


คํานํา 
 
 

ด้วยคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้เห็นชอบตามข้อเสนอ         
ของคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนคํารับรองเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและแนวทาง           
ในการติดตามการดําเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ปรับปรุงแบบคํารับรองการถ่ายทอด       
เทคโนโลยี  และแบบการรายงานการดํา เ นินงานตามคํารับรองการถ่ายทอดเทคโนโลยี              
เพื่อให้มีความง่าย สะดวกต่อการจัดทําของผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

 

ดังนั้นเพ่ือสร้างความเข้าใจ และความชัดเจนแก่ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ในการจัดทําคํารับรองและการรายงานการดําเนินงานตามคํารับรองการถ่ายทอดเทคโนโลยี             
ลงในแบบท่ีได้ปรับปรุงใหม่ดังกล่าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้จัดทํา “คู่มือการจัดทําคํารับรอง 
และการรายงานการดําเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี” ฉบับนี้ข้ึน ซ่ึงประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 คําแนะนําการจัดทําคํารับรองการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นข้ันตอน         
ท่ีต้องจัดทําพร้อมกับการย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 
  ส่วนที่ 2 คําแนะนําการจัดทํารายงานการดําเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี           
ตามท่ีได้ให้คํารับรองไว้ ซ่ึงเป็นข้ันตอนท่ีต้องจัดทําภายหลังจากท่ีได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือฉบับนี้จะอํานวยประโยชน์แก่ผู้ย่ืน     
คําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจในการจัดทําคํารับรองการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการรายงาน          
การดําเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามคํารับรองได้อย่างถูกต้องครบถ้วน     
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ส่วนที่ 1  
คําแนะนําการจัดทําคํารับรองการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 

----------------------------------------------------- 
 

1. ความสําคัญของการจัดทําคํารับรองการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

  1.1 คํารับรองการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหน่ึงในการพิจารณาอนุญาต  
                        พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 มาตรา 5 กําหนดให้การ 
อนุญาตคนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติน้ี ให้คํานึงถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหน่ึงในการ
พิจารณาด้วย คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจึงกําหนดให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต้องจัดทํา    
คํารับรองการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแบบที่กําหนดย่ืนพร้อมกับการยื่นคําขอรับใบอนุญาตเพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 
  1.2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับคนไทย  

      การถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นการถ่ายทอดวิทยาการ ทักษะ ประสบการณ์ หรือวิธีการท่ีทําให้ 
ผู้รับการถ่ายทอดสามารถนํามาพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้ ไม่ใช่การเปิดเผยเทคโนโลยีหลักที่เป็นความลับ    
ทางการค้า 
  1.3 ผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  
              (1) หน่วยงานในประเทศไทย เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น ให้สิทธิประโยชน์กับผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่คนไทย ได้แก่    
การได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี การขอต่ออายุวีซ่าและใบอนุญาตทํางาน 
        (2) กิจการของคนต่างด้าวมีประสิทธิภาพแข่งขันกับผู้ อ่ืนได้ เน่ืองจากการถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับพนักงานที่เป็นคนไทย จะทําให้ผู้รับการถ่ายทอดมีความรู้ปฏิบัติงานได้เร็วข้ึนตรงตามความ
ต้องการของคนต่างด้าว 
                            (3) ผู้รับการถ่ายทอดมีทศันคติที่ดีต่อองค์กร ในขณะที่องค์กรจะมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตา
ของสังคม หรือประชาชนของประเทศ 
 

2. วิธีการจัดทําคํารับรองการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจะต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จะ
ดําเนินการตามแบบคํารับรองการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี 8 หัวข้อที่ได้จัด
เรียงลําดับตามความสําคัญของการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) การจัดทําสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี           
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2) การมีส่วนร่วมของบุคลากรไทยในโครงการวิจัยและพัฒนา 3) การมีส่วนร่วมของบุคลากรไทยในโครงการ
พัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ออกสู่ตลาด 4) การแต่งตั้งคนไทยปฏิบัติงานในตําแหน่งแทนคนต่างด้าว              
5) การส่งผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้ความรู้และ/หรือการส่งบุคลากรไทยไปเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ          
ณ ต่างประเทศ 6) การสนับสนุนด้านการศึกษาและ/หรือวิชาการให้สถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่นที่เก่ียวข้อง 
7) การฝึกอบรม 8) กิจกรรมอื่น ๆ  

ผู้ ยื่นคําขอรับ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจต้อ งตระหนักถึ งความสําคัญ ในการ เสนอ
แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งสามารถเลือกวิธีการใดก็ได้ท่ีสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจที่ขออนุญาต แต่ต้อง
ไม่น้อยกว่า 1 หัวข้อ โดยหัวข้อที่เลือกน้ันผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสามารถจัดทําในเอกสารใหม่
เพ่ิมเติมได้โดยจะต้องระบุรายละเอียดตามที่กําหนดให้ครบถ้วน และให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการ
ดําเนินการของนิติบุคคลลงนามรับรองในตอนท้ายแบบดังกล่าว ทั้งน้ีสามารถดาวน์โหลดแบบคํารับรองการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ที่ www.dbd.go.th > เลือก “บริการกรม” > เลือก “การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว” 
> เลือก “การขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 17”   
  ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจะต้องระบุข้อมูลเก่ียวกับวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี      
ที่จะดําเนินการในแต่ละหัวข้อลงในแบบคํารับรอง ดังน้ี 
   2.1 การจัดทําสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี 

(1)  ระบุชื่อคู่สัญญาที่จะมีการทําสัญญาระหว่างกันและจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(2) ระบุสาระสําคัญของสัญญา เ นื ้อ ห า ร า ยละ เ อีย ด ขอ ง เทค โน โ ลยี ที ่จ ะ มีก า ร

ถ่ายทอด  ได้แก่ เรื่อง ระยะเวลา และงบประมาณในการดําเนินการ 
(3)  ระบุรายละเอียดของบุคลากรท่ีจะรับการถ่ายทอด ได้แก่ ตําแหน่ง และสัดส่วน

ระหว่างคนต่างด้าวกับคนไทย 
           2.2 การมีส่วนร่วมของบุคลากรไทยในโครงการวิจัยและพัฒนา 

(1)  การมีส่วนร่วมของบุคลากรไทยเป็นการมีสว่นร่วมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(2)  ระบุเร่ืองที่ทําการวิจัยและพัฒนา ระยะเวลา และงบประมาณในการดําเนินการ 
(3)  ระบุรายละเอยีดของบุคลากรท่ีร่วมในโครงการ ไดแ้ก่ ตําแหน่ง คุณวุฒิ/ประสบการณ ์

และสัดส่วนระหว่างคนต่างด้าวกับคนไทย 
   2.3 การมีส่วนร่วมของบุคลากรไทยในโครงการพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ออกสู่ตลาด 

(1)  ระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภทสินค้าหรือบริการที่จะมีการพัฒนา ช่วงเวลาที่       
นําออกสู่ตลาด และงบประมาณในการดําเนินการ  

