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พระราช้บัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	

พ.ศ.	2542	มาตรา	26	(2)	กำาห้นดให้ค้ณะกรรมการการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว	 ศึกษา	 รวบรวม	 และจัดทำารายงาน

เก่�ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในราช้อาณาจักร

รวมถึงผลกระทบและความเห้มาะสืมในเรื�องดังกล่าวเสืนอต่อ

รัฐมนตร่อย่างน้อยปีละห้นึ�งครั�ง

คณะกรรมการฯ	จึงได้จัดทำารายงานการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าวเป็นประจำาทุกปีมาโดยลำาดับ	 สืำาห้รับรายงาน

ประจำาป	ีพ.ศ.	2564	(มกราคม	-	ธันวาคม	2564)	จะประกอบ

ด้วยสืารัตถะ	5	บท	ซึ่ึ�งม่สืาระสืำาคัญโดยสืรุปดังน่�

 บทที่ 1 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจ 
ของคนต่างด้าว

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ประกอบด้วยผ้้แทนจากห้น่วยงานทั�งภาครัฐและภาคเอกช้น	

รวมทั�งผ้้ทรงคุณวุฒิในสืาขาต่างๆ	 โดยม่อำานาจห้น้าท่�ในการ

พิจารณาคำาขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	

ศึกษาและจัดทำารายงานเก่�ยวกับการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าวให้้คำาปรึกษา	 เสืนอแนะ	 ห้รือให้้ความเห้็นแก่

รฐัมนตรใ่นการกำาห้นดประเภทธรุกจิสืำาห้รบัการประกอบธุรกจิ

ของคนตา่งดา้ว	และแตง่ตั�งคณะอนกุรรมการเพื�อพจิารณาห้รอื

ปฏิบัติการด้านต่างๆ

การดำาเนินการท่�สืำาคัญของคณะกรรมการฯ	ในปี	2564	

ม่ดังน่�	

(1)	การอนุญาตให้้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจตาม

กฎห้มายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 ซึึ่�งการ

อนุญาตดังกล่าวก่อให้้เกิดม้ลค่าเงินลงทุนในประเทศไทย	 

การจ้างงาน	และการถ่ายทอดเทคโนโลย่ท่�สืำาคัญ	

(2)	การทบทวนประเภทธรุกจิบญัช้ท่า้ยพระราช้บญัญตัิ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 ซึ่ึ�งในปี	 2564	

น่�เป็นการทบทวนต่อเนื�องของการทบทวนประเภทธุรกิจตาม

บัญช้่ท้ายพระราช้บัญญัติฯ	 ประจำาปี	 2563	 อันสืืบเนื�องจาก

สืถานการณแ์พรร่ะบาดของเช้ื�อไวรสัื	COVID-19	โดยไดม้ก่ารนำา

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	 2021	 Annual	 Report	 (January	 -	

December	2021)	which	consists	of	5	chapters,	the	summary	

is	outlined	below.

 Chapter  1   Foreign Business Commission  
(FBC)

Consisting of members from both public and private 

sectors	as	well	as	scholars	and	experts	in	diverse	fields,	

the	FBC	is	entrusted	with	power	and	duties	to	consider	

the	 applications	 foreigners	 filed	 for	 the	 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.

In	2021,	the	Foreign	Business	Commission’s	notable	

undertakings	to	materialize	these	goals	are	as	follows;

(1)	Granting	business	permission	to	foreigners	under	

Foreign	 Business	 Act,	 that	 boost	 the	 country	 from	 the	

investment,	transfer	of	technology	and	employment	

(2)	 In	 2021,	 the	 Foreign	 Business	 Commission	

considered	 the	 business	 lists	 annexed	 to	 the	 Foreign	

Business	 Act	 B.E.	 2542	 (1999)	 continuously	 from	 the	

review	 in	2020	due	 to	 the	COVID-19	situation	by	using	

business	structure,	condition,	potential,	and	capability	of	

บทสรุปผู้บริหาร
Executive Summary
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ขอ้ม้ลเก่�ยวกบัโครงสืรา้งและสืภาพการประกอบธรุกจิ	ศกัยภาพ

และข่ดความสืามารถของผ้้ประกอบการไทย	 และผลด่ผลเส่ืย

ของการเขา้มาประกอบธรุกจิของคนตา่งช้าต	ิรวมถงึม่การรบัฟงั

ความเห้็นจากห้น่วยงานท่�เก่�ยวข้องประกอบการพิจารณาโดย

ได้เสืนอให้้นำาธุรกิจออกจากบัญช้่ท้ายพระราช้บัญญำติฯ	 ได้แก่	

1)	 ธุรกิจบริการบริห้ารจัดการงานด้านธุรการ	 ด้านทรัพยากร

บุคคล	 ด้านเทคโนโลย่สืารสืนเทศ	 ให้้แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม	 

2)	 ธุรกิจบริการรับค�ำาประกันห้น่�ให้้แก่บริษัทในเครือเฉพาะ

ภายในประเทศ	 และ	 3)	 ธุรกิจบริการให้้เช้่าพื�นท่�บางส่ืวน	 

เพื�อตดิตั�งเครื�องอเิลก็ทรอนกิส์ืท่�ใช้ใ้นการให้้บรกิารทางการเงนิ	

เครื�องจำาห้น่ายสืินค้าห้รือบริการอัตโนมัต	ิ(Vending	Machine)	

เพื�อให้้บริการและอำานวยความสืะดวกแก่พนักงานบริษัท	 

รวมทั�งได้เริ�มกระบวนการทบทวนประจำาป	ี2564	ด้วย

(3)	การพัฒนาแนวทางการพิจารณาอนุญาตการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 สืำาห้รับธุรกิจบางประเภทเพื�อ

ให้้การพิจารณาอนุญาตม่ความชั้ดเจนและสือดคล้องกับ

ลักษณะห้รือสืภาพการณ	์	ได้แก่ธุรกิจให้้เช้่าพื�นท่�	โดยกำาห้นด

ให้้ม่การปรับปรุงแนวทางทางการพิจารณาอนุญาตสืำาห้รับ

ธุรกิจให้้เช้่าพื�นท่�แก่ผ้้ประกอบการทั�วไป	 และธุรกิจบริการ 

บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม	 โดยได้ม่การแต่งตั�งคณะอนุกรรมการ

ศึกษาการประกอบธุรกิจบริการบนดิจิทัลแพลตฟอร์มภายใต้

พระราช้บัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	

เพื�อศึกษาประเภทธุรกิจบริการดิจิทัลแพลตฟอร์มในลักษณะ

ต่างๆ	 ตลอดจน	 เสืนอแนะแนวทางในการพิจารณาอนุญาต

ให้้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจให้้สือดคล้องกับสืภาวการณ์ของ

การค้าการลงทุน	

 บทท่ี 2 การอนุญาตการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2564

ในรอบปี 	 2564	 ท่� ผ่ านมา	 คนต่ า งด้ าว ได้ รั บ 

อนุญาตประกอบธุรกิจ	 จำานวน	 570	 ราย	 แบ่ง เป็น	

ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ	(มาตรา	17)	จำานวน	237	ราย	

ห้นังสืือรับรอง	กรณ่ประกอบธุรกิจภายใต้กฎห้มายของ	BOI/

กนอ.	ห้รือกฏห้มายอื�น	จำานวน	263	ราย	และห้นังสืือรับรอง	

กรณ่ท่�ได้รับสืิทธิตามสืนธิสืัญญาห้รือความตกลงระห้ว่าง

ประเทศ	 70	 ราย	 ทั�งน่�	 ในปี	 2564	 น่�	 คนต่างด้าวท่�ได้รับ

อนุญาต	(มาตรา17)	ม่จำานวนลดลงร้อยละ	6	ในขณะท่�ม้ลค่า

เงินลงทุนเพิ�มขึ�นร้อยละ	 25	 เนื�องจากธุรกิจท่�ได้รับอนุญาต

เป็นธุรกิจเพื�อสืนับสืนุนธุรกิจห้ลัก	 อาทิ	 บริการให้้ก้้ยืมเงิน

ให้้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม	โดยประเทศท่�คนต่างด้าวเข้ามา

ลงทุนมากท่�สืุด	5	อันดับแรก	 ได้แก่	ญ่�ปุ่น	สืิงคโปร์	 ฮ่องกง	

Thai	entrepreneurs;	benefits	and	drawbacks	of	 incoming	

foreign	investors;	and	public	hearings	of	related	agencies	

and	 organizations.	 As	 a	 result,	 3	 service	 businesses	 in	

the	 lists	 annexed	 were	 suggested	 to	 be	 removed	 from	

the	 lists	 attached	 to	 the	 Act:	 1)	 the	 service	 business	

relating	to	administrative	management,	human	resources,	

and	 information	 technology	providing	 for	 the	affiliated	or	

intra-group	entities;	2)	 the	corporate	guarantee	business	

providing	 for	 the	 affiliated	 or	 intra-group	 entities;	 and	 

3)	the	space	rental	service	businesses	to	install	electronic	

devices	 which	 used	 for	 financial	 services	 and	 vending	

machines,	 to	 provide	 services	 and	 convenience	 to	 their	

company	employees.	Additionally,	the	2021	review	process	

has been initiated.

(3)	 Developing	 guidelines	 for	 considering	 specific	

foreign business applications to ensure that the decisions 

are	clear	and	consistent	with	the	nature	or	situation,	such	as	

rental business applications by improving the guidelines for 

considering space rental businesses to general entrepreneurs’ 

applications,	and	Digital	Platform	Service	Business	applications	

by	appointing	a	sub-committee	on	the	study	of	digital	platform	

service	businesses	under	the	Foreign	Business	Act	B.E.	2542	

to	study	the	types	of	digital	platform	service	businesses	as	well	

as to suggest guidelines for considering permitting foreigners 

to operate services on digital platforms under the foreign 

business	act	 in	accordance	with	the	conditions	of	current	

trade and investment.

 Chapter 2 Foreign Business Permission  
in 2021

In	 2021,	 a	 total	 of	 570	 foreigners	 have	 obtained	

permission	as	follows:	237	foreigners	for	a	Foreign	Business	

License	 under	 section	 17;	 263	 foreigners	 for	 a	 Foreign	

Business Certificate under the investment promotion 

scheme,	under	the	law	on	the	Industrial	Estate	of	Thailand	or	

under	other	laws;	and	70	foreigners	were	issued	under	the	

privilege provision of the treaties or international agreements. 

In	2021,	 the	number	of	 licenses	has	decreased	by	6%,	

whereas	 the	 foreign	 investment	 value	 has	 increased	 by	

25%	due	to	the	businesses	that	are	approved	mostly	being	

supporting businesses e.g. lendind service provided to the 

affiliated	or	intra-group	entities.	The	top	5	foreign	companies	
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จ่น	และเกาห้ล่ใต้	โดยธุรกิจท่�ม่การลงทุนสื้งสืุด	ได้แก่	ธุรกิจ

บริการให้้แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม	 (ร้อยละ	 31)	 และการทำา

กิจการนายห้น้า/การค้าปล่ก/การค้าสื่ง	(ร้อยละ	25)

กรณ่ท่�ได้รับการส่ืงเสืริมการลงทุน	 จำานวน	 263	 ราย	

แบ่งเป็นกรณ่ท่�ได้รับการส่ืงเสืริมการลงทุนตามกฎห้มายว่า

ด้วยการส่ืงเสืริมการลงทุน	 จำานวน	 237	 ราย	 และกรณ่ได้

รับอนุญาตตามกฎห้มายว่าด้วยการนิคมอุตสืาห้กรรมแห้่ง

ประเทศไทย	 จำานวน	 26	 ราย	 โดยม่ประเทศท่�เข้ามาลงทุน

มากท่�สืุด	5	อันดับแรก	ได้แก่	ญ่�ปุ่น	สืิงคโปร	์จ่น	ฮ่องกง	และ

สืมาพันธรัฐสืวิสื	 โดยธุรกิจท่�ม่การลงทุนสื้งสืุด	 อาทิ	 บริการ

รับจ้างผลิต	 บริการด้านคอมพิวเตอร์	 นอกจากน่�	 คนต่างด้าว

ท่�ได้รับห้นังสืือรับรองการประกอบธุรกิจตามสืนธิสัืญญาและ

ความตกลงระห้ว่างประเทศท่�ไทยเป็นภาค่ห้รือม่พันธกรณ่	

จำานวน	 70	 ราย	 ซึึ่�งเป็นกรณ่ท่�ได้รับสิืทธิตามสืนธิสัืญญาทาง

ไมตร่และสืัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระห้ว่างไทยกับสืห้รัฐอเมริกา	

โดยลงทุนในธุรกิจ	 อาทิ	 ธุรกิจนายห้น้าตัวแทน	 ค้าปล่ก	 และ

ค้าสื่ง	และธุรกิจบริการให้้คำาปรึกษาแนะนำา	เป็นต้น

 บทท่ี 3 การทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชี
ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ประจ�าปี พ.ศ. 2564

ในปี	 พ.ศ.	 2564	 คณะกรรมการฯ	 ม่การดำาเนินการ

เก่�ยวกับการทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญช้่ท้ายพระราช้

บัญญัติฯ	ดังน่�

(1)	ผลการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจบัญชีท้าย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

ซึ่ึ�งเป็นการพิจารณาทบทวนต่อเนื�องของการทบทวนประเภท

ธุรกิจตามบัญช้่ท้ายพระราช้บัญญัติฯ	 ประจำาปี	 2563	 อันสืืบ

เนื�องจากสืถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ื�อไวรสัื	 COVID-19	 ซึ่ึ�ง

เสืนอเห้็นควรให้้	ถอดออก	 จากบัญช้่ท้ายพระราช้บัญญัติฯ	

จำานวน	3	รายการธุรกิจ	ได้แก	่ (1)	ธุรกิจบริการบรหิ้ารจัดการ

งานดา้นธรุการ	ดา้นทรพัยากรบคุคล	ดา้นเทคโนโลยส่ืารสืนเทศ	

ให้้แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม	 (2)	 ธุรกิจบริการรับค�ำาประกันห้น่� 

ให้แ้กบ่รษิทัในเครือ	เฉพาะภายในประเทศ	และ	(3)	ธรุกจิบรกิาร

ให้้เช้่าพื�นท่�บางสื่วน	เพื�อติดตั�งเครื�องอิเล็กทรอนิกสื์ท่�ใช้้ในการ

ให้บ้รกิารทางการเงนิ	เครื�องจำาห้นา่ยสืนิคา้ห้รอืบรกิารอตัโนมัต	ิ

investing	in	Thailand	are	from	Japan,	Singapore,	Hong	Kong,	

China	and	South	Korea.	The	business	categories	in	which	

they are most invested are ordinary services provided to 

affiliated	and	intra-group	companies	(31%),	and	brokerage/

retail/wholesale	(25%).

