบรวม	 และจัดท�ารายงาน

เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในราชอาณาจักร	

รวมถึงผลกระทบและความเหมาะสมในเรื่องดังกล่าวเสนอ 

ต่อรัฐมนตรี	อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 

จึงได้จัดท�ารายงานการประกอบธุรกิจของ	 คนต่างด้าวเป็น

ประจ�าทุกปีมาโดยล�าดับ	ส�าหรับรายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2560	

(มกราคม	 -	 ธันวาคม	 2560)	 จะประกอบด้วยสารัตถะ	 6	บท	 

ซึ่งมีสาระส�าคัญโดยสรุปดังนี้

บทที่ 1 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน	

รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ	 โดยมีอ�านาจหน้าที่ในการ

พิจารณาค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	

ศึกษาและจัดท�ารายงานเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว	 ให้ค�าปรึกษา	 เสนอแนะ	 หรือให้ความเห็นแก่

รฐัมนตรใีนการก�าหนดประเภทธรุกจิส�าหรบัการประกอบธุรกจิ

ของคนต่างด้าว	 และแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา 

หรือปฏิบัติการด้านต่างๆ

นอกจากนี้	 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ 

คนต่างด้าวยังมีบทบาทในการสร้างความสมดุลระหว่างการ 

สง่เสรมิการลงทนุจากตา่งประเทศกบัการคุม้ครองการประกอบ

ธุรกิจของผู้ประกอบการไทย	 ในประเทศ	 ตลอดจน	 พัฒนา

แนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติของการประกอบธุรกิจของ 

คนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	ให้มีความชัดเจน	โปร่งใส	เพื่อส่งเสริม 

ให้มีการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ	 ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 และสนับสนุน

ให้การพิจารณาค�าขออนุญาตมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย

การพัฒนาเศรษฐกิจ	 และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศไทย

According	 to	 Section	 26(2)	 of	 Foreign	 Business	

Act	B.E.	2542	(1999),	the	Foreign	Business	Commission	

is	 required	 to	 explore	 key	 areas	 and	 issues	 involved	 in	

foreigners’	 business	 operation	 in	 Thailand,	 including	 its	

impact	and	suitability,	collect	the	information	relevant	thereto	

so	as	to	prepare	a	written	report	to	be	submitted	to	the	

Minister	at	least	once	a	year.

The	Foreign	Business	Commission	(FBC)	has	thus	

been	 regularly	 preparing	 an	 annual	 Report	 on	 foreign	

business	operation	every	year	since	 the	promulgation	of	

the	 above	 law.	 For	 the	 2017	Annual	 Report	 (January	 –	

December	2017)	which	consists	of	6	chapters,	the	summary	

is	outlined	below.

Chapter 1. Foreign Business Commission

Consisting	of	members	from	both	public	and	private	

sectors	as	well	as	scholars	and	experts	in	diverse	fields,	

the	Foreign	Business	Commission	is	entrusted	with	power	

and	duties	to	consider	the	applications	foreigners	filed	for	

Foreign	Business	Licenses,	explore	and	prepare	a	report	on	

significant	aspects	of	foreign	business	operation	in	Thailand,	

provide	to	the	Minister	meaningful	advice,	recommendations	

and	 opinions	 regarding	 the	 types	 of	 business	 in	 which	

foreigners	 should	 be	 allowed	 to	 engage,	 and	 establish	

a	 sub-committee	 tasked	with	 performing	 or	 considering	

certain matters.

Furthermore,	the	Foreign	Business	Commission’s	role	

also	encompasses	the	following	areas:-	establishing	a	setting	

that	strikes	the	right	balance	between	foreign	investment	

promotion	and	Thai-national	ventures	protection;	developing	

procedures	for	the	administration	of	Foreign	Business	Act	

B.E.	2542	(1999)	to	ensure	clarity	and	transparency	and	

to	promote	 fair	 competition	 for	 the	benefit	of	Thailand’s	

economic	 and	 social	 development;	 and	 reinforcing	 the	

practice	where	applications	for	license	are	considered	for	

approval	in	conformity	to	the	nation’s	economic	development	

and enhanced competitiveness goals.
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บทท่ี 2 การอนุญาตการประกอบธุรกิจของ 
คนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2560

ในรอบปี	 พ.ศ.	 2560	 ที่ผ่านมา	 คนต่างด้าวมีการ

ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุร กิจของคนต่างด้าว	

ตามมาตรา	 17	 จ�านวน	 287	 ราย	 ซ่ึงมีคนต่างด้าวได้รับ

อนุญาตให้ประกอบธุรกิจจ�านวน	270	ราย	 (ร้อยละ	95)	และ

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพิจารณา 

ไมอ่นญุาตใหป้ระกอบธรุกจิ	จ�านวน	17	ราย	(รอ้ยละ	5)	โดยในป	ี

พ.ศ.	 2560	 คนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตมีจ�านวนเงินลงทุน 

ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งสิ้น	จ�านวน	7,303	ล้านบาท	ทั้งนี้	

ประเทศทีค่นตา่งดา้วเขา้มาลงทนุ	มากทีส่ดุ	5	อนัดบัแรก	ไดแ้ก	่

ญี่ปุ่น	(ร้อยละ	37)	สิงคโปร์	(ร้อยละ	17)	เยอรมนี	(ร้อยละ	6)	

ฮ่องกง	(ร้อยละ	5)	และ	เนเธอร์แลนด์	(ร้อยละ	5)	และธุรกิจที่

มีการลงทุนสูงสุด	 ได้แก่	 ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือและ

ในกลุ่ม	 (ร้อยละ	29)	และการท�ากิจการนายหน้า/การค้าปลีก/

การค้าส่ง	(ร้อยละ	23)

คนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าวตามที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	จ�านวน	453	ราย	

เป็นกรณีได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการลงทุน	 จ�านวน	 437	 ราย	 และกรณีได้รับอนุญาต

ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	

จ�านวน	16	ราย	ทัง้นี	้ประเทศท่ีคนตา่งดา้วเข้ามาลงทนุมากท่ีสดุ	

5	อันดับแรก	ได้แก่	ญี่ปุ่น	 (ร้อยละ	45)	สิงคโปร์	 (ร้อยละ	12)	

ฮ่องกง	(ร้อยละ	5)	เนเธอร์แลนด์	(ร้อยละ	4)	และจีน	(ร้อยละ	4)	

และธุรกิจที่มีการลงทุนสูงสุด	 ได้แก่	 ธุรกิจค้าส่ง	 (ร้อยละ	 34)	

และธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม	(ร้อยละ	20)	

คนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ 

ตามสนธสิญัญาและความตกลงระหวา่งประเทศทีไ่ทยเปน็ภาคี

หรือมีพันธกรณี	จ�านวน	104	ราย	ประเทศที่คนต่างด้าวได้รับ

หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจทั้งหมด	ได้แก่	สหรัฐอเมริกา	

(ร้อยละ	 100)	 และธุรกิจที่มีการลงทุนสูงสุด	 ได้แก่	 ธุรกิจ

นายหน้าตัวแทน	ค้าปลีกและค้าส่ง	(ร้อยละ	44)	และบริการให้

ค�าปรึกษาแนะน�า	(ร้อยละ	17)

Chapter 2. Foreign Business Permission in 2017

Over	 the	 course	 of	 2017	 there	 are	 287	 foreign	

entities	filing	applications	 for	Foreign	Business	Licenses	

as	 required	 by	 Section	 17.	 After	 consideration	 by	 the	

Foreign	Business	Commission,	270	applications	(95%)	have	

received	the	Commission’s	approval	and	17	applications	

(5%)	were	declined.	The	reported	amount	of	capital	used	in	

business	operation	by	the	foreigners	being	granted	licenses	

in	2017	is	THB	7,303	million	in	total.	The	top	5	foreign	

countries	investing	in	Thailand,	as	ranked	by	the	number	

of	 licensed	entities,	are	Japan	 (37%),	Singapore	 (17%),	

Germany	 (6%),	 Hong	 Kong	 (5%),	 and	 the	 Netherlands	

(5%)	and	the	business	categories	with	highest	amount	of	

foreign	investment	are,	first,	ordinary	services	provided	to	

affiliated	and	intra-group	companies	(29%)	and,	second,	

brokerage/retail/wholesale	(23%).

Out	of	a	total	of	453	foreign	entities	being	awarded	

Foreign	 Business	 Certificates	 in	 accordance	 with	 the	

investment	promotion	scheme,	437	entities	are	privileged	

under	the	law	on	investment	promotion	while	the	rest;	16	

entities,	is	granted	by	means	of	the	law	on	the	Industrial	

Estate	Authority	Of	Thailand.	The	top	5	foreign	countries	

investing	in	Thailand,	as	ranked	by	the	number	of	holders	

of	these	certificates,	are	Japan	(45%),	Singapore	(12%),	

Hong	Kong	(5%),	the	Netherlands	(4%),	and	China	(4%)	

and	 the	 business	 categories	 with	 highest	 amount	 of	

foreign	investment	are,	first,	wholesale	(34%)	and,	second,	

ordinary	 services	 provided	 to	 affiliated	 and	 intra-group	

companies	(20%).

There	are	104	foreign	entities	being	awarded	Foreign	

Business	 Certificates	 in	 accordance	 with	 international	

treaties	and	agreements	 to	which	Thailand	 is	a	party	or	

under	which	Thailand	has	the	obligation.	All	of	these	entities	

are	U.S.	nationals	(100%)	and	the	business	categories	of	

their	highest	investment	are	brokerage,	agency,	retail	and	

wholesale	(44%)	and	consulting	business	(17%).
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บทที่ 3 การทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
พ.ศ. 2542 ประจ�าปี พ.ศ. 2560

ในปี	 พ.ศ.	 2560	 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจ 

ของคนต่างด้าว	 เสนอปรับปรุงประเภทธุรกิจตามบัญชีท้าย 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.2542	

เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน	

อนัเปน็การลดภาระคา่ใชจ้า่ย	ลดระยะเวลา	และลดความยุง่ยาก 

ซับซ้อนในการขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงาน	 

ซึง่มผีลตัง้แตวั่นที	่9	มถินุายน	2560	ใหน้กัธุรกิจตา่งชาตไิมต่อ้ง

มาขออนุญาตประกอบธุรกิจอีกต่อไป	 ได้แก่	 1)	 ธุรกิจสถาบัน

การเงิน	 ธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองหรือจ�าเป็นต่อการประกอบธุรกิจ

ของสถาบันการเงิน	 ธุรกิจอื่นของสถาบันการเงิน	 และธุรกิจ

ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน	 ทั้งนี้	

ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน	(14	ธุรกิจ)	2)	ธุรกิจ

การบริหารสินทรัพย์	 3)	 ธุรกิจบริการเป็นส�านักงานผู้แทนของ

นิติบุคคลต่างประเทศในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ	4)	ธุรกิจ

บริการเป็นส�านักงานภูมิภาคของนิติบุคลต่างประเทศในธุรกิจ 

การค้าระหว่างประเทศ	 5)	 ธุรกิจบริการที่มีส่วนราชการ 

ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณเป็นคู่สัญญา	 และ	

6)	 ธุรกิจบริการที่มีรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบ

ประมาณเป็นคู่สัญญา

ทั้งนี้	 แผนการทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้าย

พระราชบัญญัติฯ	 ของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว	 ให้ความส�าคัญกับการทบทวนธุรกิจบัญชีสาม 

ในประเภทกลุ่มธุรกิจ	 4	 กลุ่ม	 คือ	 1)	 กลุ่มที่	 1	 ธุรกิจท่ีจ�ากัด 

การให้บริการและไม่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย	 

2)	 กลุ่มที่	 2	 ธุรกิจท่ีต่างชาติสนใจมาลงทุน	 และเป็นธุรกิจ 

ที่มีความอ่อนไหวและส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ	 

แต่ยังไม่มีความชัดเจนเร่ืองความพร้อมในการแข่งขันของ 

ผู้ประกอบการไทย	3)	กลุ่มที่	3	ธุรกิจที่ไทยมีพันธกรณีภายใต้

ความตกลงระหว่างประเทศ	และ	4)	กลุ่มที่	4	ธุรกิจที่มีบทบาท

ในการพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจของประเทศ	 เช่น	 ธุรกิจ

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีการ

สื่อสารของประเทศ	 ธุรกิจที่รองรับ	Digital	 Economy	 ธุรกิจที่

รองรับอุตสาหกรรม	S-curve	และนโยบาย	Thailand	4.0

Chapter 3. Revision of Business Lists Annexed 
to the Foreign Business Act B.E. 2542 (1999)

In	 2017	 the	 Foreign	 Business	 Commission	 has	

proposed	the	revised	 lists	of	businesses	annexed	to	the	

Foreign	Business	Act	B.E.	2542	(1999)	to	make	it	better	

resonate	with	the	current	business	setting	and	less	taxing	

to	the	applicants	in	terms	of	cost,	time,	and	complication	

of	 the	 process	 which	 involves	 too	 many	 bureaucratic	

authorities.	Becoming	effective	on	June	9,	2017,	the	revised	

lists	set	off	to	 liberate	the	following	businesses	from	the	

government’s	restriction	on	foreign	participation:-	1)	financial	

institution	business,	businesses	incidental	to	or	necessary	

for	 the	 operation	 of	 a	 financial	 institution	 business	 and	 

the	 businesses	 of	 companies	 in	 the	 financial	 group	 of	 

a	 financial	 institution	 pursuant	 to	 the	 law	 on	 financial	

institutions	(14	business	categories),	2)	asset	management	

business	under	the	law	on	asset	management	company,	 

3)	 a	 representative	 office	 of	 foreign	 juristic	 person	 in	

international	trade	service	pursuant,	4)	a	regional	office	of	

foreign	juristic	person	in	international	trade	service	pursuant,	

5)	 a	 service	 business	 to	 which	 a	 government	 agency	

under	 the	 law	on	budgetary	procedures	 is	a	party,	 and	 

6)	a	service	business	to	which	a	state	enterprise	under	the	

law	on	budgetary	procedures	is	a	party.

In	revising	the	annexed	lists	as	mentioned	above,	

the	Foreign	Business	Commission	gives	particular	attention	

to	4	business	groups	under	List	3	as	follows:	1)	Group	1	

–	the	restricted	business	categories	which	pose	no	threat	

to	Thai-national	entities,	2)	Group	2	–	business	categories	

attractive	 to	 foreign	 investors,	 as	 well	 as	 sensitive	 and	

critical	to	Thailand’s	economic	system	but	presenting	no	

valid	conclusion	about	Thai	business	operators’	competitive	

position,	3)	Group	3	–	business	categories	which	are	part	

of	Thailand’s	 international	obligations,	and	4)	Group	4	–	

business	categories	essential	 to	 the	development	of	 the	

nation’s	 economic	 capacity	 e.g.	 businesses	 relating	 or	

supporting	the	development	of	communication	technology	

infrastructure,	digital	economy,	S-curve	industries,	Thailand	

4.0	policy,	etc.
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บทท่ี 4 การพิจารณาเก่ียวกับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีในการย่ืนค�าขออนุญาตประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว

ในปี	 พ.ศ.	 2560	 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ	ขึ้นมา	1	คณะ	คือ	

“คณะอนุกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ในการยื่นค�าขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว”	

ประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และสถาบัน

การศึกษาท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญเก่ียวกับเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม	 เพื่อศึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณา 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีของคนต่างด้าวที่ ย่ืนขออนุญาต

ประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศสอดรับกับนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

และเทคโนโลยี	 โดยเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสอดคล้องกับธุรกิจ

ที่ขออนุญาตและมุ่งเน้นพิจารณาวิธีการถ่ายทอดว่าจะต้อง

เปน็วธิกีารทีส่ามารถถา่ยทอดส่งต่อไปยงัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในแตล่ะ

ระดบัไดอ้ยา่งแทจ้รงิ	และเปน็ประโยชนต์อ่การพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศ

ท้ัง น้ี 	 คณะกรรมการฯ	 มีแนวทางการพิจาณา

ให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นมาตรการบังคับแบบจูงใจที่

คนต่างด้าวต้องปฏิบัติตาม	 คือ	 (1)	 การจ�าแนกประเภทของ

เทคโนโลยี	 ตามล�าดับความส�าคัญท่ีประเทศต้องการ	 ได้แก่	 

1)	 เทคโนโลยีที่ห้ามถ่ายทอด	 (Prohibited)	 2)	 เทคโนโลยีที่มี 

ขอ้จ�ากดั	(Restricted)	3)	เทคโนโลยทีีส่นบัสนนุใหม้กีารถา่ยทอด	

(Encouraged)	(2)	การพฒันาแบบฟอรม์	“ค�ารบัรองการถ่ายทอด

เทคโนโลยี”	 โดยคณะกรรมการฯ	 จะได้มีการประชาสัมพันธ์ 

และด�าเนินการทดสอบการปฏิบัติตามแบบฟอร์มก่อนน�าไป

ปฏิบัติต่อไป

บทที่ 5 ธรรมาภิบาลกับธุรกิจของคนต่างด้าว

ในรอบปี	 พ.ศ.	 2560	 มีการติดตามตรวจสอบการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 ว่าได้ประกอบธุรกิจเป็นไป

ตามที่กฎหมายหรือเง่ือนไขก�าหนดหรือไม่	 จ�านวน	 830	 ราย	

พบว่า	ธุรกิจที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย	มีจ�านวน	749	ราย	

(ร้อยละ	90)	ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	มีจ�านวน	81	ราย	

(ร้อยละ	10)	เช่น	ไม่ประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตและไม่

ด�าเนินการตามแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่แจ้งไว้	 (56	 ราย)	

Chapter 4. Consideration of Applications for 
Foreign Business Permission Concerning Technology 
Transfer

In	 2017	 the	 Foreign	 Business	 Commission	 has	

established	 a	 technology	 transfer	 consideration	 sub-

committee	 which	 consists	 of	 members	 with	 extensive	

knowledge	and	expertise	in	technology	and	innovation	from	

both	public	 and	private	 sector	organizations,	 as	well	 as	

educational	institutions.	This	sub-committee	is	tasked	with	

studying	and	making	a	proposition	on	key	considerations	

of	technology	transfer	by	foreign	applicants	for	permission	

to	do	certain	businesses	in	Thailand	to	be	in	line	with	the	

direction	and	goals	of	the	nation’s	economic	development,	

competitiveness	enhancement,	and	policy	on	technology-

and-innovation	driven	economy.	It	is	important	to	ensure	

that	the	technology	to	be	transferred	consistent	with	the	

specific	category	of	business	applied	for	permission,	that	

the	method	 used	 in	 transferring	 technology	 can	 entirely	

pass	on	know-hows	to	all	relevant	recipients,	and	that	the	

technology	is	beneficial	to	the	nation’s	economic	progress.

The	approach	to	be	used	in	regulating	the	transfer	

of	technology	is	known	as	a	regulatory	incentive	measure	

which	involves	(1)	the	classification	of	technology	based	on	

prioritization	of	the	country’s	needs	as	follows:	1)	prohibited	

technology,	2)	 restricted	 technology,	and	3)	encouraged	

technology,	and	(2)	the	development	of	a	standard	template	

for	“Commitment	of	Technology	Transfer”.	The	Commission	

will	publicize	and	examine	the	developed	template	before	

officially	implementing	the	final	version.

Chapter 5. Good Governance and Foreign 
Business

In	2017	an	investigation	into	the	compliance	of	law	

or	prescribed	conditions	was	conducted	on	830	 foreign	

entities	and	it	was	found	that	749	entities	(90%)	were	in	

full	compliance,	81	entities	(10%)	contravened	the	law	or	

prescribed	conditions	by,	for	example,	engaging	in	other	

business	 activities	 than	 the	 permitted	 category	 and	 not	
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ไม่น�าส่งทุนขั้นต่�าเข้ามาในประเทศไทยตามจ�านวนและระยะ

เวลาที่ก�าหนด	(25	ราย)	

การตรวจสอบคนต่างด้าวที่มีพฤติกรรมให้คนไทย 

ท�าธุรกรรมอ�าพราง	 เพื่อหลีกเลี่ยงการประกอบธุรกิจตาม 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	 

(นอมินี )	 ในกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย	 จ�านวน	 17,344	 ราย	 

ซึ่งประกอบธุรกิจ	 3	 กลุ่มธุรกิจ	 ได้แก่	 ธุรกิจท่องเที่ยวและ

เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว	 ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และ

การถือครองอสังหาริมทรัพย์	 และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพืชผล

ทางการเกษตร	 พบว่า	 นิติบุคคลที่ไม่มีพฤติกรรมน่าสงสัย 

เข้าข่ายในลักษณะนอมินี	จ�านวน	17,283	ราย	(ร้อยละ	99.6)	

เนือ่งจากเปน็นติบิคุคลทีย่งัไมเ่ริม่ด�าเนนิกจิการ	ไดจ้ดทะเบยีน

เลิกบริษัทและเสร็จการช�าระบัญชี	 นิติบุคคลที่ฝ่าฝืนไม่ส่ง

เอกสารหลักฐานให้ตรวจสอบ	จ�านวน	49	ราย	(ร้อยละ	0.3)	

และพบวา่มนีติบิคุคลทีม่พีฤตกิรรมนา่สงสยัเขา้ขา่ยในลกัษณะ

นอมินี	 กล่าวคือคนไทยอาจมีพฤติกรรมให้ความช่วยเหลือ	

สนับสนุน	 ร่วมประกอบธุรกิจกับคนต่างด้าว	หรือถือหุ้นแทน

คนต่างด้าว	จ�านวน	12	ราย	(ร้อยละ	0.1)	

บทที่ 6 สภาวการณ์การประกอบธุรกิจของ 
คนต่างด้าวในประเทศไทย 

วิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจที่คนต่างด้าวจะมาขอ

อนุญาตในปี พ.ศ. 2561	 จ�านวนของการยื่นค�าขออนุญาต

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นจากปี	 2560	 

ถึงแม้ว่าธุรกิจบริการบางประเภท	 อาทิ	 ธุรกิจบริการที่เป็น

ส�านักงานผู้แทน/ส�านักงานภูมิภาค	 ธุรกิจบริการที่มีส่วน

ราชการ/รฐัวสิาหกจิเปน็คูส่ญัญา	ไดถ้กูถอดออกจากบัญชีท้าย

พระราชบัญญัติฯ	ตั้งแต่วันที่	9	มิถุนายน	2560	ไปแล้วก็ตาม	

ทั้งนี้	 มีปัจจัยท่ีช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนจากนักลงทุน	 

ชาวต่างชาติมากขึ้น	อาทิ	ปัจจัยเกี่ยวกับความสะดวกในการ

ประกอบธุรกิจ	 (Ease	 of	 Doing	 Business)	 ซ่ึงธนาคารโลก 

จัดอันดับให้ไทยเป็นประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบ

ธุรกิจในอันดับท่ีดีขึ้น	 20	 อันดับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	

โดยขยับมาอยู่ที่อันดับที่	 26	 จาก	 190	 ประเทศทั่วโลก	

ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งดึงดูดการลงทุนจาก

ต่างชาติ	ซึ่งรูปธรรมประการหนึ่ง	คือ	การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ	 ได้แก่	 ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก	 (Eastern	

implementing	the	plan	for	technology	transfer	(56	entities),	

failing	to	remit	a	compulsory	minimum	amount	of	capital	

within	the	designated	period	of	time	(25	entities),	etc.

The	following	information	is	based	on	the	investigation	

into illegal nominee shareholding to circumvent the Foreign 

Business	Act	B.E.	2542	(1999)	conducted	on	17,344	entities	

in	3	target	business	segments,	 i.e.	tourism	and	tourism-

related	business,	business	relating	to	immovable	property	

and	 its	 possession,	 and	business	 relating	 to	 agricultural	

crops:-	 17,283	 entities	 (99.6%)	 showed	 no	 conduct	

suspicious	 of	 nominee	 shareholding	 on	 the	 grounds	 of	

being	a	 juristic	person	not	yet	undertaking	any	business	

activities	 as	 of	 the	 date	 of	 investigation	 or	 already	 filing	

for	dissolution	and	completing	the	liquidation	process;	49	

entities	(0.3%)	failed	to	submit	documents	for	inspection;	

and	 12	 entities	 (0.1%)	were	 identified	with	 the	 conduct	

suspicious	of	nominee	shareholding,	i.e.	it	is	likely	that	there	

are	some	Thai	nationals	assisting	in,	aiding	and	abetting,	

or	participating	 in	 these	 foreigners’	business	activities	or	

acting as their nominee.