(2)  ระบุรายละเอียดของบุคลากรที่ ร่วมในโครงการ ซึ่ งได้แก่ ตําแหน่ง คุณวุฒิ/
ประสบการณ์ และสัดส่วนระหว่างคนต่างด้าวกับคนไทย 
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        2.4 การแต่งต้ังคนไทยปฏิบัติงานในตําแหน่งแทนคนต่างด้าว 
                       ระบุตําแหน่งและคุณสมบัติของบุคลากรต่างด้าวที่จะมีการแต่งตั้งคนไทยให้ปฏิบัติงานแทน 
รวมท้ังระบุรายละเอียดแผนงานที่จะพัฒนาหรือแต่งตั้งบุคลากรไทยให้สามารถปฏิบัติงานแทนในตําแหน่งของ    
คนต่างด้าว 
   2.5 การส่งผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้ความรู้และ/หรือการส่งบุคลากรไทยไปเรียนรู้
จากผู้เชี่ยวชาญ ณ ต่างประเทศ 

(1)  ระบุเรื่องที่จะให้เรียนรู้ รายละเอียดของผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ เชี่ยวชาญทางด้านใด          
จากประเทศอะไร ระยะเวลาการเรียนรู้ และงบประมาณในการดําเนินการ  

(2)   รายละเอียดของบุคลากรท่ีเข้ารับการเรียนรู้ ได้แก่ ตําแหน่ง และสัดส่วนระหว่าง          
คนต่างด้าวกับคนไทย 

(3)   กรณีส่งผู้ เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้ความรู้จะต้องมีการเชิญผู้แทนจาก
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันอ่ืนที่เก่ียวข้องเข้าร่วมอย่างน้อย 2 คน   
   2.6 การสนับสนุนด้านการศึกษาและ/หรอืวิชาการใหส้ถาบันการศึกษาหรือสถาบันอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

(1)  เป็นการให้การสนับสนุนด้านการศึกษาและ/หรือกิจกรรมด้านวิชาการที่เก่ียวกับ
เทคโนโลยี และให้รวมถึงโครงการความร่วมมือทางด้านการศึกษาและ/หรือด้านวิชาการด้วย 

(2)  ระบุชื่อสถาบัน และเรื่องที่ ให้การสนับสนุน ระยะเวลาและงบประมาณในการ
ดําเนินการ  
    2.7 การฝึกอบรม 

(1) การฝึกอบรม  หมายถึง การอบรม ประชุม สัมมนา บรรยายพิเศษ ดูงาน หรือชื่อเรียก 
อย่างอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ การฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

          (1.1) การฝึกอบรมทั่วไป เป็นการฝึกอบรมที่ใช้ในการดําเนินธุรกิจทั่วไป เช่น         
การอบรมความรู้เก่ียวกับคุณสมบัติและวิธีการใช้งานของสินค้า การอบรมการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล          
ทางการตลาด เป็นต้น 

               (1.2) การฝึกอบรมเฉพาะด้าน เป็นการฝึกอบรมที่ไม่ใช่การฝึกอบรมทั่วไป แต่เป็น      
การฝึกอบรมเทคโนโลยีหลักหรือเฉพาะท่ีเ ก่ียวกับธุร กิจที่ประกอบ  ซึ่ งมีลํ าดับความสําคัญมากกว่า                  
การฝึกอบรมท่ัวไป 

 

(2) ระบุรายละเอียดเรื่อง/หลักสูตรท่ีอบรม ระยะเวลาและงบประมาณในการดําเนินการ 
รวมทั้งคุณวุฒิ/ตําแหน่งของวิทยากร  
        (3) ระบุรายละเอียดบุคลากรที่รับการฝึกอบรม ได้แก่ ตําแหน่ง และสัดส่วนระหว่าง     
คนต่างด้าวกับคนไทย 
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   2.8 กิจกรรมอื่น ๆ  
                             ในกรณีที่ผู้ ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประสงค์จะเลือกวิธีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีซึ่งไม่เข้าข่ายข้อใดข้อหน่ึงใน 2.1 - 2.7 ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสามารถระบุวิธีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีไว้ในหัวข้อกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การจัดทําคู่มือการดําเนินงาน การส่งไปดูงานแสดงสินค้า        
ณ ต่างประเทศ เป็นต้น พร้อมทั้งระบุรายละเอียดที่ชัดเจนเพ่ือความเข้าใจและรวดเร็วประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
                             

3. นิยามเก่ียวกับการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 3.1 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้กําหนดคําจํากัดความเก่ียวกับ             
การถ่ายทอดเทคโนโลยีไว้ ดังน้ี 
       (1) เทคโนโลยี  หมายถึง  วิทยาการ ทักษะ ประสบการณ์ และวิธีการที่ นํามาใช้         
หรือประยุกต์ใช้ในการผลิต การค้า การบริการ การตลาด การบริหาร และการจัดการ    
          (2) การถ่ายทอดเทคโนโลยี  หมายถึง  การนําเทคโนโลยีมาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ โดยผู้ถ่ายทอดมีการถ่ายทอดวิทยาการ ทักษะ ประสบการณ์ และวิธีการให้ผู้รับการถ่ายทอด
สามารถนําไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการผลิต การค้า การบริการ การตลาด การบริหารและการจัดการ             
ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับลักษณะของการประกอบธุรกิจแต่ละประเภท 
       (3) ผู้ถ่ายทอด  หมายถึง  คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติ     
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
           (4) ผู้รับการถ่ายทอด  หมายถึง  คนไทยที่ปฏิบัติงานในองค์กรของผู้ถ่ายทอดและคนไทย          
ที่ปฏิบัติงานในนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า หรือมีการทําธุรกรรมทางการค้าระหว่างกัน รวมทั้ง
สถาบันการศึกษาและสถาบันอ่ืนที่เก่ียวข้องในประเทศไทยด้วย 
        3.2 ในการพิจารณาของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจะคํานึงถึง
ลักษณะของธุรกิจแต่ละประเภทโดยพิจารณาข้อใดข้อหน่ึงหรือหลายข้อจากรายละเอียดตามแบบคํารับรองที่
นําเสนอ รวมทั้งจะคํานึงถึงเร่ืองดังต่อไปนี้ด้วย 
          (1 )  ผู้ ถ่ ายทอดต้ องเ ป็ นเจ้ าของเทคโนโลยี หรื อมี สิ ท ธิ ในการใช้ และถ่ ายทอด                        
ให้ผู้อ่ืนใช้เทคโนโลยีน้ันได้ 
                  (2)  เทคโนโลยีที่นํามาใช้ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ ความปลอดภัย
ของผู้บริโภค และไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
          (3)  กรณีเป็นคู่สัญญา จะพิจารณาประเภทธุรกิจ ขนาดและวงเงินของสัญญาประกอบด้วย 
              (4)  ต้องเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการท่ีขออนุญาต 
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ส่วนที่ 2  
คําแนะนําการจัดทํารายงานการดาํเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 

----------------------------------------------------- 
 

1. ความสําคัญของการจัดทํารายงานการดําเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