As	mentioned	earlier,	there	were	263	foreigners	granted	

Foreign	Business	Certificates,	which	can	be	divided	into	2	

groups:	237	were	granted	under	the	investment	promotion	

scheme	of	the	Investment	Promotion	Act,	26	were	granted	

under	the	Industrial	Estate	Authority	of	Thailand	Act,	The	top	

5	of	 these	 foreign	companies	are	 from	Japan,	Singapore,	

China,	Hong	Kong,	and	Swiss.	The	business	categories	in	

which	foreigners	are	investing	most,	such	as	make	to	order	

manufacturing,	computer	services,	etc.	There	were	70	foreign	

entities	holding	Foreign	Business	Certificate	under	the	privilege	

provisions of the treaties or international agreements under 

which	Thailand	is	a	part	or	has	certain	obligations.	All	these	

companies	have	exercised	the	privilege	based	on	the	Treaty	

of	Amity	and	Economic	Relations	between	Thailand	and	the	

United States of America and the business categories in 

which	they	are	investing	most	are	brokerage	agency,	retail/

wholesale,	and	consulting	business.

 Chapter 3 Revision Categories of 
Business in the Listed Annexed to the 
Foreign Business Act B.E. 2542 (1999) for 
the year 2021

In	2021,	the	FBC	has	conducted	the	revision	categories	

of	business	in	the	lists	annexed	to	the	Act	as	follows:

(1)	Results of the review of the business lists 

annexed to the Foreign Business Act, B.E. 2542: is a 

continuous	review	of	the	2020	reviewing	process	due	to	the	

epidemic	situation	of	the	COVID-19.	3	businesses	have	been	

suggested	to	be	removed	from	the	business	lists	annexed	

to	the	Act,	which	are	(1)	Services	related	to	administrative	

management,	human	resources,	and	information	technology	

providing	 for	 the	 affiliated	 or	 intra-group	 entities;	 (2)	 the	

corporate	 guarantee	 providing	 for	 the	 affiliated	 or	 intra-

group	entities;	and	(3)	the	space	rental	service	businesses	

to	install	electronic	devices	which	used	for	financial	services	

and	vending	machines,	to	provide	services	and	convenience	
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(Vending	Machine)	เพื�อให้้บริการและอำานวยความสืะดวกแก่

พนักงานบริษัท	 โดยคณะกรรมการฯ	 ได้นำาผลการพิจารณา

ทบทวนประเภทธรุกจิตามบญัช้ท่า้ยพระราช้บญัญตัฯิ	ประจำาป	ี

2563	เสืนอตอ่รัฐมนตรว่า่การกระทรวงพาณชิ้ย	์โดยไดเ้ห้น็ช้อบ

ผลการพจิารณาดงักลา่วเรย่บรอ้ยแลว้	เมื�อวนัท่�	29	พฤศจกิายน	

2564	ซึ่ึ�งจะต้องดำาเนินกระบวนการตามกฎห้มายต่อไป

(2)	แนวทางการพจิารณาทบทวนประเภทธรุกจิบญัชี

ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542	 ปี	 2564	 โดยม่ขั�นตอนการดำาเนินการ	 ซึึ่�งได้

กำาห้นดเกณฑ์์ในการพิจารณา	 กำาห้นดธุรกิจเป้าห้มาย	 จัดทำา

ข้อม้ลพื�นฐานของธุรกิจเป้าห้มาย	 จากนั�นคณะอนุกรรมการฯ	

จะประมวลผลการพิจารณา	 เสืนอต่อคณะกรรมการฯ	 เพื�อ

พิจารณา

(3)	 เกณฑใ์นการพจิารณาทบทวนธรุกจิ	จะม่	6	เกณฑ์์	

ไดแ้ก	่1)	เป็นธรุกจิตามบญัช้ท่า้ยพระราช้บญัญตัฯิ	2)	เปน็ธรุกจิ

ท่�พิจารณาตามเงื�อนไขของบัญช้่ห้นึ�ง	บัญช้่สือง	และบัญช้่สืาม	

3)	เป็นธรุกจิท่�มก่ฎห้มายกำากบัเฉพาะ	4)	เปน็ธรุกจิท่�สือดคลอ้ง

กับสืภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจใน 

ภาพรวม	 5)	 เป็นธุรกิจท่�ม่ความเห็้นจากห้น่วยงานท่�เก่�ยวข้อง 

กบัรายการธรุกจิ	และ	6)	ขอ้ด	่ขอ้เสืย่ท่�จะเกดิขึ�นจากการท่�ธุรกจิ

ไม่อย่้ภายใต้การกำากับของกฎห้มาย

(4)	กำาหนดประเภทธรุกจิทีเ่สนอใหพ้จิารณาทบทวน

ออกจากบัญชีท้ายฯ	โดยแบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	ได้แก	่1)	ธุรกิจ

ท่�เคยเสืนอให้ท้บทวน/คณะอนุกรรมการฯ	มข่อ้สืงัเกตโดยให้น้ำา

กลบัมาทบทวน	และ	2)	ธรุกจิท่�มห่้นว่ยงานเสืนอขอให้พ้จิารณา

ทบทวน

 บ ท ท่ี  4  ธ ร ร ม า ภิ บ า ล กั บ ธุ ร กิ จ ข อ ง 
คนต่างด้าว

การตดิตามตรวจสือบการประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว

ในรอบป	ี2564	ดำาเนินการใน	2	กรณ่	ได้แก่

(1)	 คนต่างด้าวได้ประกอบธุรกิจเป็นไปตามท่�กฎห้มาย

ห้รือเงื�อนไขกำาห้นด	 ซึึ่�งจากการตรวจสือบจำานวน 247 ราย  

พบว่า	เป็นธุรกิจท่�ปฏิบัติถ้กต้องตามกฎห้มาย	จำานวน	217	ราย	

(ร้อยละ	87)	ปฏิบัติไม่ถ้กต้องตามกฏห้มายและติดตามตรวจสือบ 

ต่อไป	จำานวน	30	ราย	(ร้อยละ	13)	เช่้น	ไม่ช่้�แจงข้อเท็จจริงและ 

ไม่ส่ืงเอกสืารห้ลักฐานให้้ตรวจสือบ	เลิกประกอบธุรกิจ	เป็นต้น

to their company employees. The FBC has proposed the 

review	results	to	the	Minister	of	Commerce.	Additionally,	the	

Minister	has	approved	the	results	on	November	29,	2021,	

which	will	be	proceeded	according	to	the	legal	process.

(2)	Guidelines for reviewing of the business 

lists annexed to the Foreign Business Act B.E. 2542: 

In	2021,	the	Sub-Committee	has	drawn	up	the	following	

guidelines	for	considering	and	revising	the	lists	annexed	to	

the	Act;	define	the	criteria	for	reviewing	the	business	lists,	

set	 the	 target	 business,	 prepare	 preliminary	 information	

of	 the	 target	 business	 and	 then	 collate,	 analyze	 and	

summarize	the	gathered	information,	provide	opinions	and	

recommendations regarding the revision of the business 

lists	annexed	to	the	Act	submit	to	the	Commission.

(3)	The criteria for reviewing business lists are as 

follows: (1)	all	business	categories	are	contained	in	the	lists	

annexed	to	the	Act;	(2)	to	be	in	line	with	the	component	

(1)	business	categories	 to	be	 reviewed	must	be	subject	

to	the	conditions	of	List	1,	List	2,	and	List	3;	(3)	business	

categories	to	be	reviewed	must	be	under	the	jurisdiction	of	

a	specific	law;		(4)	the	business	in	question	must	be	in	line	

with	Thailand’s	overall	economic	milieu	and	development;	

(5)	the	business	in	question	must	have	solid	opinions	from	

involved	authorities;	and	(6)	there	must	be	an	explanation	

of	the	benefits	and	drawbacks	of	removing	the	business.

(4)	Determined categories of businesses to 

undergo a review in order to remove them from the 

lists annexed to the Act are divided into 2 categories: 

1)	 Businesses	 that	 have	 previously	 been	 reviewed	 by	

the	 subcommittee	 and	 are	 being	 reconsidered;	 and	 2)	

Businesses proposed by related agencies.

 Chapter 4 Good Governance and 
Foreign Business

In	 2021,	 the	 investigation	 conducted	 on	 foreign	

business	operations	was	divided	into	2	groups	as	follow:

(1)	The	investigation	into	the	compliance	of	the	law	

or	 prescribed	 conditions	 revealed	 that	 247	 companies	

were	subject	to	investigation	and	the	results	were	that	217	

companies	(87%)	were	in	full	compliance	with	the	law	and	

30	companies	 (13%)	contravened	 the	 law	or	prescribed	

conditions	and	will	be	followed	up,	for	example,	failing	to	
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(2)	การตรวจสือบคนต่างด้าวท่�ม่พฤติกรรมให้้คนไทย 

ทำาธุรกรรมอำาพรางเพื�อห้ล่กเล่�ยงการประกอบธุรกิจตาม 

พระราช้บัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	

(นอมิน่)	 ในกลุ่มธุรกิจเป้าห้มายใน	 3	 กลุ่มธุรกิจ	 ได้แก่	 ธุรกิจ

ทอ่งเท่�ยวและธรุกจิท่�เก่�ยวเนื�องกบัการทอ่งเท่�ยว	ธรุกจิคา้ท่�ดนิ

และอสัืงห้าริมทรัพย์	 ธุรกิจท่�เก่�ยวข้องกับการเกษตร	 จำานวน	

542	ราย	พบว่า	1)	เป็นนิติบุคคลท่�ไม่ม่พฤติกรรมน่าสืงสืัยเข้า

ข่ายในลักษณะนอมิน่	จำานวน	338	ราย	(ร้อยละ	62)	เนื�องจาก

นิติบุคคลช้่�แจงการประกอบธุรกิจแล้วไม่พบการกระทำาผิด	 

2)เป็นนิติบุคคลท่�ฝ่่าฝ่ืนไม่ปฏิบัติตามห้นังสืือเร่ยก	 ไม่ช่้�แจง

ข้อเท็จจริงและไม่ส่ืงเอกสืารห้ลักฐานให้้ตรวจสือบ	 จำานวน	

34	 ราย	 (ร้อยละ	 6)	 3)	 เป็นนิติบุคคลท่�ม่พฤติกรรมน่าสืงสืัย

เข้าข่ายในลักษณะ	 นอมิน่	 กล่าวคือ	 คนไทยอาจม่พฤติกรรม

ให้้ความช้่วยเห้ลือสืนับสืนุนร่วมประกอบธุรกิจกับคนต่างด้าว

ห้รือถือหุ้้นแทนคนต่างด้าว	จำานวน	26	ราย	(ร้อยละ	5)	และ	

4)	เป็นนติบิคุคลท่�ไมม่ท่่�ตั�ง/ไมส่ืามารถตดิตอ่ไดห้้รอืเลกิกจิการ	

จำานวน	144	ราย	(ร้อยละ	27)

 บทท่ี 5 นวัตกรรมการให้บริการและแนวโน้ม
ธุรกิจของคนต่างด้าวในไทย

จากสืถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ื�อไวรัสื	 COVID-19	

ตั�งแต่ปลายปี	 2562	 เป็นต้นมา	 สื่งผลให้้เศรษฐกิจทั�วโลก	

รวมถึงประเทศไทยช้ะลอตัว	ทำาให้้การฟื้นตัวห้รือขยายตัวอาจ

ต้องใช้้เวลาอย่างน้อย	2	ปี	การลงทุนจึงถือว่าเป็นสื่วนสืำาคัญ

ในการท่�จะช้่วยขับเคลื�อนเศรษฐกิจ	 โดยเฉพาะการลงทุนจาก

ต่างช้าติ	 ท่�จะนำาเงินลงทุนตลอดจนเทคโนโลย่ท่�ทันสืมัยทำาให้้

ประเทศได้รับประโยช้น์และเกิดการพัฒนาได้อย่างต่อเนื�อง	

โดยร้ปแบบของการดำาเนินธุรกิจในปัจจุบัน	 มักจะเป็นร้ปแบบ

ให้ม่ๆ	 ท่�ใช้้เทคโนโลย่ห้รือนวัตกรรมต่างๆ	 โดยเฉพาะท่�เก่�ยว

กับบริการบนดิจิทัลแพลตฟอร์มท่�ม่มากขึ�น	ภาครัฐจำาเป็นต้อง

เรง่ปรบัตวัในการให้้บรกิาร	โดยยกระดับการให้้บรกิารให้้มค่วาม

ทนัสืมยั	ตลอดจนวางห้ลกัเกณฑ์ใ์นการกำากบัดแ้ลให้เ้ห้มาะสืม

และม่ประสิืทธิภาพ	ดว้ยเห้ตนุ่�	คณะกรรมการการประกอบธุรกจิ

ของคนต่างด้าว	และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	จึงม่นโยบายท่�จะ

พฒันาร้ปแบบการให้้บรกิารในร้ปแบบอเิลก็ทรอนกิส์ืให้้มค่วาม

ครอบคลุม	 รวมทั�งศึกษาแนวทางในการพิจารณาอนุญาตการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวสืำาห้รับธุรกิจบริการในร้ปแบบ

ให้ม่ๆ	ท่�เป็นบริการบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม	ดังน่�

provide	 the	 information	and/or	documents;	or	being	out	

of business.

(2)	The	 investigation	sought	to	determine	whether	

there	was	 a	 practice	 of	 illegal	 nominee	 shareholding	 to	

circumvent the Act. The subject of the investigation consisted 

of	542	companies	in	3	target	business	sectors,	i.e.,	tourism	

and	tourism-related	business,	land	and	immovable	property	

trading,	and	agriculture	related	business.	The	investigation	

results	were	as	follows:	1)	338	companies	(62%)	showed	no	

conduct	suspicious	of	nominee	shareholding	after	examining	

the	information	provided	by	them;	2)	34	companies	(6%)	

failed	 to	 follow	 the	 instructions	 given	 in	 the	 authority’s	

notice,	 failed	 to	 disclose	 the	 information,	 and	 failed	 to	

submit	documents	for	examination	by	the	responsible	official;	 

3)	26	companies	(5%)	were	identified	as	having	conduct	

suspicious	of	nominee	shareholding,	i.e.,	the	possibility	of	

some	Thai	nationals	assisting	 in,	aiding	and	abetting,	or	

participating in these foreigners’ business activities or acting 

as	their	nominee,	and	144	companies	(27%)	showed	no	

address or cease to operate business.

 Chapter 5 Service innovations and 
foreign business trends in Thailand

Due to the epidemic situation caused by the 

COVID-19	 virus	 since	 the	 end	 of	 2019	 onwards,	 the	

economy	 around	 the	 world,	 including	 Thailand,	 has	

decelerated.	Furthermore,	the	recovery	or	growth	of	the	Thai	

economy	may	take	at	least	2	years.	Therefore,	investment	

has	 become	 an	 important	 part	 of	 driving	 the	 economy,	

especially	with	foreign	investment.	Foreign	investment	will	

bring	in	investment	money	as	well	as	modern	technology	to	

develop	and	benefit	the	country	continually.	It	can	be	seen	

that	current	business	practices	are	often	a	new	business	

model	that	uses	technology	or	innovations,	especially	with	

regard to services on digital platforms. This causes the 

government	 sectors	 to	 expedite	 the	 adjustment	 of	 their	

services	 by	 upgrading	 them	 to	 be	modern	 as	 well	 as	

laying	down	rules	for	supervision	that	are	appropriate	and	

efficient.	Therefore,	the	Foreign	Business	Commission	and	

the Department of Business Development have a strategy to 

develop	a	comprehensive	electronic	service	model	as	well	
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as research the guidelines on considering foreign business 

applications	for	new	forms	of	service	business,	such	as	a	

service	on	a	digital	platform,	as	follows.