Chapter 6. Overview of Foreign Business  
Issues and Trends in Thailand

With	respect	to	the	analysis	of	trend	in	the	number	

of	foreigners	applying	for	business	permission	in	2018,	it	is	

anticipated	that	there	would	be	more	applications	filed	for	

business	license/certificate	than	in	2017,	even	though	some	

business	categories	e.g.	representative	office/regional	office	

service,	any	contractual	service	provided	to	governmental	

body/state-owned	 enterprise,	 etc.	 have	 already	 been	

removed	from	the	 list	annexed	to	the	Act	since	June	9,	

2017.	 The	 other	 factors	 that	 are	 likely	 to	 influence	 the	

decisions	of	foreign	investors	are	Thailand’s	Ease	of	Doing	

Business	 ranking,	as	published	by	World	Bank,	and	 the	

government’s	policy	that	sets	its	sights	on	drawing	in	more	

foreign	investment.	According	to	the	World	Bank’s	report	

on	 global	 rankings	 in	 Ease	 of	Doing	Business,	 Thailand	

has	ascended	20	spots	from	the	previous	year	to	the	26th	

among	190	countries	worldwide.	One	of	the	government’s	
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policies	proven	effective	in	attracting	foreign	investment	is	

the	 development	 of	 special	 economic	 zone,	 namely	 the	

Eastern	Economic	Corridor	(EEC)	which	is	well	equipped	

with	 efficient,	 inter-connected	 infrastructure	 networks	

along	with	programs	to	offer	 to	 foreign	 investors	special	

privileges	and	facilitation	measures.	The	government	also	

has	other	key	projects	for	the	development	of	the	national	

infrastructure	and	logistics,	aiming	to	improve	the	quality	of	

service	and	support	the	growing	urbanization	and	expanding	

major	economic	zones	e.g.	double-track	rail	project,	high-

speed	rail	project,	etc.	According	to	the	viewpoints	of,	for	

example,	India-Thai	Chamber	of	Commerce,	Thailand	still	

has	undying	appeal	to	foreign	investors.	For	the	past	decade	

the	investment	from	Indian	investors	has	risen	over	30%	

and	there	is	still	more	room	for	further	growth.

Challenges	 in	 giving	 business	 permission	 to	

foreigners.	The	trend	of	business	development	is	shifting	

toward	 service	business	 that	 foreign	business	operators	

have	 particular	 innovation	 and	 advanced	 technology	 to	

offer	 as	well	 as	 other	 service	business	 segments	 under	

Thailand	4.0	policy	formulated	by	the	government	aiming	to	

transform	the	outdated	economic	model	to	the	“innovation-

driven”	economy.	As	a	result,	the	manufacturing	and	service	

sectors	need	to	adapt	and	reinvent	new	business	model.	

Owing to the changing commercial and investment setting 

where	the	way	to	satisfy	consumers’	needs	and	behavior	is	

increasingly	dependent	on	modern	technology,	coupled	with	

the	emerging	trend	of	online	business	transactions	which	

follows	the	technological	advancement	and	is	unstoppably	

gaining	traction,	it	is	not	surprising	we	will	see	more	and	

more	 service	 businesses	 with	 features	 of	 cross-border	

trade	e.g.	online	shopping,	hotel	booking	or	buying	flight	or	

concert	tickets	on	website,	etc.	It	is	thus	important	for	the	

Commission	to	develop	appropriate	criteria	for	considering	

whether	and	how	to	give	permission	if	the	applicant	has	

unconventional,	diverse	business	process	with	cross-border	

nature so as to ensure that the permission consideration 

procedure is transparent and responsive to the changing 

commercial environment.

Economic	 Corridor:	 EEC)	 ที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เชือ่มโยงอยา่งมปีระสทิธภิาพ	อ�านวยความสะดวกและใหส้ทิธิ

ประโยชน์แก่นักลงทุน	รวมทั้งการด�าเนินการโครงการส�าคัญๆ	

ของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ

โลจิสติกส์ของประเทศ	 เพื่อขยายขีดความสามารถพัฒนา

คุณภาพการให้บริการ	 และรองรับการขยายตัวของเมืองและ

พื้นที่เศรษฐกิจหลัก	เช่น	โครงการรถไฟรางคู่	รถไฟความเร็วสูง	

เป็นต้น	 นอกจากนี้	 ความเห็นของหอการค้า	 เช่น	 หอการค้า

อนิเดยี-ไทย	เห็นว่าประเทศไทยยงัเปน็ประเทศทีน่่าลงทุนอยา่ง

ตอ่เนือ่งส�าหรับนกัลงทนุตา่งชาต	ิทัง้นี	้ส�าหรบันกัลงทนุอนิเดยี

มีการขยาย	การลงทุนในไทยมากกว่าร้อยละ	30	ในช่วง	10	ปี 

ที่ผ่านมา	 และยังเห็นว่ามีโอกาสที่จะขยายการลงทุนเพิ่มขึ้น

ได้อีก

ความท้าทายในการอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบ

ธุรกิจ	 โดยที่แนวโน้มการพัฒนาการประกอบธุรกิจ	 คาดว่าจะ

เป็นธุรกิจบริการท่ีผู้ประกอบการต่างชาติมีนวัตกรรมการให้

บริการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่	 และเป็นธุรกิจบริการภายใต้

นโยบาย	Thailand	4.0	ของรัฐบาลที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

เศรษฐกิจไปสู่	 “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”	 ท�าให้

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคบริการต้องปรับตัว	 เกิดรูป

แบบธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับภาคอุตสาหกรรม	 หรือเป็น

ธุรกิจบริการรูปแบบใหม่มากข้ึน	 ประกอบกับสภาพการค้า 

การลงทุน	 ที่ต้องรองรับกับความต้องการของตลาดและ

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้เทคโนโลยีที่

มากขึ้น	 และต้องการความสะดวกมากขึ้น	 ตลอดจนวิธีการใน

การด�าเนินธุรกิจ	ก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปด้วย	เนื่องจาก

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี	 ธุรกรรมต่างๆ	 มักด�าเนินการ

ผ่านทางออนไลน์มากขึ้น	 การประกอบธุรกิจบริการจึงมีวิธี

การที่มีลักษณะข้ามพรมแดน	 เช่น	 การซ้ือสินค้าผ่านเว็บไซต์	

การจองที่พัก	 และตั๋วเครื่องบิน	 บัตรชมดนตรี	 ผ่านทางระบบ

อิเล็กทรอนิกส์	 เป็นต้น	 ดังน้ัน	 คณะกรรมการฯ	 จึงต้องมีการ

พัฒนาหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตส�าหรับธุรกิจบริการ

ทีม่รูีปแบบใหม่และวิธกีารด�าเนนิธรุกิจทีห่ลากหลายในลกัษณะ

ขา้มพรมแดน	เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัวถิกีารประกอบธรุกจิ	อนัจะ

ท�าใหก้ารพจิารณาอนญุาตมคีวามโปรง่ใส	และมคีวามรอบดา้น

ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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อักษรย่อ/ค�ำศัพท์
Abbreviation/Word

ค�ำเต็ม/ควำมหมำย
Full Name/Definition

ACIA ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน

ASEAN	Comprehensive	Investment	Agreement

AFAS ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน

ASEAN	Framework	Agreement	on	Services

JTEPA ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ	ไทย	-	ญี่ปุ่น

Japan	–	Thailand	Economic	Partnership	Agreement

Nominee

(นอมินี)

ผูม้สีญัชาตไิทยหรอืนติบิคุคลทีมิ่ใช่คนต่างด้าว	ตาม	พ.ร.บ.	การประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว	

ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน	 หรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 อันเป็นธุรกิจที่

ก�าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้	 โดยคนต่างด้าวนั้นมิได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ

ดังกล่าว	 หรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยแสดงออกว่าเป็นธุรกิจของตนแต่ผู้เดียว	 

หรือถือหุ้นแทน	 คนต่างด้าวในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ�ากัด	 หรือนิติบุคคลใดๆ	 เพื่อให้ 

คนต่างด้าวประกอบธุรกจิโดยหลีกเล่ียงหรอืฝ่าฝืนบทบญัญตัแิห่ง	พ.ร.บ.นี	้รวมทัง้คนต่างด้าว

ซึง่ยนิยอมให้ผูม้สีญัชาตไิทยหรอืนติบิคุคลทีม่ใิช่คนต่างด้าวตามพระราชบญัญตันิีก้ระท�าการ

ดงักล่าว	ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิสามปี	หรอืปรบัตัง้แต่หนึง่แสนบาทถงึหนึง่ล้านบาท	หรอื

ทั้งจ�าทั้งปรับ

A	Thai	national	or	a	non-foreign	 juristic	person	as	defined	by	 the	Foreign	Business	

Act	who:-	assists	in,	aids	and	abets,	or	participates	in	the	operation	of	a	foreigner’s	

business	which	is	classified	in	the	lists	annexed	to	the	said	Act	as	prohibited	category	to	

foreigners;	or	operates	the	business	jointly	with	a	foreigner	in	a	misleading	manner	that	

he/she/it	solely	owns	such	business;	or	hold	shares	in	any	partnership,	limited	company,	

or	juristic	person	for	a	foreigner	with	the	intention	to	let	the	foreigner	operate	business	

by	way	of	circumventing	or	violating	relevant	provisions	of	the	Act.	This	person	and	a	

foreigner	who	allows	the	aforesaid	acts	to	be	committed	by	any	Thai	national	or	non-

foreign	juristic	person	under	the	Act	are	each	liable	to	imprisonment	for	a	maximum	term	

of	three	years	or	a	fine	of	one	hundred	thousand	Baht	to	one	million	Baht,	or	to	both.

TAFTA ความตกลงการค้าเสรีไทย	–	ออสเตรเลีย

Thailand	–	Australia	Free	Trade	Agreement

Treaty	of	Amity สนธิสัญญาทางไมตรีและสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา

Treaty	of	Amity	and	Economic	Relations	

Between	The	Kingdom	of	Thailand	and	The	United	States	of	America

อักษรย่อ และค�าศัพท์ Abbreviations and Definitions
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กรรมกำร
โดยต�ำแหน่ง (2 คน)
2 members
by position

ผู้แทนภำครัฐ 15 คน
15 members 
from state bodies

ผู้แทนภำคเอกชน
3 คน
3 members from 
private sector

ผู้ทรงคุณวุฒิ
5 คน
5 members:
scholar/
experts

•	ปลัดกระทรวงพาณิชย์	(ประธาน)
	 Permanent	Secretary	of	the	Ministry	of	Commerce	(Chairperson)
•	อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	(เลขานุการ)
	 Director	General	of	the	Department	of	Business	Development

•	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 Board of Trade of Thailand
•	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 The Federation of Thai Industries

•	สมาคมธนาคารไทย
 The Thai Bankers’ Association

•	วิทยาศาสตร์	Science
•	 เทคโนโลยี	Technology
•	สิ่งแวดล้อม	Environment
•	การบริหารธุรกิจ	Business Management
•	การอุตสาหกรรม	Industry

•	 เศรษฐศาสตร์	Economics
•	นิติศาสตร์	Law
•	พาณิชยศาสตร์	Commerce
•	การค้าการลงทุน	Trade and investment

•	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

 Office of the National Economic and 
Social Development Board

•	กระทรวงต่ำงประเทศ
 Ministry of Foreign Affairs
•	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 Ministry of Agriculture and Cooperatives
•	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
 The Board of Investment of Thailand
•	กระทรวงคมนำคม
 Ministry of Transport
•	กระทรวงกลำโหม
 Ministry of Defence
•	กระทรวงมหำดไทย
 Ministry of Interior

•	กระทรวงกำรคลัง
 Ministry of Finance
•	กระทรวงแรงงำน
 Ministry of Labour
•	กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
 Ministry of Science and Technology
•	กระทรวงอุตสำหกรรม
 Ministry of Industry
•	กระทรวงศึกษำธิกำร
 Ministry of Education
•	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
 Office of the Consumer Protection Board
•	กระทรวงสำธำรณสุข
 Ministry of Public Health
•	ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ
 Royal Thai Police

บทที่ 1 Chapter 1
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
Foreign Business Commission

1. องค์ประกอบคณะกรรมการการประกอบธรุกิจ
ของคนต่างด้าว

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิ	 (จ�านวน	

ไม่เกิน	25	คน)	และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	

ท�าหน้าที่เป็นส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ

1. Composition of the Foreign Business 
Commission

Foreign	Business	Commission	is	comprised	of	up	to	

a	maximum	of	25	members	who	are	representatives	from	

various	bodies,	scholars,	and	experts.	The	Department	of	

Business	Development,	the	Ministry	of	Commerce	shall	act	

as	the	Secretariat	of	the	Foreign	Business	Commission.
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อ�านาจหน้าที่คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
Power and duties of Foreign Business Commission

2. บทบาทของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
 Roles of Foreign Business Commission

พิจารณาอนุญาต 
การประกอบธุรกิจ 
ของคนต่างด้าว 

Consider the applications 
for Foreign Business 
License/Certificate.

ให้ค�าปรึกษา 
เสนอแนะ หรือ

ให้ความเห็นแก่รัฐมนตรี 
Provide to the Minister 

meaningful advice, 
recommendations and 

opinions.

ศึกษา และจัดท�า
รายงานเกี่ยวกับ

การประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว 

Explore and prepare 
a report on significant 

aspects of foreign 
business operation.

แต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

Establish a sub-committee 
tasked with performing 
or considering certain 

matters.

1 2 3 4

1)	 พิจารณาค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเภทธุรกิจที่ก�าหนดไว้ใน

บัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	อันเป็นธุรกิจ

ที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบธุรกิจกับคนต่างด้าว

	 To	consider	foreign	business	applications	particularly	when	the	applied	business	is	

classified	in	List	3	annexed	to	Foreign	Business	Act	B.E.	2542	(1999)	as	business	in	

which	Thai	nationals	are	not	ready	to	compete	with	foreigners.

2)	 ศึกษาและจัดท�ารายงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	และผลกระทบ

	 To	study	and	prepare	a	report	on	foreign	business	in	Thailand	and	its	downside.

3)	 ให้ค�าปรึกษา	 เสนอแนะ	 หรือให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีในการก�าหนดประเภทธุรกิจส�าหรับ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

	 provide	to	the	Minister	meaningful	advice,	recommendations	and	opinions	regarding	

the	types	of	business	in	which	foreigners	are	allowed	to	engage.

บทบำท
Roles

ภำรกิจส�ำคัญ
Key Tasks

1)	 การสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนของคนต่างด้าวกับการคุ้มครอง 

การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการไทย

	 To	attain	a	 right	balance	between	 foreign	 investment	promotion	and	Thai	national	

ventures protection.

2)	 ส่งเสริมและพัฒนาแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 

พ.ศ.	 2542	 รวมท้ังการสร้างความชัดเจน	 โปร่งใสของหลักเกณฑ์การพิจารณาค�าขอรับ 

ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

	 To	 develop	 procedures	 for	 the	 administration	 of	 Foreign	Business	Act	B.E.	 2542	

(1999)	and	to	ensure	clarity	and	transparency	of	the	criteria	used	in	considering	and	

approving	foreign	business	applications.
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1)	 เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารแขง่ขนัในการประกอบธรุกิจ	ซึง่จะเปน็ประโยชนต์อ่การพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศไทย	

	 To	promote	business	competition	for	the	benefit	of	Thailand’s	economic	and	social	

development.

2)	 เพ่ือให้การพิจารณาค�าขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวสอดคล้องกับเป้าหมาย 

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย	 เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	

สอดรับนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

	 To	ensure	that	applications	for	business	license	be	considered	for	approval	in	conformity	

to	 the	nation’s	economic	development	and	enhanced	competitiveness	goals,	and	

policy	on	innovation-driven	economy.

เป้ำหมำย
Goals

สร้างความสมดุล To Create Balance

ส�งเสร�มการลงทุนจากต�างชาติ
Foreign investment promotion

คุ�มครองการประกอบธุรกิจของคนไทย
Thai business protection

เพื่อส�งเสร�มการแข�งขันการประกอบธุรกิจที่จะเป�นประโยชน�กับประเทศไทยโดยส�วนรวม
To promote business competition to serve the common interests of Thai people.

PROTECTIONPROMOTION

พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต�างด�าว พ.ศ. 2542
Foreign Business Act B.E. 2542 (1999)
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บทที่ 2 Chapter 2
การอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2560
Foreign Business Permission in 2017

การกำากับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ในประเทศไทย	 ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	ซึ่งจ�าแนกประเภทธุรกิจเป็น	3	บัญชี

ธุรกิจ	ดังนี้

According to the regulatory framework of foreign 

business in Thailand	under	the	Foreign	Business	Act	B.E.	

2542	(1999),	business	activities	are	classified	 into	3	 lists	

as	follows.

• ธุรกิจเกี่ยวกับอาชีพพื้นฐานและความเป็นอยู่ของคนไทย เช่น การท�านา ท�าไร่ ท�าสวน การเลี้ยงสัตว์ 
การท�าป่าไม้ การท�าหรือหล่อพระพุทธรูปและการท�าบาตร การสกัดสมุนไพรไทย การค้าที่ดิน

 Businesses related to fundamental professions and livelihood of Thai people e.g. rice 
farming, plantation, crop growing, livestock farming, Buddha images making/casting, 
extraction of Thai herbs, land trading, etc.

• ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจด้วยเหตุผลพิเศษ
 This list is not permissible to foreigners by special reason.

• ธุรกิจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ หรือมีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
หัตถกรรมพื้นบ้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การผลิต การจ�าหน่ายและการซ่อมบ�ารุง
อาวุธปืน การผลิตเครื่องดนตรีไทย การท�าเหมือง การท�านาเกลือ

 Businesses related to national security or having impacts on arts, culture, traditions, customs 
and folklore handicrafts, or natural resources and environment e.g. the production, sales and 
maintenance of firearms, making of Thai musical instruments, mining, salt farming, etc.

• คนต่างด้าวต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยการอนุมัติของ 
คณะรัฐมนตรี

 The Minister of Commerce’s permission with cabinet approval is required.

• ธุรกิจที่คนไทยยังไม่พร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว เช่น การท�ากิจการ   
บริการทางวิศวกรรม การท�ากิจการโรงแรม การท�ากิจการโฆษณา

 Businesses in which Thai people are not ready to compete with foreigners e.g. engineering 
service, hotel, advertising, etc.

• คนต่างด้าวต้องได้รับการอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของ   
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

 Permission from the Director General of the Department of Business Development with the 
Foreign Business Commission’s approval is required.

บัญชี 1
List 1

บัญชี 2
List 2

บัญชี 3
List 3
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คนต่างด้าวมีช่องทางในการขออนุญาตประกอบธุรกิจ

ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	ดังนี้

The	alternatives	for	foreigners	wishing	to	apply	for	

permission	to	do	any	business	specified	in	the	list	annexed	

to	the	Act	are	as	outlined	below.

ใบอนุญำตกำรประกอบธุรกิจ
ของคนต่ำงด้ำว
Foreign Business License

การยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 17 ส�าหรับธุรกิจ 
บัญชีสอง และบัญชีสาม

 The filing of application for Foreign Business License under Section 17, 
provided the business falls into List 2 and List 3.

หนังสือรับรองกำรประกอบธุรกิจ
ของคนต่ำงด้ำว กรณีได้รับ
กำรส่งเสริมกำรลงทุน
Foreign Business Certificate 
under the investment promotion 
scheme

หนังสือรับรองกำรประกอบธุรกิจ
ของคนต่ำงด้ำว กรณีได้รับสิทธิ
ตำมสนธิสัญญำหรือควำมตกลง
ระหว่ำงประเทศ
Foreign Business Certificate 
under the privilege provisions 
of the treaties or international 
agreements

การยื่นขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 12  
ส�าหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 The filing of application for Foreign Business Certificate under Section 12,  
provided the business is entitled to special privileges under the law on 
investment promotion or the law on the Industrial Estate Authority of Thailand.

การยื่นขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 11  
ส�าหรับธุรกิจที่อยู่ภายใต้สนธิสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทย 
เป็นภาคีหรือมีพันธกรณี เช่น
• สนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง ไทย-สหรัฐอเมริกา
 (Treaty of Amity)
• ความตกลงทางการค้าเสรี ไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA)
• ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ไทย – ญี่ปุ่น (JTEPA)
• ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน (AFAS)
• ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA)
The filing of application for Foreign Business Certificate under Section 11, 
provided the business is supervised by the relevant treaty or international 
agreement to which Thailand is a party or under which Thailand has the 
obligations, such as:
• Treaty of Amity
• Thailand – Australia Free Trade Agreement (TAFTA)
• Japan – Thailand Economic Partnership Agreement (JTEPA)
• ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)
• ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)

1. การอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในปี 
พ.ศ. 2560

ภาพรวมการอนญุาตการประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว

ในปี	 พ.ศ.	 2560	 ปรากฏว่ามีคนต่างด้าวได้รับอนุญาต 

ประกอบธุรกิจ	 จ�านวน	 827	 ราย	 จ�าแนกเป็น	 1)	 ใบอนุญาต

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	270	ราย	2)	หนังสือรับรอง

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 กรณีได้รับการส่งเสริม 

การลงทุน	453	ราย	และ	3)	หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ

ของคนตา่งดา้ว	กรณไีด้รบัสิทธติามสนธสิญัญาหรอืความตกลง

ระหว่างประเทศ	104	ราย

1. Foreign Business Permission in 2017

With	 respect	 to	 the	 overview	 of	 foreign	 business	

permission	in	2017,	a	total	of	827	foreigners	have	obtained	

permission	 as	 follows:	 1)	 270	 foreigners	 being	 granted	

Foreign	 Business	 Licenses,	 2)	 453	 foreigners	 being	

granted	Foreign	Business	Certificates	under	the	investment	

promotion	scheme,	and	3)	104	foreigners	being	granted	

Foreign	Business	Certificates	under	the	privilege	provisions	

of	the	relevant	treaties	or	international	agreements.
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ภาพรวมการอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2560 
Overview of foreign business permission in 2017

33%

12%

55%

453

270

104

รำย
foreigners

รำย
foreigners

รำย
foreigners100%

827 รำย
foreigners

ปี 2560 อนุญำตทั้งหมด 
In 2017 permission granted 

หนังสือรับรองกำรประกอบ
ธุรกิจของคนต่ำงด้ำวกรณี
ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
(มำตรำ 12)
Foreign Business 
Certificateunder the 
investment promotion 
scheme (Section 12)

ใบอนุญำตกำร
ประกอบธุรกิจ
ของคนต่ำงด้ำว 
(มำตรำ 17)
Foreign Business 
License
(Section 17)

หนังสือรับรองกำรประกอบธุรกิจ
ของคนต่ำงด้ำวกรณีที่ได้รับสิทธิ
ตำมสนธิสัญญำ หรือควำมตกลง
ระหว่ำงประเทศ (มำตรำ 11)
Foreign Business Certificate
under the privilege provisions 
of treaties or international 
agreements (Section 11)

-16% -23%

+57%

เปรียบเทียบ
ปี 2559

Compared to
Year 2016

เปรียบเทียบ
ปี 2559

Compared to
Year 2016

เปรียบเทียบ
ปี 2559

Compared to
Year 2016

1.1 การออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบ
ธุรกิจ ตามมาตรา 17

ในปี	 พ.ศ.	 2560	 มีการย่ืนค�าขออนุญาตประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา	 17	 จ�านวน	287	 ราย	ซึ่งได้

รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ	 270	 ราย	 และไม่ได้รับอนุญาต

ให้ประกอบธุรกิจ	17	ราย	โดยรายที่ได้รับอนุญาตมีมูลค่าเงิน

ลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	 รวมจ�านวน	 7,303	 ล้านบาท	

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี	พ.ศ.	2559	พบว่า	คนต่างด้าวที่ได้รับ

อนุญาตมีจ�านวนลดลงร้อยละ	 23	 ในขณะที่มูลค่าเงินลงทุน

เพิ่มขึ้นร้อยละ	2

1.1 Issuance of Foreign Business License under 
Section 17

In	 2017	 there	 are	 287	 foreigners	 applying	 for	

permission	to	do	business	under	Section	17,	270	of	which	

have	been	granted	permission	while	17	applications	were	

rejected.	The	reported	amount	of	capital	to	be	invested	by	

these	270	foreigners	is	THB	7,303	million.	In	comparison	

with	 the	 year	 2016,	 the	 number	 of	 foreigners	 receiving	

business	permission	has	decreased	23%	while	the	amount	

of	investment	capital	has	increased	2%.



การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 17

ใบอนุญำตตำมมำตรำ 17
Permission under Section 17

มลูคำ่เงนิลงทนุ
Amount of capital

-23%

-2%

95%5%
อนุญาต

Approved
ไมอ่นุญาต
Declined

A	 decline	 of	 foreigners’	 applications	 in	 2017	 is	

due	 to	 the	 removal	of	some	categories	of	business	 (i.e.	

representative	 office/regional	 office,	 contractual	 services	

provided	to	governmental	body/state-owned	enterprise)	from	

the	list	annexed	to	the	Act	since	June	9,	2017.

เนื่องจากธุรกิจบริการเป็นส�านักงานผู้แทน/ส�านักงาน

ภูมิภาค	 และบริการที่มีส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจเป็นคู่สัญญา	

ถูกถอดออกจากบัญชีท้าย	 ต้ังแต่	 9	 มิถุนายน	 2560	 ท�าให้

จ�านวนค�าขอในธุรกิจดังกล่าวลดลง

การอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 17 ปี พ.ศ. 2560 
Foreign Business Permission Granted under Section 17 in 2017

การอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 17 ปี พ.ศ. 2560 
Foreign Business Permission Granted under Section 17 in 2017
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1.1.1 ประเภทธุรกิจท่ีคนต่างด้าวได้รับอนุญาต
ประกอบธุรกิจตามมาตรา 17

ในปี	 พ.ศ.	 2560	 ธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ	 5	 อันดับแรก	 ซ่ึงเป็นธุรกิจตามบัญชีสาม	 คือ	
1)	บริการให้แก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม	 (เช่น	บริการให้กู้ยืม
เงิน	 ให้ค�าปรึกษาแนะน�า/บริหารจัดการ	 ให้เช่าที่ดิน/อาคาร)	
78	 ราย	 2)	 นายหน้าตัวแทน	 ค้าปลีก	 และค้าส่ง	 62	 ราย	 
3)	 บริการเป็นส�านักงานผู้แทนและส�านักงานภูมิภาค	 24	 ราย	 
4)	 บริการซ่อมแซมบ�ารุงรักษาเคร่ืองจักร/เคร่ืองมือ	 16	 ราย	
และ	5)	บริการก่อสร้าง	บริการทางวิศวกรรม	และเป็นที่ปรึกษา
โครงการให้แก่ภาครัฐ	9	ราย

ทั้งนี้	การท�าธุรกิจบริการอื่น	81	ราย	คิดเป็นร้อยละ	30	
อาทิ	บริการจัดหา	ติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์	(11	ราย)	บริการ
ด้านคอมพิวเตอร์	(8	ราย)	บริการรับจ้างผลิต	(6	ราย)	บริการให้
เช่าที่ดิน/อาคารแก่บ.คู่ค้า	(6	ราย)	บริการให้ค�าปรึกษาแนะน�า	
(4	ราย)	ส�ารวจขุดเจาะปิโตรเลียม	(3	ราย)	เป็นต้น

A	 total	 of	 81	 foreigners	 representing	 30	 percent	
is	 granted	 permission	 to	 do	 ‘other	 businesses’	 which	
include	 machinery/equipment	 supply/installation	 service	
(11	foreigners),	computer	service	(8	foreigners),	make-to-
order	manufacturing	(6	foreigners),	land/building	leasing	to	
entity	clients	(6	foreigners),	consulting	service	(4	foreigners),	
petroleum	exploration	and	drilling	(3	foreigners),	and	more.	

1.1.1 Business Categories Granted to 
Foreigners under Section 17

In	 2017	 top	 5	 business	 categories	 (List	 3)	 being	
granted	to	foreigners	are	1)	service	provided	to	the	affiliated	
or	 intra-group	 entities	 (e.g.	 lending	 service,	 consulting/
management	 service,	 land/building	 leasing	 service):	 
78	foreigners,	2)	brokerage,	agency,	retail	and	wholesale	
trade:	62	foreigners,	3)	representative	office/regional	office	
service:	24	foreigners,	4)	machinery/equipment	repair	and	
maintenance	service:	16	 foreigners,	and	5)	construction,	
engineering	 service,	 and	 project	 consulting	 service	 to	
governmental	bodies:	9	foreigners.

ธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 มากที่สุด 5 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2560
Top 5 Business Categories Granted to Foreigners in 2017 under Section 17

5.

4.

3.

2.

1. 12%
ให้ค�าปรึกษาแนะน�า/ 
บริหารจัดการ
Consulting/
management

21%
ให้กู้ยืมเงิน
Lending

10%
บริการทาง 

บัญชี/กฎหมาย
Accounting/ 
legal service

13%
ให้เช่า
(ที่ดิน/อาคาร)
Leasing
(land/building)

38%
อื่นๆ

Others

6%
บริการด้านการตลาด 

Marketing service

5.

2.

4.

1.

3.

กำรท�ำกิจกำรบริกำรทำงวิศวกรรม บัญชีสาม (9)
ธุรกิจบริกำรเป็นที่ปรึกษำโครงกำร
ให้กับภำครัฐ/รัฐวิสำหกิจ บัญชีสาม (21)
Engineering service List 3 (9) 
Project consulting service to governmental
bodies/state-owned enterprise List 3 (21) 

กำรท�ำกิจกำรนำยหน้ำ บัญชีสาม (11) 
กำรค้ำปลีก บัญชีสาม (14)
กำรค้ำส่ง บัญชีสาม (15)
Brokerage business List 3 (11)
Retail List 3 (14) 
Wholesale trade List 3 (15) 

บริกำรซ่อมแซมบ�ำรุงรักษำเครื่องจักร/เครื่องมือ
บัญชีสาม (21)
Machinery/equipment repair and 
maintenance service List 3 (21) 

บริกำรให้แก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม
บัญชีสาม (6), (7) และ (21) 
Services to affiliated and intra-group entities 
List 3 (6), (7) and (21)

บริกำรเป็นส�ำนักงำนผู้แทน/ภูมิภำค
บัญชีสาม (21)
Representative/regional office service
List 3 (21) 

9 
รำย
foreigners

3%

62 
รำย
foreigners

23%

16 
รำย
foreigners

6%

78 
รำย
foreigners

29%

24 
รำย
foreigners

9%
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1.1.2 5 อันดับประเทศที่คนต่างด้าวเข้ามาลงทุน
มากที่สุด ตามมาตรา 17

ในปี	 พ.ศ.	 2560	 ประเทศที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต

ให้ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 มากที่สุด	 5	 อันดับแรก	 ได้แก่	

ญี่ปุ่น	(ร้อยละ	37)	สิงคโปร์	(ร้อยละ	17)	เยอรมนี	(ร้อยละ	6)	

เนเธอร์แลนด์	(ร้อยละ	5)	และฮ่องกง	(ร้อยละ	5)	ทั้งนี้	ส�าหรับ

การอนุญาตในช่วงระยะเวลา	 18	 ปี	 (ปี	 พ.ศ.2543	 -	 2560)	

คนตา่งดา้วทีไ่ดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ	มากทีส่ดุ	3	อนัดบั	

ได้แก่	 ญี่ปุ่น	 (ร้อยละ	 39)	 สิงคโปร์	 (ร้อยละ	 15)	 และฮ่องกง	

(ร้อยละ	5)	ตามล�าดับ

1.1.2 Top 5 Countries Whose Nationals 
Investing in Thailand under Section 17

In	2017	the	top	5	foreign	countries	whose	nationals	

received	permission	to	do	business	in	Thailand	under	the	

Foreign	Business	Act	B.E.	2542	(1999)	are	Japan	(37%),	

Singapore	 (17%),	 Germany	 (6%),	 the	 Netherlands	 (5%),	

and	Hong	Kong	(5%)	and	the	top	3	of	the	last	18	years	

(2000	 –	 2017)	 are	 Japan	 (39%),	 Singapore	 (15%),	 and	

Hong	Kong	(5%).

3 อันดับแรกของปี พ.ศ. 2559
Top 3 of the year 2016

1.

2.

3.

4.

5.

เยอรมนี
Germany
15 ราย/entities

6%

ฮ่องกง
Hong Kong 
14 ราย/entities

5%

37%

17%

38%

14%

7%

ญี่ปุ่น
Japan101ราย

entities

สิงคโปร์
Singapore 47 ราย

entities

134 ราย
entities

50 ราย
entities

24 ราย
entities

3,227 ล ้านบาท
Million baht

391 ล ้านบาท
Million baht

401 ล ้านบาท
Million baht

ประเทศที่คนต่างด้าวเข้ามาลงทุนมากที่สุด 5 อันดับ ปี พ.ศ. 2560
Top 5 Countries Whose Nationals Investing in Thailand in 2017

เนเธอร์แลนด์
The Netherlands
14 ราย/entities

5%
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ปี 2560
Year 2017

ปี 2560
Year 2017

ต่ำงชำติ 270 รำย ลงทุนในไทยภำยใต้กฎหมำยต่ำงด้ำว  
เม็ดเงินลงทุน 7,303 ล้ำนบำท จ้ำงงำนคนไทย 6,832 คน  
และมีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี องค์ควำมรู้จำกผู้เข้ำมำลงทุน 
270 Foreigners invested THB 6,832 million in Thailand 
under the law on foreign business, employed 6,213 Thais and 
committed to transfer technology and know-hows.

บริกำรให้แก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม :
• บริการทางบัญชี/กฎหมาย
• ให้เช่าพื้นที่ + สาธารณูปโภค 

(ส�านักงาน/โรงงาน)
• รับจ้างผลิต 
 (2,883 ล้ำนบำท)
Services to affiliated/intra-group 
entities : 
• Accounting/legal service
• Leasing and service 

(office/factory)
• Make-to-order manufacturing
 (THB 2,883 million)

บริกำรส�ำนักงำนผู้แทน :
• หาแหล่งจัดซื้อสินค้า
• ให้ค�าแนะน�าและเผยแพร่ข้อมูลสินค้า
• รายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ 
 (88 ล้ำนบำท)
Services : 
• Materials sourcing and 

procurement 
• Providing advice and product 

information
• Business updates reporting 
 (THB 88 million)

บริกำรซ่อมแซมบ�ำรุงรักษำ :
• เครื่องจักรและอุปกรณ์ยานยนต์
• เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทิตย์
 (93 ล้ำนบำท)
Repair and  
maintenance service : 
• Machinery and auto parts
• Solar converter
 (THB 93 million) บริกำรทำงวิศวกรรม/เป็นที่ปรึกษำ

โครงกำรให้กับภำครัฐ/รัฐวิสำหกิจ :
• จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบ

สายส่งไฟฟ้าแรงสูง
• ออกแบบจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้าง

และติดตั้งแท่นหลุมผลิต
• จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบ

เครื่องจักรส�าหรับโครงการก่อสร้าง
สถานีรับ-จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว

 (320 ล้ำนบำท)
Engineering service/project 
consulting service to governmental 
agency/state-owned enterprise : 
• Supply, construction, installation, 

and commissioning of high-voltage 
transmission lines.

• Design, equipment supply, 
construction and installation of 
wellhead platform.

• Supply, construction, installation, 
and commissioning of machines 
used in LNG Receiving Terminal 
Construction Project.

 (THB 320 million)

กิจกำรนำยหน้ำ/ค้ำปลีก/
ค้ำส่ง : 
• ค้าปลีกอะไหล่และอุปกรณ์ของ

เครื่องจักร/แม่พิมพ์ผลิตชิ้นส่วน
พลาสติก/เครื่องสูบแรงดันสูง

• ค้าส่งแผงวงจรไฟฟ้า/เคมีภัณฑ์/
 (857 ล้ำนบำท)
Brokerage/retail/wholesale : 
• Acting as broker and agent to 

solicit business (shop proprietors) 
for currency converter service 
providers.

• Retail of machinery spare parts and 
equipment/molds for making of 
plastic products/high pressure pump

• Wholesale of circuit boards/
chemicals. 

 (THB 857 million)

บริกำรอื่น : 
 บริการจัดหาติดตั้งเครื่องจักร บริการ

ด้านคอมพิวเตอร์ บริกำรรับจ้ำง
ผลิต บริการให้เช่าที่ดินแก่บ.คู่ค้า/ 
บริการให้ค�าปรึกษาแนะน�า ส�ารวจขุด
เจาะปิโตรเลียม 

 (3,062 ล้ำนบำท)
Others : 
 Machinery supply and installation, 

computer service, make-to-order 
manufacturing, leasing out land 
to corporate trading partners/
consulting service, petroleum 
exploration and drilling 

 (THB 3,062 million) 

ตำ่งชำติ 270 รำย
เข ำ้มำลงทนุในธรุกจิ

270 foreigners investing 
in business:

7,303 ลำ้นบำท
Million baht

9%
24 รำย

foreigners

3%
9 รำย

foreigners

30%
81 รำย

foreigners

23%
62 รำย

foreigners

6%
16 รำย

foreigners

29%
78 รำย

foreigners
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ด้านยานยนต์/อากาศยาน :

•	การใช้เครื่องมือทดสอบ
ค่ามาตรฐานมลพิษและวัด
ประสิทธิภาพการท�างาน
เครื่องยนต์

•	ทักษะความรู้เกี่ยวกับการผลิต
และเทคโนโลยีการเคลือบผิวที่
ใช้ส�าหรับผลิตถุงลมนิรภัยของ
ยานยนต์

•	ระบบแผนที่	การอ่านแผนที่
ของเรดาร์ทุติยภูมิ	และเส้น
ทางการบิน

Automobile/aircraft : 

• How to use instruments for 
measuring pollution level 
and engine capacity.

• Skills and knowledge 
for the production and 
coating technology used in 
producing auto airbags.

• Navigation system, 
secondary radar with map 
reading function, flying 
routes

ด้านพลังงาน :

•	อุปกรณ์ก�ำเนิดพลังงำน
เลเซอร์ที่ส่งผ่ำนพลังงำนโดยใช้
เส้นใยแก้วน�ำแสงส�ำหรับเครื่อง
ตัด/เคลือบโลหะ

•	กำรวิเครำะห์	ออกแบบและ
ตรวจสอบระบบผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำนแสงอำทิตย์

•	 เทคนิคกำรใช้งำน	และกำรดูแล
ระบบควบคุมกำรท�ำงำนของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ ใน
กำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ	

Energy : 

• A laser generator with 
optic fibers used in a metal 
cutting/coating	machine.

• Analysis, design, and 
inspection of solar energy 
system.

• Techniques for use and 
maintenance of control 
systems of machines 
and instruments used in 
generating	electricity.	

ด้านการก่อสร้าง :

•	การก่อสร้างพื้นคอนกรีตชนิด
ต่างๆ	และการใช้เทคโนโลยี
ช่วยให้พื้นคอนกรีตตรงตาม
มาตรฐานสากล

•	วิศวกรรมรื้อถอนแท่นขุดเจาะ
น�้ามัน	(Decommissioning	
Engineering)	

•	ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรมการต่อเรือและ
ส�ารวจเรือ

Construction : 

•	Construction	of	different	
types	of	concrete	floor	
and	technology	to	ensure	
concrete	flooring	meets	
global	standards.

•	Decommissioning	
Engineering

•	Shipbuilding	and	ship	
survey	engineering	
technology

ด้าน ICT :

•	คุณสมบัติและวิธีการใช้
งานซอฟแวร์ที่ท�างานด้วย
เทคโนโลยี	Cloud	computing	

•	การท�างานและการพัฒนาเกม
ออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่	
(Smart	phone)	

•	การวิเคราะห์ชิ้นงานที่ออกแบบ
โดยใช้โปรแกรม	(Computer	
Aided	Engineering	:	CAE)

ICT :

•	 Properties	and	use	of	cloud	
computing-based	software

•	Development	of	online	
games	on	Smartphone	and	
how	it	works

•	Analysis	of	parts	designed	
by	Computer	Aided	
Engineering	(CAE)	program.

การถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้จากผู้เข้ามาลงทุน
Transfer of Technology and Know-Hows from Investors
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1.2. การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวตามมาตรา 12

ในปี	 พ.ศ.	 2560	 มีคนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรอง 

การประกอบธุรกิจ	ตามมาตรา	12	จ�านวน	453	ราย	เป็นกรณี

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 

การลงทุน	 จ�านวน	 437	 ราย	 และกรณีได้รับอนุญาต 

ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 

จ�านวน	16	ราย

1.2.1 ประเภทธุรกิจท่ีคนต่างด้าวได้รับหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา 12

ในปี	 พ.ศ.	 2560	 ประเภทธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับ

หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ	 5	 อันดับแรก	 ซึ่งเป็นธุรกิจ

ตามบัญชีสาม	คือ	1)	ค้าส่ง	155	ราย	2)	บริการให้แก่บริษัท

ในเครือ/ในกลุ่ม(ROH/IHQ/ITC/ก�ากับดูแลบริษัทในเครือ)	

90	 ราย	 3)	 บริการด้านคอมพิวเตอร์	 (เช่น	 ออกแบบพัฒนา

ซอฟแวร์/	 กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)	 79	 ราย	 4)	 บริการ

รับจ้างผลิต	 (เช่น	 แม่พิมพ์	 ชิ้นส่วนยานยนต์)	 57	 ราย	 และ	 

5)	บริการทางวิศวกรรม	25	ราย

1.2. Issuance of Foreign Business Certificates 
under Section 12

In	2017	a	total	of	453	foreigners	have	been	awarded	

Foreign	Business	Certificates	under	Section	12.	Out	of	this	

number,	437	 foreigners	 received	certificates	pursuant	 to	

privilege provisions under the law on investment promotion 

and	16	foreigners	were	granted	by	means	of	the	law	on	

the	Industrial	Estate	Authority	Of	Thailand.

1.2.1 Business Categories for which Foreign 
Business Certificates are Issued under Section 12

In	 2017	 top	 5	 business	 categories	 (List	 3)	 for	

which	 certificates	 have	 been	 issued	 to	 foreigners	 are	 

1)	wholesale	trade:	155	foreigners,	2)	service	provided	to	

the	affiliated	or	intra-group	entities	(ROH/IHQ/ITC/regulating	

its	own	affiliates):	90	foreigners,	3)	computer	service	(e.g.	

software	 design	 and	 development/e-Commerce):	 79	

foreigners,	 4)	 make-to-order	 manufacturing	 (e.g.	 molds,	

auto	parts):	57	foreigners,	and	5)	engineering	service:	25	

foreigners.

การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 12 ปี พ.ศ. 2560 
Issuance of Foreign Business Certificates under Section 12 in 2017
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-16%
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541
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1.2.2 5 อันดับของประเทศที่คนต่างด้าวเข้ามา
ลงทุนมากที่สุดตามมาตรา 12

ในปี	 พ.ศ.	 2560	 ประเทศที่คนต่างด้าวได้รับหนังสือ

รับรองการประกอบธุรกิจ	 กรณีได้รับการส่งเสริมการลงทุน	

มากทีส่ดุ	5	อนัดบั	ไดแ้ก	่ญีปุ่น่	(รอ้ยละ	45)	สงิคโปร	์(รอ้ยละ	12)	

ฮอ่งกง	(รอ้ยละ	5)	เนเธอรแ์ลนด	์(รอ้ยละ	4)	และจนี	(รอ้ยละ	4)	

ทัง้นี	้ในชว่งระยะเวลา	18	ป	ี(ป	ีพ.ศ.	2543	-	2560)	คนตา่งดา้ว

ที่ได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจมากที่สุด	 3	 อันดับ	

ได้แก่	ญี่ปุ่น	 (ร้อยละ	49)	สิงคโปร์	 (ร้อยละ	12)	และเยอรมนี	

(ร้อยละ	4)	ตามล�าดับ

1.2.2 Top 5 Countries with Highest Number 
of Investors in Thailand under Section 12

In	2017	the	top	5	foreign	countries	whose	nationals	

received	Foreign	Business	Certificates	under	the	investment	

promotion	 scheme	 are	 Japan	 (45%),	 Singapore	 (12%),	

Hong	Kong	(5%),	 the	Netherlands	(4%),	and	China	(4%)	

and	the	top	3	of	the	last	18	years	(2000	–	2017)	are	Japan	

(49%),	Singapore	(12%),	and	Germany	(4%).

ธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา 12 มากที่สุด  
5 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2560
Top 5 Business Categories for which Foreign Business Certificates are issued in 2017
under Section 12

5.

4.

3.

2.

1.

5.

2.

4.

1.

3.

กำรท�ำกิจกำรบริกำรทำงวิศวกรรม
บัญชีสาม (9)
Engineering service business
List 3 (9)

บริกำรให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม
บัญชีสาม (21)
(ROH/ IHQ/ITC/ก�ากับดูแลบริษัทในเครือ)
Services to affiliated/intra-group entities
List 3 (21)
(ROH/IHQ/ITC/regulating its own affiliates)

บริกำรรับจ้ำงผลิต (แม่พิมพ์/ชิ้นส่วนยานยนต์)
บัญชีสาม (21)
Make-to-order manufacturing
(molds/auto parts) List 3 (21) 

กำรค้ำส่ง บัญชีสาม (15)
Wholesale List 3 (15)

บริกำรด้ำนคอมพิวเตอร์ บัญชีสาม (21)
(ออกแบบพัฒนาซอฟแวร์/พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
Computer service List 3 (21)
(software design and development/e-Commerce)

25
รำย
foreigners

6%

90
รำย
foreigners

20%

57
รำย
foreigners

13%

155
รำย
foreigners

34%

79
รำย
foreigners

17%

ทั้งนี้	 การท�าธุรกิจอื่น	 47	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	 10	 

อาทิ	การผลิตเครื่องทอง	 (บัญชีสอง	หมวดสอง	 (5))	การผลิต

ไม้อัด	 (บัญชีสาม	 (4))	 การท�ากิจการโฆษณา	 (บัญชีสาม	 (16))	

การท�ากิจการโรงแรม	(บัญชีสาม	(17))	และการท�ากิจการเพาะ

ขยายพันธุ์พืช	 (บัญชีสาม	 (20))	 บริการให้ค�าปรึกษาแนะน�า	

(บัญชีสาม	(21)	เป็นต้น

A	 total	 of	 47	 foreigners	 representing	 10	 percent	

is	granted	business	certificates	 to	do	 ‘other	businesses’	

which	include	production	of	goldware	(List	2,	Chapter	2	(5)),	

production	of	plywood	(List	3	(4)),	advertising	business	(List	

3	(16)),	hotel	business	(List	3	(17)),	plant	cultivation	(List	3	

(20)),	consulting	service	(List	3	(21)),	and	more.
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1.

2.

3.

4.

5.

เนเธอร์แลนด์
The Netherlands
17 ราย/entities

4%

จีน
China
16 ราย/entities

4%

ฮ่องกง
Hong Kong 
21 ราย/entities

5%

45%

12%

ญี่ปุ่น
Japan 202 ราย

entities

สิงคโปร์
Singapore 53 ราย

entities 3 อันดับแรกของปี พ.ศ. 2559
Top 3 of the year 2016

49%

14%

4%

265 ราย
entities

77 ราย
entities

22 ราย
entities

ประเทศที่คนต่างด้าวเข้ามาลงทุนมากที่สุด 5 อันดับ ปี พ.ศ. 2560
Top 5 Countries Whose Nationals Investing in Thailand in 2017

1.3 การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวตามมาตรา 11

ในปี	 พ.ศ.	 2560	 มีคนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรอง

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 ซ่ึงเป็นการใช้สิทธิตามสนธิ

สัญญาทางไมตรีและสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับ

สหรัฐอเมริกาทั้งหมด	จ�านวน	104	ราย	โดยยังไม่มีคนต่างด้าว

มาใช้สิทธิตามความตกลงด้านการค้าบริการ	 (AFAS)	 และ 

ความตกลงการลงทุนอาเซียน	(ACIA)	แต่อย่างใด

1.3 Issuance of Foreign Business Certificates 
under Section 11

In	2017	there	are	104	foreigners	receiving	Foreign	

Business	Certificates	 issued	under	privilege	provisions	of	

Treaty	of	Amity	and	Economic	Relations	between	Thailand	

and	 the	United	States	of	America.	There	have	been	no	

foreigners	applying	for	certificate	based	on	their	rights	under	

the	ASEAN	Framework	Agreement	on	Services	(AFAS)	or	

ASEAN	Comprehensive	Investment	Agreement	(ACIA).

การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 11 ปี พ.ศ. 2560 
Issuance of Foreign Business Certificates under Section 11 in 2017
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1.3.1 ประเภทธุรกิจท่ีคนต่างด้าวได้รับหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา 11

ในป	ีพ.ศ.	2560	ประเภทธรุกจิทีค่นตา่งด้าวไดร้บัหนงัสอื

รบัรองการประกอบธรุกจิ	5	อนัดบัแรก	โดยเปน็ธรุกจิตามบญัชี

สาม	คอื	1)	นายหนา้ตวัแทน	การคา้ปลกี	และการคา้สง่	46	ราย	

2)	บริการให้ค�าปรึกษาแนะน�า	18	ราย	3)	การขายอาหารและ

เครื่องดื่ม	7	ราย	4)	บริการทางวิศวกรรม/การก่อสร้าง	4	ราย	

และ	5)	บริการทางบัญชี	4	ราย

1.3.1 Business Categories for which Foreign 
Business Certificates are Issued under Section 11

In	 2017	 top	 5	 business	 categories	 (List	 3)	 for	

which	 certificates	 have	 been	 issued	 to	 foreigners	 are	 

1)	brokerage/agency,	retail	and	wholesale:	46	foreigners,	

2)	consulting	service:	18	foreigners,	3)	sales	of	food	and	 

drinks:	 7	 foreigners,	 4)	 engineering	 service/construction:	 

4	foreigners,	and	5)	accounting	service:	4	foreigners.

ธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา 11 มากที่สุด  
5 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2560
Top 5 Business Categories for which Foreign Business Certificates are issued in 2017  
under Section 11 

5.

4.

3.

2.

1.

5.

1.

4.

3.

กำรท�ำกิจกำรบริกำรทำงบัญชี 
(บัญชีสาม (6) 
Accounting service 
(List 3 (6) 

นำยหน้ำตัวแทน บัญชีสาม (11)
กำรค้ำปลีก บัญชีสาม (14) 
กำรค้ำส่ง บัญชีสาม (15)
Brokerage, agency List 3 (11)
Retail List 3 (14) 
Wholesale List 3 (15)

บริกำรทำงวิศวกรรม บัญชีสาม (9)
กำรก่อสร้ำง บัญชีสาม (10)
Engineering service List 3 (9)
Construction List 3 (10)

กำรขำยอำหำรและเครื่องดื่ม
บัญชีสาม (19)
Sales of food and drinks
List 3 (21)

4 
รำย
foreigners

4%

46 
รำย
foreigners

44%

4 
รำย
foreigners

4%

7 
รำย
foreigners

7%

ทั้งนี้	การท�าธุรกิจบริการอื่น	25	ราย	คิดเป็นร้อยละ	24	

อาทิ	บริการทางการเงิน	(3	ราย)	บริการให้เช่าอาคาร	(2	ราย)	

บริการรับจ้างผลิต	(1	ราย)	เป็นต้น

A	 total	 of	 25	 foreigners	 representing	 24	 percent	

is	granted	business	certificates	 to	do	 ‘other	businesses’	

which	 include	 financial	 service	 (3	 foreigners),	 building	

leasing	 (2	 foreigners),	 make-to-order	 manufacturing	 

(1	foreigner),	and	more.

2. บริกำรให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำ 
บัญชีสาม (21)
Consulting service
List 3 (21)

18 
รำย
foreigners

17%
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1.3.2 อนัดับของประเทศทีค่นต่างด้าวเข้ามาลงทนุ
มากที่สุดตามมาตรา 11

ในปี	 พ.ศ.	 2560	 ประเทศที่คนต่างด้าวได้รับหนังสือ

รับรองการประกอบธุรกิจทั้งหมด	 ได้แก่	 สหรัฐอเมริกา	

ซึ่งเป็นกรณีได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาทางไมตรีและสัมพันธ์

ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา	 (Treaty	of	Amity)	

ทั้งนี้	ในช่วงระยะเวลา	18	ปี	(ปี	พ.ศ.	2543	-	2560)	มีการใช้

สิทธิตามพันธกรณีและความตกลงระหว่างประเทศ	 อันได้แก่	

สนธิสัญญาทางไมตรีและสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย

กับสหรัฐอเมริกา	 โดยคนต่างด้าวสหรัฐอเมริกาในสัดส่วน 

ร้อยละ	 99.7	 ความตกลงการค้าเสรีไทย–ออสเตรเลีย	 

โดยคนต่างด้าวออสเตรเลียในสัดส่วนร้อยละ	 0.1	 และ 

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย–ญี่ปุ่น	 ซึ่งเป็นคนต่างด้าว

ญี่ปุ่นในสัดส่วนร้อยละ	0.2

1.3.2 Country with Highest Number of 
Investors in Thailand under Section 11

In	2017	the	only	country	whose	nationals	received	

Foreign	Business	Certificates	under	Section	11	is	the	United	

States	 of	 America	 and	 the	 privilege	 exercised	 by	 these	

US	persons	is	stipulated	in	Treaty	of	Amity	and	Economic	

Relations	 between	 Thailand	 and	 the	 United	 States	 of	

America.	During	the	past	18	years	(2000	-	2017),	treaties	

and	 international	 agreements	 under	 which	 the	 foreign	

contracting	parties	have	exercised	their	privileges	are	as	

follows:-	Treaty	of	Amity	and	Economic	Relations	between	

Thailand	and	the	United	States	of	America	(99.7%	of	total	

foreigners);	 Thailand	 -	 Australia	 Free	 Trade	 Agreement	

(0.1%),	 and	 Japan	 -	 Thailand	 Economic	 Partnership	

Agreement	(0.2%).

กำรออกหนังสือรับรอง ม.11
ของปี พ.ศ. 2559

Certificates (Mor.11) issued in 2016

98%

2%

62 ราย
entities

1 ราย
entity 

ประเทศที่คนต่างด้าวเข้ามาลงทุนมากที่สุด ปี พ.ศ. 2560
Country with highest number of investors in Thailand in 2017

1.

100%

สหรัฐอเมริกา
The United Statesof America 104 ราย

entities
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จ�านวนเงินลงทุนที่คนต่างด้าวน�าเข้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 
Amount of Capital that Foreign Entities Brought into Thailand in 2017
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Down from 2016
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หมายเหต	ุกฎกระทรวงก�าหนดทนุขัน้ต่�าและระยะเวลา

ในการน�าสง่ทนุขัน้ต่�า	ไดเ้ริม่ใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัที	่30	ตลุาคม	2545	

ท�าให้	 คนต่างด้าวต้องน�าเงินลงทุน	 (เงินทุนขั้นต่�า)	 เข้ามาใช้

เริ่มต้นในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี	2546

Remark:	 According	 to	 the	Ministerial	 Regulation,	

effective	on	October	30,	2002,	prescribing	the	minimum	

capital	to	be	remitted	within	the	designated	period	of	time,	

every	foreign	entity	has	been	required	to	bring	in	to	Thailand	

their	capital	necessary	for	starting	the	permitted	business	

(minimum	capital)	since	2003.

2. จ�านวนเงนิลงทนุทีค่นต่างด้าวใช้เริม่ต้นประกอบ
ธุรกิจ และจ�านวนการจ้างงานคนไทย

ในปี	 พ.ศ.	 2560	 มีจ�านวนเงินลงทุนที่คนต่างด้าว 

น�าเข้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย	จ�านวนทั้งสิ้น	 

7,303	ล้านบาท	ทั้งนี้	ในปี	2557	มีการน�าเงินมาลงทุนเข้ามา

ใช้ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยจ�านวนมาก	 เนื่องจาก

มีการอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์	 

จ�านวน	2	ราย	ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง

2. Foreigners’ Investment Capital to Start Business 
in Thailand and Employment of Thai Labor

In	2017	the	total	amount	of	capital	the	foreigners	

brought	into	Thailand	for	their	business	operation	is	THB	

7,303	million.	 In	2014	 two	 foreign	entities	were	granted	

permission	to	engage	in	commercial	banking	businesses	

usually	involved	with	a	vast	capital	investment.	So,	it	explains	

why	the	year	2014	has	seen	a	palpable	surge	in	inflow	of	

investment	capital	into	Thailand.
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3 อันดับแรกของปี พ.ศ. 2559
Top 3 of the year 2016

1.

2.

3.

4.

5.

เนเธอร์แลนด์
The Netherlands
410
ล้านบาท/Million baht

6%

จีน/China
267
ล้านบาท/Million baht

4%

ฮ่องกง
Hong Kong 
352
ล้านบาท/Million baht

5%

31%

43%

10%

6%

ญี่ปุ่น
Japan

2,258 ล ้านบาท
Million baht

38%

สิงคโปร์
Singapore

2,763 ล ้านบาท
Million baht

3,227 ลา้นบาท
Million baht

754 ลา้นบาท
Million baht

428 ลา้นบาท
Million baht

ประเทศที่คนต่างด้าวลงทุนมากที่สุด 5 อันดับ ปี พ.ศ. 2560
Top 5 Foreign Countries with Highest Investment in 2017

2.1 5 อันดับของประเทศที่คนต่างด้าวลงทุน
มากที่สุด

ในปี	 พ.ศ.	 2560	 ประเทศท่ีมีมูลค่าการลงทุนใน

ประเทศไทย	มากทีส่ดุ	5	อนัดบัแรก	ไดแ้ก	่สงิคโปร	์(รอ้ยละ	38)	

ญี่ปุ่น	(ร้อยละ	31)	เนเธอร์แลนด์	(ร้อยละ	6)	ฮ่องกง	(ร้อยละ	5)	

และจีน	(ร้อยละ	4)	ทั้งนี้	ส�าหรับการอนุญาตในช่วงระยะเวลา	

18	ปี	(ปี	พ.ศ.	2543	–	2560)	คนต่างด้าวที่ลงทุนประกอบธุรกิจ

ในประเทศไทยมากที่สุด	 3	 อันดับ	 ได้แก่	ญี่ปุ่น	 (ร้อยละ	 43)	

สหราชอาณาจักร	 (ร้อยละ	10)	และเนเธอร์แลนด์	 (ร้อยละ	6)	

ตามล�าดับ

2.2 จ�านวนการจ้างงานคนไทย

ในปี	 พ.ศ.	 2560	 คนไทยได้รับการจ้างงานในแต่ละ

ประเภทธุรกิจ	 ซึ่งเป็นธุรกิจตามบัญชีสาม	 5	 อันดับแรก	 ดังนี้	

1)	การท�าธรุกจิบรกิารใหแ้กบ่ริษทัในเครอืในกลุม่	มกีารจา้งงาน	

1,488	 คน	 2)	 การท�าธุรกิจบริการเป็นศูนย์ออกก�าลังกาย	 

มีการจ้างงาน	 1,372	 คน	 3)	 การท�ากิจการนายหน้าตัวแทน	

การคา้ปลกี	และการคา้สง่	มกีารจา้งงาน	863	คน	4)	การท�าธุรกจิ

บริการออกแบบ	 จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์	 มีการจ้างงาน	 

323	 คนและ	 5)	 การท�าธุรกิจบริการวิจัยและพัฒนาสินค้า	 

มีการจ้างงาน	262	คน

2.1 Top 5 Countries with highest investment 
capital in Thailand

In	2017	the	top	5	countries	with	highest	amount	of	

capital	 invested	 in	Thailand	are	Singapore	 (38%),	 Japan	

(31%),	the	Netherlands	(6%),	Hong	Kong	(5%)	and	China	

(4%)	and	the	top	3	of	the	last	18	years	(2000	–	2017)	are	

Japan	(43%),	the	UK	(10%),	and	the	Netherlands	(6%).

2.2 Employment of Thai Labor

In	 2017,	 top	 5	 business	 categories	 in	 List	 3	

presenting	the	largest	number	of	Thai	workers	employed	

by	foreigners	are	:	1)	Services	provided	to	its	own	affiliated	

and	intra-group	entities:	1,488	Thai	employees,	2)	Fitness	

center	 :	 1,372	 Thai	 employees,	 3)	 Brokerage/anenc,	

retail	and	wholesale	:	863	Thai	employees,	4)	Design	and	

machinery	supply	:	323	Thai	employees,	and	5)	Research	

and	development	service	:	262	Thai	employees.
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จ�านวนการจ้างงานคนไทยในแต่ละประเภทธุรกิจ ปี พ.ศ. 2560 
Number of Thai Employees in Each Business Category in 2017

5.

4.

3.

2.

1.

18%
ให้ค�าปรึกษาแนะน�า
Consulting

10%
รับจ้างผลิต
Make-to-order

6%
ให้กู้ยืมเงิน 
Lending

42%
บริการทางบัญชี

Accounting service

20%
อื่นๆ

Others

4%
สนับสนุนบุคลากร
ของบริษัท 
Supporting employees

1. บริกำรให้แก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม
บัญชีสาม (21)
Services provided to its own affiliated/ 
intra-group entities List 3 (21) 

4. บริกำออกแบบ จัดหำเครื่องจักรและอุปกรณ์
บัญชีสาม (21)
Design and machinery supply
List 3 (21)

323 
คน
employees

5%

3. กำรท�ำกิจกำรนำยหน้ำ บัญชีสาม (11) 
กำรค้ำปลีก บัญชีสาม (14)
กำรค้ำส่ง บัญชีสาม (15)
Brokerage List 3 (11) 
Retail List 3 (14) 
Wholesale List 3 (15)

863 
คน
employees

13%

5. บริกำรวิจัยและพัฒนำสินค้ำ
บัญชีสาม (21)
Research and development service
List 3 (21) 

262 
คน
employees

4%

1,488 
คน
employees

22%

2. บริกำรเป็นศูนย์ออกก�ำลังกำย
บัญชีสาม (21)
Fitness center
List 3 (21) 

1,372
คน
employees

20%

ทั้งนี้	การท�าธุรกิจบริการอื่น	มีการจ้างงาน	2,524	คน	 

คิดเป็นร้อยละ	 36	 อาทิ	 บริการรับจ้างผลิตสินค้า	 บริการ

ตดิตัง้	ซอ่มแซมและบ�ารงุรกัษาสนิคา้	บรกิารขดุเจาะปโิตรเลยีม	

เป็นต้น

A	total	of	2,524	Thai	workers	employed	by	foreigners	

representing	36	percent	 is	 granted	business	Certificates	

to	 do	 “other	 businesses”	 which	 include	make-to-order	

manufacturing,	installation,	repair	and	maintainance	service,	

petroleum	exploration	and	drilling	service.
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บทที่ 3 Chapter 3
การทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ประจ�าปี พ.ศ. 2560
Revision of Business Lists Annexed to the Foreign Business Act, 
B.E. 2542 (1999)

1. กฎกระทรวงฉบับใหม่ ก�าหนดธุรกิจบริการที่ไม่
ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ในปี  พ.ศ.  2560 	 กระทรวงพาณิชย์ 	 ได้ออก

กฎกระทรวงฉบับใหม่	 ก�าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขอ

อนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 เพ่ือให้สอดคล้องกับ

ลักษณะการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน	 ซ่ึงเป็นธุรกิจที่คนไทย 

มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว	

และเป็นการลดความซ้�าซ้อนในการก�ากับดูแลของภาครัฐ	 

ในขณะเดียวกันก็ลดภาระของภาคเอกชน	อันเป็นการลดภาระ

ค่าใช้จ่าย	 ลดระยะเวลา	 และลดความยุ่งยากซับซ้อนในการ 

ขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงาน	 ซ่ึงมีผลตั้งแต่ 

วันที่	 9	 มิถุนายน	 2560	 ให้นักธุรกิจต่างชาติไม่ต้องมา 

ขออนญุาตประกอบธุรกจิอกีตอ่ไป	อนัจะเปน็การดงึทนุตา่งชาติ

เข้าไทยเพิ่มขึ้น	 และเพิ่มการอ�านวยความสะดวกแก่นักธุรกิจ

ต่างชาติ	 สร้างสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับ

การธนาคาร	 และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและปรับปรุง

โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	

ส�าหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวไม่ต้องขออนุญาตในการ

ประกอบธุรกิจอีกต่อไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว	 มีจ�านวน	

19	ธุรกิจ	ได้แก่	

(1)	 ธุรกิจสถาบันการเงิน	 ธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่องหรือ

จ�าเป็นต่อการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน	

ธุรกิจอื่นของสถาบันการเงิน	 และธุรกิจของบริษัท 

ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน	 ทั้งนี้	 

ตามกฎหมายว่าด้วยธรุกิจสถาบันการเงนิ	(14	ธรุกจิ)	

เช่น	 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์	 การเป็นตัวแทนของ

สถาบันการเงิน	 การให้บริการการบริหารจัดการ

เงินสด	 การรับซ้ือหรือรับโอนลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม	

การประกอบธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน	 การน�า

อสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่า	 การให้เช่าซ้ือและการ

ให้เช่าแบบลิสซิ่ง	เป็นต้น	

1. New Ministerial Regulation Prescribing 
Service Businesses which do not require a Foreign 
Business Permission

In 2017	 the	Ministry	 of	 Commerce	 issued	 a	 new	
ministerial	 regulation	 to	prescribe	particular	 service	business	
categories,	in	addition	to	the	existing	ones,	no	longer	requiring	
any	 application	 for	 foreign	 business	 permission	 to	make	 it	
resonate	well	with	the	current	business	setting,	less	redundant	
for	the	authorities	in	regulating	foreign	business	activities,	and	less	
demanding	to	commercial	players	in	the	private	sector	in	terms	of	
cost,	time,	and	complication	of	the	bureaucratic	process	which,	
in	general,	involves	too	many	regulatory	divisions/agencies.	It	
is	 important	 to	 note	 that	 these	 liberated	 service	 categories	
are	the	business	segment	that	Thai	business	operators	have	
already	acquired	competence	and	capacity	to	compete	with	
the	foreigners.	Becoming	effective	on	June	9,	2017,	the	new	
ministerial	regulation	will	enable	foreigners	to	start	business	of	
the	 liberated	categories	 just	 like	Thai	nationals,	presenting	a	
good	opportunity	to	lure	even	more	offshore	investment,	ease	
business	starting	requirements	on	foreigners,	and	create	positive	
environment	for	business	related	to	banking	as	well	as	for	the	
development	and	upgrade	of	Thailand’s	infrastructure.

There	are	19	business	categories	being	liberated	for	
foreigners	pursuant	to	the	aforesaid	ministerial	regulation	
as	follows.

1)	 financial	institution	business,	businesses	incidental	
to	or	necessary	 for	 the	operation	of	a	financial	
institution	 business	 and	 the	 businesses	 of	
companies	 in	 the	 financial	 group	 of	 a	 financial	
institution	pursuant	to	the	law	on	financial	institutions	
(14	business	categories)	e.g.	commercial	banking	
business,	 financial	 institution	 agent,	 financing	
service,	purchase	or	assignment	of	 loan	debts,	
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private	sector	repurchase,	leasing	of	immovable	
property,	hire	purchase	and	leasing,	etc.

2)	 asset	management	business	under	the	law	on	
asset	management	company

3)	 a	representative	office	of	foreign	juristic	person	in	
international	trade	service	pursuant	to	the	Rules	of	
the	Prime	Minister’s	Office	on	Establishment	of	Visa	
and	Work	Permit	Service	Center	B.E.	2540	(1997)

4)	 a	 regional	 office	 of	 foreign	 juristic	 person	 in	
international	trade	service	pursuant	to	the	Rules	of	
the	Prime	Minister’s	Office	on	Establishment	of	Visa	
and	Work	Permit	Service	Center	B.E.	2540	(1997)

5)	 a	service	business	to	which	a	government	agency	
under	the	law	on	budgetary	procedures	is	a	party

6)	 a	service	business	to	which	a	state	enterprise	
under	the	law	on	budgetary	procedures	is	a	party

First	thing	catching	attention	is	that	all	of	the	above	
are	in	the	service	sector.	Take,	for	example,	the	businesses	
incidental	to	or	necessary	for	the	operation	of	a	financial	
institution	 business	 to	 which	 foreigners’	 easier	 access	
will	 likely	 to	 spur	 desirable,	 healthy	 competition	 within	
commercial	banking	industry	-	it’s	the	activities	typical	to	
any	commercial	banks	-	and	the	advantage	of	enhanced	
competition	 is	the	 improvement	of	efficiency	and	service	
quality	of	the	overall	banking	sector	as	well	as,	in	the	end,	
the	 country’s	 investment	 outlook	 in	 the	 long	 term.	With	
respect	to	the	other	business	category	–	a	representative	
office	and	a	regional	office	of	any	juristic	person	based	or	
incorporated	abroad,	one	of	its	primary	functions	involves	the	
sourcing	of	products/services	in	Thailand	for	its	head	office,	
presenting	a	good	opportunity	for	Thailand	to	become	a	hub	
for	exporting	Thai	products	and	services	to	other	countries	
worldwide.	And,	the	last	category	to	mention	here	is	the	
service	business	that	a	foreigner	must	sign	contract	with	
any	governmental	body	or	state-owned	enterprise	in	order	
to	operate	its	business.	This	business	sector	mostly	involves	
basic	 infrastructure	 crucial	 to	 the	 country’s	 economic	
development	progress	e.g.	rail	system,	electric	train,	airport,	
petroleum	drilling,	etc.	and	is	pivotal	to	supporting	many	
of	the	government’s	projects	e.g.	projects	for	high	speed	
trains,	double-track	rail	system,	development	of	U-Tapao	
Airport,	development	of	Sattahip	Port,	inter-city	rail	network,	
petroleum	exploration	and	drilling	in	the	Gulf	of	Thailand.

(2)	 ธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วย

บริษัทบริหารสินทรัพย์

(3)	 ธุรกิจบริการเป็นส�านักงานผู้แทนของนิติบุคคล

ต่างประเทศในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ	 

ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้ง

ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�างาน	พ.ศ.	2540

(4)	 ธุรกิจบริการเป็นส�านักงานภูมิภาคของนิติบุคคล

ต่างประเทศในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ	 

ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้ง

ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�างาน	พ.ศ.	2540

(5)	 ธุรกิจบริการที่มีส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย

วิธีการงบประมาณเป็นคู่สัญญา

(6)	 ธุรกิจบริการที่มีรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย

วิธีการงบประมาณเป็นคู่สัญญา

ทั้งนี้	 จะเห็นได้ว่าเป็นธุรกิจบริการ	 ทั้งธุรกิจบริการ 

ที่ เกี่ยวเ น่ืองกับสถาบันการเงิน	 ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริม 

การแข่งขันในภาคธุรกิจบริการธนาคารพาณิชย์มากขึ้น	 

และเป็นกิจกรรมที่ธนาคารพาณิชย์ต้องด�าเนินการอยู่แล้ว	

จะท�าให้เกิดการแข่งขันด้านพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพ

การใหบ้ริการ	สง่ผลดตีอ่ภาคการลงทนุของประเทศในระยะยาว	

ส่วนธุรกิจบริการเป็นส�านักงานผู้แทนและส�านักงานภูมิภาค

ของนิติบุคคลต่างประเทศ	 ซึ่งเป็นการให้บริการแก่ส�านักงาน

ใหญ่ที่ต้ังอยู่ในต่างประเทศ	 ในการหาแหล่งจัดซ้ือสินค้าหรือ

บริการในประเทศไทย	 จึงเป็นโอกาสให้ไทยเป็นศูนย์กลาง

ในการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ	 ส�าหรับธุรกิจบริการ 

ที่คนต่างด้าวเป็นคู่สัญญากับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ	 

จะเป็นธุรกิจการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน

ส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	 เช่น	 ทางรถไฟ	

รถไฟฟ้า	 สนามบิน	 การขุดเจาะปิโตรเลียม	 เป็นต้น	 ซึ่งเป็น

ธุรกิจบริการที่มีความส�าคัญส�าหรับการสนับสนุนโครงการของ

รัฐบาล	 อาทิ	 โครงการรถไฟความเร็วสูง	 โครงการรถไฟทางคู่	 

โครงการพฒันาสนามบนิอูต่ะเภา	โครงการพฒันาท่าเรอืสตัหบี	

โครงการรถไฟฟ้าเชือ่มเมือง	โครงการส�ารวจและผลติปโิตรเลยีม

ในอ่าวไทย
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บริกำร
ส�ำนักงำนผู้แทน

ของนิติบุคคลต่างประเทศใน
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

Representative office
of foreign juristic person in 
international trade service

บริกำร
ที่มีส่วนรำชกำร
เป็นคู่สัญญา

Service business  
to which a government 
agency

บริกำร
ที่มีส่วนรัฐวสิำหกจิ
เป็นคู่สัญญา

Service business  
to which a state-owned 
enterprise

สถำบันกำรเงิน
(14 ธุรกิจ)

Financial institution
(14 categories)

บริหำรสินทรัพย์
Asset management

บริกำร
ส�ำนักงำนภูมิภำค

ของนิติบุคคลต่างประเทศใน
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

Regional office
of foreign juristic person in 
international trade service

ลดระยะเวลำค่ำใช้จ่ำย 
กำรจัดตั้งธุรกิจ

Time and cost saving 
in setting up new 

business

ลดขั้นตอน
กำรขออนุญำต
จำกหน่วยงำนรัฐ

Streamlined 
bureaucratic 

licensing process

ธุรกิจคล่องตัวเปิดเสรี
ให้นักลงทุนต่ำงชำติ
More liberalized 

business environment 
appealing to foreign 

investors

สร้ำงโอกำสส่ง
ออกสินค้ำ/พัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน

Broadened 
opportunity for 

export/infrastructure 
improvement
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2. แผนการทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติฯ

โดยทีพ่ระราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว	

พ.ศ.	 2542	 มาตรา	 9	 วรรคสอง	 ก�าหนดให้คณะกรรมการ 

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พิจารณาทบทวนประเภท

ธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติอย่างน้อยครั้งหนึ่ง	 

ในทุกรอบระยะเวลาหน่ึงปี	 แล้วท�าความเห็นเสนอรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพาณิชย์	 ซ่ึงคณะกรรมการฯ	 ได้แต่งตั้ง 

คณะอนกุรรมการพจิารณาทบทวนประเภทธรุกิจตามบญัชีทา้ย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	

ขึ้นเพ่ือด�าเนินการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชี 

ท้ายพระราชบัญญัติฯ	 ให้เหมาะสมกับสภาพการค้าการลงทุน

และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้	 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ได้ให้ความส�าคัญกับการทบทวนธุรกิจบัญชีสาม	 ในประเภท

กลุ่มธุรกิจ	4	กลุ่ม	คือ

(1)	 กลุ่มที่	 1	 ธุรกิจที่จ�ากัดการให้บริการและไม่มี

ผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย	

(2)	 กลุ่มที่	 2	 ธุรกิจท่ีต่างชาติสนใจมาลงทุน	 และ

เป็นธุรกิจท่ีมีความอ่อนไหวและส�าคัญต่อระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ	แต่ยังไม่มีความชัดเจนเรื่อง

ความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย	

(3)	 กลุ่มที่	3	ธุรกิจที่ไทยมีพันธกรณีภายใต้ความตกลง

ระหว่างประเทศ	

(4)	 กลุ่มที่	 4	ธุรกิจที่มีบทบาทในการพัฒนาสมรรถนะ 

ทางเศรษฐกิจของประเทศ	 เช่น	 ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กบัการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยีการ

สือ่สารของประเทศ	ธรุกจิทีร่องรบั	Digital	Economy	

ธุรกิจที่รองรับอุตสาหกรรม	S-curve	และนโยบาย	

Thailand	4.0

โดยจะมี ข้อมูลผลการศึกษาประเภทธุ รกิจของ

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย	 (TDRI)	 เกี่ยวกับ

โครงสร้างและสภาพการประกอบธุรกิจ	ศักยภาพและขีดความ

สามารถของผู้ประกอบการไทย	และผลดีผลเสียของการเข้ามา

ประกอบธุรกิจของคนต่างชาติมาประกอบการพิจารณาด้วย	

เพื่อให้การทบทวนธุรกิจบัญชีท้ายมีความทันสมัยและเหมาะ

กับสภาวะการค้าการลงทุนของประเทศ

2. Planning for the Revision of Business Lists 
Annexed to the Act

According	 to	 paragraph	 two,	 Section	 9	 of	 the	

Foreign	 Business	 Act	 B.E.	 2542	 (1999),	 the	 Foreign	

Business	Commission	 is	 required	to	revise	categories	of	

businesses	in	the	Lists	annexed	to	the	Act	at	least	once	a	

year	and	prepare	written	opinions	and	recommendations	

to	be	submitted	to	the	Minister	of	Commerce.	The	Foreign	

Business	Commission	has	thus	established	a	sub-committee	

with	specific	 task	of	 revising	 the	aforesaid	 lists	 to	make	

it	 complementary	 to	 the	 current	 trade	 and	 investment	

atmosphere	and	the	nation’s	economic	circumstances.