เพ่ือให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีตามคํารับรองที่ผู้ ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจได้           
ให้ไว้เป็นรูปธรรม คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจึงกําหนดให้ธุรกิจต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตและ
ประกอบธุรกิจครบ 1 ปี ต้องรายงานการดําเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแบบรายงานที่กําหนดต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งจนกว่าจะได้ปฏิบัติการแล้วเสร็จตามคํารับรอง ทั้งน้ี สามารถดาวน์โหลดแบบ
รายงานได้ที่ www.dbd.go.th > เลือก “บริการกรม” > เลือก “การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว” >         
เลือก “การขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 17”  

อน่ึง ธุรกิจต่างด้าวท่ีไม่ส่งรายงานการดําเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว อาจเข้าข่าย     
เป็นความผิดฐานไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานโดยไม่มีเหตุอันสมควร มีโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท ซึ่งในกรณี          
ที่ธุรกิจต้องระวางโทษปรับทําให้ขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจครั้งต่อไป และอธิบดีพิจารณา
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 19 วรรคท้ายได้ 
 

2. วิธีการจดัทํารายงานการดําเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

ให้รายงานการดําเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ธุรกิจต่างด้าว
ได้ให้คํารับรองไว้ กรณีมีหลายใบอนุญาตให้แยกกรอกข้อมูลลงในแบบรายงานการดําเนินงานการถ่ายทอด
เทคโนโลยีตามใบอนุญาตประกอบธุร กิจ  หากมี ข้อความหรือรายละเอียดที่ ไม่สามารถกรอกข้อมูล                    
ลงในแบบรายงานได้ ท้ั งหมดสามารถจัด ทํา เ ป็นเอกสาร เพิ่ ม เติม ได้  หรือจัด ทําลงในเอกสารใหม่                     
โดยขอให้มีรายละเอียดตามท่ีกําหนดครบถ้วน และกรรมการ/ผู้จัดการ/หรือผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ        
ของนิติบุคคลลงนามรับรองในตอนท้าย  

สําหรับข้อมูลที่ต้องระบุ ประกอบด้วย 
2.1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ 

(1) รอบปีที่ดําเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
(2) ชื่อธุรกิจ  
(3) เลขที่ของใบอนุญาตประกอบธุรกิจ เลขทะเบียนของธุรกิจ 
(4) ธุรกิจที่ได้รับอนุญาต 
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2.2 ข้อมูลและเอกสาร/หลักฐาน ในแต่ละวิธีการที่เลือก โดยหากไม่เป็นไปตามคํารับรอง        
ให้ระบุสาเหตุด้วย กรณีที่ เป็นไปตามคํารับรองให้ระบุการดําเนินงานพร้อมทั้งนําส่งเอกสาร/หลักฐาน            
ตามที่กําหนดในแต่ละหัวข้อ ดังน้ี 
       2.2.1 การจัดทําสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี 

(1) ระบุชื่อคู่สญัญา ชื่อสญัญา/เลขที่สญัญา และเร่ือง/รายละเอียดที่มีการถ่ายทอด  
(2) เอกสาร/หลักฐาน ได้แก่ สําเนาสัญญา รายละเอียดการถ่ายทอด กลุ่มบุคคล    

ที่รับการถ่ายทอด 
 2.2.2 การมีสว่นร่วมของบุคลากรไทยในโครงการวิจัยและพัฒนา 

(1) ระบุเรื่อง ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดบุคลากรไทยที่ เ ข้าร่วมโครงการ  
ได้แก่ ชื่อ/ตําแหน่ง คุณวุฒิ/ประสบการณ ์และค่าใช้จ่ายท่ีใชใ้นโครงการ 

(2) เอกสาร/หลักฐาน ได้แก่ รายละเอียดโครงการ รายชื่อ/ตําแหน่งบุคลากรไทย     
ที่ร่วมในโครงการ ภาพถ่ายที่เก่ียวข้อง 
                     2.2.3 การมีส่วนร่วมของบุคลากรไทยในโครงการพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ออกสู่ตลาด 

(1) ระบุประเภทสนิค้า/บริการ ชว่งเวลาที่นําออกสู่ตลาด ค่าใชจ่้ายที่ใชใ้นโครงการ 
(2) เอกสาร/หลักฐาน ได้แก่ รายชื่อ/ตําแหน่งบุคลากรไทยที่ร่วมโครงการ    

ภาพถ่ายท่ีเก่ียวข้อง รายละเอียดสินค้า/บริการก่อนและหลังการพัฒนา 
 2.2.4 การแต่งต้ังคนไทยปฏิบัติงานในตําแหน่งแทนคนต่างด้าว 

(1) ระบุชื่อ ตําแหน่ง และวันที่แต่งตั้ง 
(2) เอกสาร/หลักฐาน ได้แก่ สําเนาคําสั่งแต่งตั้ง 

  2.2.5 การส่ง ผู ้ เ ชี ่ย วชาญจากต่า งประ เทศมา ให้ความรู ้แ ล ะ /หรือการส่ง
บุคลากรไทยไปเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ณ ต่างประเทศ 

(1) ระบุชื่อผู้เชี่ยวชาญ ด้านที่ เชี่ยวชาญ เรื่อง/หลักสูตรที่ เรียนรู้ ชื่อ/ตําแหน่ง 
บุคลากรไทยที่เข้ารับการอบรม และระยะเวลาในการดําเนินการ 

(2) เอกสาร/หลักฐาน ได้แก่ หลักสูตร/กําหนดการ/รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม/
ใบเสร็จค่าใช้จ่ายเดินทางของผู้เชี่ยวชาญ/สําเนาหนังสือเดินทางของผู้เชี่ยวชาญ/เอกสารประกอบหลักสูตร/    
ภ.ง.ด. 1 หรือ ภ.ง.ด. 1 ก   

 2.2.6 การสนับสนุนด้านการศึกษาและ/หรือวิชาการให้สถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่นที่เก่ียวข้อง 
(1) ระบุชื่อสถาบัน เร่ืองที่ให้การสนับสนุน ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
(2) เอกสาร/หลักฐาน ได้แก่ การให้เงินสนับสนุนเพ่ือการศึกษา/หนังสือรับรองจาก 

สถาบันการศึกษา 
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         2.2.7 การฝึกอบรม 
(1) ระบุเรื่องที่อบรม ระยะเวลาในการดําเนินการ ชื่อ/ตําแหน่งบุคลากรไทยที่ 

เข้ารับการอบรม 
(2) เอกสาร/หลักฐาน ได้แก่ หลักสูตรการอบรม/กําหนดการอบรม/รายชื่อผู้เข้า 

รับการอบรม/สําเนาใบเสร็จค่าอบรม (ถ้ามี)/ภาพถ่ายที่เก่ียวข้อง เอกสารประกอบการอบรม/ภ.ง.ด.1 หรือ   
ภ.ง.ด. 1 ก 

 2.2.8 กิจกรรมอ่ืน ๆ  
                                   เอกสาร/หลักฐานที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 



 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

8 
 

แบบฟอร์ม 
คํารบัรองการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

----------------------------------------------------- 

คํารับรองการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรงุใหม่) 