1)	Providing an electronic system for issuing the 

registration number of a juristic person established 

under foreign law. Foreign entities that are registered 

under	foreign	laws	operating	in	Thailand	that	do	not	require	

permission	under	the	Foreign	Business	Act	B.E.	2542	can	

request	 a	 registration	 number	 certificate	 electronically.	

Therefore,	they	can	start	their	operation	immediately	with	the	

registration	number	certificate	that	can	be	used	in	various	

legal transactions.

2)	The preparation of guidelines or criteria for 

considering permission for the digital platform business 

of foreigners in Thailand. Foreign business applications for 

technology-related	businesses	are	expected	to	grow	as	a	

result	of	changes	in	market	trends	and	customer	behavior,	

which	use	technology	to	live	a	more	convenient	lifestyle.	As	

a	result,	there	should	be	an	increasing	number	of	foreign	

business	application	 requests	 for	digital	business-related	

services,	along	with	the	new	type	of	business	requested.	

This can be considered a challenge for the Foreign Business 

Commission to discover any kind of guidelines or standards 

to consider all related applications.

1)	 การใหบ้รกิารระบบออกเลขทะเบยีนนติบิคุคลที่

ตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศผา่นชอ่งทางอเิลก็ทรอนกิส ์

โดยนติบิคุคลท่�ตั�งขึ�นตามกฎห้มายตา่งประเทศท่�ประสืงค์จะเขา้

มาประกอบธรุกจิในประเทศไทยและประกอบธรุกจิท่�ไมต่อ้งขอ

อนญุาตการประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้วตามพระราช้บญัญตัิ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 สืามารถขอ

ห้นังสืือแสืดงเลขทะเบ่ยนนิติบุคคลท่�ตั�งขึ�นตามกฎห้มาย

ต่างประเทศท่�ประกอบธุรกิจในประเทศไทยผ่านช้่องทาง 

อิ เ ล็กทรอนิกสื์ 	 ทำ า ให้้สืามารถเริ� ม ต้นประกอบธุ รกิ จ 

ในประเทศไทยได้ทันท่	และม่เอกสืารห้ลักฐานท่�ม่ความน่าเชื้�อถือ 

ในการเริ�มต้นประกอบธุรกิจ	

2)	 การจัดทำาแนวทางหรือกำาหนดหลักเกณฑ์

การพิจารณาอนุญาตธุรกิจ Digital Platform ของ

คนต่างด้าวในไทย	 ซึึ่�งเป็นธุรกิจท่�ม่แนวโน้มธุรกิจท่�จะ

เข้ามายื�นขออนุญาตมากขึ�น	 โดยเป็นธุรกิจท่�เน้นเทคโนโลย่

เป็นสืำาคัญ	 เพื�อให้้สือดคล้องกับความต้องการของตลาดและ

พฤติกรรมท่�เปล่�ยนแปลงไปของผ้้บริโภคท่�ม่การใช้้เทคโนโลย่

เพื�ออำานวยความสืะดวกสืบายมากขึ�น	 การขออนุญาต

เข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในสื่วนของภาคธุรกิจ

ดิจิทัลจะม่เพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง	 และจะม่คำาขอสืำาห้รับการให้้

บริการในร้ปแบบให้ม่ๆ	 ท่�ไม่เคยม่มาก่อน	 ซึึ่�งถือว่าเป็นความ

ท้าทายของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ท่�จะต้องห้าแนวทางห้รือสืร้างห้ลักเกณฑ์์ในการพิจารณา

อนุญาตคำาขอดังกล่าว
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อักษรย่อ/ค�าศัพท์
Abbreviation/Word

ค�าเต็ม/ความหมาย
Full Name/Definition

ACIA ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซ่ึ่ยน
ASEAN	Comprehensive	Investment	Agreement

AFAS ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซ่ึ่ยน
ASEAN	Framework	Agreement	on	Services

COVID-19 โรคติดเชื้�อไวรัสืโคโรนา	2019	(COVID-19)
Corona	Virus	Disease	2019

Digital Platform 
Services

การให้้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลในลักษณะท่�เป็นสืื�อกลางท่�ม่พื�นท่�ให้้ผ้้ใช้้บริการแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลเชื้�อมต่อกันเพื�อเสืนอสิืนค้า	 บริการ	 ห้รือทรัพย์สิืนท่�ไม่ม่ร้ปร่างโดยการใช้้เครือข่าย
คอมพิวเตอร์
the	provision	of	the	space	for	digital	platform	users	to	connect	to	offer	products	and	
services	or	intangible	assets	by	using	computer	networks

EEC โครงการพัฒนาระเบ่ยงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
Eastern Economic Corridor

JTEPA ความตกลงหุ้้นส่ืวนเศรษฐกิจ	ไทย	-	ญ่�ปุ่น
Japan	–	Thailand	Economic	Partnership	Agreement

Nominee
(นอมินี)

ผ้้ม่สืญัช้าติไทยห้รือนิตบุิคคลท่�มิใช่้คนต่างด้าว	ตาม	พระราช้บัญญัตกิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 
ให้้ความช่้วยเห้ลือห้รือสืนับสืนุน	ห้รือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	อันเป็นธุรกิจท่�กำาห้นดไว้
ในบัญช่้ท้ายพระราช้บัญญัติน่�	โดยคนต่างด้าวนั�นมิได้รับอนุญาตให้้ประกอบธุรกิจดังกล่าว	ห้รือ
ร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยแสืดงออกว่าเป็นธุรกิจของตนแต่ผ้้เด่ยว	ห้รือถือหุ้้นแทน	 
คนต่างด้าวในห้้างหุ้้นส่ืวนห้รือบรษัิทจำากัด	ห้รือนติิบุคคลใดๆ	เพื�อให้้คนต่างด้าวประกอบธรุกจิ
โดยห้ล่กเล่�ยงห้รือฝ่่าฝื่นบทบัญญัติแห่้ง	 พระราช้บัญญัติน่�	 รวมทั�งคนต่างด้าวซึึ่�งยินยอมให้้ 
ผ้้ม่สัืญช้าติไทยห้รือนิติบุคคลท่�มิใช่้คนต่างด้าวตามพระราช้บัญญัติน่�กระทำาการดังกล่าว	 
ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสืามปี	ห้รือปรับตั�งแต่ห้นึ�งแสืนบาทถึงห้นึ�งล้านบาท	ห้รือทั�งจำาทั�งปรับ

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.

อักษรย่อ และค�าศัพท์ 
Abbreviations and Definitions
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อักษรย่อ/ค�าศัพท์
Abbreviation/Word

ค�าเต็ม/ความหมาย
Full Name/Definition

Platform Economy ระบบเศรษฐกิจแบบแพลตฟอรม์	โดยระบบจะเปน็ตัวกลางในการดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกจิ
บนแพลตฟอร์มดิจิทัล	เพื�อเชื้�อมต่อระห้ว่างผ้้ผลิต	ผ้้ขาย	ผ้้ให้้บริการ	และผ้้บริโภค
A type of economic system that using digital platform as a medium to conduct business 
activities	and	to	connect	manufacturers,	sellers,	service	providers	and	consumers.

TAFTA ความตกลงการค้าเสืร่ไทย	–	ออสืเตรเล่ย
Thailand	–	Australia	Free	Trade	Agreement

Thailand 4.0 วิสัืยทัศน์เชิ้งนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย	ห้รือ	โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของ
รัฐบาล	ท่�เปล่�ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปส่้ืเศรษฐกิจท่�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมเศรษฐกิจท่�ขับ
เคลื�อนด้วยนวัตกรรม	ได้แก่
(1)		เปล่�ยนจากการผลักดันสิืนค้าโภคภัณฑ์์ไปส่้ืสิืนค้าเชิ้งนวัตกรรม
(2)		เปล่�ยนจากการขับเคลื�อนประเทศด้วยภาคอุตสืาห้กรรมไปส่้ืการขับเคลื�อนด้วย
					เทคโนโลย่	และความคิดสืร้างสืรรค์
(3)		เปล่�ยนจากการเน้นภาคการผลิตสิืนค้าไปส่้ืการเน้น	ภาคบริการมากขึ�น

The	 policy-based	 vision	 for	 Thailand’s	 economic	 development	 or	 the	 government’s	 
economic	development	model	for	transforming	traditional	economic	platform	into	value-
based	economy	–	or,	in	other	words:
(1)		Shifting	a	focus	on	commodities	to	innovative	products.
(2)		Driving	the	economy	with	technology	and	creativity,	rather	than	heavy	industry.
(3)		Shifting	a	focus	on	goods	manufacturing	to	trade	in	services.

Treaty of Amity สืนธิสัืญญาทางไมตร่และสัืมพันธ์ทางเศรษฐกิจระห้ว่างราช้อาณาจักรไทยกับสืห้รัฐอเมริกา
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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ผู้แทนภาครัฐ 15 คน
15 members from state bodies

ผู้แทนภาคเอกชน 3 คน
3 members from private sector

ผู้ทรงคุณวุฒิิ 5 คน
5 members: scholar/experts

1. องค์ประกอบคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ประกอบด้วยผ้้แทนจากห้น่วยงานและผ้้ทรงคุณวุฒิ	 จำานวน	

ไม่เกิน	25	คน	และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิช้ย์	

ทำาห้น้าท่�เป็นสืำานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ

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.

 ปลััดกระทรวงพาณิิชย์์ (ประธาน)
 Permanent Secretary of the Ministry of Commerce 

(Chairperson)
 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้้า (เลัขานุการ)

 Director General of the Department of Business  
Development (Secretary)

 สมาคมธนาคารไทย
 The Thai Bankers’ Association

 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 Board of Trade of Thailand

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 The Federation of Thai Industries

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
Foreign Business Commission

บทที่ 1
Chapter 1

 การบริหารธุรกิจ Business Management
 พาณิชยศาสตร์ Commerce
 นิติศาสตร์ Law
 การค้าการลงทุน Trade and investment
 วิทยาศาสตร์ Science
 เศรษฐศาสตร์ Economics
 การอุตสาหกรรม Industry
 เทคโนโลยี Technology
 ส่ิงแวดล้อม Environment

 กระทรวงกลาโหม Ministry of Defence
 กระทรวงการคลัง Ministry of Finance
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์

 Ministry of Agriculture and Cooperatives
 กระทรวงคมนาคม Ministry of Transport
 กระทรวงต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs
 กระทรวงมหาดไทย Ministry of Interior
 กระทรวงแรงงาน Ministry of Labour
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 Ministry of Science and Technology
 กระทรวงศึกษาธิิการ Ministry of Education
 กระทรวงสาธิารณ์สุข Ministry of Public Health
 กระทรวงอุุตสาหกรรม Ministry of Industry
 สำานักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
	 Office	of	the	National	Economic	and	Social	 
Development	Council

 สำานักงานคณ์ะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
	 The	Board	of	Investment	of	Thailand

 สำานักงานคณ์ะกรรมการคุ�มครอุงผู้้�บริโภค
 Office	of	the	Consumer	Protection	Board

 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ Royal Thai Police

กรรมการ โดยต�าแหน่ง (2 คน)
2 members by position
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2. บทบาทของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
 Roles of Foreign Business Commission

บทบาท Roles

อ�านาจหน้าท่ีคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
Power and duties of Foreign Business Commission

แต่งตั�งคณะอนุกรรมการ 
เพ่่อพิจารณาหร่อปฏิิบัติการ

อย่างใดอย่างหน่่ง 
Establish a sub-committee 

tasked with performing
or considering certain 

matters.

พิจารณาอนุญาต 
การประกอบธุรกิจ 

ของคนต่างด้าว 
Consider the applications 

for Foreign Business 
License/Certificate.

ให้ค�าปร่กษา เสนอแนะ หร่อ
ให้ความเห็นแก่รัฐมนตรี 
Provide to the Minister 

meaningful advice, 
recommendations and 

opinions.

ศ่กษา และจัดท�ารายงาน
เก่ียวกับการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว
Explore and prepare a report  

on significant aspects
of foreign business 

operation.

1

2

3

4

ภารกิจส�าคัญ Key Tasks

1)	 การสืร้างความสืมดุลระห้ว่างการสื่งเสืริมการลงทุน
ของคนต่างด้าวกับการคุ้มครองการประกอบธุรกิจของ 
ผ้้ประกอบการไทย

2)	 สื่งเสืริมและพัฒนาแนวปฏิบัติของพระราช้บัญญัติ 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	 2542	 รวมทั�ง 
การสืร้างความชั้ดเจน	โปร่งใสืของห้ลักเกณฑ์์การพิจารณา
คำาขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

1)	 To	attain	a	right	balance	between	foreign	investment	
promotion and Thai national ventures protection.

2)	 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.

1)	 พิจารณาคำาขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของ 
คนต่างด้าวในประเภทธุรกิจท่�กำาห้นดไว้ในบัญช่้สืาม 
ทา้ยพระราช้บญัญตักิารประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว	
พ.ศ.	2542	อนัเปน็ธรุกจิท่�คนไทยยงัไมม่่ความพรอ้มท่�
จะแข่งขันในการประกอบธุรกิจกับคนต่างด้าว

2)	 ศกึษาและจดัทำารายงานเก่�ยวกบัการประกอบธรุกจิของ
คนต่างด้าว	และผลกระทบ

3)	 ให้้คำาปรึกษา	เสืนอแนะ	ห้รือให้้ความเห้็นแก่รัฐมนตร่
ในการกำาห้นดประเภทธรุกจิสืำาห้รบัการประกอบธุรกจิ
ของคนต่างด้าว

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

3)	 provide	to	the	Minister	meaningful	advice,	recom-
mendations and opinions regarding the types of 
business	in	which	foreigners	are	allowed	to	engage.
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สร้างความสมดุล
To Create Balance

เป้าหมาย Goals

1)	 เพื�อสืง่เสืรมิให้้มก่ารแขง่ขนัในการประกอบธรุกจิ	ซึ่ึ�งจะ
เป็นประโยช้น์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสัืงคมของ
ประเทศไทย	

2)	 เพื�อให้้การพิจารณาคำาขออนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวสือดคล้องกับเป้าห้มายการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย	 เพื�อเพิ�มข่ดความสืามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ	สือดรับนโยบายขับเคลื�อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

1)	 To	promote	business	competition	for	the	benefit	of	
Thailand’s economic and social development.