In	revising	the	annexed	Lists,	the	Foreign	Business	

Commission	pays	much	 attention	 to	 4	business	 groups	

under	List	3	as	follows.

(1)	 group	 1	 –	 the	 restricted	 business	 categories	

which	pose	no	threat	to	Thai-national	entities.

(2)	 group	 2	 –	 business	 categories	 attractive	 to	

foreign	investors,	as	well	as	sensitive	and	critical	

to	Thailand’s	economic	system	but	presenting	no	

valid	conclusion	about	Thai	business	operators’	

competitive position. 

(3)	 group	3	–	business	categories	which	are	part	of	

Thailand’s	international	obligations,	and	

(4)	 group	 4	 –	 business	 categories	 essential	 to	

the	 development	 of	 the	 nation’s	 economic	

capacity	e.g.	businesses	relating	or	supporting	

the	development	of	communication	technology	

infrastructure,	digital	economy,	S-curve	industries,	

Thailand	4.0	policy,	etc.	

To	ensure	that	the	revised	lists	will	be	forward-looking	

in	nature	and	in	tune	with	the	country’s	overall	trade	and	

investment	climate,	the	in-depth	findings	from	the	TDRI’s	

study	of	business	structure	and	circumstances,	potential	

and	 capacity	 of	 Thai	 business	 operators,	 and	pros	 and	

cons	of	allowing	foreigners	to	engage	in	certain	businesses	

have	to	be	taken	into	consideration	when	revising	the	lists.
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บทที่ 4 Chapter 4
การพิจารณาเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในการยื่นค�าขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
Consideration of Application for Foreign Business Permission 
Concerning Technology Transfer

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการยืน่ค�าขออนญุาต
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	

มีบทบาทประการหน่ึงในการส่งเสริมและพัฒนาแนวปฏิบัติ

การประกอบธุรกิจของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 รวมทั้งการสร้างความชัดเจนโปร่งใส

ของหลักเกณฑ์การพิจารณาค�าขอรับใบอนุญาตการประกอบ

ธรุกจิของคนตา่งดา้ว	โดยมเีปา้หมายเพือ่ใหก้ารพจิารณาค�าขอ

อนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวสอดคล้องกับเป้าหมาย

การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทยและเพ่ิมขดีความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศสอดรับนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ที่ผ่านมาน้ัน	 คณะกรรมการฯ	 พิจารณาเห็นว่าการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีของคนต่างด้าวที่ย่ืนขออนุญาตประกอบ

ธุรกิจส่วนใหญ่นั้นอาจจะยังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริง

กับเศรษฐกิจของประเทศและผู้ประกอบการไทยอย่างแท้จริง	

ประกอบกับข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอด

เทคโนโลยีของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ

ภายใต้	พ.ร.บ.	การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	 

ที่คนต่างด้าวยื่นแสดงการถ่ายทอดเทคโนโลยีตาม	 “ค�ารับรอง 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี”	 ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี	 2560	

(มกราคม-มิถุนายน)	ปรากฏว่าวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่วน

ใหญ่เป็นวิธีการอบรม	ร้อยละ	89.7	และเป็นการอบรมส�าหรับ

องค์ความรู้ทั่วไป

1. Aspects of Technology Transfer in Applying 
for Foreign Business Permission

One	Part	of	the	key	roles	of	the	Foreign	Business	

Commission	 is	 to	 develop	 and	 promote	 guidelines	 for	

business	operation	under	 the	Foreign	Business	Act	B.E.	

2542	(1999)	as	well	as	ensure	the	clarity	and	transparency	

of	criteria	used	in	considering	the	applications	for	foreign	

business	permission.	Above	all,	every	activity	taken	by	the	

Commission	must	serve	the	goal	of	ensuring	the	conformity	

of	 application	 consideration	 with	 the	 planned	 direction	

of	 the	 nation’s	 economic	 development,	 competitiveness	

enhancement,	 and	 policy	 on	 technology-and-innovation	

driven	economy.

According	 to	 the	 Commission’s	 viewpoint,	 the	

practice	of	technology	transfer	in	the	past	was	not	fully	to	

the	advantage	of	Thailand’s	economy	and	Thai	business	

operators.	Moreover,	according	to	the	information	about	the	

transferring	method	of	technology	owned	by	the	foreigners	

being	 granted	 permission	 under	 the	 Foreign	 Business	

Act	B.E.	2542	(1999)	as	specified	in	the	“Commitment	of	

Technology	Transfer”	during	the	first	half	of	2017	(January	–	

June),	the	majority	of	methods	used	is	training	(89.7%)	and	

the	training	content	mostly	addresses	on	general	knowledge.
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แผนภำพแสดงวิธีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ใน “ค�ารับรองการถ่ายทอดเทคโนโลยี” ของคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ครึ่งปีแรกของปี พ.ศ.2560 (มกราคม – มิถุนายน)
A pie chart showing methods of technology transfer
as specified in “Commitment of Technology Transfer” by foreigners being granted 
permission during the first half of 2017 (January – June)

หมายเหตุ	 วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 8	 วิธี	 ได้แก่	 

1)	 การจัดท�าสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี	 2)	 การมีส่วนร่วม 

ของบุคลากรไทยในโครงการวิจัยและพัฒนา	 3)	 การมีส่วน

ร่วมของบุคลากรไทยในโครงการพัฒนาสินค้าหรือบริการ

ใหม่ออกสู่ตลาด	 4)	 การแต่งตั้งคนไทยปฏิบัติงานในต�าแหน่ง

แทนคนต่างด้าว	 5)	 การส่งผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้

ความรู้และ/หรือการส่งบุคลากรไทยไปเรียนรู้	6)	การสนับสนุน

ด้านการศึกษาและ/หรือวิชาการให้สถาบันการศึกษาหรือ

สถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง	7)	การฝึกอบรม	และ	8)	กิจกรรมอื่นๆ

Remark:	Eight	methods	of	technology	transfer	are	

as	 follows:-	 1)	 contractual	 agreement	 2)	 Thai	 personnel	

participation	in	a	research	and	development	project	3)	Thai	

personnel	participation	in	a	project	of	new	product/service	

development	for	market	launch	4)	job	appointment	of	Thai	

personnel	to	replace	foreign	staff	5)	technical/knowledge	

support	from	experts	from	overseas	and/or	getting	trainings	

at	 the	country	of	 origin	6)	 educational	 and/or	 academic	

support	provided	to	the	involved	educational	institute	or	any	

other	relevant	institution	7)	trainings,	and	8)	other	activities.

วิธีการส่งผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้ความรู้ และ/หรือ
การส่งบุคลากรไทยไปเรียนรู้ ณ ต่างประเทศ
Technical/knowledge support from experts from overseas 
and/or getting trainings at the country of origin

8.2%

วิธีการมีส่วนร่วมของบุคลากรไทยในโครงการพัฒนาสินค้า/
บริการใหม่ออกสู่ตลาด
Thai personnel participation in a project of new product/
service development for market launch

1.4%

วิธีการสนับสนุนด้านการศึกษา  
และ/หรือวิชาการให้สถาบันการศึกษา
Educational and/or academic support to  
educational institutes

0.7%

วิธีกำรฝึกอบรม
Trainings

89.7%
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ดัง น้ัน	 ในปี	 2560	 คณะกรรมการฯ	 จึงแต่ง ต้ัง

คณะอนุกรรมการฯ	 ขึ้นมา	 1	 คณะ	 คือ	 “คณะอนุกรรมการ

พิจารณาเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการย่ืนค�าขอ

อนญุาตประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว”	ประกอบดว้ยผูแ้ทนจาก

ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และสถาบันการศึกษา	 ที่มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยตรง	 อาทิ	

กรมทรัพย์สินทางปัญญา	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย	 ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	 (องค์การ

มหาชน)	 สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยี

รายใหม	่วทิยาลยันวัตกรรม	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์วทิยาลยั

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

พระนครเหนือ	 (มจพ.)	 เป็นต้น	 เพื่อศึกษาและเสนอแนะ 

เกี่ยวกับการพิจารณาการถ่ายทอดเทคโนโลยีในค�าขออนุญาต

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่สอดคล้องกับเป้าหมายการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย	 และเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศสอดรับนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี	 โดยเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด

สอดคล้องกับธุรกิจท่ีย่ืนขอใบอนุญาต	 และมุ่งเน้นพิจารณา 

วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีว่าจะต้องเป็นวิธีการที่สามารถ

ถา่ยทอดสง่ตอ่ไปยงั	ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในแตล่ะระดบัไดอ้ย่างแทจ้รงิ	

และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

In	 2017	 the	 Foreign	 Business	 Commission	 has	

thus	established	a	technology	transfer	consideration	sub-

committee	 which	 consists	 of	 members	 with	 extensive	

knowledge	and	expertise	in	technology	and	innovation	from	

both	public	 and	private	 sector	organizations,	 as	well	 as	

educational	institutions	e.g.	the	Department	of	Intellectual	

Property,	National	Science	and	Technology	Development	

Agency,	Thailand	Institute	of	Scientific	and	Technological	

Research,	National	Innovation	Agency	(Public	Organization),	

Thailand	Tech	Startup	Association,	Thammasat	University’s	

College	of	Innovation,	College	of	Industrial	Technology	under	

King	Mongkut’s	University	of	Technology	North	Bangkok,	

etc.	 This	 sub-committee	 is	 tasked	 with	 studying	 and	

making	a	proposition	on	key	considerations	of	technology	

transfer,	as	disclosed	in	the	application	for	foreign	business	

permission,	 to	be	 in	 line	with	 the	direction	and	goals	of	

the	 nation’s	 economic	 development,	 competitiveness	

enhancement,	 and	 policy	 on	 technology-and-innovation	

driven	economy.	It	is	important	to	ensure	that	the	technology	

to	be	transferred	consistent	with	the	specific	category	of	

business	applied	for	permission,	that	the	method	used	in	

transferring	technology	can	entirely	pass	on	know-hows	to	

all	relevant	recipients,	and	that	the	technology	is	beneficial	

to	the	nation’s	economic	progress.

2. มาตรการเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และเกณฑ์การพิจารณาส�าหรับการย่ืนค�าขออนุญาต
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ปัจจุบัน	 การถ่ายทอดเทคโนโลยีของคนต่างด้าว

ที่มียื่นค�าขออนุญาตประกอบธุรกิจ	 เป็นการด�าเนินการตาม	

“กฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต

ประกอบธุรกิจตามมาตรา	 17	 พ.ศ.	 2546”	 ซึ่งระบุว่าให้มี

เอกสารแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับแผนการน�าเทคโนโลยีเข้ามา

จากต่างประเทศ	 และการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 (ถ้ามี)	 ซ่ึงไม่ได้

ถือว่าเป็นมาตรการบังคับให้ต้องปฏิบัติ	 ดังนั้น	 คนต่างด้าวจึง

ให้ความส�าคญันอ้ยตอ่การด�าเนนิการทีต่อ้งจัดใหมี้เอกสาร	“ค�า

รบัรองการถา่ยทอดเทคโนโลย”ี	หรอืแมแ้ตใ่นกรณทีีค่นตา่งดา้ว

จดัให้มีเอกสาร	“ค�ารับรองการถ่ายทอดเทคโนโลย”ี	ยืน่มาพรอ้ม

กบัค�าขอแลว้กต็าม	ในทางปฏบิตัสิ�าหรบัการตดิตามตรวจสอบ 

2. Measures Concerning Technology Transfer 
and Criteria for Considering Applications for Foreign 
Business Permission

At	present	the	transfer	of	technology	by	the	foreigners	

applying	for	business	permission	is	carried	out	pursuant	to	

the	“Ministerial	Regulation	Prescribing	Criteria	and	Methods	

for	Business	Permission	Application	under	Section	17	B.E.	

2546	(2003)”	which	mentions	the	availability	of	a	written	

plan	detailing	the	import	of	technology	into	Thailand	as	well	

as	the	transfer	of	technology	(if	any)	to	be	provided	by	the	

applicants.	This	Ministerial	Regulation’s	provisions	cannot	be	

regarded	as	a	compulsory	measure	in	any	way.	Practically,	

even	if	a	written	“Commitment	of	Technology	Transfer”	had	

been	submitted	along	with	the	application,	the	inspection	
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ว่ามีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกิดขึ้นจริงหรือไม่	 เป็นเพียงการ

ตรวจสอบข้อมูลทางเอกสารเท่านั้น

ส�าหรบัเกณฑพ์จิารณาเกีย่วกบัการถา่ยทอดเทคโนโลยี

ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาตามมาตรา	 5	 ของ	 พ.ร.บ.	 

การประกอบธรุกจิของคนตา่งด้าว	พ.ศ.	2542	นัน้	คณะกรรมการฯ	 

มีเกณฑ์การพิจารณา	 คือ	 1)	 เทคโนโลยีที่จะถ่ายทอดต้อง

เกี่ยวข้องกับบริการที่ขออนุญาต	 2)	 ผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี	 

ต้องเป็นเจ้าของเทคโนโลยี	 หรือมีสิทธิอนุญาตให้ผู้ อ่ืนใช้

เทคโนโลยี	 3)	 เทคโนโลยีที่จะถ่ายทอดนั้น	 ต้องไม่กระทบ 

ต่อความมั่นคงของประเทศ	 ความปลอดภัยผู้บริโภค	 รวมทั้ง 

ไม่ก่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น	 เพื่อให้ความส�าคัญกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ซึ่งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่	

“เศรษฐกจิท่ีขับเคลือ่นดว้ยนวตักรรม”	โดยเนน้การใชเ้ทคโนโลยี

เพ่ือเพิ่มมูลค่าธุรกิจ	 และยกระดับขีดความสามารถในการ

แข่งขนัของประเทศ	คณะกรรมการฯ	จงึมแีนวทางการพจิารณา

ให้การถ่ายทอดเทคโนโลยี	 เป็นมาตรการบังคับแบบจูงใจ 

ที่คนต่างด้าวต้องปฏิบัติในการขออนุญาตประกอบธุรกิจ	 

โดยแสดงขอ้มูลไวใ้นค�าขอ	ทัง้นี	้คณะกรรมการฯ	มแีนวทาง	คอื

(1)	 การจ�าแนกประเภทของเทคโนโลย	ีโดยจ�าแนกตาม

ล�าดับความส�าคัญของเทคโนโลยีที่ประเทศไทย

ต้องการเป็น	 3	 ประเภท	 กล่าวคือ	 1)	 เทคโนโลยี

ที่ห้ามการถ่ายทอด	 (Prohibited)	 เช่น	 เทคโนโลยี

ที่มีผลเสียต่อประเทศ	 (เทคโนโลยีเคมีชีวภาพ)	

เป็นต้น	 2)	 เทคโนโลยีท่ีมีข้อจ�ากัดในการถ่ายทอด	

(Restricted)	 เช่น	 เทคโนโลยีที่ต้องได้รับอนุญาต

จากหนว่ยงานของรฐั	(เทคโนโลยดีา้นพลงังาน	หรอื	

เทคโนโลยีดาวเทียม)	 เป็นต้น	 และ	 3)	 เทคโนโลยี

ที่สนับสนุนให้มีการถ่ายทอด	 (Encouraged)	 

เช่น	 เทคโนโลยีที่รัฐสนับสนุน	 (เทคโนโลยีด้าน 

ยานยนต์สมัยใหม่)	เป็นต้น

(2)	 การพัฒนาแบบฟอร์ม	 “ค�ารับรองการถ่ายทอด

เทคโนโลยี”	 ตั้งแต่แสดงวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี	

จ�าแนกกลุ่มผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 การน�า

ไปใช้ประโยชน์	และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระดับ

ต่างๆ	พร้อมทั้งจัดท�าคู่มือเพื่อให้เกิดความสะดวก

และง่ายในการปฏิบัติ

on	whether	the	technology	has	been	really	transferred	or	

not	will	be	conducted	by	examining	documents	only.

The	 criteria,	 as	 adopted	 by	 the	 Commission,	

concerning	 the	 transfer	of	 technology	–	one	of	all	other	

aspects	 that	 needs	 to	 be	 considered	 as	 required	 by	

Section	5	of	the	Foreign	Business	Act	B.E.	2542	(1999)	–	

are	as	 follows:-	1)	 to-be-transferred	technology	must	be	

relevant	to	the	business	applied	for	permission,	2)	to-be-

transferred	technology	must	be	authorized	or	given	the	right	

of	 technology	by	owner,	3)	 to-be-transferred	 technology	

must	 not	 have	 adverse	 impact	 on	 the	 national	 security,	

consumers’	safety,	or	the	environment.

The	 importance	of	 technology	transfer	as	 it	helps	

accelerate	Thailand	to	transform	into	the	“innovation-driven	

economy”	particularly	by	increasing	value	to	the	business	

and	enhancing	the	nation’s	capacity	to	compete	in	global	

markets,	the	Commission	went	on	to	develop	a	regulatory	

incentive	measure	as	a	basis	 for	 considering	 foreigners’	

applications,	 which	 requires	 any	 foreigner	 applying	 for	

business	permission	to	provide	certain	information	on	the	

application	form.	This	measure	involves:

(1)	 the	 classification	 of	 technology,	 based	 on	

prioritization	 of	 the	 country’s	 needs,	 into	 3	

categories	as	follows:-	1)	prohibited	technology	

e.g.	any	technology	with	harmful	effects	to	the	

country	 (biorefinery	 technology);	 2)	 restricted	

technology	 e.g.	 any	 technology	 subject	 to	

the	 governmental	 body’s	 permission	 (energy	

or	 satellite	 technology);	 and	 3)	 encouraged	

technology	 e.g.	 the	 government-sponsored	

technology	 (advanced	automobile	 technology),	

and

(2)	 the	 development	 of	 a	 standard	 template	

for	 “Commitment	 of	 Technology	 Transfer”.	

The	 information	 to	 be	 disclosed	 in	 the	 form	

includes	 the	 method	 of	 technology	 transfer,	

the	classification	of	 technology	 transferee,	 the	

application	of	technology,	and	possible	impacts	

on	every	level.	A	manual	must	be	made	available	

for	purpose	of	convenience	and	ease	of	use.
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สาระส�าคัญของข้อมูลที่ต้องแสดงในแบบฟอร์มค�ารับรองการถ่ายทอดเทคโนโลยี
Essential Information to be Disclosed in Commitment of Technology Transfer Form

วิธีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี Methods of Technology Transfer

ผู้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี (7กลุ่ม) Technology Transferee (7 groups)

นักวจิยั
Researcher

ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

(Intellectual 
Property : IP

วศิวกร
Engineer

นกัออกแบบ
ผลิตภณัฑ์

Product designer

ผู ค้วบคุม 
กระบวนงาน
Foreman

ชา่งเทคนิค
Technician

พนักงาน
ระดับปฏบัิตกิาร
Hands-on staff

นักวชิาการ/นักเรยีน
ของสถาบันการศกึษา

Scholar/college 
student

เทคโนโลยี (2 ประเภท) Technology (2 types)

1.	การจัดท�าสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี
 Contractual agreement
2.	การมีส่วนร่วมของบุคลากรไทยในโครงการวิจัยและพัฒนา
 Thai personnel participation in a research and development 

project
3.	การมีส่วนร่วมของบุคลากรไทยในโครงการพัฒนาสินค้าหรือบริการ
ใหม่ออกสู่ตลาด

 Thai personnel participation in a project of new product/
service development for market launch

4.	การแต่งตั้งคนไทยปฏิบัติงานในต�าแหน่งแทนคนต่างด้าว
 Job appointment of Thai personnel in replacement of foreign 

staff
5.	การส่งผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้ความรู้และ/หรือการส่ง
บุคลากรไทยไปเรียนรู้

 Technical/knowledge support from experts from overseas 
and/or getting trainings at the country of origin

6.	การสนับสนุนด้านการศึกษาและ/หรือวิชาการให้สถาบันการศึกษา
หรือสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 Educational and/or academic support provided to the 
involved education institute or any other relevant institution

7.	การฝึกอบรม	Trainings
8.	กิจกรรมอื่นๆ	Other activities

1 2 3 4 5 6 7

OTHER

ว�ธ�
method
8

1
28

37

46
5

1 2
องค์ความรู้

หลัก
Basic 

knowledge

องค์ความรู้
เฉพาะธุรกิจ
Business-
specific 

knowledge

องค์ความรู้
ทั่วไป

General 
knowledge

คณุสมบตัิ 
& วธิกีารใช ้
งานสนิคา้/

บรกิาร
Properties 

& product/
service 
mannual

การจัดเกบ็
ขอ้มลูทางการ

ตลาด
Compilation 
of marketing 
information

การบริหาร
จัดการภายใน

องคก์ร
Corporate 

management

กฎหมาย/ 
กฎระเบยีบ

Law/
regulationsไมเ่กีย่วกบั

ทรัพย์สินทาง
ปัญญา

(Non-Intellectual 
Property :Non-IP)
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อย่างไรก็ตาม	 คณะกรรมการฯ	 จะได้มีการให้ข้อมูล 

เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการการถ่ายทอดเทคโนโลยี

เป็นมาตรการบังคับแบบจูงใจที่คนต่างด้าวต้องปฏิบัติ 

ในการย่ืนขออนุญาต	 และด�าเนินการทดสอบการปฏิบัติตาม

แบบฟอร์ม	“ค�ารบัรองการถา่ยทอดเทคโนโลย”ี	กอ่นท่ีจะน�าไป 

ปฏิบัติต่อไป

The	Commission	will	publicize	the	technology	transfer	

measure;	 a	 regulatory	 incentive	 measure	 governing	 the	

foreigners’	 practices	 in	 submitting	 the	 application;	 and	

examine	 the	 implementation	 of	 the	 developed	 template	

before	officially	enforce	the	final	version.