 ปัจจัยหนึ่งซึ่งคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวใช้ประกอบการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวคือ ธุรกิจที่คนต่างด้าวขออนุญาตประกอบธุรกิจน้ัน ต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อคนไทยและการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเอง ดังนั้น ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต   
ประกอบธุรกิจจึงควรให้ข้อมูลเก่ียวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ละเอียดชัดเจน เพ่ือความเข้าใจและรวดเร็ว
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยขอให้ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจจัดทําคํารับรองการถ่ายทอดเทคโนโลยี และระบุวิธีการท่ีจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่คนไทย     
อย่างน้อย 1 หัวข้อ พร้อมทั้งระบุรายละเอียดตามที่กําหนดในแต่ละหัวข้อที่เลือกให้ครบถ้วนโดยย่ืนพร้อมกับการ
ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ทั้งน้ี สามารถจัดทําเอกสารใหม่ได้ตามแบบที่กําหนด 
 วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวม 8 หัวข้อที่กําหนดให้เลือก ได้จัดเรียงลําดับตามความสําคัญของการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมากไปหาน้อย เพ่ือให้ผู้ย่ืนคาํขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตระหนักถึงความสําคัญในการ
เสนอแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เลือกน้ันควรสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจที่ขออนุญาต 
 อน่ึง ธุรกิจของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจแล้ว จะต้องจัดทํารายงานการถ่ายทอด
เทคโนโลยีตามคํารับรองและวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ให้ไว้น้ี ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามแบบรายงานที่
กําหนดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง จนกว่าจะได้ปฏิบัติการแล้วเสร็จตามคํารับรอง  

 1. การจัดทําสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลย ี

ชื่อคูส่ญัญา 
รายละเอียดบุคลากรทีจ่ะรับการถ่ายทอด สาระสําคญัของสญัญา 

ตําแหน่ง 
จํานวน (คน) 

เรื่อง ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) ไทย ต่างด้าว 
(1)     

 
 
 

 

(2) 
 

    
 

  

(3) 
 

    
 

  

หมายเหต ุ - ให้ระบุช่ือคู่สัญญาท่ีจะมีการทําสัญญาระหว่างกันและจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  - ให้ระบุสาระสําคัญของสัญญา เน้ือหารายละเอียดของเทคโนโลยีท่ีจะมีการถ่ายทอด 

  - ให้ระบุสัดส่วนระหว่างคนต่างดา้วกับคนไทย 
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 2. การมีส่วนร่วมของบคุลากรไทยในโครงการวจิัยและพฒันา 

เร่ือง 
ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

รายละเอียดบุคลากรทีร่่วมในโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) ตําแหน่ง 
คณุวุฒิ/

ประสบการณ ์
จํานวน (คน) 
ไทย ต่างด้าว 

(1) 
 

  
 

    

(2) 
 

  
 

    

(3) 
 

  
 

    

หมายเหต ุ - การมีส่วนร่วมของบุคลากรไทยเป็นการมีส่วนร่วมท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

  - ให้ระบุสัดส่วนระหว่างคนต่างดา้วกับคนไทย 

 3. การมีส่วนร่วมของบุคลากรไทยในโครงการพฒันาสินค้าหรือบริการใหม่ออกสู่ตลาด 

ประเภทสนิค้า/ 
บริการทีจ่ะพัฒนา 

ช่วงเวลาที่นํา
ออกสู่ตลาด 

รายละเอียดบุคลากรทีร่่วมในโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) ตําแหน่ง 
คณุวุฒิ/

ประสบการณ ์
จํานวน (คน) 

ไทย ต่างด้าว 
(1) 
 

  
 

    

(2) 
 

  
 

    

(3) 
 

  
 

    

หมายเหต ุ - การมีส่วนร่วมของบุคลากรไทยเป็นการมีส่วนร่วมท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

  - ให้ระบุสัดส่วนระหว่างคนต่างด้าวกับคนไทย 

 4. การแต่งต้ังคนไทยปฏิบัติงานในตําแหนง่แทนคนต่างด้าว 

ตําแหน่ง คณุสมบตัิของบคุลากรต่างด้าว 
แผนงานทีจ่ะแตง่ตั้งคนไทย 
ปฏิบตัิงานแทนคนต่างด้าว 

(1) 
 

 
 

 
 

(2) 
 

  
 

(3) 
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 5. การส่งผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศมาให้ความรู้และ/หรือการส่งบุคลากรไทยไปเรียนรู้

จากผู้เช่ียวชาญ ณ ต่างประเทศ 

เรื่อง 
ผู้เชี่ยวชาญด้าน/ 

จากประเทศ 
ระยะเวลา 

รายละเอียดบุคลากรที่เข้ารับการเรียนรู้ 
งบประมาณ 

(บาท) ตําแหน่ง 
จํานวน (คน) 

ไทย ต่างด้าว 
(1) 
 

 
 

 
 

 
 

   

(2) 
 

 
 

 
 

 
 

   

(3) 
 

 
 

 
 

 
 

   

หมายเหต ุ - กรณีส่งผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศมาให้ความรู้จะต้องมีการเชิญผู้แทนจากสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องเข้าร่วมอย่างน้อย 2 คน   

  - ให้ระบุสัดส่วนระหว่างคนต่างด้าวกับคนไทย 

 6. การสนบัสนุนด้านการศกึษาและ/หรือวิชาการใหส้ถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่นทีเ่ก่ียวข้อง 

สถาบัน เรื่องที่ใหก้ารสนบัสนนุ ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) 
(1) 
 

   

(2) 
 

   

(3) 
 

   

หมายเหต ุ เป็นการให้การสนับสนุนด้านการศึกษาและ/หรือกิจกรรมด้านวิชาการท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยี และให้รวมถึง 

  โครงการความร่วมมือทางด้านการศึกษาและ/หรือด้านวิชาการด้วย 
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 7. การฝึกอบรม 

เรื่อง/หลกัสูตร ระยะเวลา 
คณุวุฒิ/ 

ตําแหน่งวิทยากร 

รายละเอียดบุคลากรทีร่ับการฝกึอบรม 
งบประมาณ 

(บาท) ตําแหน่ง 
จํานวน (คน) 

ไทย ต่างด้าว 
(1) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(2) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(3) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

หมายเหต ุ - การฝึกอบรม  หมายถึง การอบรม ประชุม สัมมนา บรรยายพิเศษ ดูงาน หรือช่ือเรียกอย่างอ่ืน ท้ังในประเทศ 

                    และต่างประเทศ การฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1.  การฝึกอบรมท่ัวไป เป็นการฝึกอบรมท่ีใช้ในการดําเนินธุรกิจท่ัวไป เช่น การอบรมความรู้เก่ียวกับคุณสมบัติ 
   และวิธีการใช้งานของสินค้า การอบรมการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลทางการตลาด  เป็นต้น 

2.  การฝึกอบรมเฉพาะด้าน เป็นการฝึกอบรมที่ไม่ใช่การฝึกอบรมท่ัวไป แต่เป็นการฝึกอบรมเทคโนโลยีหลักหรือ 

    เฉพาะท่ีเก่ียวกับธุรกิจท่ีประกอบ ซึ่งมีลําดับความสําคัญมากกว่าการฝึกอบรมท่ัวไป 

  - ให้ระบุสัดส่วนระหว่างคนต่างด้าวกับคนไทย 

 8. กิจกรรมอ่ืน ๆ (โปรดระบุรายละเอียด) 

 .........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
หมายเหต ุ ในกรณีท่ีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่เข้าข่ายข้อใดข้อหน่ึงใน 1-7 ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสามารถระบ ุ

              วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไว้ในหัวข้อกิจกรรมอื่น ๆ 

 ข้าพเจ้า กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผดิชอบในการดําเนินการของนิติบุคคล ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าว

ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และได้จัดส่งเอกสารเพ่ิมเติม……………………แผ่น/ชดุ 

  ลงชื่อ (1).......................................................  ลงชื่อ (2).................................................... 