2)	 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.
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คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 

ม่บทบาทในการสืร้างความสืมดุลระห้ว่างการสื่งเสืริมการ

ลงทุนของคนต่างด้าวกับการคุ้มครองการประกอบธุรกิจของ

ผ้้ประกอบการไทย	 โดยม่เป้าห้มายเพื�อให้้การพิจารณาคำาขอ

อนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวสือดคล้องกับเป้าห้มาย

การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทย	และเพื�อสืง่เสืรมิให้ม้ก่าร

แขง่ขนัในการประกอบธรุกจิ	ซึ่ึ�งจะเปน็ประโยช้นต์อ่การพฒันา 

เศรษฐกิจและสืังคมของประเทศไทย	 สืำาห้รับในปี	 2564	 

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	ม่การดำาเนินงาน 

ท่�สืำาคัญเพื�อให้้บรรลุเป้าห้มายดังกล่าว	ดังน่�

Taking an active role in seeking and maintaining the 

right	balance	between	foreign	 investment	promotion	and	

Thai	 national	 ventures	 protection,	 the	 Foreign	 Business	

Commission	 has	 been	 working	 to	 ensure	 that	 the	

consideration of foreign business applications is made to 

ultimately serve Thailand’s economic development goals and 

spur	business	competition	which	will	predispose	the	country	

to	social	improvement	and	economic	growth.	In	2021	the	

Foreign Business Commission’s notable undertakings to 

materialize	these	goals	are	as	follows.

3. ผลงานของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ในปี 2564
 The 2021 Accomplishments of the Foreign Business Commission

3.1

3.2

3.3

การอนุญาตให้คนต่างด้าว
ประกอบธุรกิจ ตามมาตรา 17

Granting business
permission to foreigners

under Section 17.

การทบทวนประเภทธุรกิจบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
Reviewing the business lists 

annexed to the Foreign 
Business Act, B.E. 2542 

(1999).

การพัฒินาแนวทาง
การพิจารณาอนุญาตการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
Developing guidelines 
for considering foreign 

business applications
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4%

3.1 การอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ ตามมาตรา 17
 Granting business permission to foreigners under Section 17.

คนต่างด้าว 5 อันดับแรกที่เข้ามาลงทุนในไทย
Top 5 countries that invested in Thailand

ญ่ีปุ�น Japan

86 ราย/entities

สิงคโปร์ Singapore

36 ราย/entities

ฮ่่องกง Hong Kong 

23 ราย/entities

จีน China 

10 ราย/entities

เกาหลีใต้ Korea

9 ราย/entities

อ่่นๆ Others

73 ราย/entities

1

2 5

3

4

36%

15%

31%

4%

จ้างงานคนไทย 
Employment of  

Thai Labor

5,450คน

ต่างชาติ 237 ราย
เข้ามาลงทุนในธุรกิจ

237 entities
invest in business:

ปี 2564
Year 2021

• บริการทางวิิศวิกรรมในการเป็น็ท่�ป็รึกษาเพ่ื่�อ
ตรวิจสอบและให้้คำำาป็รึกษาแนะนำาภายใต้โคำรงการ
รถไฟฟา้คำวิามเร็วิสูงเช่ื่�อมสามสนามบิน

 Engineering services for being a consultant to 
inspect and give advice under the high-speed 
rail linking three airports project 

• บริการออกแบบ จัดห้าเคำร่�องม่อ วัิสดุอุป็กรณ์์ รวิมทั�ง
ก่อสร้าง ติดตั�งและทดสอบการทำางานของระบบชื่ำาระ
ค่ำาธรรมเน่ยมผ่่านทาง

 Design, procurement, construction, installation 
and testing of tools, materials, equipment of the 
payment system

• บริการขุดเจาะปิ็โตรเล่ยม
 Petroleum drilling services

• นายห้น้าป็ระกันวิินาศภัย/ จัดห้าตลาดเพ่ื่�อจำาห้น่ายสินค้ำา
 Non-life insurance brokerage business/Providing a 

marketplace
• ค้ำาป็ล่กเคำร่�องจักร เคำร่�องกล อะไห้ล่และอุป็กรณ์์สำาห้รับใช้ื่

ในอุตสาห้กรรม
 Retail for machinery spare parts and equipment for 

industrial
• ค้ำาส่งเคำร่�องจักร เคำร่�องม่อแพื่ทย์ ชิื่�นส่วินยานยนต์  

เคำร่�องใช้ื่ไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์
 Wholesales machinery, medical equipment,  

automotive spare parts, etc.

บริการด้านคำอมพิื่วิเตอร์ บริการให้้คำำาป็รึกษาแนะนำา  
บริการบำารุงรักษาและซ่่อมแซ่มสินค้ำา  
และบริการทางการเงิน เป็น็ต้น
Computer service/Consulting service/ Maintenance  
and repair services/Financial service, etc.

THB

1,092
ล้านบาท/million

THB

865
ล้านบาท/million

THB

1,440
ล้านบาท/million

8%

6%

11%

บริการทางวิศวกรรม/
เป็นคู่สัญญากับภาครัฐและภาคเอกชน
Engineering service/Contract with 
the public and private sector

• ให้้เช่ื่าเคำร่�องเล่น
 Carnival Rides
• ให้้เช่ื่าท่�ดินบางส่วิน / อาคำารโรงงาน /  

ห้้องพัื่กสำาห้รับพื่นักงานบริษัท
 Space/Building/Accommodation for employees

THB

104
ล้านบาท/million1%

บริการให้เช่าสินค้า/ท่ีดิน/อาคาร
Leasing (property/land/building)

• บริการทางบัญช่ื่/ให้้กู้ย่มเงิน/รับคำำ�าป็ระกันห้น่�
 Accounting/Lending/Corporate quarantee
• ให้้เช่ื่าพ่ื่�นท่� + สาธารณู์ป็โภคำ (สนง.. /  โรงงาน)
 Leasing
• บริห้ารจัดการและให้้คำำาแนะนำาด้านต่างๆ
 Administrative and advisory

THB

9,553 
ล้านบาท/million 72%

บริการให้แก่บริษัทในเคร่อและในกลุ่ม
Services to affiliated and intra-group

• รับจ้างผ่ลิตเคำร่�องจักร /แบตเตอร่�รถยนต์ เทอร์โมพื่ลาสติก
 manufacturing machines, car battery, thermoplastic

THB

226
ล้านบาท/million2%

บริการรับจ้างผลิตสินค้า
Make to order manufactureกิจการนายหน้า/ค้าปลีก/ค้าส่ง

Brokerage business/Retail/Wholesale trade

บริการอ่่น
Other Services business

เงินลงทุน

13,280
ล้านบาท
Million baht

10%
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3.2 การทบทวนประเภทธุรกจิบญัชทีา้ยพระราช
บัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

บทบาทสืำาคัญอ่กประการห้นึ�งของคณะกรรมการ 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	คือ	การทบทวนประเภทธุรกิจ
บัญช่้ท้ายพระราช้บัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 
พ.ศ.	 2542	 เป็นประจำาทุกปี	 (มาตรา	 9	 วรรคสือง)	 โดย
กระบวนการของคณะกรรมการฯ	 ได้แต่งตั�งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญช่้ท้ายพระราช้บัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.2542	 เพื�อพิจารณา
ทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญช่้ท้ายพระราช้บัญญัติฯ	 และ
สืรุปผลการพิจารณา	 และเสืนอความเห็้นต่อคณะกรรมการฯ	
พิจารณาก่อนทำาความเห็้นเสืนอรัฐมนตร่ต่อไป

ในปี 2564 คณะกรรมการฯ	 ได้พิจารณาทบทวน
ประเภทธุรกิจบัญช่้ท้ายพระราช้บัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 ซึ่ึ�งเป็นการพิจารณาทบทวน
ต่อเนื�องของการทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญช้่ท้าย
พระราช้บัญญัติฯ	ประจำาปี	2563	อันสืืบเนื�องจากสืถานการณ์
แพร่ระบาดของเช้ื�อไวรัสื	COVID-19	 โดยได้พิจารณา	 จำานวน	
13	 รายการธุรกิจ	 ซึึ่�งม่การนำาข้อม้ลเก่�ยวกับโครงสืร้างและ
สืภาพการประกอบธุรกิจ	 ศักยภาพและข่ดความสืามารถของ
ผ้้ประกอบการไทย	 และผลด่ผลเสื่ยของการเข้ามาประกอบ
ธุรกิจของคนต่างช้าติ	 รวมถึงม่การรับฟังความเห้็นจากห้น่วย
งานท่�เก่�ยวข้องประกอบการพิจารณา	ทั�งน่�	 ม่ผลการพิจารณา	
เห็้นควรให้้ธุรกิจ	 ถอดออก จากบัญช้่ท้ายพระราช้บัญญัติฯ	
จำานวน	3	รายการธุรกิจ	ได้แก	่ (1)	ธุรกิจบริการบรหิ้ารจัดการ
งานดา้นธรุการ	ดา้นทรพัยากรบคุคล	ดา้นเทคโนโลยส่ืารสืนเทศ	
ให้้แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม	 (2)	 ธุรกิจบริการรับค�ำาประกันห้น่� 
ให้้แกบ่รษิทัในเครือ	เฉพาะภายในประเทศ	และ	(3)	ธรุกจิบรกิาร
ให้้เช้่าพื�นท่�บางสื่วน	เพื�อติดตั�งเครื�องอิเล็กทรอนิกสื์ท่�ใช้้ในการ
ให้บ้รกิารทางการเงิน	เครื�องจำาห้นา่ยสืนิคา้ห้รอืบรกิารอตัโนมัต	ิ
(Vending	Machine)	เพื�อให้้บริการและอำานวยความสืะดวกแก่
พนกังานบรษิทัโดยเห้ตผุลในการเสืนอธรุกจิถอดออกจากบญัช้่
ทา้ยพระราช้บญัญตัฯิ	เนื�องจาก	1)	เปน็การจำากดัการให้บ้รกิาร	
เฉพาะแก่บริษัทในเครือในกลุ่ม	 2)	 เป็นการเพิ�มประสิืทธิภาพ
การดำาเนินงานของบริษัทในเครือในกลุ่มให้้เป็นมาตรฐาน
เด่ยวกัน	 และ	 3)	 สืนับสืนุนให้้บริษัทในเครือในกลุ่มสืามารถ
บริห้ารจัดการสืภาพคล่องได้อย่างม่ประสืิทธิภาพ	

3.3 การพัฒินาแนวทางการพิจารณาอนุญาต
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

(1) แนวทางการพิจารณาอนุญาตสำาหรับธุรกิจ
ให้เช่าพ้ืนท่ี

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในปัจจุบันม่ร้ปแบบ
การดำาเนินธุรกิจท่�ห้ลายห้ลากมากขึ�น	โดยเฉพาะการดำาเนินธุรกิจ

3.2 Reviewing the business lists annexed 
to the Foreign Business Act, B.E. 2542 (1999).

Another important role of the Foreign Business 
Commission	 is	 to	 review	 the	 business	 lists	 annexed	 to	
the	 Foreign	 Business	 Act,	 B.E.	 2542	 (1999)	 every	 year	
(Section	9,	Paragraph	2).	The	review	process	begins	with	
the	establishment	of	 the	Sub-Committee	on	Revision	of	
Business	Lists	Annexed	to	the	Foreign	Business	Act,	B.E.	
2542	(1999).	The	role	of	this	sub-committee	is	to	consider	
and	discuss	the	revision	of	the	business	lists	annexed	to	the	
said	Act,	draw	a	conclusion	(with	opinions)	on	the	revision,	
and	submit	the	written	conclusion	to	the	Commission	before	
proposing it to the Minister.

In	 2021,	 the	 Foreign	 Business	 Commission	
considered	 the	 business	 lists	 annexed	 to	 the	 Foreign	
Business	Act	B.E.	2542	(1999)	continuously	from	the	review	
in	2020	due	to	the	COVID-19	situation.	The	commission	
has	reviewed	13	business	lists	using	the	following	criteria:	
business	structure,	condition,	potential,	and	capability	of	
Thai	entrepreneurs,	 including	benefits	and	drawbacks	of	
incoming foreign investors and public hearings of related 
agencies	and	organizations.	As	a	result,	3	service	businesses	
in	the	lists	annexed	were	removed	from	the	lists	attached	
to	the	Act:	(1)	the	service	business	relating	to	administrative	
management,	human	resources,	and	information	technology	
providing	for	the	affiliated	or	intra-group	entities;	(2)	the	credit	
guarantee	business	providing	for	the	affiliated	or	intra-group	
entities;	and	(3)	the	space	rental	service	businesses	to	install	
electronic	devices,	 such	as	ATM	machines	and	 vending	
machines,	 to	 provide	 services	 and	 convenience	 to	 their	
company	employees.	There	are	three	reasons	why	those	
three	businesses	were	taken	out	of	the	annex	list	of	the	Act:	
(1)	services	are	limited	to	only	the	affiliated	or	intra-group	
entities;	 (2)	services	are	 to	 increase	 the	efficiency	of	 the	
operations	of	the	affiliated	or	intra-group	entities	to	the	same	
standard;	and	(3)	services	are	to	support	the	affiliated	or	
intra-group	entities	to	be	able	to	manage	liquidity	effectively.

3.3 Developing guidelines for considering 
foreign business applications

(1) Guidelines for considering rental business 
applications

Foreign	business	operations	nowadays	have	more	
diversified	 business	 forms,	 especially	 in	 doing	 additional	
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อื�นเพิ�มเติมเพื�อสืนับสืนุนธุรกิจห้ลักของบริษัท	โดยอย่างยิ�งธุรกิจ
การให้้เช่้าพื�นท่�แก่ผ้้ประกอบการทั�วไปเพื�อสืนับสืนุนธุรกิจห้ลัก
ของผ้้ให้้เช่้า	 	 ซึึ่�งท่�ผ่านมาคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวม่เพ่ยงแนวทางการพิจารณาอนุญาตสืำาห้รับธุรกิจ
ให้้เช่้าพื�นท่�ให้้แก่บริษัทในเครือห้รือบริษัทในกลุ่มเท่านั�น	 โดยยัง 
ไม่ม่แนวทางการพิจารณาอนุญาตสืำาห้รับธุรกิจให้้เช่้าพื�นท่� 
แก่ผ้้ประกอบการทั�วไป	ดังนั�น	คณะกรรมการฯ	จึงได้กำาห้นดให้้ม่ 
การปรับปรุงแนวทางทางการพิจารณาอนุญาตสืำาห้รับธุรกิจ 
ให้้เช่้าพื�นท่�แก่ผ้้ประกอบการทั�วไป	 เพื�อให้้การพิจารณาอนุญาต
ม่ความชั้ดเจนและสือดคล้องกับลักษณะห้รือสืภาพการณ์ของ
การประกอบธุรกิจห้ลัก	 โดยคำานึงถึงสัืดส่ืวนของพื�นท่�ท่�จะให้้เช่้า
และวัตถุประสืงค์ของการให้้เช่้าเป็นห้ลัก	ซึึ่�งขณะน่�อย่้ระห้ว่างการ
ปรับปรุงแนวทางตามข้อสัืงเกตเพิ�มเติมของคณะกรรมการ	 โดย
คาดว่าจะสืามารถจัดทำาแนวทางดังกล่าวได้แล้วเสืร็จในปี	2565

(2) แนวทางการพิจารณาอนุญาตสำาหรับธุรกิจบริการ
บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในปัจจุบันม่การ
เข้ามาลงทุนและขออนุญาตประกอบธุรกิจในร้ปแบบท่�ม่ความ
ห้ลากห้ลายมากขึ�น	ม่การขยายขอบเขตการให้้บริการท่�เก่�ยวข้อง
กับธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอร์มมากขึ�น	ซึึ่�งในการพิจารณาอนุญาต
ของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนั�นจะต้องม่
การกำาห้นดห้รือปรับเกณฑ์์ห้รือแนวทางในการพิจารณาอนุญาต
ให้้สือดคล้องกับห้รือแนวทางในกระบวนการพิจารณาอนุญาต 
ให้้สือดคล้องกับทิศทางการเปล่�ยนแปลง	