กำรน�ำไปใช้ประโยชน์ (5 กลุ่ม) Technology Application (5 groups)

สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
New product creation

ใช้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน
Same-industry

สร้างธุรกิจของตัวเอง
Setting up of business

ประโยชน์กับบริษัท
Corporate

ใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ
Cross-industry 

ผลกระทบ (5 ระดบั) Impact (5 levels)

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

ระดับประเทศ
National level

ระดับ
อตุสาหกรรม

Same-industry 
level

ระดับอุตสาหกรรม
เกีย่วเนือ่ง

Related-industry 
level

ระดบักลุม่ธรุกจิ
Business segment 

level

ระดับบรษัิท
Corporate level
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บทที่ 5 Chapter 5
ธรรมาภิบาลกับธุรกิจของคนต่างด้าว
Good Governance and Foreign Business

การก�ากับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวใน

ประเทศไทยเพื่อให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 ได้มีการติดตามตรวจสอบ	

3	 ประเด็น	 ได้แก่	 1)	 การประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาต	 

2)	การด�าเนนิการตามแผนการถา่ยทอดเทคโนโลย	ี3)	การน�าสง่ 

ทุนขั้นต่�าเข้ามาในประเทศไทยครบถ้วนภายในระยะเวลา 

ที่ก�าหนด

1. การติดตามและตรวจสอบการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต

คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจะต้อง

ด�าเนินการตามกฎหมาย	ดังนี้

1.1 ตรวจสอบการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว
ตามที่ได้รับอนุญาต และภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนด

โดยตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ที่ประกอบธุรกิจครบ	 1	 ปี	 ว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรา	 8	 

และกฎกระทรวง	

•	 ประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่

•	 มีทุนขั้นต่�าตามจ�านวนที่ก�าหนดหรือไม่

The	 regulatory	 framework	 for	 foreign	 business	

inspection	 to	 ensure	 that	 their	 business	 operation	 and	

activities	are	in	full	compliance	with	the	Foreign	Business	

Act	B.E.	2542	(1999)	is	divided	into	3	dimensions:-	1)	the	

consistency	 of	 the	 nature	 of	 actual	 business	 operation	

with	the	officially	permitted	one	2)	 implementation	of	the	

technology	transfer	plan	3)	inbound	remittance	of	minimum	

capital	within	the	designated	period	of	time.

1. Monitoring and Inspecting the Permitted 
Foreign Business Operation

The	 statutory	 duties	 of	 the	 foreigners	 granted	

permission	to	do	business	in	Thailand	are:	

1.1 Inspecting foreigners’ business operation on 
basis of the permitted terms and prescribed conditions.

The	 following	 is	 the	 inspection	on	 foreigners	with	

one	full	year	of	business	operation	 into	their	compliance	

with	Section	8	and	the	governing	Ministerial	Regulation.		

•	 Do	they	operate	business	as	permitted?

•	 Do	they	have	the	minimum	amount	of	capital	as	

ประกอบธุรกิจตามที่ได้รับ
อนุญำต และภายใต้เงื่อนไข

ที่ก�าหนด 
Operate business 
within the confines 
of permission and 

prescribed conditions.

น�ำส่งทุนขั้นต�่ำเข้ามา
ประเทศไทยตามจ�านวนและ

ระยะเวลาที่ก�าหนด
Execute inbound 

remittance of minimum 
capital  as per the 

prescribed amount and 
time limit.

ด�าเนินการตามแผนงาน
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี

ที่แจ้งไว้
Implement the 

technology transfer plan 
as earlier committed.

1 2 3
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•	 อัตราส่วนทุนต่อเงินกู้ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ที่ได้รับอนุญาตเกิน	7	เท่าของเงินทุนหรือไม่

•	 มีผู้รับผิดชอบธุรกิจอย่างน้อย	 1	 คน	 มีภูมิล�าเนา 

อยู่ในราชอาณาจักรไทยหรือไม่

1.2 ตรวจสอบการน�าส ่งทุนข้ันต�่าเข ้ามาใน
ประเทศไทยของคนต่างด้าว

โดยติดตามตรวจสอบเฉพาะนิ ติบุคคลที่ จั ดตั้ ง

ขึ้นในต่างประเทศว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรา	 14	 และ

กฎกระทรวงเร่ืองก�าหนดทนุขัน้ต่�าและระยะเวลาในการน�าหรอื

สง่ทนุขัน้ต่�าเขา้มาในประเทศไทยครบตามเกณฑ์และระยะเวลา

ที่ก�าหนดหรือไม่	โดยการน�าส่งทุนขั้นต่�ามีระยะเวลา	ดังนี้

•	 ระยะเวลาประกอบธุรกิจไม่ถึง	 3	 ปี	 ต้องน�าส่งทุน

ขั้นต่�าภายใน	6	เดือน

•	 ระยะเวลาประกอบธุรกิจตั้งแต่	3	ปีขึ้นไป	สามารถ

น�าส่งทุนขั้นต่�าในแต่ละช่วงเวลา

•	 ภายใน	3	เดือนแรก	 ต้องน�าส่ง	25%

•	 ภายใน	1	ปี	 ต้องน�าส่งเพิ่มอีก

	 	 25%

•	 ภายใน	2	ปี	 ต้องน�าส่งเพิ่มอีก	

	 	 25%

•	 ภายใน	3	ปี	 ต้องน�าส่งให้ครบ	

	 	 100%

required	by	law?

•	 Does	the	ratio	of	equity	to	borrowed	funds	used	

in	business	operation	higher	than	sevenfold	of	

the	equity?

•	 Does	the	foreign	entity	have	at	least	one	person	

in	charge	of	the	business	residing	in	Thailand?

1.2 Inspecting the inbound remittance of 
minimum capital by foreigners

The	subject	of	inspection	is	limited	to	only	the	juristic	

persons	incorporated	abroad	to	see	whether	they	comply	

with	Section	14	and	the	Ministerial	Regulation	prescribing	

the	amount	and	time	 limit	 for	 the	 inbound	remittance	of	

minimum	capital	as	follows.

•	 For	 any	 business	 with	 less	 than	 3	 years	 of	

business	 operation,	 the	 remittance	 of	 capital	

must	be	completed	within	6	months.

•	 For	any	business	with	at	 least	3	 full	 years	of	

business	 operation,	 the	 periods	 allowed	 for	

interim	remittance	are	as	follows.

•	 Within	the	first	3	months	 mandatory	 amount 

	 of	remittance:	25%

•	 Within	1	year		 additional	 amount	 

	 required:	25%

•	 Within	2	years		 additional	 amount	 

	 required:	25%

•	 Within	3	years		 The	remaining	

	 	 sum	must	be	fully

  remitted.

1.3 ตรวจสอบการถ่ายทอดเทคโนโลยีของธุรกิจ
ต่างด้าว

โดยการติดตามตรวจสอบการด� า เนินการตาม

แผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีของธุรกิจต่างด้าวทุกรายซ่ึง

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจครบ	 1	 ปี	 โดยเจ้าหน้าที่จะมี

หนงัสอืเรยีกใหส้ง่เอกสารการถา่ยทอดเทคโนโลยภีายใน	30	วนั	

หากไม่สง่เอกสารจะมีหนงัสอืแจง้ใหช้�าระคา่ปรบัตามมาตรา	40	

1.3 Inspecting the transfer of technology by 
foreign entities.

In	general,	 the	 inspection	 into	all	 foreign	entities	 that	

have	already	operated	business	for	1	year	where	the	scope	of	

inspection	deals	with	the	implementation	of	technology	transfer	

plan,	the	competent	official	will	send	a	letter	to	each	entity	to	

request	the	documents	relevant	to	technology	transfer	to	be	
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ทั้งนี้	วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี	เช่น

•	 การมีส่วนร่วมของบุคลากรไทยในโครงการวิจัย 

และพัฒนา

•	 ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้ความรู้และ/หรือ

การส่งบุคลากรไทยไปเรียนรู้	ณ	ต่างประเทศ

•	 การสนับสนุนด้านการศึกษาและ/หรือวิชาการให้

สถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่น

•	 การฝึกอบรม	 เช่น	 อบรม	 สัมมนา	 ประชุมเชิง 

ปฏิบัติการ

1.4 ผลการตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าวในปี พ.ศ. 2560

มีการตรวจสอบ	จ�านวน	830	ราย	ดังนี้	1)	ตรวจสอบ

การประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตและตรวจสอบการ 

ด�าเนินการตามแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี	จ�านวน	430	ราย	 

และ	2)	ตรวจสอบการน�าส่งทุนขั้นต่�า	จ�านวน	400	ราย	

ผลการตรวจสอบปรากฏว่า	 มีธุรกิจต่างด้าวไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย	จ�านวน	81	ราย	ดังนี้	1)	ไม่ประกอบธุรกิจตาม 

ที่ได้รับอนุญาตและไม่ด�าเนินการตามแผนการถ่ายทอด

เทคโนโลยีท่ีแจ้งไว้	 จ�านวน	 56	 ราย	 (ร้อยละ	 13)	 และ	 

2)	ไม่น�าสง่ทนุขัน้ต่�าเขา้มาในประเทศไทยตามจ�านวนและระยะ

เวลาที่ก�าหนด	จ�านวน	25	ราย	(ร้อยละ	6)

อนึ่ง	 ในการติดตามตรวจสอบการด�าเนินตามแผน

งานการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่แจ้งไว้	เช่น

•	 การส่งผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้ความรู้ 

เกี่ยวกับหลักการอ่านค่าความถี่ของคล่ืนของ

พลังงานจากหลุมส�ารวจทางธรณีวิทยา

•	 การจัดส่งบุคลากรไทยไปเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ 

ในต่างประเทศเก่ียวกับกระบวนการผลิตเคมีภัณฑ์

ประเภทสารไวนลิคลอไรดโ์มโนเมอร	์(Vinyl	chloride	

Monomer	“VCM”)	

•	 การมีส่วนร่วมของบุคลากรไทยในโครงการพัฒนา

สินค้าหรือบริการใหม่ออกสู่ตลาด	 คือ	 การศึกษา

submitted	within	30	days	and	thereafter	will	notify	any	foreign	

entity	failing	to	submit	the	requested	document	of	its	liability	to	

a	fine	as	prescribed	in	Section	40.	The	following	are	methods	

of	technology	transfer.

•	 Thai	personnel	participation	 in	a	research	and	

development	project

•	 Technical/knowledge	support	from	experts	from	

overseas	or	getting	trainings	at	the	country	of	

origin

•	 Educational	and/or	academic	support	provided	

to	the	involved	educational	institute	or	any	other	

relevant institution

•	 Trainings	 in	 such	 forms	 as	 seminar	 and	

workshop.

1.4 Results of foreign business inspection  
in 2017.

The	 inspection	 conducted	 on	 830	 foreign	 entities	

includes:-	1)	inspection	of	business	operation	and	implementation	

of	technology	transfer	plan	(430	entities)	and	2)	inspection	of	

minimum	capital	remittance	(400	entities).

According	 to	 the	 inspection	 results,	 81	 entities	

contravened	 the	 law	 by:-	 1)	 engaging	 in	 other	 business	

activities	than	the	permitted	category	and	not	implementing	

the	plan	for	technology	transfer	(56	entities	or	13%),	and	2)	

failing	to	remit	a	compulsory	minimum	amount	of	capital	within	

the	designated	period	(25	entities	or	6%).

The	 following	 are	 the	 examples	 of	 the	 inspected	

implementation	of	technology	transfer	plan.

•	 Arranging	 to	 bring	 in	 experts	 from	 overseas	

to	 teach	 Thai	 staff	 to	measure	 and	 read	 the	

frequency	 of	 energy	 wave	 detected	 from	

geological	exploration	holes.

•	 Arranging	an	overseas	trip	for	Thai	staff	to	learn	

from	foreign	experts	about	the	production	process	

of	vinyl	chloride	monomer	(VCM).

•	 Arranging	for	Thai	personnel	to	participate	in	a	

project	to	develop	and	launch	a	new	product/
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และวิจัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลขนาด

ใหญ่	 (Big	 data)	 และเครื่องมือการวิเคราะห์การ

เปลี่ยนแปลงในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่	 (Analytics	

For	Conversion	Engine)

•	 การฝึกอบรมบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับระบบ

การท�างานของเรือเดินสมุทรใช้ส�าหรับลากจูงและ

ขนถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	

•	 การสนับสนุนด้านการศึกษา	 ได้แก่	 สนับสนุน 

การพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตอาหารตาม

หลกัสขุอนามยัและวศิวกรรมอาหาร	ใหแ้ก	่สถาบนั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	

ภายใต้โครงการ	 EHEDG	 Thailand	 (European	 

Hygienic	Equipment	Design	Group	Thailand)

service	to	the	market	–	the	study	and	research	

on	 big	 data	 processing	 and	 the	 analytics	 for	

conversion	engine	equipment

•	 Providing	 new	 employees	 a	 training	 session	

about	the	overall	system	of	tugs	and	cargo	ships	

for	petroleum	products.	

•	 Providing	 educational	 support	 –	 providing	

assistance	in	the	development	of	food	production	

machinery	 and	 equipment	 that	 meet	 the	

hygienic	and	food	engineering	standards	to	King	

Mongkut’s	Institute	of	Technology	Ladkrabang	

under	 EHEDG	 Thailand	 (European	 Hygienic	

Equipment	Design	Group	Thailand)	project.

ผลการตรวจสอบการประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตและเงื่อนไขที่ก�าหนด
และการด�าเนินการตามแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
Inspection Results of Business Operation Based on the Permitted Terms
and Prescribed Conditions and Implementation of Technology Transfer Plan

13%
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
Non-compliance with law

56 ราย
entities

หมายเหตุ:	 ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคือ	 ไม่ปฏิบัติตาม

หนังสือเรียกของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่	 หรือไม่

ยอมให้ข้อเท็จจริง	หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐาน	ทั้งนี้	มีบท

ก�าหนดโทษคือ	ปรับไม่เกินห้าพันบาท

Remark: Non-compliance	with	law	means	a	failure	to	

follow	instructions	written	in	the	Registrar’s	or	the	competent	

official’s	letter,	a	failure	to	disclose	true	information,	or	a	

failure	to	provide	documents	or	evidence.	The	penalty	for	

non-compliance	with	law	is	a	fine	not	over	THB	5,000.

ปฏบิตัติามกฎหมาย
Fully compliance with law

จ�านวนรายท่ีตรวจสอบ
The number of entities being inspected

ราย
entities

ราย
entities

87%

430

374
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6%
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
Non-compliance with law

25

ปฏบิตัติามกฎหมาย
Fully compliance with law

จ�านวนรายท่ีตรวจสอบ
The number of entities being inspected

ราย
entities

ราย
entities

ราย
entities

2. การตรวจสอบคนต่างด้าวที่มีพฤติกรรมให้คน
ไทยท�าธรุกรรมอ�าพรางแทน เพ่ือหลีกเล่ียงการประกอบ
ธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว พ.ศ.2542  (Nominee)

2.1 การตรวจสอบนอมินี กรณีการตรวจสอบ
ตามแผนงานประจ�าปี

ในปี	 พ.ศ.	 2560	 กลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบ

นอมิน	ีไดแ้ก	่นติบิคุคลไทยทีม่คีนตา่งดา้วถอืหุน้ไมถ่งึรอ้ยละ	50		

จ�านวน	 17,344	 ราย	 ซึ่งประกอบธุรกิจ	 3	 กลุ่มธุรกิจ	 ได้แก่	

ธุรกิจท่องเที่ยวและเก่ียวเน่ืองกับการท่องเที่ยว	 ธุรกิจด้าน

อสังหาริมทรัพย์และการถือครองอสังหาริมทรัพย์	และธุรกิจที่

เกี่ยวข้องกับพืชผลทางการเกษตร

ผลการตรวจสอบตามแผนงานประจ�าปี

1)	 นิติบุคคลที่ไม่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเข้าข่ายใน

ลักษณะนอมินี	จ�านวน	17,283	ราย	(ร้อยละ	99.6)	

เนื่องจากเป็นนิติบุคคลที่ยังไม่ประกอบการ	 เป็น

นิตบิคุคลตัง้ใหมย่งัไมค่รบก�าหนดสง่งบการเงนิ	และ

เป็นนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทและเสร็จ

การช�าระบัญชี

2. Investigation into Il legal Nominee 
Shareholding to Circumvent the Foreign Business 
Act B.E. 2542 (1999)

2.1 Nominee Shareholding Investigation As 
Per Annual Plan

In	2017	the	target	group	of	nominee	investigation	

includes	any	Thai	juristic	person	with	foreign	shareholding	

less	 than	50%	 (there	are	17,344	entities	 falling	 into	 this	

category)	 and	 operating	 business	 in	 the	 following	 3	

segments:-	tourism	and	tourism-related	business,	business	

relating	 to	 immovable	 property	 and	 its	 possession,	 and	

business	relating	to	agricultural	crops.

Results of investigation as per annual plan

1)	 17,283	 entities	 (99.6%)	 showed	 no	 conduct	

suspicious	 of	 nominee	 shareholding	 on	 the	

grounds	 of	 being	 a	 juristic	 person	 not	 yet	

undertaking	any	business	activities,	or	recently	

incorporated	 and	 thus	 not	 yet	 obligated	 too	

submit	financial	statements,	or	already	filing	for	

dissolution	and	liquidation	completion.

ผลการตรวจสอบการน�าส่งทุนขั้นต่�าเข้ามาในประเทศไทย
Inspection Results of Minimum Capital Remittance

94%

400

375
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0.1%
มีพฤติกรรมน่าสงสัยเข้าข่ายนอมินี
Having suspicious conduct of 
nominee shareholding

12

0.3%
ไม่ส่งเอกสารหลักฐานให้ตรวจสอบ
Not submitting evidence for inspection

49

ราย
entities

ราย
entities

2)	 12	 entities	 (0.1%)	 were	 found	 engaging	 in	

suspicious	 conduct	 of	 nominee	 shareholding,	

i.e.	it	is	likely	that	there	are	some	Thai	nationals	

assisting	in,	aiding	and	abetting,	or	participating	

in	 foreigners’	 business	 activities	 or	 acting	 as	

their	nominee.	This	type	of	conduct	is	regarded	

as	 an	 offense	 under	 Sections	 36	 and	 37	 of	

the	Foreign	Business	Act	B.E.	2542	(1999).	At	

present	it	is	in	the	process	of	collecting	evidence	

before	referring	it	to	the	Department	of	Special	

Investigation	and	the	Revenue	Department	for	

more	in-depth	investigation.

3)	 49	entities	(0.3%)	failed	to	submit	documents	for	

inspection	and,	as	a	result,	will	be	charged	with	

a	failure	to	submit	the	evidence	for	inspection.

2)	 นิติบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเข้าข่ายในลักษณะ

นอมินี	กล่าวคือคนไทยอาจมีพฤติกรรมในลักษณะ

ใหค้วามชว่ยเหลือ	หรอืสนบัสนนุ	หรอืรว่มประกอบ

ธุรกิจกับคนต่างด้าว	 หรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าว	 

ซึ่งอาจเข้าข่ายมีความผิดตามมาตรา	 36	 และ 

มาตรา	37	แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 

ของคนต่างด้าว	 พ.ศ.2542	 จ�านวน	 12	 ราย	 

(ร้อยละ	 0.1)	 ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน 

เพื่อพิจารณาส่งข้อมูลให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ด�าเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไป	 พร้อมทั้ง 

ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรด�าเนินการในส่วน 

ที่เกี่ยวข้อง

3)	 นิติบุคคลที่ฝ่าฝืนไม่ส่งเอกสารหลักฐานให้ตรวจ

สอบ	จ�านวน	49	ราย	(ร้อยละ	0.3)	ด�าเนินคดีฐาน

ไม่ส่งเอกสารหลักฐานให้ตรวจสอบ

ราย
entities

ราย
entities

จ�านวนรายท่ีตรวจสอบ
The number of entities being inspected

99.6%

17,344

17,283
ไม่มีพฤติกรรมน่าสงสัย

เข้าข่ายนอมินี
No suspicious conduct of 

nominee shareholding

ผลการตรวจสอบนอมินี กรณีการตรวจสอบตามแผนงานประจ�าปี พ.ศ. 2560
Results of Nominee Shareholding Investigation As Per 2017 Annual Plan
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2.2 การตรวจสอบนอมินี กรณีการตรวจสอบ
เฉพาะกิจตามนโยบาย

การตรวจสอบนอมินี	 กรณีการตรวจสอบเฉพาะกิจ

ตามนโยบาย	 เป็นการตรวจสอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับพืชผล 

ทางการเกษตร	 ได้แก่	 ธุร กิจที่ประกอบกิจการโรงคัด	

แยก	 บรรจุพืชผักผลไม้	 ซึ่งเป็นการตรวจสอบในลักษณะ 

บูรณาการร่วมกับกรมการค้าภายใน	 และส�านักงานพาณิชย์

จังหวัด	ในพื้นที่	6	จังหวัด	ได้แก่	เชียงราย	เชียงใหม่	จันทบุรี	

ระยอง	ตราด	และชุมพร		ตรวจสอบทั้งสิ้น	27	บริษัท

ผลการตรวจสอบ	 ไม่พบการกระท�าความผิดตาม 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.2542

2.2 Ad Hoc Investigation of Nominee Shareholding 
As Per Policy

Ad	hoc	investigation	of	nominee	shareholding	as	per	

policy	was	specifically	conducted	on	those	in	the	business	

relating	to	agricultural	crops,	that	is,	the	vegetable	and	fruit	

grading,	 sorting,	 and	 packing	 houses.	 The	 investigation	

is	the	collaboration	between	the	Department	of	Business	

Development	 and	 other	 agencies:-	 the	 Department	 of	

Internal	Trade	and	 the	Office	of	Commercial	Affairs	 in	6	

provinces	of	Chiang	Rai,	Chiang	Mai,	Chanthaburi,	Rayong,	

Trad,	and	Chumphon.	A	total	of	27	companies	undergoing	

the investigation.