 (.....................................................)  (.................................................) 

   วันที่ .............................................................   วันที่ ............................................................. 

ตราประทับ (ถ้ามี) 
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ตัวอย่าง 
การจัดทําคาํรับรองการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

(ให้เลือกเพยีง 1 หัวข้อจาก 8 หัวข้อซึ่งต้องสอดคล้องกับประเภทธุรกิจที่ขออนุญาต) 
 

----------------------------------------------------- 
 

คํารับรองการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุงใหม่) 
 

 ปัจจัยหน่ึงซึ่งคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวใช้ประกอบการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวคือ ธุรกิจที่คนต่างด้าวขออนุญาตประกอบธุรกิจน้ัน ต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อคนไทยและการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเอง ดังน้ัน ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต   
ประกอบธุรกิจจึงควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ละเอียดชัดเจน เพ่ือความเข้าใจและรวดเร็ว
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยขอให้ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจจัดทําคํารับรองการถ่ายทอดเทคโนโลยี และระบุวิธีการท่ีจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่คนไทย    
อย่างน้อย 1 หัวข้อ พร้อมทั้งระบุรายละเอียดตามท่ีกําหนดในแต่ละหัวข้อที่เลือกให้ครบถ้วน โดยยื่นพร้อมกับการ
ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ทั้งน้ี สามารถจัดทําเอกสารใหม่ได้ตามแบบที่กําหนด 
 

 วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวม 8 หัวข้อที่กําหนดให้เลือก ได้จัดเรียงลําดับตามความสําคัญของการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมากไปหาน้อย เพ่ือให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตระหนักถึงความสําคัญในการ
เสนอแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เลือกน้ันควรสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจ          
ที่ขออนุญาต 
 

 อน่ึง ธุรกิจของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจแล้ว จะต้องจัดทํารายงานการถ่ายทอด
เทคโนโลยีตามคํารับรองและวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ให้ไว้น้ี ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามแบบรายงานท่ี
กําหนดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง จนกว่าจะได้ปฏิบัติการแล้วเสร็จตามคํารับรอง  
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 ตัวอย่าง  
 

  1. การจัดทําสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลย ี

ช่ือคูส่ญัญา 
รายละเอียดบุคลากรทีจ่ะรับการถ่ายทอด สาระสําคญัของสญัญา 

ตําแหน่ง 
จํานวน (คน) 

เรื่อง ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) ไทย ต่างด้าว 
(1) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน        
     แห่งประเทศไทย           

วิศวกร 5 - ความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกับเทคโนโลยี
ระดับสูงของระบบ
วิศวกรเครื่องกล
และยานยนตท์ี่ใช้
ในระบบรถไฟฟ้า 

ก.พ. 54- 
มี.ค. 54 

200,000 

(2)       

(3)       

 

หมายเหตุ - ให้ระบุช่ือคู่สัญญาท่ีจะมีการทําสัญญาระหว่างกันและจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  - ให้ระบุสาระสําคัญของสัญญา เน้ือหารายละเอียดของเทคโนโลยีท่ีจะมีการถ่ายทอด 

  - ให้ระบุสัดส่วนระหว่างคนต่างดา้วกับคนไทย 

 

 2. การมส่ีวนร่วมของบุคลากรไทยในโครงการวิจัยและพฒันา 

เรื่อง 
ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

รายละเอียดบุคลากรทีร่่วมในโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) ตําแหน่ง 
คณุวุฒ/ิ

ประสบการณ ์
จํานวน (คน) 
ไทย ต่างด้าว 

(1) การวิจัยและพัฒนาระบบ    
      ล่ามอิเล็กทรอนิกส์ 

ตลอดเวลา 
ท่ีทําการวิจัย 
(ม.ค.55-
ธ.ค.55) 

ผู้เช่ียวชาญด้าน
ภาษาศาสตร ์

นักภาษาศาสตร์ 1 - 300,000 
(ปีท่ี 1) 

(2)       

(3)       

หมายเหต ุ - การมีส่วนร่วมของบุคลากรไทยเป็นการมีส่วนร่วมท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

  - ให้ระบุสัดส่วนระหว่างคนต่างดา้วกับคนไทย 
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ตัวอย่าง 

 3. การมส่ีวนร่วมของบุคลากรไทยในโครงการพัฒนาสินคา้หรือบริการใหม่ออกสู่ตลาด 

ประเภทสินค้า/ 
บริการทีจ่ะพัฒนา 

ช่วงเวลาที่นํา
ออกสู่ตลาด 

รายละเอียดบุคลากรทีร่่วมในโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) ตําแหน่ง 
คณุวุฒิ/

ประสบการณ ์
จํานวน (คน) 

ไทย ต่างด้าว 

(1)   ลูกอมกล่ินดอกกุหลาบ มี.ค. 55 นักโภชนาการ Food Science 
and Technology 

2 - 150,000 
(ปีที ่1) 

(2)       

(3)       

 

หมายเหตุ - การมีส่วนร่วมของบุคลากรไทยเป็นการมีส่วนร่วมท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

  - ให้ระบุสัดส่วนระหว่างคนต่างด้าวกับคนไทย 

 

 4. การแต่งต้ังคนไทยปฏิบัติงานในตําแหนง่แทนคนต่างด้าว 

ตําแหน่ง คณุสมบตัิของบคุลากรต่างด้าว 
แผนงานทีจ่ะแต่งตั้งคนไทย 
ปฏิบตัิงานแทนคนต่างด้าว 

(1) ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค 
 

มีความรู้ความชํานาญในด้านเทคนิคเก่ียวกับ
เครื่องจักรในโรงงานผลิต 

 

คนไทยได้รับการฝึกอบรม 
ตามหลักสูตรท่ีกําหนด  
และปฏิบัติงานดา้นเครื่องจักร  
อย่างน้อย 2 ปี 

(2)   

(3)   
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ตัวอย่าง 

 5. การส่งผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศมาให้ความรู้และ/หรือการส่งบุคลากรไทยไปเรียนรู้