ดังนั�น	เพื�อให้้การพิจารณาอนุญาตให้้คนต่างด้าวประกอบ
ธุรกิจบริการบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม	 ภายใต้พระราช้บัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	 2542	 ม่ความชั้ดเจนและ
สือดคล้องกับสืภาวะทางเศรษฐกิจท่�ขับเคลื�อนด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลย่ในร้ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ืท่�ม่มากขึ�น	 คณะกรรมการฯ	
จึงได้แต่งตั�งคณะอนุกรรมการศึกษาการประกอบธุรกิจบริการ
บนดิจิทัลแพลตฟอร์มภายใต้พระราช้บัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 ซึึ่�งม่ผ้้แทนจากห้น่วยงานทั�งภาค
รัฐและภาคเอกช้น	 ทั�งน่�	 คณะอนุกรรมการฯ	 ดังกล่าวม่อำานาจ
ห้น้าท่�ศึกษาประเภทธุรกิจบริการดิจิทัลแพลตฟอร์มในลักษณะ
ต่างๆ	 ตลอดจน	 เสืนอแนะแนวทางในการพิจารณาอนุญาต 
ให้้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจบริการบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
ตามกฎห้มายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวให้้
สือดคล้องกับสืภาวการณ์ของการค้าการลงทุน	

business	operations	to	support	their	core	business,	such	
as renting space to other entrepreneurs to support the main 
business	of	 the	 lessor.	Previously,	 the	Foreign	Business	
Commission had only guidelines for considering permission 
for	the	business	of	renting	space	to	affiliated	or	intra-group	
entities. There are no guidelines for granting permission 
to	 space-rental	 businesses	 for	 general	 entrepreneurs.	
Therefore,	the	Commission	has	determined	to	improve	the	
guidelines for considering space rental businesses to general 
entrepreneurs’ applications so that the approval process 
is	clear	and	consistent	with	the	nature	or	conditions	of	the	
main	business,	taking	into	account	the	proportion	of	the	
space	to	be	leased	and	the	purpose	of	the	lease.	Currently,	
the guidelines are being revised according to the additional 
suggestions	of	the	Commission.	It	is	expected	that	such	
guidelines can be completed in 2022.

(2) Guidelines for considering Digital Platform 
Service Business applications

With	the	current	foreign	business	applications,	there	
are	more	diversified	investments	and	requests	to	operate	
a	business.	The	scope	of	digital	platform	business-related	
services	 has	 been	 expanded.	Consequently,	 the	 license	
permission of the Foreign Business Commission has to be 
determined,	 adjusted,	or	guided	 in	accordance	with	 the	
changing business direction.

Therefore,	in	order	to	ensure	that	the	consideration	
process of the foreign digital platform services to operate 
under	 the	 Foreign	 Business	 Act	 of	 1999	 is	 clear	 and	
consistent	with	 the	 economic	 situation	 that	 is	 driven	by	
innovation and electronic technology. The Commission 
has	therefore	appointed	a	sub-committee	on	the	study	of	
service businesses on digital platforms under the Foreign 
Business	Act	B.E.	2542,	which	has	representatives	from	
both	 the	 government	 and	 private	 sectors.	 The	 sub-
committee has the authority to study the types of digital 
platform	service	businesses	in	various	ways,	as	well	as	to	
suggest guidelines for considering permitting foreigners 
to operate services on digital platforms under the foreign 
business	act	in	accordance	with	the	conditions	of	current	
trade and investment.
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บัญชี 1  List 1

บัญชี 2  List 2

บัญชี 3  List 3

การกำากับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ในประเทศไทย ตามพระราช้บัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	ซึ่ึ�งจำาแนกประเภทธุรกิจเป็น	3	บัญช้่

ธุรกิจ	ดังน่�

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.

การอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2564
Foreign Business Permission in 2021

บทที่ 2
Chapter 2

• ธรุกจิเก่�ยวกบัอาช้พ่พื�นฐานและความเปน็อย้ข่องคนไทย	

เช้่น	การทำานา	ทำาไร	่ทำาสืวน	การเล่�ยงสืัตว์	การทำาป่าไม้	

การทำาห้รือห้ล่อพระพุทธร้ปและการทำาบาตร	 การสืกัด

สืมุนไพรไทย	การค้าท่�ดิน

• ไมอ่นญุาตให้้คนตา่งดา้วประกอบธรุกจิดว้ยเห้ตผุลพเิศษ

• Businesses related to fundamental professions and 

livelihood	of	Thai	people	e.g.	rice	farming,	plantation,	

crop	growing,	livestock	farming,	Buddha	images	making/

casting	and	monk	alms-bowls,	extraction	of	Thai	herbs,	

land	trading,	etc.

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

• ธุรกิจเก่�ยวกับความมั�นคงปลอดภัยของประเทศ	 ห้รือม่

ผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม	จาร่ตประเพณ่	ห้ัตถกรรม

พื�นบา้น	ทรพัยากรธรรมช้าตแิละสืิ�งแวดลอ้ม	เช้น่	การผลติ	 

การจำาห้นา่ยและการซ่ึ่อม		บำารงุอาวธุปนื	การผลติเครื�อง

ดนตร่ไทย	การทำาเห้มือง	การทำานาเกลือ

• คนต่างด้าวต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐมนตร่ว่าการ

กระทรวงพาณิช้ย์	โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตร่

• 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.

• The	Minister	of	Commerce’s	permission	with	cabinet	

approval is required.

• ธุรกิจท่�คนไทยยังไม่พร้อมท่�จะแข่งขันในการประกอบ

กิจการกับคนต่างด้าว	 เช้่น	 การทำากิจการ	 บริการทาง

วิศวกรรม	การทำากิจการโรงแรม	การทำากิจการโฆษณา	

• คนต่างด้าวต้องได้รับการอนุญาตจากอธิบด่กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า	 โดยความเห้็นช้อบของคณะกรรมการ 

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

• Businesses	 in	which	Thai	people	are	not	 ready	 to	

compete	 with	 foreigners	 e.g.	 engineering	 service,	

hotel,	advertising,	etc.

• Permission from the Director General of the 

Department	of	Business	Development	with	the	Foreign	

Business Commission’s approval is required.
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ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว

Foreign Business License

หนังส่อรับรอง
การประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว กรณี
ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญา

หร่อความตกลงระหว่างประเทศ
Foreign Business Certificate 

under the privilege provisions 
of the treaties or 

international 
agreements

การย่่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 17 ส�าหรับ
ธุรกิจบัญชีสอง และบัญชีสาม
The filing of application for Foreign Business License under 
Section 17, provided the business falls into List 2 and List 3.

หนังส่อรับรอง 
การประกอบธุรกิจของ 
คนต่างด้าว กรณีได้รับ 
การส่งเสริมจาก BOI /  

กนอ. / กฎหมายอ่่น
Foreign Business Certificate 

under the investment  
promotion scheme

การย่่นขอหนังส่อรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 
12 ส�าหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการลงทุน หร่อตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย หร่อ กฎหมายอ่่น
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. or under other laws.

การย่่นขอหนังส่อรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 11 
ส�าหรับธุรกิจท่ีอยู่ภายใต้สนธิสัญญา หร่อความตกลงระหว่างประเทศท่ี
ประเทศไทยเป็นภาคีหร่อมีพันธกรณี เช่น
• สนธิสัญญาทางไมตร่และคำวิามสัมพัื่นธ์ทางเศรษฐกิจระห้วิ่าง ไทย-

สห้รัฐอเมริกา (Treaty of Amity)
• คำวิามตกลงทางการค้ำาเสร่ ไทย - ออสเตรเล่ย (TAFTA)
• คำวิามตกลงหุ้้นส่วินเศรษฐกิจ ไทย - ญ่�ป็ุ่น (JTEPA)
• คำวิามตกลงวิ่าด้วิยการคำ้าบริการอาเซ่่ยน (AFAS)
• คำวิามตกลงวิ่าด้วิยการลงทุนอาเซ่่ยน (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)

คนต่างด้าวมีช่องทางในการขออนุญาตประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ ดังนี� 
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.
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การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 254222

ภาพรวมการอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในป	ีพ.ศ.	2564	ม่ดังน่�	
Overview	of	foreign	business	permission	in	2021

ในป	ีพ.ศ.	2564	ม่การยื�นคำาขออนุญาตประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าวตามมาตรา	 17	 จำานวน	 254	 ราย	 ซึ่ึ�งได้รับ

อนุญาตให้้ประกอบธุรกิจ	 237	 ราย	 และไม่ได้รับอนุญาตให้้

ประกอบธุรกิจ	 17	 ราย	 โดยรายท่�ได้รับอนุญาตม่ม้ลค่า	 เงิน

ลงทุนท่�ใช้้ในการประกอบธุรกิจ	รวมจำานวน	13,280	ล้านบาท	

ซึึ่�งเมื�อเปร่ยบเท่ยบกับป	ีพ.ศ.	2563	พบว่าคนต่างด้าวท่�ได้รับ

อนุญาตม่จำานวนลดลง	 ร้อยละ	 6	 ในขณะท่�ม้ลค่าเงินลงทุน

เพิ�มขึ�น	ร้อยละ	25

In	 2021,	 the	 number	 of	 foreigners	 applying	 for	

business	permission	under	Section	17	was	254.	Out	of	

this	number,	237	have	been	granted	permission,	while	17	

have	been	rejected.	Those	237	companies	duly	receiving	

permission	declared	 that	 they	would	bring	 into	Thailand	

THB	13,280	million	 in	 investment	capital.	 In	comparison	

with	the	year	2020,	the	number	of	foreigners	granted	per-

mission	has	decreased	by	6%,	while	the	investment	value	

has	increased	by	25%.

หนังส่อรับรองการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว กรณีได้รับการ 
ส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 12)
Foreign Business Certificate 
under the investment promotion 
scheme (Section 12)

ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของ 
คนต่างด้าว (มาตรา 17)
Foreign Business License 
(Section 17)

หนงัส่อรบัรองการประกอบธรุกจิของ
คนต่างด้าวกรณีที่ได้รับสิทธิตาม
สนธิสัญญา หร่อความตกลงระหว่าง
ประเทศ (มาตรา 11)
Foreign Business Certificate 
under the privilege provisions 
of treaties or international 
agreements (Section 11)

6%

17%

เปรียบเทียบ
ปี 2563

Compared to 
Year 2020

570
ราย/entities

ปีี 2564
อนุุญาตทั้้�งหมด 

In 2021 permission granted 

26%

(46%)

263
ราย/entities

(42%)

237 
ราย/entities

(12%)

70 
ราย/entities

1. การอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในปี พ.ศ. 2564
 Foreign Business Permission in 2021

1.1 การออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ ตามมาตรา 17
 Issuance of Foreign Business License under Section 17
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การอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 17 ปี พ.ศ. 2564
Foreign Business Permission Granted under Section 17 in 2021

Due	to	the	severeness	of	the	COVID-19	epidemic	

situation,	the	meeting	for	business	permission	consideration	

was	 canceled	 in	 July	 2021.	 Therefore,	 the	 number	 of	

foreigners	 granted	 permission	 was	 lower	 than	 in	 2020,	

but	 only	 by	 6%.	However,	 the	 investment	 amount	was	

higher	 than	 in	2020,	which	was	 increased	by	25%	due	

to	the	inflation	in	the	economy	caused	by	the	COVID-19	

epidemic	situation.	Consequently,	more	than	72%	(9,553	

million	baht)	of	the	total	investments	were	to	provide	services	

to	affiliated	or	intra-group	entities,	which	helps	reduce	the	

cost	of	doing	business	by	using	existing	resources	for	the	

purpose	of	providing	services	 to	affiliated	or	 intra-group	

entities	as	follows:

• Lending Services

•	 Consulting	/	Management	Services	 (Marketing,	

Administration,	Human	Resources	and	Information	

Technology)

•	 Accounting	service	/	Legal	service

• Technical Support and Personnel Support for the 

production	line,	etc.

เพ่ิมข่�นจากปีก่อน
Increased from last year

+25%

ใบอนุญาตตามมาตรา 17
Permission under Section 17

237 ราย
entities

ไม่อนุญาต Declined

17 ราย
entities

อนุญาต Granted

237 ราย
entities

ป	ีพ.ศ.	2564	ไม่ม่การพิจารณาอนุญาตให้้คนต่างด้าว

ประกอบธุรกิจในเดือนกรกฎาคม	 เนื�องด้วยสืถานการณ์ 

โรคติดต่อ	 Covid-19	 รุนแรงขึ�น	 จำานวนคนต่างด้าวท่�ได้รับ

อนุญาตจึงน้อยกว่าปี	พ.ศ.	2563	แต่คงม่จำานวนใกล้เค่ยงกัน

เมื�อเท่ยบสืัดสื่วนแล้วลดลงเพ่ยง	 6%	 โดยม่จำานวนเงินลงทุน 

สื้งกว่าป	ีพ.ศ.	2563	ซึึ่�งเพิ�มขึ�นจากปีก่อน	25%	เนื�องจากภาวะ

เงนิเฟอ้ในระบบเศรษฐกจิจากสืถานการณโ์รคตดิตอ่	Covid-19	

ส่ืงผลให้้ต้นทุนในการดำาเนินธุรกิจสื้งขึ�น	 ดังนั�น	 เงินลงทุน 

สืำาห้รับใช้้ประกอบธุรกิจท่�ได้รับอนุญาตสื่วนให้ญ่ในปีน่�กว่า	

72%	(9,553	ล้านบาท)	จึงเป็นการลงทุนในการทำาธุรกิจเพื�อให้้

บริการแก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม	 ซึึ่�งเป็นการช่้วยลดต้นทุนการ

ดำาเนินธุรกิจ	โดยเป็นการใช้้ทรัพยากรท่�ม่อย้่แล้วในกิจการเพื�อ

การประกอบธุรกิจให้้บริการแก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม	อาทิ	

•	 บริการให้้ก้้ยืมเงิน

•	 บริการให้้คำาปรึกษาแนะนำาและบริห้ารจัดการงาน 

ในด้านต่างๆ	 (การตลาด	 ธุรการ	 ทรัพยากรบุคคล	

และเทคโนโลย่สืารสืนเทศ)	

•	 บริการทางบัญช้่/กฎห้มาย

•	 บริการสืนับสืนุนทางเทคนิค	และสืนับสืนุนบุคลากร

ไปปฏิบัติงานในสืายการผลิต	เป็นต้น

13,280

มูลค่าเงินลงทุน
Amount of capital

ล้้านบาท
Million baht

7%

93%

ลดลงจากปีก่อน
decreased from last year

-6%
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63
ราย/entities

27%

43
ราย/entities

18%

18
ราย/entities

8%

12
ราย/entities

5%

11
ราย/entities

4%

อนุญาต ปี 2564
Granted in 2021 237
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การอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 17 ปี พ.ศ. 2564 
Foreign Business Permission Granted under Section 17 in 2021

ในป	ีพ.ศ.	2564	ธุรกิจท่�คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้้ประกอบธุรกิจ	5	อันดับแรก	ม่ดังน่�
The	top	5	business	categories	(List	3)	for	which	foreign	companies	most	applied	and	received	permission	in	2021

203

268

213
252

260

336

408
432

404

352

270 272

217 252 237

ราย/entities

ราย/Number of entities

ป็/ีyear (B.E.)