Results:	No	commission	of	offense	under	the	Foreign	

Business	Act	B.E.	2542	(1999)	is	found.
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บทที่ 6 Chapter 6
สภาวการณ์การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย
Overview of Foreign Business Issues and Trends in Thailand

1. วิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจท่ีคนต่างด้าวจะมาขอ
อนุญาตในปี พ.ศ. 2561

ในปี	 พ.ศ.	 2560	 ภาพรวมของการอนุญาตให้

คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทย	 เมื่อเทียบกับ 

ปี	 พ.ศ.	 2559	 ที่ผ่านมา	 พบว่ามีอัตราส่วนลดลงร้อยละ	 4.6	

เป็นผลมาจากธุรกิจบางประเภทถูกถอดออกจากบัญชีท้าย

พระราชบัญญัติฯ	 อาทิ	 ธุรกิจบริการท่ีเป็นส�านักงานผู้แทน/

ส�านกังานภมิูภาค	ธรุกจิบรกิารทีม่สีว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิเปน็

คู่สัญญา	ตั้งแต่วันที่	 9	มิถุนายน	2560	 เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ 

ผูป้ระกอบการไทยมีความพรอ้มในการแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการ 

ตา่งชาต	ิและเปน็การอ�านวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิ 

โดยนักลงทุนต่างชาติไม่ต้องมาขออนุญาตประกอบธุรกิจ

ดังกล่าวอีกต่อไป	 ดังนั้น	 จึงส่งผลให้จ�านวนการอนุญาต 

ในธุรกิจดังกล่าวลดลง	 ทั้งนี้เพราะในปี	 พ.ศ.	 2559	 ธุรกิจ

บริการเป็นส�านักงานผู้แทนหรือส�านักงานภูมิภาคและบริการ

ที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีคนต่างด้าวเป็นคู่สัญญา	 

ซึ่งได้รับการอนุญาต	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	35	ของธุรกิจที่ได้

รับอนุญาตทั้งหมด	 โดยการอนุญาตในธุรกิจดังกล่าวมีจ�านวน

เฉลี่ย	10	รายต่อเดือน	จากจ�านวนธุรกิจที่ขออนุญาตทั้งหมด

เฉลี่ย	30	รายต่อเดือน

อย่างไรก็ตาม	แนวโน้มในปี	 2561	 จ�านวนของการยื่น

ค�าขออนญุาตประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว		คาดวา่จะเพิม่ขึน้

จากปี	2560		ถึงแม้ว่าธุรกิจบริการบางประเภทจะถูกถอดออก

จากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	 ไปแล้วก็ตาม	 สาเหตุเนื่องมา

จากมีปจัจัยทีช่ว่ยกระตุน้ให้เกดิการลงทนุจากนกัลงทนุชาวตา่ง

ชาติมากขึ้น	ประกอบด้วย	

ปัจจัยเกี่ยวกับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 

(Ease	 of	 Doing	 Business)	 กล่าวคือธนาคารโลกจัดอันดับ

ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบ

ธุรกิจในอันดับที่ดี ข้ึน	 20	 อันดับเม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา	 

โดยขยับมาอยู่ที่อันดับท่ี	 26	 จาก	 190	 ประเทศทั่วโลก	 

(เดิมอันดับที่	 46)	 และเป็นประเทศที่ถูกจัดว่ามีการปรับปรุง

1. Analysis of Trends in the Number of 
Foreigners Applying for Business Permission in 2018

In	2017	the	overview	of	foreign	business	permission	

have	been	decreased	from	2016	by	4.6%	as	a	result	of	

a	 removal	 of	 some	 business	 categories;	 for	 example,	

representative	office	/	regional	office	service,	a	contractual	

service	 provided	 to	 governmental	 body/state-owned	

enterprise,	and	so	on,	from	the	lists	annexed	to	the	Act	

since	June	9,2017.	These	business	categories	are	mostly	

businesses	in	respect	of	which	Thai	business	operators	are	

ready	to	compete	with	foreigners.	The	practice	of	greater	

liberation	will	better	facilitate	foreigners’	business	operation	

as	 it	 eliminates	 the	 process	 of	 applying	 for	 business	

permission	entirely.	The	revised	 lists	annexed	to	 the	Act	

obviously	have	an	impact	on	the	reported	number	of	foreign	

business	applications	since	the	2016’s	statistics	reveal	that	

two	service	categories	of	representative	office/regional	office	

and	contractual	 service	provided	 to	governmental	body/

state-owned	enterprise	took	up	as	much	as	35%	of	the	

total	permission,	or	on	average	10	entities	per	month	out	

of	a	total	30	foreign	applicants.

However,	it	is	anticipated	that	in	2018	there	would	

be	more	applications	filed	for	business	licenses/certificates	

than	in	2017,	even	though	some	business	categories	as	

mentioned	above	have	already	been	removed	from	the	list	

annexed	to	the	Act.	This	expected	growth	is	projected	based	

on	the	presence	of	certain	factors,	as	elaborated	below,	that	

are	likely	to	attract	more	foreigners	to	invest	in	Thailand.	

First	is	Thailand’s	Ease of Doing Business	ranking.	

According	to	the	World	Bank’s	report	on	global	rankings	in	

Ease	of	Doing	Business,	Thailand	has	ascended	20	spots	

from	the	previous	year	to	the	26th	among	190	countries	
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worldwide	(the	previous	ranking	is	46th)	and	is	named	as	

the	country	with	best	performance	in	improving	the	ease	of	

doing	business	in	the	past	year,	particularly	within	Starting	

a	Business	metric	in	which	Thailand’s	ranking	moved	up	

42	spots	to	stand	at	36th	place	in	2017	from	the	78th in 

2016.	All	of	 this	 represents	easier	and	more	convenient	

atmosphere	 for	 doing	 business	 –	 an	 influential	 factor	 in	

securing	 foreigners’	confidence	 in	starting	and	operating	

business	in	Thailand.	

Second	 is	 government’s policies that set its 

sights	on	drawing	in	more	foreign	investment	and	one	of	

them	proven	effective	 in	 attracting	 foreign	money	 is	 the	

development	of	special	economic	zone,	namely	the	Eastern	

Economic	Corridor	(EEC).	Aiming	at	upgrading	the	eastern	

region	to	become	one	of	the	Asia’s	leading	economic	zones,	

this	project	is	well	equipped	with	efficient,	inter-connected	

infrastructure	networks	along	with	a	series	of	programs	to	

offer	to	foreign	investors	special	privileges	and	facilitation	

measures	 in	 the	 hope	 of	making	 Thailand	 an	 appealing	

investment destination.

เพื่อให้เกิดความสะดวกในการประกอบธุรกิจมากที่สุดในปี 

ที่ผ่านมา	โดยเฉพาะด้านการเริ่มต้นธุรกิจ	 (Start	a	Business)	

ไทยมีอันดับที่ดีขึ้นถึง	 42	 อันดับ	 คืออันดับที่	 36	 จากเดิม

อันดับที่	78	ซึ่งสิ่งนี้บ่งชี้ว่าบรรยากาศในการท�าธุรกิจในไทยว่า

มีความง่ายและสะดวกมากขึ้น	นับเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ

เชื่อมั่นต่อนักลงทุนส�าหรับการเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจใน

ประเทศไทย

นอกจากนี้นโยบายของรัฐบาล	 ที่มุ่งดึงดูดการลงทุน

จากต่างชาติ	 ซึ่งรูปธรรมประการหน่ึง	 คือ	 การพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ	 ได้แก่	 ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก	

(Eastern	 Economic	 Corridor:	 EEC)	 โดยมีเป้าหมายที่จะยก

ระดบัพืน้ท่ีภาคตะวนัออกให้เป็นเขตเศรษฐกจิชัน้น�าของเอเซยี	

มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ	

อ�านวยความสะดวกและสิทธิประโยชน์แก่นักลงทุน	ซึ่งจะมีผล

ให้นักลงทุนต่างชาติตัดสินใจเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น
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ที่มา/ Source : Tradingeconomics.com/worldbank



การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 49

แนวทางการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor :EEC)
Development Outlook of Eastern Economic Corridor (EEC) Project

ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย : จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
Target zones : Chon Buri, Rayong, and Chachoengsao provinces

อุตสำหกรรมศักยภำพ
Potential Industries

สิทธิประโยชน์
Privileges

โครงสร้ำงพื้นฐำนคมนำคม 
และโลจิสติกส์

Transport infrastructure  
and logistics

สำธำรณูปโภค/สำธำรณูปกำร 
Public Utility and Services

•	พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง	และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	โดยสอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นที่

 Develop high-tech, environmental-friendly industries in line with the location’s 
potential strength.

•	เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
 Accelerate the resolution for pollution and environmental problems in the area.

•	ให้สิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
เพื่ออนาคต

 Grant privileges to attract target industries set out to be the country’s 
economic driving force.

•	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและเชื่อมโยงพื้นที่
 Develop transport infrastructure with inter-connected networks.

•	สร้างฐานเศรษฐกิจที่มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพรองรับอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย
 Build economic foundation with potential and capacity to support target 

industries.

•	พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม 
และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน

 Develop standard-level public utility and public services, social and 
environment infrastructure..

•	พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่	เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
อย่างมีสมดุล

 Improve urban environment to become a habitable city with balanced 
economic growth.

ที่มา : คณะกรรมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ
Source : Office of the National Economic and Social Development Board
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The	 government	 has	 also	 been	 working	 on	

many	projects	 involving	 the	development	of	 the	national	

infrastructure and logistics	–	these	projects	are	part	of	

the 12th	National	Economic	and	Social	Development	Plan	

(2017	–	2021)	–	to	improve	the	quality	of	service,	support	

the	 growing	 urbanization	 and	 expanding	 key	 economic	

zones,	and	particularly	establish	a	fully	connected	network	

of	infrastructure	in	favor	of	the	development	of	zones	along	

major	economic	corridors.	The	government’s	infrastructure	

projects	mainly	involve	the	construction	and	improvement	

of	roads	and	rails	e.g.	highways	nearby	U-Tapao	Airport,	

double-track	rails,	high-speed	trains,	etc.	This	is	a	golden	

opportunity	for	foreign	investors	to	start	any	service	business	

associated	with	these	key	projects.

And,	 the	 last	 to	 mention	 here	 is	 the	 investors’	

sentiment	 that	 Thailand	 is	 still	 a	 favorable	 country	 for	

investment.	According	to	the	information	revealed	by	Vice	

President	 of	 India-Thai	 Chamber	 of	 Commerce,	 for	 the	

past	decade	the	investment	by	Indian	investors	has	risen	

over	30%	and	there	is	still	more	room	for	further	growth	

particularly	in	the	industries	of	food	processing,	steel,	mining,	

information	services,	hotel,	wedding	planning,	etc.

ประกอบกับรัฐบาลได้มีการด�าเนินการโครงการเพื่อ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ	

ซึง่เปน็หนึง่ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต	ิฉบบัที	่2	

(พ.ศ.	2560-2564)	เพื่อขยายขีดความสามารถพัฒนาคุณภาพ

การให้บริการ	 และรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่

เศรษฐกิจหลัก	 โดยเน้นให้เกิดความเชื่อมโยงโดยมีโครงข่าย

เชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนว

ระเบยีงเศรษฐกจิตา่งๆ	ซึง่โครงการส�าคญัๆ	ของรฐับาลดงักล่าว 

ก็เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ	 ไม่ว่าจะเป็นทางถนนหรือ 

ทางราง	อาทิ	 ปรับปรุงทางหลวงพื้นที่บริเวณอู่ตะเภา	 รถไฟคู่	

รถไฟความเร็วสงู	เปน็ตน้	จะเปน็โอกาสทีด่สี�าหรบันกัลงทนุตา่ง

ชาติในการท�าธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ

รวมทั้งปัจจัยที่นักลงทุนต่างชาติเห็นว่าประเทศไทย

ยังเป็นประเทศท่ีน่าลงทุนอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งนี้จะเห็นได้จาก

ข้อมูลของหอการค้าอินเดีย-ไทย	 โดยรองประธานหอการค้า

อินเดีย-ไทย	ระบุว่าในช่วง	10	ปีที่ผ่านมา	นักลงทุนอินเดียมี

การขยายการลงทุนในไทยมากกว่าร้อยละ	 30	 และยังเห็นว่า

มีโอกาสที่จะขยายการลงทุนเพ่ิมข้ึนได้อีก	 โดยเฉพาะในสาขา

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป	เหล็ก	เหมืองแร่	บริการด้านข้อมูล

ขา่วสารสนเทศ	บรกิารธรุกจิโรงแรม	และบรกิารจดังานแตง่งาน	

เป็นต้น

2. ความท้าทายในการอนุญาตให้คนต่างด้าว
ประกอบธุรกิจ

โ ดย ท่ี แนว โน้ มการพัฒนาการประกอบธุ ร กิ จ	 

ซึ่งคาดว่าธุรกิจที่คนต่างชาติจะเข้ามาประกอบการเป็นธุรกิจ

บริการที่ผู้ประกอบการต่างชาติมีนวัตกรรมการให้บริการ

ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่	 ในขณะที่ผู้ประกอบการไทยยังไม่มี

หรือมีระดับความช�านาญหรือมีความเช่ียวชาญในการให้

บริการที่ไม่สูงมากนัก	 ซึ่งจะเป็นธุรกิจบริการภายใต้นโยบาย	

Thailand	 4.0	 ของรัฐบาลที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ

ไปสู่	 “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”	 (Value-Based	

Economy)	ท�าใหภ้าคอตุสาหกรรมการผลติตอ้งปรบัตวั	รวมทัง้ 

ภาคบริการ	 เนื่องจากเกิดรูปแบบธุรกิจที่มีความเก่ียวเนื่อง

กับภาคอุตสาหกรรม	 หรือเป็นธุรกิจบริการรูปแบบใหม่มาก

ขึ้น	 ประกอบกับสภาพการค้าการลงทุน	 ซ่ึงสอดคล้องกับ 

2. Challenges in Giving Business Permission 
to Foreigners

With	respect	to	the	trend	of	business	development,	

it	 is	 anticipated	 that	 there	 would	 be	 more	 foreigners	

applying	for	permission	to	engage	in	business	sectors	that	

foreign	business	operators	particularly	have	innovation	and	

advanced	technology	to	offer	but	Thai	business	operators	

generally	 have	 not	 yet	 attained	 enough	 expertise	 to	 be	

leading	players.	Most	of	these	business	sectors	are	under	

Thailand	4.0	policy	formulated	by	the	government	aiming	

to	 transform	 the	country’s	outdated	economic	model	 to	

the	“value-based	economy”.	In	addition	to	the	above,	the	

changing	commercial	and	investment	setting	where	the	way	

to	satisfy	consumers’	needs	and	behavior	 is	 increasingly	
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dependent	 on	 modern	 technology	 and	 convenience	 in	

getting	service,	coupled	with	the	reinvention	of	new	business	

models	 associated	 with	 the	manufacturing	 segment,	 is	

unavoidably	forcing	Thai	players	in	both	manufacturing	and	

service	segments	to	adapt,	for	instance,	the	service	business	

relating	to	such	industries	as	robotics,	artificial	intelligence,	

medical	hub,	digital,	etc.	All	of	these	belong	to	the	First	

S-Curve	and	New	S-Curve	industries	designated	to	assume	

the	role	of	driving	the	economy	in	Thailand	4.0	era.	Some	

good	examples	of	businesses	 in	 the	aforesaid	 industries	

are:-	service	of	repairing	and	maintaining	robots	and	their	

parts,	retail	of	equipment	used	as	part	of	the	automation	

control	system,	laboratory	testing	to	detect	malfunctioning	

of	cancer-related	genes,	software	design	and	setup,	acting	

as	 distributor	 of	 software	 equipment,	 logistics	 service	

supporting	e-Commerce	trade,	and	so	forth.	

In	addition	to	the	reinvented	new	business	models	

as	mentioned	 above,	 there	 has	 been	 an	 emergence	 of	

unprecedented	business	process	as	a	result	of	technological	

advancement	which	is	spurring	more	and	more	business	

transactions	being	executed	on	internet	and	featuring	cross-

border	trade	characteristics	in	such	a	way	that	any	service	

provider and its users could trade and seal the deals while 

sitting	in	different	corners	of	the	world,	e.g.	online	shopping,	

online	hotel	or	flight	 reservation,	etc.	As	a	result	of	new	

business	models	 and	 unprecedented	 business	 process,	

the	number	of	foreigners	submitting	applications	to	do	the	

following	 service	 business	 categories	 under	 the	 Foreign	

Business	Act	B.E.	2542	(1999)	is	projected	to	increase:-	a	

service	to	recruit	hotel/resort/airline	operators	in	Thailand	

to	use	 the	established	system	and	platform	 in	providing	

their	 clients	 the	option	of	online	 room	or	 ticket	booking	

service,	acting	as	provider	of	online	shopping	and	selling	

marketplace,	a	service	to	design	and	develop	computerized	

system	for	tourism	industry,	acting	as	provider	of	electronic	

payment	service,	etc.	These	service	business	categories	in	

which	the	rapid	pace	of	technological	development	and	the	

change	in	characteristics	of	services	process	are	increasingly	

borderless,	 electronically-operated,	 online-oriented.	 They	

become	more	convenience	and	faster.

ความต้องการของตลาดและพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่

เปลี่ยนแปลงไปโดยมีการใช้เทคโนโลยีที่มากขึ้น	 และต้องการ

ความสะดวกมากข้ึน	 ตัวอย่างเช่น	 บริการท่ีเก่ียวเนื่องกับ

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์	 (Robotics)	 อุตสาหกรรมสมองกลและ

ซอฟต์แวร์	 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร	 (Medical	 Hub)	

อุตสาหกรรมดิจิตอล	 (Digital)	 อันเป็นอุตสาหกรรมในกลุ่ม	 

First	S-Curve	และ	New	S-Curve	ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของไทยในยุค	Thailand	4.0	อาทิ	ธุรกิจบริการติดตั้งซ่อมแซม

และบ�ารุงรักษาหุ่นยนต์และชิ้นส่วน	 ธุรกิจการค้าปลีกอุปกรณ์ 

ที่ใช้ร่วมกับระบบควบคุมการท�างานของเคร่ืองจักรอัตโนมัติ	

ธุรกิจบริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ	 (Laboratory	 Testing)	

เพื่อตรวจหาความผิดปกติของยีนที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง	 ธุรกิจ

บริการออกแบบ	 ติดตั้ง	 เกี่ยวกับระบบ	 Software	 ธุรกิจเป็น

ตัวแทนจ�าหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับ	 Software	 ธุรกิจบริการ

โลจิสติกส์ที่เกิดจากการขนส่งสินค้าที่จ�าหน่ายผ่านช่องทาง

อีคอมเมิร์ซ	เป็นต้น

นอกจากธุรกิจที่มีการพัฒนาเป็นรูปแบบใหม่แล้ว	

วิธีการในการด�าเนินธุรกิจ	 ก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปด้วย	 

เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี	 ธุรกรรมต่างๆ	 

มกัด�าเนนิการผา่นทางระบบอนิเตอรเ์นต็หรอืออนไลนม์ากขึน้	

การประกอบธุรกิจบริการมีวิธีการให้บริการที่มีลักษณะข้าม

พรมแดน	 ซึ่งผู้ให้บริการและ/หรือผู้รับบริการสามารถให้

บริการ	 และ/หรือซื้อบริการได้ทุกแห่งในจุดไหนก็ได้ท่ัวโลก	

เช่น	 การซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์	 การจองที่พัก	 หรือการส�ารอง

ที่นั่งเครื่องบินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์	 เป็นต้น	 ซึ่งแนว

โน้มของนักลงทุนต่างชาติที่มีการย่ืนขออนุญาตประกอบ

ธุรกิจดังกล่าวภายใต้	พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	

พ.ศ.	2542	มากขึ้น	เช่น	ธุรกิจบริการจัดหาผู้ประกอบการด้าน

โรงแรม	 รีสอร์ท	 และสายการบินในประเทศไทยให้เข้ามาใช้

พื้นที่และระบบงาน	 ส�าหรับการท�ารายการจองห้องพักและ

ตั๋วเครื่องบินบนเว็บไซต์	 ธุรกิจบริการเป็นผู้ให้บริการระบบ

ฝากซื้อ/ขายสินค้า	 และให้บริการต่างๆ	 ผ่านอินเตอร์เน็ตและ

แอพพลิเคชั่น	 ธุรกิจบริการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์

ส�าหรับใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	 การเป็นผู้ให้บริการช�าระ

เงินอิเล็กทรอนิกส์	 เป็นต้น	 ซึ่งเป็นรูปแบบของธุรกิจบริการมี

บริการรูปแบบใหม่ๆ	 ตามพัฒนาการของเทคโนโลยี	 และวิธี

การใหบ้ริการได้มีการพฒันาปรบัเปลีย่นไปจากในอดตีทีผ่า่นมา	

โดยเปน็การใหบ้ริการแบบไรพ้รมแดน	ดว้ยระบบอิเลก็ทรอนกิส์	

ระบบออนไลน์	เกิดความสะดวกรวดเร็ว
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ดังนั้น	คณะกรรมการฯ	จึงต้องมีการพัฒนาหลักเกณฑ์

ในการพิจารณาอนุญาตส�าหรับธุรกิจบริการที่มีรูปแบบใหม่

และวิธีการด�าเนินธุรกิจที่หลากหลาย	 เพ่ือให้สอดคล้องกับ

วิธีการด�าเนินธุรกิจ	 อันจะท�าให้การพิจารณาอนุญาตมีความ

รอบด้านและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง	มีความโปร่งใส	และ

ชัดเจนยิ่งขึ้น	อาทิ	หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตส�าหรับ

การท�ากิจการนายหน้าหรือตัวแทนส�าหรับธุรกิจบริการผ่าน

ระบบออนไลน์	เป็นต้น

It	is	thus	important	for	the	Commission	to	develop	

appropriate	criteria	for	business	permission	consideration	

for	service	categories	that	present	new	business	models	

and	 unconventional,	 diverse	 business	 process,	 e.g.	 the	

broker/agent	for	online	service	provider,	so	as	to	ensure	that	

the	applicable	consideration	procedure	is	straightforward,	

transparent,	 multidisciplinary,	 and	 responsive	 to	 the	

changing commercial environment.
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ภาคผนวก
Appendix
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รายนามคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

1. นางนันทวัลย์  ศกุนตนาค1 ประธานกรรมการ

	 	 ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2. นางปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล กรรมการ

	 	 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		

	 	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3. นางสาวดวงใจ  อัศวจินตจิตร์2 กรรมการ

	 	 เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

	 	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

4. พลเรือเอก กฤษฎา  เจริญพานิช กรรมการ

	 	 เจ้ากรมพระธรรมนูญ

	 	 ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

5. นางศิริพร  เหลืองนวล  กรรมการ

	 	 ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง

	 	 ผู้แทนกระทรวงการคลัง

6. นายอรรถยุทธ์  ศรีสมุทร3  กรรมการ 

	 	 อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

	 	 ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ

7. นายธนิตย์  อเนกวิทย์  กรรมการ

	 	 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 	 ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8. นายกฤชเทพ  สิมลี4  กรรมการ

	 	 รองปลัดกระทรวงคมนาคม	ด้านอ�านวยการ

	 	 ผู้แทนกระทรวงคมนาคม

1 นางนันทวัลย์	ศกุนตนาค		ปลัดกระทรวงพาณิชย์		ประธานกรรมการ		ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2560	–	ปัจจุบัน

	 นางสาววิบูลย์ลักษณ์		ร่วมรักษ์		ปลัดกระทรวงพาณิชย์		ประธานกรรมการ		ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2559	–	30	กันยายน	2560

2 นางสาวดวงใจ		อัศวจินตจิตร์		ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน		กรรมการ		ตั้งแต่	20	ตุลาคม		2560	–	ปัจจุบัน

	 นายโชคดี	แก้วแสง		ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน		กรรมการ		ตั้งแต่	3	ธันวาคม	2558	–	ตุลาคม	2560

3 นายอรรถยุทธ์		ศรีสมุทร		ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ		กรรมการ		ตั้งแต่	กุมภาพันธ์	2560	–	ปัจจุบัน

	 นายชุตินทร		คงศักดิ์		ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ		กรรมการ		ตั้งแต่	พฤศจิกายน	2555	–	กุมภาพันธ์	2560

4	 นายกฤชเทพ		สิมลี		ผู้แทนกระทรวงคมนาคม		กรรมการ		ตั้งแต่	16	พฤศจิกายน	2559	–	ปัจจุบัน

	 นายสมศักดิ์		ห่มม่วง		ผู้แทนกระทรวงคมนาคม		กรรมการ		ตั้งแต่	16	ตุลาคม	2558	–	15	พฤศจิกายน	2559
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รายนามคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

9. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฝ่ายบริหาร) กรรมการ

	 	 ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย

10. รองปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ

 หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

	 	 ผู้แทนกระทรวงแรงงาน

11. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5  กรรมการ

	 	 ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12. นายณัฐพล  ณัฎฐสมบูรณ์ กรรมการ

	 	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

	 	 ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม

13. นายดำารง  ลิมาภิรักษ์ กรรมการ

	 	 ที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการ

	 	 ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ

14. นายกำาจัด  รามกุล กรรมการ

	 	 ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข	(ด้านสาธารณสุข)

	 	 ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

15. พลตำารวจตรี ประสิทธิ์  เฉลิมวุฒิศักดิ์ กรรมการ 

	 	 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

	 	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

16. ผู้แทนสำานักงานตำารวจแห่งชาติ กรรมการ

17. นายพจน์  อร่ามวัฒนานนท์ กรรมการ

	 	 รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

	 	 ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

18. นายนำาชัย  เอกพัฒนพานิชย์ กรรมการ

	 	 รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

	 	 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

19. นายกอบศักดิ์  ดวงดี กรรมการ

	 	 เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย

	 	 ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย

5	 นายสมชาย		เทียมบุญประเสริฐ		ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		กรรมการ		ตั้งแต่	12	เมษายน	2560	–	30	กันยายน	2560
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20. นายปกรณ์  อดุลพันธุ์6  กรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

21. นายธิติพันธุ์  เชื้อบุญชัย กรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

22. นายธวัชชัย  โสภาเสถียรพงศ์ กรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

23. นายศักดา  ธนิตกุล กรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

24. นายวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

25. นางกุลณี  อิศดิศัย7  กรรมการและเลขานุการ

	 	 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

26. นายสาโรจน์  สุวัตถิกุล8  ผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รายนามคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

6	 นายปกรณ์		อดุลพันธุ์		ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง		กรรมการ		ตั้งแต่	16	สิงหาคม	2560	–	28	มีนาคม	2560			