จากผู้เช่ียวชาญ ณ ต่างประเทศ 

เรื่อง 
ผู้เช่ียวชาญด้าน/ 

จากประเทศ 
ระยะเวลา 

รายละเอียดบุคลากรที่เข้ารับการเรียนรู ้
งบประมาณ 

(บาท) ตําแหน่ง 
จํานวน (คน) 

ไทย ต่างด้าว 

(1) การวิเคราะห์และประเมิน
 คุณภาพเพชร 

ผู้เช่ียวชาญด้านอัญมณี 
จากประเทศรัสเซีย 

3 วัน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 - 100,000 

(2)       

(3)       

 

หมายเหตุ - กรณีส่งผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศมาให้ความรู้จะต้องมีการเชิญผู้แทนจากสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอ่ืนที่
เก่ียวข้องเข้าร่วมอย่างน้อย 2 คน   

  - ให้ระบุสัดส่วนระหว่างคนต่างด้าวกับคนไทย 
 

 6. การสนับสนุนด้านการศึกษาและ/หรือวิชาการให้สถาบันการศึกษาหรือสถาบันอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

สถาบัน เรื่องที่ใหก้ารสนบัสนนุ ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) 

(1) มหาวิทยาลัยของรัฐ (ระบุช่ือ) ทุนการศึกษา 1 ปี 30,000 

(2)    

(3)    

หมายเหตุ เป็นการให้การสนับสนุนด้านการศึกษาและ/หรือกิจกรรมด้านวิชาการท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยี และให้รวมถึง 

  โครงการความร่วมมือทางด้านการศึกษาและ/หรือด้านวิชาการด้วย 
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ไม่ม ี

ตัวอย่าง 
 

 7. การฝึกอบรม 

เรื่อง/หลกัสูตร ระยะเวลา 
คณุวุฒิ/ 

ตําแหน่งวิทยากร 

รายละเอียดบุคลากรทีร่ับการฝกึอบรม 
งบประมาณ 

(บาท) ตําแหน่ง 
จํานวน (คน) 

ไทย ต่างด้าว 

(1) วิธีการคัดเลือกและ
 วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารใน
 ธุรกิจยานยนต์ 

2 วัน/ปี 
(วันละ 6 ช.ม.) 

ผู้จัดการสํานักงาน 
 

- ผู้ช่วยผู้จัดการ 
- เลขานุการ 

1 
1 

- 
- 

 

50,000 
 

(2)       

(3)       

 

หมายเหต ุ - การฝึกอบรม  หมายถึง การอบรม ประชุม สัมมนา บรรยายพิเศษ ดูงาน หรือช่ือเรียกอย่างอื่น ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ การฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. การฝึกอบรมทั่วไป เป็นการฝึกอบรมท่ีใช้ในการดําเนินธุรกิจทั่วไป เช่น การอบรมความรู้เก่ียวกับ
คุณสมบัติและวิธีการใช้งานของสินค้า การอบรมการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลทางการตลาด  เป็นต้น 

   2.    การฝึกอบรมเฉพาะด้าน เป็นการฝึกอบรมท่ีไม่ใช่การฝึกอบรมท่ัวไป แต่เป็นการฝึกอบรมเทคโนโลยีหลัก
หรือเฉพาะท่ีเก่ียวกับธุรกิจท่ีประกอบ ซ่ึงมีลําดับความสําคัญมากกว่าการฝึกอบรมท่ัวไป 

  - ให้ระบุสัดส่วนระหว่างคนต่างด้าวกับคนไทย 

 8. กิจกรรมอ่ืน ๆ (โปรดระบุรายละเอียด) 
     ...................................................................................................................................................................           
.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหต ุ ในกรณีท่ีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่เข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งใน 1-7 ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสามารถ 

                  ระบุวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไว้ในหัวข้อกิจกรรมอ่ืน ๆ 

 ข้าพเจ้า กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผดิชอบในการดําเนินการของนิติบุคคล ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าว
ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และได้จัดส่งเอกสารเพ่ิมเติม   5 แผ่น   แผ่น/ชดุ 

ลงชื่อ (1).......................................................  ลงชื่อ (2).................................................... 

 (.....................................................)  (.................................................) 

 วันท่ี .............................................................                       วันที่ ............................................................. 

ตราประทับ (ถ้ามี) 

เอกพงศ์ วานิช 

นายเอกพงศ์ วานิช 

15 มิถุนายน 2555 
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แบบฟอร์ม 
การรายงานการดําเนนิงานตามคํารบัรองการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 

----------------------------------------------------- 
 

แบบรายงานการดําเนินงานตามคํารบัรองการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุงใหม่) 

รอบปีท่ี.............. ตั้งแต่........................................... 

ชื่อธุรกิจ....................................................................................................................................................................... 

ใบอนุญาตเลขท่ี........................................................เลขทะเบียน............................................................................... 

ธุรกิจที่ได้รับอนุญาต................................................................................................................................................... 

(กรณีมีหลายใบอนุญาตให้แยกกรอกข้อมูลลงในแบบรายงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ให้ตรงตาม

วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้ให้คํารับรองฯ ไว้ และหากมีข้อความหรือรายละเอียดที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลลงในแบบรายงานได้

ท้ังหมดสามารถจัดทําเป็นเอกสารเพิ่มเติมได้) 

 ขอรายงานการดําเนินงานตามคํารับรองการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ไดแ้จ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดงัน้ี  

 1. การจัดทําสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  เป็นไปตามคํารับรองฯ  

  ไม่เปน็ไปตามคํารับรองฯ เนื่องจาก..................................................................................... 
 

ชื่อคูส่ญัญา 
ชื่อสญัญา/ 
เลขทีส่ญัญา 

เรื่อง/รายละเอียดทีม่กีารถ่ายทอด เอกสาร/หลกัฐาน 

    

    

    

 

หมายเหต ุเอกสาร/หลักฐาน ได้แก่ สําเนาสัญญา รายละเอียดการถ่ายทอด กลุ่มบุคคลที่รับการถ่ายทอด 
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 2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรไทยในโครงการวิจัยและพฒันา 
  เป็นไปตามคํารับรองฯ  

  ไม่เปน็ไปตามคํารับรองฯ เนื่องจาก..................................................................................... 
 

เรื่อง 
ดําเนนิการ

เมื่อ 

รายละเอียดบุคลากรไทย 
ที่เข้าร่วมในโครงการ 

ค่าใชจ้่ายทีใ่ช้
ในโครงการ 

(บาท) 
เอกสาร/หลกัฐาน 

ชื่อ/ตําแหน่ง 
คณุวุฒิ/

ประสบการณ ์

      

      

      

หมายเหต ุ เอกสาร/หลักฐาน ได้แก่ รายละเอียดโครงการ รายช่ือ/ตําแหน่งบุคลากรไทยท่ีร่วมในโครงการ ภาพถ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

 3. การมีสว่นร่วมของบคุลากรไทยในโครงการพฒันาสินค้าหรือบริการใหม่ออกสู่ตลาด 
  เป็นไปตามคํารับรองฯ  

  ไม่เปน็ไปตามคํารับรองฯ เนื่องจาก..................................................................................... 
 