ลดลงจากปีก่อน
decreased from 
last year

-6%

มูลค่าเงินลงทุน
Amount of capital

ล้านบาท
Million baht13,280

1.1.1 ประเภทธุรกิจท่ีคนต่างด้าวได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา 17
 Business Categories Granted to Foreigners under Section 17

อ่่นๆ
Others

ให้เช่า (ทีด่ิน/
อาคาร/สินค้า)
Leasing (land/

building/property)

ค��าประกันหนี�
Credit guarantee

ให้ค�าปร่กษาแนะน�า/
บริหารจัดการ
Consulting/management

ให้กู้ย่มเงิน
Lending

บริการทางบัญชี/
บริการทางกฎหมาย
Accounting service/
Legal service

5
 อ้
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 2

0
2
1
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5

1
บริการให้แก่บริษัทในเคร่อและในกลุ่ม
บััญชีีสาม (6) (7) และ (21)
Services to affiliated and intra-group 
entities List 3 (6) (7) and (21)

บริการซ่่อมแซ่มบ�ารุงรักษาเคร่่องจักร/
เคร่่องม่อ บััญชีีสาม (21)
Machinery/equipment repair and 
maintenance service List 3 (21) 

บริการทางการเงิน เช่ื่น การให้้เช่ื่าซ่่�อสินค้ำา 
สินเช่ื่�อพิื่โกไฟแนนซ์่ และแฟก็เตอริ�ง เป็น็ต้น
บััญชีีสาม (21) 
Financial services List 3 (21) 

การท�ากิจการนายหน้า บััญชีีสาม (11) 
การค้าปลีก บััญชีีสาม (14)
การค้าส่ง บััญชีีสาม (15)
Brokerage business List 3 (11)
Retail List 3 (14) 
Wholesale trade List 3 (15) 

บริการให้เช่าสินค้า/ท่ีดิน/อาคาร 
บััญชีีสาม (21)
property/land/building leasing 
service List 3 (21) 

25%

21%

13%

8%

6%

27%
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The	remaining	90	foreign	companies	were	granted	

permission	to	operate	the	“Other	Services”	business,	e.g.,	

computer	services	(10	licenses),	contracting	services	with	

the	 government	 agency	 or	 with	 the	 private	 sector	 (31	

licenses),	advertising	services	 (9	 licenses),	and	make-to-

order	manufacturing	services	(6	licenses),	etc.

ทั�งน่�	 เป็นการอนุญาตธุรกิจอื�นๆ	อ่ก	90	ราย	คิดเป็น

ร้อยละ	38	อาท	ิบริการด้านคอมพิวเตอร	์(10	ราย)	บริการโดย

เป็นค้ส่ืญัญากบัภาครฐั/เอกช้น	(31	ราย)	การทำากจิการโฆษณา	

(9	ราย)	และบริการรับจ้างผลิตสืินค้า	(6	ราย)	เป็นต้น

ทั�งน่�	 สืำาห้รับการอนุญาตในช้่วงระยะเวลา	 22	 ปี	 

(ป	ีพ.ศ.2543	-	2564)	คนต่างด้าวท่�ได้รับอนุญาตให้้ประกอบ

ธุรกิจ	มากท่�สืุด	3	อันดับ	 ได้แก	่ญ่�ปุ่น	 (ร้อยละ	38)	สืิงคโปร์	

(ร้อยละ	15)	และฮ่องกง	(ร้อยละ	6)	ตามลำาดับ

ญ่ีปุ�น Japan

86 ราย/entities

สิงคโปร์ Singapore

36 ราย/entities

ฮ่่องกง Hong Kong 

23 ราย/entities

จีน China

10 ราย/entities

เกาหลีใต้ Korea

9 ราย/entities

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

ในป	ีพ.ศ.	2564	ประเทศท่�คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้้

ประกอบธรุกจิภายใตพ้ระราช้บญัญตักิารประกอบธรุกจิของคน

ต่างด้าว	พ.ศ.	2542	มากท่�สืุด	5	อันดับแรก	ได้แก	่

In	2021	the	top	5	foreign	countries	whose	nationals	

received permission to do business in Thailand under the 

Foreign	Business	Act	B.E.	2542	(1999)	
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4,235

ราย
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37%

3 อันดับแรกของปี พ.ศ. 2563
Top 3 of the year 2020

Japan	(38%),	Singapore	(15%),	and	Hong	Kong	(6%)	

have	received	the	most	Foreign	Business	Certificates	over	

the	last	22	years	(2000-2021).
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ฮ่่องกง
Hong Kong  
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เยอรมนี 
Germany

15 ราย
entities

เยอรมนี 
Germany

18 ราย
entities

เยอรมนี 
Germany

17 ราย
entities

สืำาห้รับในช่้วง	 5	 ปี	 ท่�ผ่านมา	 (ปี	 2560	 -	 2564)	 

ม่คนต่างด้าวได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตาม

มาตรา	 17	 จำานวน	 1,248	 ราย	 โดยม่ม้ลค่าเงินลงทุนท่�ใช้้

ในการประกอบธรุกจิ	รวมจำานวน		66,078	ลา้นบาท	ซึึ่�งประเทศ

ท่�เข้ามาลงทุนมากท่�สืุดในช้่วง	5	ปีท่�ผ่านมา	คือ	ประเทศญ่�ปุ่น

ปี 2560
Year 2017

ปี 2561
Year 2018

ปี 2562
Year 2019

ปี 2563
Year 2020

ปี 2564
Year 2021

จ�านวน (ราย)
number of entities 270 272 217 252 237

เงินทุนขั้นต่�า (ล้านบาท)
Minimum Capital (Million Baht) 7303 11,505 23,337 10,653 13,280

คนต่างด้าว 3 อันดับแรก ท่ีได้รับอนุญาตในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 
Top 3 Countries Whose Nationals Granted License within 5 years

ญ่ีปุ�น
Japan

101
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สิงคโปร์
Singapore

47 ราย
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สิงคโปร์
Singapore

54 ราย
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สิงคโปร์
Singapore

37 ราย
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Singapore
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Singapore
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อ้ันด้ับ 2
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During	 the	past	5	years	 (2017–2021),	 there	were	

1,248	foreigners	permitted	to	do	business	under	Section	

17,	with	a	total	 investment	value	of	66,078	million	baht.	

The	country	that	has	invested	the	most	in	the	past	5	years	

is	Japan.	
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ออกหนังส่อ
รับรองปี 2564
Certificates 
issued in 2021

263
ราย/entities

ลดลงจากปี 2563
decreased year 
from 2020

-26%

การออกหนังส่อรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 12 ปี พ.ศ. 2564
Issuance of Foreign Business Certificates under Section 12 in 2021

ในปี	พ.ศ.	2564	ม่คนต่างด้าวได้รับห้นังสืือรับรองการ

ประกอบธุรกิจ	ตามมาตรา	12	จำานวน	263	ราย	ซึึ่�งสื่วนให้ญ่

เปน็กรณ่ไดร้บัการส่ืงเสืรมิการลงทนุตามกฎห้มายวา่ดว้ยการส่ืง

เสืริมการลงทุน	จำานวน	237	ราย	ถัดมาเป็นกรณ่ได้รับอนุญาต

ตามกฎห้มายว่าด้วยการนิคมอุตสืาห้กรรมแห่้งประเทศไทย		

จำานวน	26	ราย

1.2 การออกหนังส่อรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 12
 Issuance of Foreign Business Certificates under Section 12
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In	2021,	a	total	of	263	foreigners	received	foreign	

business	certificates	under	section	12.	Out	of	this	number,	

237	 foreigners	 received	 certificates	 pursuant	 to	 privilege	

provisions	 under	 the	 law	 on	 Investment	 Promotion	 and	

26	foreigners	were	granted	by	means	of	the	 law	on	the	

Industrial Estate Authority of Thailand.
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ในป	ีพ.ศ.	2564	ประเภทธุรกิจท่�คนต่างด้าวได้รับห้นังสืือรับรองการประกอบธุรกิจ	5	อันดับแรก	ดังน่�

The	top	5	business	categories	for	which	foreign	companies	received	certificates	to	do	business	in	2021

1.2.1 ประเภทธุรกิจท่ีคนต่างด้าวได้รับหนังส่อรับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา 12
 Business Categories for which Foreign Business Certificates are Issued under Section 12
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1
บริการรับจ้างผลิต บััญชีีสาม (21)
Make-to-order manufacturing
List 3 (21) 

การค้าส่ง บััญชีีสาม (15)
Wholesale trade List 3 (15) 

การท�ากิจการบริการทางวิศวกรรม
บััญชีีสาม (9)
Engineering service 
List 3 (9) 

บริการด้านคอมพิวเตอร์ บััญชีีสาม (21)
(ออกแบับัพััฒนาซอฟแวร์์ / พัาณิิชีย์์อิเล็กทร์อนิกส์ / 
ดิิจิิทัลแพัลตฟอร์์ม)
Computer service List 3 (21)
(software design / development/e-Commerce
/ digital platform)

บริการให้แก่บริษัทในเคร่อ/ในกลุ่ม
บััญชีีสาม (21)
Services to affiliated/intra-group 
entities List 3 (21)

ทั�งน่�	 เป็นการทำาธุรกิจอื�น	 53	 ราย	คิดเป็นร้อยละ	 21	

อาทิ	 บริการให้้เช้่าท่�ดิน/อาคาร	 (7	 ราย)	 บริการให้้คำาปรึกษา

แนะนำาทางธุรกิจ	(6	ราย)	บริการศ้นย์กระจายสิืนค้าด้วยระบบ

ท่�ทันสืมัย	(4	ราย)	และบริการกิจการโรงแรม	(3	ราย)	เป็นต้น

The	remaining	53	entities	(21%)	received	certificates	

to	operate	the	“Other	Services”	business,	e.g.,	land	/	building	

rental	 services	 (7	 entities),	 business	 consultant	 services	

(6	 entities),	 distribution	 center	 services	 with	 technology	

system	(4	entities),	and	hotel	business	services	(3	entities),	etc.

1.1.2 5 อันดับของประเทศท่ีคนต่างด้าวเข้ามาลงทุนมากท่ีสุดตามมาตรา 12
 Top 5 Countries with Highest Number of Investors in Thailand under Section 12

ในปี	 พ.ศ.	 2564	 ประเทศท่�คนต่างด้าวได้รับห้นังสืือ

รับรองการประกอบธรุกจิ	กรณไ่ดร้บัอนญุาตตามกฎห้มาย	BOI	/	 

กนอ.	/	กฎห้มายอื�นมากท่�สุืด	5	อันดับ	ได้แก่

In	2021	the	top	5	foreign	countries	whose	nationals	

received	Foreign	Business	Certificates	under	the	investment	

promotion	or	the	law	on	the	Industrial	Estate	Authority	of	

Thailand	or	the	other	laws
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Japan	(44%),	Singapore	(12%),	and	Germany	(4%)	

have	received	the	most	Foreign	Business	Certificates	over	

the	last	22	years	(2000-2021).

In	2021,	there	were	70	foreigners	who	received	Foreign	

Business	Certificates	 issued	under	 the	privilege	provisions	of	

the	Treaty	of	Amity	and	Economic	Relations	between	Thailand	

and the United States of America. This increased from the 

previous	year	by	10	entities,	or	17%.	However,	there	were	no	

foreigners	applying	for	a	certificate	based	on	their	rights	under	

the	ASEAN	Framework	Agreement	on	Services	(AFAS)	or	the	

ASEAN	Comprehensive	Investment	Agreement	(ACIA).	Because	

the businesses under the said agreements are limited in terms 

of the activity of the service business and the proportion of 

shareholders,	including	other	terms.	Therefore,	the	investors	are	

not	interested	in	exercising	their	rights	under	these	agreements.

ทั�งน่�	 ในช้่วงระยะเวลา	22	ปี	 (ป	ีพ.ศ.	2543	-	2564)	

คนตา่งดา้วท่�ไดร้บัห้นงัสือืรบัรองการประกอบธรุกจิฯ	มากท่�สุืด	

3	อันดับ	ได้แก่	ญ่�ปุ่น	(ร้อยละ	44)	สืิงคโปร	์(ร้อยละ	12)	และ

เยอรมน่	(ร้อยละ	4)	ตามลำาดับ

ญ่ีปุ�น Japan

77 ราย/entities

สิงคโปร์ Singapore

50 ราย/entities

สมาพันธรัฐสวิส
Switzerland

11 ราย/entities

29%

19%

7% 7%

4%

28 ราย
entities

8%56 ราย
entities

16%93 ราย
entities

26%

3 อันดับแรกของปี พ.ศ. 2563
Top 3 of the year 2020

ประเทศท่ีคนต่างด้าวเข้ามาลงทุนมากท่ีสุด 5 อันดับ ปี พ.ศ. 2564
Top 5 Countries Whose Nationals Investing in Thailand in 2021

ในปี	 พ.ศ.	 2564	 ม่คนต่างด้าวได้รับห้นังสืือรับรอง

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 ซึ่ึ�งเป็นการใช้้สิืทธิตามสืนธิ

สืัญญาทางไมตร่และสัืมพันธ์ทางเศรษฐกิจระห้ว่างไทยกับ

สืห้รัฐอเมริกาทั�งห้มด	จำานวน	70	ราย	เพิ�มขึ�นกว่าปีก่อน	10	

ราย	คิดเป็น	17%	ทั�งน่�ยังไม่ม่คนต่างด้าวมาใช้้สืิทธิตามความ

ตกลงด้านการค้าบริการ	 (AFAS)	 และความตกลงการลงทุน

อาเซึ่่ยน	(ACIA)	แต่อย่างใด	เนื�องจากธุรกิจภายใต้ความตกลง

ดังกล่าว	 ม่ระดับของการเปิดเสืร่ท่�จำากัดทั�งในแง่ของกิจกรรม

ของธุรกิจท่�ให้้บริการและสัืดสื่วนของผ้้ถือหุ้้น	 รวมทั�งเงื�อนไข

อื�นๆ	ทำาให้้นักลงทุนไม่สืนใจท่�จะใช้้สืิทธิ

1.3 การออกหนังส่อรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 11
 Issuance of Foreign Business Certificates under Section 11

ฮ่่องกง Hong Kong 

18 ราย/entities

จีน China

19 ราย/entities
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8
ราย/entities

11%

34
ราย/entities

49%

ออกหนังส่อ
รับรองปี 2564
Certificates 
issued in 2021

70
ราย/entities

เพ่ิมข่�นจากปี 2563
Increased year 
from 2020

+17%

การออกหนังส่อรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 11 ปี พ.ศ. 2564
Issuance of Foreign Business Certificates under Section 11 in 2021
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ในป	ีพ.ศ.	2564	ประเภทธุรกิจท่�คนต่างด้าวได้รับห้นังสืือรับรองการประกอบธุรกิจ	5	อันดับแรก	ได้แก่