7 นางกุลณี		อิศดิศัย		อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า		กรรมการและเลขานุการ		ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2560	–	ปัจจุบัน

	 นางสาวบรรจงจิตต์		อังศุสิงห์		อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า		กรรมการและเลขานุการ		ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2559	–	30	กันยายน	2560

8	 นายสาโรจน์		สุวัตถิกุล		รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า		ผู้ช่วยเลขานุการ		ตั้งแต่	11	ตุลาคม	2560	–	ปัจจุบัน

	 นายส�ารวย		แดงด้วง		รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า		ผู้ช่วยเลขานุการ		ตั้งแต่	28	ธันวาคม	2559	–	10	ตุลาคม	2560
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1. นายสาโรจน์  สุวัตถิกุล9  ประธานอนุกรรมการ

	 	 รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2. นายสุริยนต์  ธัญกิจจานุกิจ อนุกรรมการ 

	 	 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

	 	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3. นายวีระ  พันธุ์พิศุทธิ์ชัย10   อนุกรรมการ

	 	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการลงทุน	4 

	 	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

4. ผู้อำานวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5. ผู้อำานวยการสำานักบริหารแรงงานต่างด้าว อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนกระทรวงแรงงาน

6. ผู้อำานวยการสำานักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 1  อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม	

7. นายธเนส  เตชะเสน อนุกรรมการ

	 	 นักพัฒนาธุรกิจอาวุโส

	 	 ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์

8. ผู้อำานวยการสำานักบริหารสัมปทานปิโตรเลียม อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนกระทรวงพลังงาน

9. นางสาวจิตรา  พงษ์พานิช11 อนุกรรมการ

	 	 นักวิชาการภาษีช�านาญการพิเศษ 

	 	 ผู้แทนกรมสรรพากร

10. ผู้อำานวยการสำานักการค้าบริการและการลงทุน อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

9	 นายสาโรจน์		สุวัตถิกุล		รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า		ประธานอนุกรรมการ		ตั้งแต่	11	ตุลาคม	2560	–	ปัจจุบัน

	 นายส�ารวย		แดงด้วง		รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า		ประธานอนุกรรมการ		ตั้งแต่	28	ธันวาคม	2559	–	10	ตุลาคม	2560

	 นางรัตนา		เธียรวิศิษฎ์สกุล		รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า		ประธานอนุกรรมการ		ตั้งแต่		5	พฤศจิกายน	2557	–	27	ธันวาคม	2559

10	 นายวีระ		พันธุ์พิศุทธิ์ชัย		ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน		อนุกรรมการ		ตั้งแต่	29	กันยายน	2560	–	ปัจจุบัน

	 นายปริเยศ		พิริยะมาสกุล		ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน		อนุกรรมการ		ตั้งแต่	30	มิถุนายน	2557	–	28	กันยายน	2560

11 นางสาวจิตรา		พงษ์พานิช		ผู้แทนกรมสรรพากร		อนุกรรมการ		ตั้งแต่	3	มีนาคม	2560	–	ปัจจุบัน

	 นางหัสกาญจน์		ภิงคารวัฒน์		ผู้แทนกรมสรรพากร		อนุกรรมการ		ตั้งแต่	17	ตุลาคม	2551	–	2	มีนาคม	2560

รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2560
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11. นายหัตถศักดิ์  ณ ป้อมเพ็ชร์ อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

12. นายวิฑูลรย์  ศิริวิโรจน์ อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

13. นางสาวสิริมาศ  วัฒนะโชติ   อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

14. นายองอาจ  พงศ์กิจวรสิน อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรมยานยนต์

15. นายขัติยา  ไกรกาญจน์ อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า	

16. นายนิลสุวรรณ  ลีลารัศมี อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

17. พลตำารวจตรี รัฐวิทย์  แสนทวีสุข อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

18. นายจักกพงศ์  ณ บางช้าง อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

19. นางสาวปัทมาวดี  บุญโญภาส12  อนุกรรมการ

	 	 ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย

	 	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

20. นางปรารถนา  หัสมินทร์ อนุกรรมการและเลขานุการ

	 	 ผู้อ�านวยการกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ

	 	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

21. นักวิชาการพาณิชย์ชำานาญการพิเศษ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ		

	 	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2560

12 นางปัทมาวดี	บุญโญภาส		ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย		อนุกรรมการ		ตั้งแต่	16	ตุลาคม	2560	–	ปัจจุบัน

	 นายสมควร	อิ่มถาวรสุข		ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย		อนุกรรมการ		ตั้งแต่	30	มิถุนายน	2560	–	15	ตุลาคม	2560

	 นายดิเรก	บุญแท้		ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย		อนุกรรมการ		ตั้งแต่	4	พฤศจิกายน	2557	–	4	มิถุนายน	2560
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1. นางสาวอรจิต  สิงคาลวณิช ที่ปรึกษาอนุกรรมการ

2. นางกุลณี  อิศดิศัย13  ประธานอนุกรรมการ

	 	 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3. นายสาโรจน์  สุวัตถิกุล14  อนุกรรมการ

	 	 รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

4. ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงพาณิชย์ อนุกรรมการ

5. ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ อนุกรรมการ

	 	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

6. นายวีระ  พันธุ์พิศุทธิ์ชัย15  อนุกรรมการ

	 	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการลงทุน	4

	 	 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

7. นางสาวชุลีพร  น่วมทนง อนุกรรมการ

	 	 สมาคมธนาคารไทย

8. นายพจน์  อร่ามวัฒนานนท์ อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

9. นายนำาชัย  เอกพัฒนพานิชย์ อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

10. ผู้อำานวยการสำานักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน  อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

11. นางสาวเรวดี  วีระวุฒิพล อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนกรมการค้าภายใน

รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจ 
ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2560

13 นางกุลณี	อิศดิศัย		อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า		กรรมการและเลขานุการ		ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2560	–	ปัจจุบัน

	 นางสาวบรรจงจิตต์		อังศุสิงห์		อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า		กรรมการและเลขานุการ		ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2559	–	30	กันยายน	2560

14	 นายสาโรจน์	สุวัตถิกุล		รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า		ประธานอนุกรรมการ		ต้ังแต่	11	ตุลาคม	2560	–	ปัจจุบัน

	 นายส�ารวย	แดงด้วง		รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า		ประธานอนุกรรมการ		ตั้งแต่	28	ธันวาคม	2559	–	10	ตุลาคม	2560

	 นางรัตนา	เธียรวิศิษฎ์สกุล		รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า		ประธานอนุกรรมการ		ตั้งแต่		5	พฤศจิกายน	2557	–	27	ธันวาคม	2559

15	 นายวีระ	พันธุ์พิศุทธิ์ชัย		ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน		อนุกรรมการ		ตั้งแต่	29	กันยายน	2560	–	ปัจจุบัน

	 นายปริเยศ	พิริยะมาสกุล		ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน		อนุกรรมการ		ตั้งแต่	30	มิถุนายน	2557	–	28	กันยายน	2560
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12. ผู้อำานวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน16  อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

13. รศ.ดร.ชนินทร์  มีโภคี อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

14. ดร.ภาณุมาศ สิทธิเวคิน อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

15. นางสุรางคณา วายุภาพ อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

16. นางสาวสิริมาศ  วัฒนะโชติ อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	

17. นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ อนุกรรมการ

	 	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

18. นางสาวปัทมาวดี  บุญโญภาส17  อนุกรรมการ

	 	 ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย

19. นางปรารถนา  หัสมินทร์ อนุกรรมการและเลขานุการ

	 	 ผู้อ�านวยการกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ

20. หัวหน้ากลุ่มวิชาการ  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ

16	 ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน		อนุกรรมการ		ตั้งแต่	4	กรกฎาคม	2559	–	ปัจจุบัน

17 นางปัทมาวดี		บุญโญภาส		ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย		อนุกรรมการ		ตั้งแต่	16	ตุลาคม	2560	–	ปัจจุบัน

	 นายสมควร		อิ่มถาวรสุข		ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย		อนุกรรมการ		ตั้งแต่	30	มิถุนายน	2560	–	15	ตุลาคม	2560

	 นายดิเรก		บุญแท้		ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย		อนุกรรมการ		ตั้งแต่	4	พฤศจิกายน	2557	–	4	มิถุนายน	2560

รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจ 
ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2560
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1. นายนิลสุวรรณ ลีลารัศมี ประธานอนุกรรมการ

2. นายนำาชัย เอกพัฒนพานิชย์ อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

3. นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ อนุกรรมการ

	 	 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

	 	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

4. นายวีระ พันธุ์พิศุทธิ์ชัย18   อนุกรรมการ

	 	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการลงทุน	4	 

	 	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

5. นายสุนทร แก้วสว่าง   อนุกรรมการ

	 	 ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย		

	 	 ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม

6. นางสุวิภา วรรณสาธพ อนุกรรมการ

	 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

	 	 ผู้แทนส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7. นายธเนส เตชะเสน อนุกรรมการ

	 	 รักษาการ	ผู้อ�านวยการส�านักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

	 	 ผู้แทนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

8. นายปริวรรต  วงษ์สำาราญ อนุกรรมการ

	 	 ผู้จัดการส�านักงาน

	 	 ผู้แทนส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

9. นายชัยณรงค์ ฉัตรรัตนวารี อนุกรรมการ

	 	 ผู้จัดการฝ่ายมาตรการส่งเสริม

	 	 ผู้แทนส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

10. นายวิฑูลรย์ ศิริวิโรจน์ อนุกรรมการ

	 	 กรรมการกฎหมาย

	 	 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

18	 นายวีระ		พันธุ์พิศุทธิ์ชัย		ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน		อนุกรรมการ		ตั้งแต่	29	กันยายน	2560	–	ปัจจุบัน

	 นายปริเยศ		พิริยะมาสกุล		ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน		อนุกรรมการ		ตั้งแต่	30	มิถุนายน	2557	–	28	กันยายน	2560

คณะอนุกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในการยื่นค�าขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2560
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11. นายภูมินทร์ หะรินสุต อนุกรรมการ

	 	 ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ

	 	 ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

12. นางสาวชุลีพร น่วมทนง อนุกรรมการ

	 	 รองเลขาธิการ

	 	 ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย

13. นายวัชระ เอมวัฒน์ อนุกรรมการ

	 	 นายกสมาคม

	 	 ผู้แทนสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่

14. ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ อนุกรรมการ

	 	 รองคณบดี	ฝ่ายบริหาร

	 	 ผู้แทนวิทยาลัยนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15. รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิชย์ อนุกรรมการ

	 	 รองคณบดี	ฝ่ายบริหาร

	 	 ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	

16. นางประภา บุรณศิริ อนุกรรมการ

	 	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารทรัพย์สินทางปัญญา

	 	 ผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา	

17. นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ อนุกรรมการ

	 	 ผู้อ�านวยการส�านักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ	

	 	 ผู้แทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

18. นายวิชานัน นิวาตจินดา อนุกรรมการ

	 	 ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน

	 	 ผู้แทนส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

19. นายจิตรกร ว่องเขตกร อนุกรรมการ

	 	 ผู้อ�านวยการกองธรรมภิบาลธุรกิจ

	 	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

20. นางปรารถนา  หัสมินทร์ อนุกรรมการและเลขานุการ

	 	 ผู้อ�านวยการกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ		

	 	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คณะอนุกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในการยื่นค�าขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2560
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คณะอนุกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในการยื่นค�าขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2560

21. นางสาวพรรณทิพย์ ชื่นศิริพงษ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 นักวิชาการพาณิชย์ช�านาญการ

	 	 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ

22. นางสาวสุชาดา เหล่าพูลสุข อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 นิติกรช�านาญการ	

	 	 ส�านักกฎหมาย	
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

ทั้งนี้	 รายละเอียดสามารถดาวโหลด	 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.2542	 ได้ที่เว็บไซต์ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 (http://www.dbd.go.th)	 ภายใต้หัวข้อ	 “บริการข้อมูล/	 การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว/กฎหมายและ

กฎระเบียบ”
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The Foreign Business Act B.E. 2542 (1999)

To	download	a	full	version	of	the	Foreign	Business	Act	B.E.	2542	(1999),	please	visit	the	Department	of	Business	

Development’s	website	(http://www.dbd.go.th)

 His Majesty King Bhumibol Adulyadej is graciously pleased to 
proclaim that:

 Whereas it is expedient to revise the law on foreign businesses;

 Whereas it is aware that this Act contains certain provisions in 
relation to the restriction of rights and liberties of persons, in respect
of which section 29, in conjunction with section 35 and section 50 of  
the Constitution of the Kingdom of Thailand so permits by virtue of 
provisions of law;

 Be it, therefore, enacted by the King, by and with the advice and 
consent of the National Assembly, as follows.

* Published in Government Gazette, Vol. 116, Part 123a, dated 4th December 1999.

FOREIGN BUSINESS ACT,
B.E. 2542 (1999)*

BHUMIBOL ADULYADEJ, REX;
Given on the 24th Day of November B.E. 2542;

Being the 54th Year of the Present Reign.

Department of Business Development
Ministry of Commerce 3
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กฎกระทรวง ก�าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

 

 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และ  (๒๑)  แห่งบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน  (๔)  แห่งกฎกระทรวงกําหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาต 
ในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดธุรกิจบริการ 
ที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“(๔) ธุรกิจสถาบันการเงิน  ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องหรือจําเป็นต่อการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน  
ธุรกิจอื่นของสถาบันการเงิน  และธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน  ทั้งนี้  
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

 (ก) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
 (ข) ธุรกิจบริการเป็นสํานักงานผู้แทนธนาคาร 
 (ค) การให้บริการทางการเงินตามหลักชาริอะฮ์   
 (ง) การเป็นตัวแทนของสถาบันการเงิน 
 (จ) การให้บริการรับฝากเงินที่มีเง่ือนไขการเบิกถอนเงินจากบัญชีตามคําสั่งลูกค้าและ

กิจการดูแลผลประโยชน์ 
 (ฉ) การประกอบธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน 
 (ช) การเป็นตัวแทนรับคําขอและเรียกเก็บเบี้ยประกันหรือค่าบริการการประกันการส่งออก

และการคํ้าประกันสินเชื่อแก่ลูกค้า 
 (ซ) การรับให้บริการเก่ียวกับธุรกิจทางการเงินแก่สถาบันการเงิน  บริษัทในกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงิน  ธนาคารแห่งประเทศไทย  และหน่วยงานราชการ   
 (ฌ) การนําอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่า 
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หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

 

 (ญ) การรับซื้อหรือรับโอนลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 
 (ฎ) การให้บริการการบริหารจัดการเงินสด 
 (ฏ) การให้บริการเก่ียวกับการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับธุรกิจของลูกค้า 
 (ฐ) การให้บริการเป็นตัวแทนรับชําระหน้ีหรือตัวแทนรับคําขอ 
 (ฑ) การให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่ง” 
ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  และ  (๑๑)  แห่งกฎกระทรวง

กําหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
“(๗) ธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
(๘) ธุรกิจบริการเป็นสํานักงานผู้แทนของนิติบุคคลต่างประเทศในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๔๐   
(๙) ธุรกิจบริการเป็นสํานักงานภูมิภาคของนิติบุคคลต่างประเทศในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๔๐   
(๑๐) ธุรกิจบริการที่มีส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณเป็นคู่สัญญา 
(๑๑) ธุรกิจบริการที่มีรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณเป็นคู่สัญญา” 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิรดี  ตันตราภรณ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
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หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรือจําเป็นต่อ 
การประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินและธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน 
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  ธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์  
ธุรกิจบริการเป็นสํานักงานผู้แทนของนิติบุคคลต่างประเทศในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  ธุรกิจบริการ 
เป็นสํานักงานภูมิภาคของนิติบุคคลต่างประเทศในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  ธุรกิจบริการท่ีมีส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณเป็นคู่สัญญา  และธุรกิจบริการที่มีรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณเป็นคู่สัญญา  เป็นธุรกิจบริการที่คนไทยมีความพร้อมในการประกอบกิจการและสามารถแข่งขันกับ 
คนต่างด้าวได้  สมควรกําหนดให้ธุรกิจบริการดังกล่าวเป็นธุรกิจบริการท่ีไม่อยู่ในบัญชีสาม  ประกอบกับบัญชีสาม  (๒๑)   
ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๔๒  กําหนดให้การยกเว้นธุรกิจบริการ 
ต้องกําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

ทั้งนี้	 รายละเอียดสามารถดาวโหลด	 กฎกระทรวง	 ก�าหนดธุรกิจบริการท่ีไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว	 ได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 (http://www.dbd.go.th)	 ภายใต้หัวข้อ	 “บริการข้อมูล/	 การประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว/กฎหมายและกฎระเบียบ”
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Ministerial Regulation
Prescribing Service Businesses Which Do Not Require a Foreign Business License

Translation 
 

Ministerial Regulation 
Prescribing Service Businesses Which Do Not Require a Foreign Business License  

(No. 3) 
B.E. 2560 (2017)* 
   

 
   By virtue of section 46 of the Foreign Business Act B.E. 2542 (1999) and Third 
Schedule (21) of the Foreign Business Act B.E. 2542 (1999), the Minister of Commerce hereby 
issues a Ministerial Regulation, as follows: 
   Article 1.  The provisions of (4) of the Ministerial Regulation Prescribing 
Service Businesses Which Do Not Require a Foreign Business License B.E. 2556 (2013) as 
amended by the Ministerial Regulation Prescribing Service Businesses Which Do Not Require 
a Foreign Business License (No. 2) B.E. 2559 (2016) shall be repealed and replaced by the 
following: 
   “(4) financial institution business, businesses incidental to or necessary for 
the operation of a financial institution business and the businesses of companies in the 
financial group of a financial institution pursuant to the law on financial institutions: 
        (a) commercial banking business; 
        (b) bank representative office service business; 
        (c) Shariah financial service; 
        (d) financial institution agent; 
        (e) cash deposit services under terms of withdrawal on demand by a 
customer and custodian services; 
        (f) private sector repurchase; 
        (g) agent to receive applications and collect insurance premiums or 
service fees for export insurance and credit insurance for customers; 
        (h) services relating to financial businesses offered to financial 
institutions, companies within the financial group, the Bank of Thailand and government 
agencies; 
        (i) leasing of immovable property; 
        (j) purchase or assignment of loan debts; 
        (k) financing service; 
        (l) documentation relating to customer’s businesses; 
        (m) debt collection or application receiving agent; 

                                           
* Published in the Government Gazette, Vol. 134, Part 62a, page 6, on 9th June B.E. 2560 (2017). 
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        (n) hire purchase and leasing.” 
   Article 2.  The following provisions shall be added as (7), (8), (9), (10) and 
(11) of the Ministerial Regulation Prescribing Service Businesses Which Do Not Require a 
Foreign Business Licence B.E. 2556 (2013): 
   “(7) asset management business under the law on asset management 
company; 
   (8) representative office of foreign juristic person in international trade 
service pursuant to the Rules of the Prime Minister’s Office on Establishment of Visa and 
Work Permit Service Center B.E. 2540 (1997); 
   (9) regional office of foreign juristic person in international trade service 
pursuant to the Rules of the Prime Minister’s Office on Establishment of Visa and Work 
Permit Service Center B.E. 2540 (1997); 
   (10) service business to which a government agency under the law on 
budgetary procedures is a party; 
   (11) service business to which a state enterprise under the law on budgetary 
procedures is a party.” 
 
             Given on the 26th May B.E. 2560 (2017) 
                      Apiradi Tantraporn 
                           Minister of Commerce 
 
             
Note:- The reasons for issuing this Ministerial Regulation are as follows.  Businesses 
incidental to and necessary to the operation of a financial institution business and 
businesses of companies within a financial group of a financial institution under the law on 
financial institutions, asset management businesses under the law on asset management 
company, representative office of foreign juristic person in international trade services, 
regional office of foreign juristic person in international trade services, service businesses to 
which a government agency under the law on budgetary procedures is a party and services 
businesses to which a state enterprise under the law on budgetary procedures is a party 
are service businesses which Thai nationals have acquired competence and the ability to 
compete with foreign nationals.  It is appropriate to remove such service businesses from 
the Third Schedule.  And whereas (21) of the Third Schedule to the Foreign Business Act 
B.E. 2542 (1999) provides that the exemption of any service business shall be prescribed 
by Ministerial Regulation, it is therefore expedient to issue this Ministerial Regulation. 

To	download	a	full	version	of	the	Ministerial	Regulation	Prescribing	Service	Businesses	Not	Subject	to	Application	

for	Foreign	Business	Permission,	please	visit	the	Department	of	Business	Development’s	website	(http://www.dbd.go.th)	
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แนวทางการพิจารณาอนุญาต
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวส�าหรับธุรกิจบางประเภท
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

คณะกรรมการการประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้วจะพจิารณาค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบธุรกจิ	โดยใช้หลักการตามมาตรา	5	

แหง่พระราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้วเปน็เกณฑก์ารพจิารณาโดยค�านงึถงึผลดีและ	ผลเสยีตอ่ความปลอดภยัและ

ความมั่นคงของประเทศ	 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	 ศิลป

วัฒนธรรมและจารีตประเพณีของประเทศ	 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 การพลังงานและการรักษาส่ิงแวดล้อม	 การคุ้มครอง

ผู้บริโภค	ขนาดของกิจการ	การจ้างแรงงาน	การถ่ายทอดเทคโนโลยี	การวิจัยและพัฒนา		

ทั้งนี้	 แนวทางในการพิจารณาค�าขออนุญาตการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ที่ก�าหนดไว้เป็นเกณฑ์ส�าหรับพิจารณา	12	ประเภทธุรกิจ	ดังนี้

1.	 ธุรกิจบริการเป็นส�านักงานผู้แทน	(Representative	Office)

2.	 ธุรกิจบริการเป็นส�านักงานภูมิภาค	(Regional	Office)

3.	 การให้บริการกับภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ	(Service	Provided	to	Public	Sector/	State	Own	Enterprise)

4.	 การให้บริการกับบริษัทในเครือ/ในกลุ่ม	(Service	Provide	to	Affiliated/	Group	Company)

5.	 การให้บริการติดตั้ง	ซ่อมแซม	บ�ารุงรักษา	(Repair	and	Maintenance	Service)

6.	 บริการให้เช่า	(Renting	Service)

7.	 บริการให้เช่าแบบลิสซิ่ง	(Leasing	Service)

8.	 บริการให้เช่าซื้อ	(Hire	Purchasing	Service)

9.	 บริการแฟ็กตอริ่ง	(Factoring	Service)

10.	บริการรับจ้างผลิต	(Contract-fee	Manufacturing	Service)

11.	บริการโดยเป็นคู่สัญญากับเอกชน	(Service	Provided	to	Private	Company	under	the	Contract)

12.	การค้าส่ง	(Wholesaling	Business)

รายละเอียด	 สามารถดาวโหลด	 เรื่อง	 เกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ	 ได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า	(http://www.dbd.go.th)	ภายใต้หัวข้อ	“บริการข้อมูล/	การประกอบธุรกิจของ	คนต่างด้าว/การขอประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว”
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The Basis for Foreign Business Permission Consideration Applicable  
to Specific Business Categories under the Foreign Business Act B.E. 2542 (1999)

The	Foreign	Business	Commission	is	to	consider	foreigners’	applications	for	business	permission	based	on	the	

provisions	as	prescribed	in	Section	5	of	the	Foreign	Business	Act,	taking	into	account	the	benefits	and	harms	to	the	

national	safety,	security,	economic	and	social	development,	public	order	or	good	morals,	national	heritage	in	arts	and	

culture,	preservation	of	natural	resources,	energy	and	environment,	consumer	protection,	scale	of	business,	employment	

of	labor,	transfer	of	technology,	as	well	as	research	and	development.

The	basis	for	foreign	business	permission	consideration	to	be	adopted	as	criteria	for	granting	permission	by	the	

Foreign	Business	Committee	is	applicable	to	12	business	categories	as	follows.

1.	 Representative	office	service

2.	 Regional	office	service

3.	 Service	provided	to	governmental	body/state-owned	enterprise

4.	 Service	provided	to	its	own	affiliated/intra-group	companies

5.	 Installation,	repair	and	maintenance	service

6.	 To-let	service

7. Leasing service

8.	 Hire-purchase	service

9.	 Factoring	service

10.	Make-to-order	or	contract-fee	manufacturing	service

11.	Service	provided	to	its	private	contracting	party

12.	Wholesale	trade

Criteria	for	the	consideration	of	foreign	business	permission	in	details	are	available	for	download	at	the	Department	

of	Business	Development’s	website	(http://www.dbd.go.th)
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