ประเภทสนิค้า/บริการ ช่วงเวลาที่นําออกสู่ตลาด 
ค่าใชจ้่ายทีใ่ช้   
ในโครงการ 

(บาท) 
เอกสาร/หลกัฐาน 

    

    

    

หมายเหต ุ เอกสาร/หลักฐาน ได้แก่ รายช่ือ/ตําแหน่งบุคลากรไทยท่ีร่วมโครงการ ภาพถ่ายท่ีเก่ียวข้อง รายละเอียดสินค้า/

 บริการก่อนและหลังการพัฒนา 
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 4. การแต่งต้ังคนไทยปฏิบัติงานในตําแหน่งแทนคนต่างด้าว 
  เป็นไปตามคํารับรองฯ  

  ไม่เปน็ไปตามคํารับรองฯ เนื่องจาก..................................................................................... 
 

ชื่อ ตําแหน่ง วันที่แต่งตั้ง เอกสาร/หลกัฐาน 

    

    

    

หมายเหต ุเอกสาร/หลักฐาน ได้แก่ สําเนาคําส่ังแต่งตั้ง 
 

 5. การส่งผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศมาให้ความรู้และ/หรือการส่งบุคลากรไทยไปเรียนรู้

จากผู้เช่ียวชาญ ณ ต่างประเทศ 
      เป็นไปตามคํารับรองฯ  

  ไม่เปน็ไปตามคํารับรองฯ เนื่องจาก..................................................................................... 
 

ชื่อ/เชี่ยวชาญดา้น 
เรื่อง/

หลักสตูร 
ชื่อ/ตําแหน่ง 

บุคลากรไทยที่เข้ารับการอบรม 
ดําเนนิการเมื่อ เอกสาร/หลกัฐาน 

     

     

     

หมายเหต ุ เอกสาร/หลักฐาน ได้แก่ หลักสูตร/กําหนดการ/รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม/ใบเสร็จค่าใช้จ่ายเดินทางของ

 ผู้เช่ียวชาญ/สําเนาหนังสือเดินทางของผู้เช่ียวชาญ/เอกสารประกอบหลักสูตร/ภ.ง.ด. 1 หรือ ภ.ง.ด. 1 ก   
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 6. การสนับสนุนด้านการศึกษาและ/หรือวิชาการให้สถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่นที่เก่ียวข้อง 
  เป็นไปตามคํารับรองฯ  

  ไม่เปน็ไปตามคํารับรองฯ เนื่องจาก..................................................................................... 
 

สถาบัน เรื่องที่ใหก้ารสนบัสนนุ ดําเนนิการเมื่อ ค่าใชจ้่าย (บาท) เอกสาร/หลกัฐาน 

     

     

     

หมายเหต ุเอกสาร/หลักฐาน ได้แก่ หลักฐานการให้เงินสนับสนุนเพ่ือการศึกษา/หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา 

         7. การฝึกอบรม 
  เป็นไปตามคํารับรองฯ  

  ไม่เปน็ไปตามคํารับรองฯ เนื่องจาก..................................................................................... 
 

เรื่อง ดําเนนิการเมื่อ 
ชื่อ/ตําแหน่ง บุคลากรไทย 

ที่เข้ารับการฝกึอบรม 
เอกสาร/หลกัฐาน 

    

    

    

หมายเหตุ เอกสาร/หลักฐาน ได้แก่ หลักสูตรการอบรม/กําหนดการอบรม/รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม/สําเนาใบเสร็จ ค่าอบรม

(ถ้ามี)/ภาพถ่ายท่ีเก่ียวข้อง เอกสารประกอบการอบรม/ภ.ง.ด.1 หรือ ภ.ง.ด. 1 ก 

 8. กิจกรรมอื่น ๆ (โปรดระบุรายละเอียด) 

 ......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
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 ข้าพเจ้ากรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคล ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าว

ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และได้จัดส่งแบบรายงานการดําเนินงานตามคํารับรองการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานการดําเนินงานมาพร้อมน้ี จํานวน.......................แผ่น/ชุด 

  ลงชื่อ (1)....................................................... ลงชื่อ (2).................................................... 

 (.....................................................)  (.................................................) 

 วันที่ .............................................................. วันท่ี .......................................................... 

 อีเมล: …………………………..................……...…  อีเมล: ……………………………....................…  

 

ตราประทับ (ถ้ามี) 
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บริษัท โอซาก้า จํากัด 

1755100245 0010575923421 

(กรอกข้อมูลตามท่ีระบุในใบอนุญาต) 

ตัวอย่าง 
การจดัทํารายงานการดําเนนิงานตามคํารบัรองการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

(เลือกรายงานตามหัวข้อที่ได้ใหค้ํารบัรองไว)้ 
----------------------------------------------------- 

 

แบบรายงานการดําเนินงานตามคํารบัรองการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุงใหม่) 
 

รอบปีที่............. ตั้งแต่................................................ 

ชื่อธุรกิจ....................................................................................................................................................................... 

ใบอนุญาตเลขท่ี........................................................เลขทะเบียน............................................................................... 

ธุรกิจที่ได้รับอนุญาต................................................................................................................................................... 

(กรณีมีหลายใบอนุญาตให้แยกกรอกข้อมูลลงในแบบรายงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ให้ตรงตาม

วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้ให้คํารับรองฯ ไว้ และหากมีข้อความหรือรายละเอียดที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลลงในแบบรายงานได้

ท้ังหมดสามารถจัดทําเป็นเอกสารเพิ่มเติมได้) 

 ขอรายงานการดําเนินงานตามคํารับรองการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ไดแ้จ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดงัน้ี  

  1. การจัดทําสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี 
                 เป็นไปตามคํารับรองฯ  

  ไม่เปน็ไปตามคํารับรองฯ เนื่องจาก..................................................................................... 
 

ชื่อคูส่ญัญา 
ชื่อสญัญา/ 
เลขทีส่ญัญา 

เรื่อง/รายละเอียดทีม่กีารถ่ายทอด เอกสาร/หลกัฐาน 

การรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศ

ไทย 

สัญญาการถ่ายทอด

เทคโนโลยีระดับสูงของ

ระบบรถไฟฟ้า 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเทคโนโลยี

ระดับสูงของระบบวิศวกรเครื่องกล

และยานยนต์ที่ใช้ในระบบรถไฟฟ้า 

(เอกสาร/หลักฐาน ตามหมายเหต)ุ 

    

    

หมายเหต ุเอกสาร/หลักฐาน ได้แก่ สําเนาสัญญา รายละเอียดการถ่ายทอด กลุ่มบุคคลที่รับการถ่ายทอด 

 

16 มิ.ย.54- 15 ม.ิย. 55 1 
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ตัวอย่าง 

  2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรไทยในโครงการวิจัยและพัฒนา 

        เปน็ไปตามคํารับรองฯ  

  ไม่เปน็ไปตามคํารับรองฯ เนื่องจาก..................................................................................... 