The	top	5	business	categories	for	which	foreign	companies	received	certificates	to	do	business	in	2021

1.3.1 ประเภทธุรกิจท่ีคนต่างด้าวได้รับหนังส่อรับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา 11
 Business Categories for which Foreign Business Certificates are Issued under Section 11
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นายหน้าตัวแทน บััญชีีสาม (11) 
การค้าปลีก บััญชีีสาม (14)
การค้าส่ง บััญชีีสาม (15)
Brokerage business List 3 (11)
Retail List 3 (14) 
Wholesale trade List 3 (15) 

บริการด้านคอมพิวเตอร์ เช่ื่น ออกแบบ 
พัื่ฒนา และให้้คำำาป็รึกษาเก่�ยวิกับซ่อฟต์แวิร์
แอพื่ลิเคำชัื่�น และเว็ิยไซ่ต์ บััญชีีสาม (21)
Computer service List 3 (21) 

บริการให้เช่าช่วงอาคารส�านักงาน 
บััญชีีสาม (21)
Office building subleasing service 
List 3 (21) 

บริการให้ค�าปร่กษาแนะน�า 
บััญชีีสาม (21) 
consulting service List 3 (21) 

การท�ากิจการบริการทางสถาปัตยกรรม บััญชีีสาม (8) 
และบริการทางวิศวกรรม บััญชีีสาม (9)
Architectural services List 3 (8) 
and Engineering service List 3 (9)

ทั�งน่�	 การทำาธุรกิจอื�น	 18	 ราย	

คิดเป็นร้อยละ	25	อาทิ	การทำากิจการ

โฆษณา	 (บัญช่้สืาม	 (16))	 บริการด้าน

การตลาด	และบริการให้้เช้่าเรือสืำาราญ	

(บัญช้่สืาม	(21))	เป็นต้น

The	 remaining	 18	 entities	

(25%)	received	certificates	to	operate	

the	“Other	Services”	business,	e.g.,	

advertising	services	(List	3	(16)),	mar-

keting	services,	cruise	rental	services	

(List	3(21)),	etc.
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1.3.2 อันดับของประเทศท่ีคนต่างด้าวเข้ามาลงทุนมากท่ีสุดตามมาตรา 11
Country with Highest Number of Investors in Thailand under Section 11

ในปี	 พ.ศ.	 2564	 ประเทศท่�คนต่างด้าวได้รับห้นังสืือ
รับรองการประกอบธุรกิจภายใต้มาตรา	 11	 ทั�งห้มด	 ได้แก่	
สืห้รัฐอเมริกา	ซึ่ึ�งเป็นกรณ่ได้รับสืิทธิตามสืนธิสืัญญาทางไมตร่
และสืมัพนัธท์างเศรษฐกจิระห้วา่งไทยกบัสืห้รฐัอเมรกิา	(Treaty	
of	Amity)	ทั�งน่�	ในช้่วงระยะเวลา	22	ป	ี(ป	ีพ.ศ.	2543	-	2564)		
ม่การใช้้สืิทธิตามพันธกรณ่และความตกลงระห้ว่างประเทศ	 
อันได้แก่	 สืนธิสืัญญาทางไมตร่และสืัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระห้ว่างไทยกับสืห้รัฐอเมริกา	 โดยคนต่างด้าวสืห้รัฐอเมริกา 
ในสืดัสืว่นรอ้ยละ	99.7	ความตกลงการคา้เสืรไ่ทย	-	ออสืเตรเลย่	
โดยคนต่างด้าวออสืเตรเล่ยในสืัดสื่วนร้อยละ	 0.1	 และความ
ตกลงหุ้้นสื่วนเศรษฐกิจไทย	 -	ญ่�ปุ่น	 ซึึ่�งเป็นคนต่างด้าวญ่�ปุ่น
ในสืัดสื่วนร้อยละ	0.2

In	2021	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	22	years	(2000-2021),	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%).

100%

สหรัฐอเมริกา
The United Statesof America 

70 ราย/entities

ประเทศท่ีคนต่างด้าวเข้ามาลงทุนมากท่ีสุด ปี พ.ศ. 2564
Country with highest number of investors in Thailand in 2021

การออกหนังส่อรับรอง ม.11 ของปี พ.ศ. 2563
Certificates (Section 11) issued in 2020

60
ราย/entities 100%

ในป	ีพ.ศ.	2564	มจ่ำานวนเงนิลงทนุท่�คนตา่งดา้วนำาเขา้มา
ใช้้ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย	 จำานวนทั�งสืิ�น	 13,280	
ล้านบาท

In 2021 the total amount of investment capital that 
foreign	companies	have	brought	 into	Thailand	was	THB.	
13,280	million.

2. จ�านวนเงินลงทุนท่ีคนต่างด้าวใช้เร่ิมต้นประกอบธุรกิจ และจ�านวนการจ้างงานคนไทย
 Foreigners’ Investment Capital to Start Business in Thailand and Employment of Thai Labor

ล้านบาท/THB (in million)

ป็/ีyear (B.E.)

เพ่ิมข่�นจากปี 2563
Increased year 
from 2020

+25%

มูลค่าเงินลงทุน ปี 2564
Amount of capital in 2021

ล้านบาท
Million baht13,280

หมายเหต ุกฎกระทรวงกำาห้นดทุนขั�นต�ำาและระยะเวลาในการนำา
ส่ืงทนุขั�นต�ำา	ไดเ้ริ�มใช้บ้งัคบัตั�งแตวั่นท่�	30	ตลุาคม	2545	ทำาให้	้คนตา่งดา้ว
ต้องนำาเงินลงทุน	 (เงินทุนขั�นต�ำา)	 เข้ามาใช้้เริ�มต้นในการประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทยตั�งแต่ปี	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.

8,4548,454

46,77246,772

18,56218,562

25,25525,255

10,59210,592
16,36316,363

18,93818,938

64,43864,438

16,08816,088

7,4437,443 7,3027,302

11,50511,505

23,33723,337

10,65310,653
13,280

2563 25642550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 25622561
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ในปี	พ.ศ.2564	ประเทศท่�ม่ม้ลค่าการลงทุนในประเทศไทยมากท่�สืุด	5	อันดับแรก	ได้แก่

In	2021	the	top	5	countries	with	highest	amount	of	capital	invested	in	Thailand

52%

28%

8%

803
ล้านบาท
Million baht

8%2,534
ล้านบาท
Million baht

24%4,235
ล้านบาท
Million baht

40%

3 อันดับแรกของปี พ.ศ. 2563
Top 3 of the year 2020

2.1 5 อันดับของประเทศท่ีคนต่างด้าวลงทุนมากท่ีสุด
 Top 5 Countries with highest investment capital in Thailand

ฮ่่องกง Hong Kong 

6,958 ล้้านบาท
Million baht

ล้้านบาท
Million baht

ล้้านบาท
Million baht

2% 1%

ญ่ีปุ�น Japan

3,656
สิงคโปร์ Singapore

1,031
จีน China

165
เกาหลีใต้ Korea

299 ล้้านบาท
Million baht

ล้้านบาท
Million baht
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573
คำน/employees

11%

ในปี	 พ.ศ.	 2564	 คนไทยได้รับการจ้างงานในแต่ละ

ประเภทธุรกิจ	 จำานวน	5,450	คน	 ซึึ่�งเป็นธุรกิจตามบัญช้่สืาม	

5	อันดับแรก	ได้แก่

ทั�งน่�	 เป็นการจ้างงานในธุรกิจอื�น	 1,342	 คน	 คิดเป็น

ร้อยละ	 25	 อาทิ	 บริการรับจ้างผลิตสิืนค้า	 (317	 คน)	 บริการ

ให้้เช้่าสืินค้า/ท่�ดิน/อาคาร	 (121	 คน)	 และบริการทางการเงิน	

(64	คน)	เป็นต้น	

In	2021	the	number	of	Thai	workers	employed	in	total	

by	foreign	companies	was	5,450	and	the	top	5	business	

categories	with	the	largest	number	of	Thai	employees	were	

in	List	3	as	follows:

The	remaining	of	1,315	Thai	employees	were	hired	

by	foreign	companies	engaging	in	Other	Service	Businesses;	

e.g.	 Make-to-order	 manufacturing	 (317	 Thais),	 leasing	

(property/	 land/	 building)	 (121	 Thais),	 Financial	 services	

(64	Thais),	etc.

2.2 จ�านวนการจ้างงานคนไทย
 Employment of Thai Labor

1,314
คำน/employees

24%

1,269
คำน/employees

23%

496
คำน/employees

9%

456
คำน/employees

8%
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บริการด้านคำอมพิื่วิเตอร์ 
บััญชีีสาม (21) 
Computer service List 3 (21) 

การท�ากิจการนายหน้า บััญชีีสาม (11) 
การค้าปลีก บััญชีีสาม (14)
การค้าส่ง บััญชีีสาม (15)
Brokerage business List 3 (11)
Retail List 3 (14) 
Wholesale trade List 3 (15) 

บริการซ่่อมแซ่มและบ�ารุงรักษาสินค้า 
บััญชีีสาม (21)
Repair and maintenance service 
List 3 (21) 

16%

14%

4%

66%

2

บริการให้แก่บริษัทในเคร่อและในกลุ่ม
บััญชีีสาม (21)
Services to affiliated and intra-group 
entities List 3 (21)

บริการโดยเป็นคู่สัญญากับภาครัฐหร่อเอกชน
บััญชีีสาม (21)
Contracting service with 
government/private List 3 (21)

ลดลงจากปี 2563
decreased year 
from 2020

จ�านวนการจ้างงาน ปี 2564
Number of jobs employed in 2021

คน
employees5,450

-50%

อ่่นๆ
Others

ให้สิทธิ�ในการผลิตสินค้า
หร่อ software/บริการ
ด้านคอมพิวเตอร์
To exercise the right to 
produce products or 
softwares/ Computer 
Services

ให้ค�าปร่กษาแนะน�า/
สนับสนุนบุคลากร/
ท�าการตลาด
Consulting services / 
Supporting personnel 
services / Marketing 
services

บริการทาง
บัญชี/กฎหมาย

Accounting/
Legal service
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ต่างชาติ 6,061 ราย ลงทุนในไทยภายใต้กฎหมายต่างด้าว 
เม็ดเงินลงทุน 337,059 ล้านบาท
6,061 entities invest in Thailand under FBA  
Capital investment THB 337,059 million

ต่างชาติ 6,061 ราย
เข้ามาลงทุนในธุรกิจ

6,061 entities
invest in business:

22 ปี
22 Year

5%

คนต่างด้าว 5 อันดับแรกท่ีเข้ามาลงทุนในไทย
Top 5 countries that invested in Thailand

1

2

3

38%

15%

32%

4%

• ห้าแห้ล่งจัดซ่่�อสินค้ำา
 Finding supplier
• ให้้คำำาแนะนำาและเผ่ยแพื่ร่ข้อมูลสินค้ำา
 Consulting & publishing product’s information
• รายงานคำวิามเคำล่�อนไห้วิทางธุรกิจ
 Reporting the trend of business 

• บริการออกแบบทางวิิศวิกรรม จัดห้าก่อสร้าง ติดตั�ง
และทดสอบ เคำร่�องจักร เคำร่�องม่อและอุป็กรณ์์

 Engineering design, provide, construct, install 
and test the machine’s tools & equipment

• บริการซ่่อมแซ่มและบำารุงรักษาระบบป็ระตูอัตโนมัติ
รถไฟฟา้สายส่เห้ล่อง

 Repair & maintenance for automatic doors of 
the yellow line electric train

• บริการด้านวิิศวิกรรม จัดห้าและก่อสร้าง โคำรงการ
ขยายระบบการขนส่งนำ�ามันทางท่อ

 Engineering service, provide and construct for 
expansion of the oil pipeline transportation 
system

• นายห้น้าจัดห้าlสินคำ้าและบริการ/จัดห้าตลาดเพ่ื่�อการ
จำาห้น่ายสินค้ำา

 Brokerage for goods and services / Brokerage for 
selling goods

• คำ้าป็ล่กเคำร่�องจักรเคำร่�องกล/ อะไห้ล่และอุป็กรณ์์ของ
เคำร่�องจักรสำาห้รับใชื่้โนโรงงานอุตสาห้กรรม

 Retail for machinery / spare parts.
• คำ้าส่งสารเคำม่ ชื่ิ�นส่วินและวิัตถุดิบสำาห้รับใชื่้ในการผ่ลิต

สินคำ้า
 Wholesales chemical products, spare parts.

1,481
ราย/entities

695
ราย/entities

613
ราย/entities

25%

10%

11%

บริการเป็นส�านักงานผู้แทน/ภูมิภาค
Representative/Regional office

บริการเป็นคู่สัญญาภาครัฐ/เอกชน
Contracting service with government/private

54%

บริการอ่่น
Other servicesกิจการนายหน้า/ค้าปลีก/ค้าส่ง

Brokerage/Retail/Wholesales

337,059
ล้านบาท

Million baht

6%

(พื่.ศ. 2543 - 2564)
(Year 2000 - 2021)

22 ปี
22 Year

5

4
ญ่ีปุ�น Japan

2,326 ราย/entities

สิงคโปร์ Singapore

910 ราย/entities

ฮ่่องกง Hong Kong 

334 ราย/entities

เยอรมนี Germany

301 ราย/entities

เนเธอร์แลนด์ 
The Netherlands 

267 ราย/entities

อ่่นๆ  Others

1,923 ราย/entities

• บริการให้้กู้ย่มเงิน
 Lending services
• บริการทางบัญช่ื่/กฎห้มาย
 Accounting/Legal services
• บริการซ่่อมแซ่มบำารุงรักษา  

(เคร่์�องม่อ เคร่์�องจัิกร์และอุปกร์ณ์ิ)
 Repair and maintenance tools & equipment  

of machines
• บริการจัดห้า ติดตั�งเคำร่�องจักรและอุป็กรณ์์
 Provide, install of machine & equipment
• บริการให้้เช่ื่า (ท่�ดิน อาคำาร เคำร่�องจักร)
 Leasing (land/building/machine)

3,272
ราย/entities



2021 ANNUAL REPORT
Foreign Business under the Foreign Business Act B.E. 2542 (1999) 35

กลไกและขั�นตอนการปรบัปรุงประเภทธรุกิจบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจของคนตา่งด้าว พ.ศ. 2542
Mechanism and Process for Revising Business in the Lists Annexed to Foreign Business Act B.E. 2542 (1999)

พระราช้บัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	
พ.ศ.	 2542	 มาตรา	 9	 วรรคสือง	 กำาห้นดให้้คณะกรรมการ 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พิจารณาทบทวนประเภท
ธุรกิจตามบัญช้่ท้ายพระราช้บัญญัติอย่างน้อยครั�งห้นึ�งในทุก 
รอบระยะเวลาห้นึ�งปนีบัแตว่นัท่�พระราช้บญัญตันิ่�มผ่ลใช้้บงัคบั	
แล้วทำาความเห็้นเสืนอรัฐมนตร่ว่าการกระทรวง

ทั�งน่�	มาตรา	9	วรรคห้นึ�ง	กำาห้นดให้้การปรับปรุง	ห้รือ
แก้ไขธุรกิจตามบัญช้่ท้ายฯ	ต้องดำาเนินการ	ดังน่�

(1)	 ธุรกิจตามบัญช้่ห้นึ�ง	 และธุรกิจตามบัญช้่สือง	
ห้มวด	1	ให้้ทำาเป็นพระราช้บัญญัติ

(2)	 ธรุกจิตามบญัช้ส่ือง	ห้มวด	2	และห้มวด	3	และธุรกจิ
ตามบญัช้ส่ืาม	(1)	-	(20)	ให้ท้ำาเปน็พระราช้กฤษฎก่า

(3)	 ธุรกิจตามบัญช้่สืาม	(21)	ให้้ทำาเป็นกฎกระทรวง

According	to	paragraph	two,	Section	9	of	the	Foreign	
Business	 Act	 B.E.	 2542	 (1999),	 the	 Foreign	 Business	
Commission	 (FBC)	 is	 required	 to	 review	 categories	 of	
businesses	in	the	Lists	annexed	to	the	Act	at	least	once	every	
duration	of	one	year	as	from	the	date	of	its	promulgation,	
as	well	as	prepare	and	propose	the	Commission’s	written	
opinions and recommendations to the Minister.