 

เรื่อง 
ดําเนนิการ

เมื่อ 

รายละเอียดบุคลากรไทย 
ที่เข้าร่วมในโครงการ 

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ 
ในโครงการ 

(บาท) 
เอกสาร/หลักฐาน 

ชื่อ/ตําแหน่ง 
คณุวุฒ/ิ

ประสบการณ ์

การวิจัยและ

พัฒนาระบบล่าม

อิเล็กทรอนิกส์ 

ม.ค.55 - 

ธ.ค.55 

ผู้เช่ียวชาญด้าน

ภาษาศาสตร ์

นักภาษาศาสตร์ 300,000 (เอกสาร/หลักฐาน  

ตามหมายเหตุ) 

      

      

หมายเหต ุ เอกสาร/หลักฐาน ได้แก่ รายละเอียดโครงการ รายช่ือ/ตําแหน่งบุคลากรไทยท่ีร่วมในโครงการ ภาพถ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

  3. การมีส่วนร่วมของบุคลากรไทยในโครงการพฒันาสินค้าหรือบริการใหม่ออกสู่ตลาด 

                 เป็นไปตามคํารับรองฯ  

  ไม่เปน็ไปตามคํารับรองฯ เนื่องจาก..................................................................................... 

ประเภทสนิค้า/บริการ ช่วงเวลาที่นําออกสู่ตลาด 
ค่าใชจ้่ายทีใ่ช้   
ในโครงการ 

(บาท) 
เอกสาร/หลกัฐาน 

ลูกอมกล่ินดอกกุหลาบ มี.ค. 55 150,000 (เอกสาร/หลักฐาน ตามหมายเหต)ุ 

    

    

หมายเหต ุ เอกสาร/หลักฐาน ได้แก่ รายช่ือ/ตําแหน่งบุคลากรไทยท่ีร่วมโครงการ ภาพถ่ายท่ีเก่ียวข้อง รายละเอียดสินค้า/

 บริการก่อนและหลังการพัฒนา 

 



 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

24 
 

ตัวอย่าง 

  4. การแต่งต้ังคนไทยปฏิบัติงานในตําแหน่งแทนคนต่างด้าว 

                    เป็นไปตามคํารับรองฯ  

  ไม่เปน็ไปตามคํารับรองฯ เนื่องจาก..................................................................................... 

ชื่อ ตําแหน่ง วันที่แต่งตั้ง เอกสาร/หลกัฐาน 

นายกรพงศ์ วงศ์วานิช ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค 5 ม.ค. 55 (เอกสาร/หลักฐาน ตามหมายเหต)ุ 

    

    

หมายเหต ุเอกสาร/หลักฐาน ได้แก่ สําเนาคําส่ังแต่งตั้ง 
 

  5. การส่งผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศมาใหค้วามรู้และ/หรือการสง่บคุลากรไทยไปเรียนรู้จาก

ผู้เช่ียวชาญ ณ ต่างประเทศ 

                   เป็นไปตามคํารับรองฯ  

  ไม่เปน็ไปตามคํารับรองฯ เนื่องจาก..................................................................................... 

ชื่อ/เชี่ยวชาญดา้น 
เรื่อง/

หลักสตูร 
ชื่อ/ตําแหน่ง 

บุคลากรไทยที่เข้ารับการอบรม 
ดําเนนิการเมื่อ เอกสาร/หลกัฐาน 

การวิเคราะห์และ

ประเมินคุณภาพ

เพชร 

หลักสูตร

ตรวจสอบและ

ประเมิน

คุณภาพเพชร 

ผู้จัดการฝ่ายตลาด 5 ม.ค.55 -  

8 ม.ค. 55 

(เอกสาร/หลักฐาน  

ตามหมายเหตุ) 

     

     

หมายเหต ุ เอกสาร/หลักฐาน ได้แก่ หลักสูตร/กําหนดการ/รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม/ใบเสร็จค่าใช้จ่ายเดินทางของ

 ผู้เช่ียวชาญ/สําเนาหนังสือเดินทางของผู้เช่ียวชาญ/เอกสารประกอบหลักสูตร/ภ.ง.ด. 1 หรือ ภ.ง.ด. 1 ก  
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ตัวอย่าง 

   6. การสนับสนุนด้านการศึกษาและ/หรือวิชาการให้สถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่นที่เก่ียวข้อง 

                 เป็นไปตามคํารับรองฯ  

                    ไม่เป็นไปตามคํารับรองฯ เนื่องจาก..................................................................................... 

สถาบัน เรื่องที่ใหก้ารสนบัสนนุ ดําเนนิการเมื่อ ค่าใชจ้่าย (บาท) เอกสาร/หลกัฐาน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ทุนการศึกษาด้าน

ส่ิงแวดล้อม 

5 ม.ค. 54 –     

5 ม.ค. 55 

30,000 (เอกสาร/หลักฐาน  

ตามหมายเหตุ) 

     

     

หมายเหต ุเอกสาร/หลักฐาน ได้แก่ หลักฐานการให้เงินสนับสนุนเพ่ือการศึกษา/หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา 

 7. การฝึกอบรม 
                    เป็นไปตามคํารับรองฯ  

                   ไม่เป็นไปตามคํารับรองฯ เนื่องจาก ตําแหน่งบุคลากรไทยท่ีเข้ารับการฝึกอบรมเปล่ียนจากเลขานุการซึ่งได้  

                                                                   ลาออก เป็นผู้ช่วยเลขานุการเข้ารับการอบรมแทน               

เรื่อง ดําเนนิการเมื่อ 
ชื่อ/ตําแหน่ง บุคลากรไทย 

ที่เข้ารับการฝกึอบรม 
เอกสาร/หลกัฐาน 

ฝึกอบรมเรื่องวิธีการคัดเลือก 

และวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารใน
ธุรกิจยานยนต์ 

 

15 – 16 พ.ย. 54  - นางสาวสมพร ใจด ี

ผู้ช่วยผู้จัดการสํานักงานผู้แทน 

-นายทศพร รุ่งเรือง 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

(เอกสาร/หลักฐาน  

ตามหมายเหตุ) 

    

    

หมายเหตุ เอกสาร/หลักฐาน ได้แก่ หลักสูตรการอบรม/กําหนดการอบรม/รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม/สําเนาใบเสร็จ ค่าอบรม

(ถ้ามี)/ภาพถ่ายท่ีเก่ียวข้อง เอกสารประกอบการอบรม/ภ.ง.ด.1 หรือ ภ.ง.ด. 1 ก 
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           Keita Ono 

16 มิ.ย. 55 

keita@osaga.co.jp 

ไม่ม ี

ตัวอย่าง 

 8. กิจกรรมอื่น ๆ (โปรดระบุรายละเอียด) 

 .................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 ข้าพเจ้ากรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคล ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าว

ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และได้จัดส่งแบบรายงานการดําเนินงานตามคํารับรองการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานการดําเนินงานมาพร้อมน้ี จํานวน  3 แผ่น  แผ่น/ชุด 

ลงชื่อ (1)....................................................... ลงชื่อ (2)......................................................... 

 (.....................................................)  (.......................................................) 

วันที่.................................................................                     วันที่................................................................ 

อีเมล: …………………………..................……...…    อีเมล: ……………………………....................……. 

  

นายเคอิตา โอโน่ 

ตราประทับ (ถ้ามี) 