Section	9,	paragraph	one	of	the	said	Act	prescribes	
that	any	amendment	or	revision	to	the	above-mentioned	
lists	must	follow	the	following	conditions:

(1)	 For	List	1	and	Chapter	1	of	List	2,	the	revision	of	
categories	of	businesses	shall	be	put	into	effect	
by the Act.

(2)	 For	Chapters	2	and	3	of	List	2	and	No.	(1)	to	(20)	
of	List	3,	the	revision	of	categories	of	businesses	
shall	be	put	into	effect	by	the	Royal	Decree.

(3)	 For	No.	(21)	of	List	3,	the	revision	of	categories	
of	 businesses	 shall	 be	 put	 into	 effect	 by	 the	
Ministerial Regulation.

กก.ต่างด้าวฯ 
FBC

เสนอต่อ รมว.
Propose to Minister

ทบทวน/ปรับปรุง อย่างน้อยปีละ 1 ครั�ง
Review/Revision at least once a year

พระราชกฤษฎีกา
ธุรกิจบัญชีสอง (หมวด 2 หมวด 3)

ธุรกิจบัญชีสาม (1)-(20)
Royal Decree

List 2 (Chapters 2 and 3)
List 3 (1)-(20)

พระราชบัญญัติ
ธุรกิจบัญชีหน่่ง 

ธุรกิจบัญชีสอง (หมวด 1)
Act

List 1 List 2 (Chapter 1) 

กฎกระทรวง
ธุรกิจบัญชีสาม (21)

Ministerial Regulation 
List 3 (21)

การปรับปรุง
Revision

การทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ปี พ.ศ. 2564
Revision Categories of Businesses in The Lists Annexed to the 
Foreign Business Act, B.E. 2542 (1999) for the year 2021

บทที่ 3
Chapter 3
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ขั�นตอนการปรับปรุงธุรกิจบัญชีสาม
Revision Procedure for categories of businesses in List 3

สืำาห้รับการทบทวนประเภทธุรกิจบัญช้่ท้ายพระราช้
บัญญัติฯ	 ม่วัตถุประสืงค์เพื�อสื่งเสืริมให้้ม่การแข่งขันใน
การประกอบธุรกิจรวมทั�งการกำากับการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวตามประเภทธุรกิจบัญช้่ท้ายพระราช้บัญญัติฯ	 
ให้ส้ือดคลอ้งกบัสืภาวการณท์างเศรษฐกจิ	การคา้และการลงทนุ
ระห้ว่างประเทศในปจัจบุนั	ตลอดจนการดำาเนนิการท่�สือดคลอ้ง
กบัพนัธกรณ่ตามสืนธสัิืญญาระห้วา่งประเทศซึึ่�งจะกอ่ประโยช้น์
แก่ประเทศไทยในภาพรวม	

 1. ผลการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจ
บัญชท้ีายพระราชบญัญติัการประกอบธรุกจิของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ดำาเนนิการทบทวนประเภทธรุกจิบญัชทีา้ยพระราชบญัญตั ิ

การประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว พ.ศ. 2542 เปน็ประจำาทกุป ี 

ในปี	 2564	 ได้พิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจบัญช่้ท้าย 

พระราช้บัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	

ซึ่ึ�งเป็นการพิจารณาทบทวนต่อเนื�องของการทบทวนประเภท

ธุรกิจตามบัญช้่ท้ายพระราช้บัญญัติฯ	 ประจำาปี	 2563	

อนัสืบืเนื�องจากสืถานการณแ์พรร่ะบาดของเช้ื�อไวรสัื	COVID-19	 

โดยได้พิจารณา	 จำานวน	 13	 รายการธุรกิจ	 โดยนำาข้อม้ล 

เก่�ยวกับโครงสืร้างและสืภาพการประกอบธุรกิจ	 ศักยภาพและ

ข่ดความสืามารถของผ้้ประกอบการไทย	 และผลด่ผลเส่ืยของ

การเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างช้าติ	 รวมถึงม่การรับฟัง

ความเห้็นจากห้น่วยงานท่�เก่�ยวข้องมาประกอบการพิจารณา	

โดยม่สืรุปผลการพิจารณา	ดังน่�

(1)	เสืนอเห้็นควรให้้	ถอดออก	จากบัญช้่ท้ายพระราช้

บัญญัติฯ	จำานวน	3	รายการธุรกิจ	เนื�องจาก	1)	เป็นการจำากัด

การให้้บริการ	เฉพาะแก่บริษัทในเครือในกลุ่ม	(2)	เป็นการเพิ�ม

ประสืิทธิภาพการดำาเนินงานของบริษัทในเครือในกลุ่มให้้เป็น

 1. Reviewing results of the business 
lists annexed to the Foreign Business Act, 
B.E. 2542

The Foreign Business Commission annually conducts 

a	 review	 of	 the	 business	 lists	 annexed	 to	 the	 Foreign	

Business	Act,	B.E.	 2542.	 In	 2021,	 the	 commission	 has	

reviewed	the	business	lists	annexed	to	the	Foreign	Business	

Act,	B.E.	2542	which	is	a	continuous	review	on	the	2020	

reviewing	 process	 due	 to	 the	 epidemic	 situation	 of	 the	

COVID-19.	The	13	business	services	have	been	reviewed	

by	using	information	about	structure,	situation,	potential	and	

capabilities	of	Thai	entrepreneurs	along	with	the	advantages	

and disadvantages of entering the business of foreigners. 

This includes listening to opinions from relevant agencies 

for consideration. The results of the consideration are 

summarized	as	follows:

(1)	 3 Businesses have been suggested to be 

removed	from	the	business	lists	annexed	to	the	Act	due	

to	(1)	services	are	limited	to	only	the	affiliated	or	intra-group	

entities;	 (2)	services	are	 to	 increase	 the	efficiency	of	 the	

operations	of	the	affiliated	or	intra-group	entities	to	the	same	

The	objectives	of	the	revision	of	the	lists	annexed	
to	the	Act	are	to	basically	promote	business	competition,	
to regulate business activities conducted by foreigners 
pursuant	to	the	lists	annexed	thereto	in	consistent	with	the	
latest	economic,	trade	and	investment	developments,	and	
to	fulfill	Thailand’s	obligations	under	the	relevant	international	
treaties	for	the	benefit	of	the	nation	as	a	whole.

การด�าเนินการของคณะกรรมการฯ เก่ียวกับการทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ
The Commission’s undertaking in regard to a review of the business lists annexed to Act

คณะอนุกรรมการฯ
Sub-Committee

คณะกรรมการฯ
Commission

รมว.พณ.
Minister

ครม.
Cabinet

สนง. กฤษฎีกา
Office of the 

Council
of State

รมว.พณ.
Minister

ธุรกิจบัญชีสาม List 3

ธุรกิจบัญชีสาม (21) List 3 (21)

พรฎ.
Royal Decree

กฎกระทรวง
Ministerial Regulation
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มาตรฐานเด่ยวกัน	และ	(3)	สืนับสืนุนให้้บริษัทในเครือในกลุ่ม 

สืามารถบริห้ารจัดการสืภาพคล่องได้อย่างม่ประสืิทธิภาพ	 

ซึ่ึ�งธุรกิจท่�เป็นควรถอดออกจากบัญช้่ท้ายพระราช้บัญญัติฯ	

เป็นกลุ่มธุรกิจท่�ม่ขอบเขตการให้้บริการอย่างจำากัด	ได้แก่	

•	 ธุรกิจบริการบริห้ารจัดการงานด้านธุรการ	 ด้าน

ทรัพยากรบุคคล	ด้านเทคโนโลย่สืารสืนเทศ	ให้้แก่

บริษัทในเครือในกลุ่ม

•	 ธุรกิจบริการรับค�ำาประกันห้น่�ให้้แก่บริษัทในเครือ	

เฉพาะภายในประเทศ

•	 ธุรกิจบริการให้้เช้่าพื�นท่�บางส่ืวน	 เพื�อติดตั�งเครื�อง

อิเล็กทรอนิกสื์ท่�ใช้้ในการให้้บริการทางการเงิน		

เครื�องจำาห้นา่ยสิืนคา้ห้รอืบรกิารอตัโนมตั	ิ(Vending	

Machine)	เพื�อให้้บรกิารและอำานวยความสืะดวกแก่

พนักงานบริษัท

(2)	 เสืนอเห้็นควรให้้	 คงอยู่	 ในบัญช้่ท้ายพระราช้

บัญญัติฯ	จำานวน	10	รายการธุรกิจ	เนื�องจาก	1)	เป็นธุรกิจท่�

ยังไม่ม่ความช้ัดเจนในเรื�องขอบเขตของธุรกิจ	2)	 เป็นธุรกิจท่�ม่

กฎห้มายกำากับเฉพาะและห้น่วยงานกำากับไม่เห้็นด้วยในการ

ธรุกจิถอดออกจากบญัช้ท่า้ยฯ	เพราะกระทบตอ่ประกอบธรุกจิ

และความพร้อมในการแข่งขันของคนไทย	 และ	 3)	 เป็นธุรกิจ

ท่�ยังไม่ม่ความช้ัดเจนเรื�องความพร้อมของผ้้ประกอบการไทย	 

และผลกระทบต่อผ้้ประกอบการไทย	 ซึ่ึ�งธุรกิจท่�เห้็นควรให้้ 

คงอย้่จากบัญช้่ท้ายพระราช้บัญญัติฯ	ม่ดังน่�

•	 ธุรกิจการขนสื่งทางบก	 ทางน�ำา	 ห้รือทางอากาศ 

ในประเทศ	รวมถึงกิจการการบินภายในประเทศ

•	 ธุรกิจซึ่่อมบำารุงอากาศยานตามกฎห้มายว่าด้วย 

การเดนิอากาศ	สืำาห้รบัใบรบัรองห้นว่ยซ่ึ่อมประเภท

ท่�สือง	 สืำาห้รับบำารุงรักษาสื่วนประกอบสืำาคัญของ

อากาศยาน	 และใบรับรองห้น่วยซึ่่อมประเภท

ท่�สืาม	 สืำาห้รับบำารุงรักษาบริภัณฑ์์และช้ิ�นสื่วนของ

อากาศยาน

•	 ธรุกจินายห้นา้ประกนัช้ว่ติ	ตามกฎห้มายวา่ดว้ยการ

ประกันช้่วิต

•	 ธรุกจินายห้นา้ประกนัวนิาศภยั	ตามกฎห้มายวา่ดว้ย 

การประกันวินาศภัย

•	 ธุรกิจบริห้ารจัดการระบบกระจายสิืนค้าด้วยเทคโนโลย่

•	 ธุรกิจการสืกัดสืมุนไพรไทย

•	 ธุรกิจบริการเทคโนโลย่ดิจิทัล

•	 ธุรกิจบริการพัฒนาซึ่อฟต์แวร์

•	 ธุรกิจซึ่ื�อขายสืินค้าเกษตรล่วงห้น้า

•	 ธุรกิจบริการขุดเจาะปิโตรเล่ยม

standard;	and	(3)	services	are	to	support	the	affiliated	or	

intra-group	entities	to	be	able	to	manage	liquidity	effectively.	

The lists of those 3 businesses are :

•	 Services	related	to	administrative	management,	

human	 resources,	 and	 information	 technology	

providing	for	the	affiliated	or	intra-group	entities.

• Credit guarantee business providing for the 

affiliated	or	intra-group	entities.

• Space rental service businesses to install 

electronic	 devices,	 which	 used	 for	 financial	

services	 and	 vending	 machines,	 to	 provide	

services and convenience to their company 

employees.

(2)	 10	 Businesses	 have	 been	 suggested	 to	 be	

remained	from	the	business	lists	annexed	to	the	Act	due	

to	(1)	unclear	on	the	scope	of	its	business	(2)	Businesses	

that	have	specific	laws	and	its	regulatory	agencies	do	not	

agree	with	the	removal	from	the	annex	list,	with	the	reason	

of	the	effect	to	the	readiness	and	competitiveness	of	Thai	

people	 and	 (3)	 Business	 that	 have	 unclear	 situation	 on	

readiness and impact on Thai entrepreneurs. The lists of 

those 10 businesses are :

•	 Domestic	 transportation	 by	 land,	 sea,	 or	 air,	

including domestic aviation business.

• Aircraft maintenance business according to 

the	 Air	 Navigation	 Act	 for	 the	 Repair	 Station	

Certificate	 Form	 Class	 II	 (for	 maintenance	 of	

important	 aircraft	 components)	 and	 Repair	

Station	Certificate	Form	Class	III	(for	maintenance	

of	aircraft	equipment	and	parts).

• Life insurance brokerage business according to 

Life Insurance Act.

•	 Non-life	insurance	brokerage	business	according	

to	Non-Life	Insurance	Act.

• Distribution Management System using technology  

business.

•	 Thai	herbal	extraction	business.

• Digital technology business.

•	 Software	development	business.

• Agricultural futures trading business.

• Petroleum drilling service business.



รายงานประจำาปี พ.ศ. 2564
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 254238

ทั�งน่�	 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	

ม่ข้อเสืนอแนะเก่�ยวกับการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจ

ตามบัญช้่ท้ายฯ	คือ	ให้้ม่การศึกษาข้อม้ลเพิ�มเติมสืำาห้รับธุรกิจ

ท่�คงอย้่ในบัญช้่ท้ายฯ	 โดยพิจารณาขอบเขตของธุรกิจ	 และ

ผลกระทบท่�จะเกิดกับผ้้ประกอบการไทยให้้รอบด้านมากขึ�น	

รวมถึงให้้ม่การสือบถามความเห็้นจากห้น่วยงานภายนอกม่

ส่ืวนได้เสื่ยในวงกว้างมากขึ�น	 เพื�อให้้ม่ข้อม้ลท่�ช้ัดเจนรอบด้าน

สืำาห้รับใช้้ประกอบการพิจารณาทบทวนรายการธุรกิจต่อไป	

สืำาห้รบัผลการพจิารณาทบทวนประเภทธรุกจิตามบญัช้่

ทา้ยพระราช้บญัญตัฯิ	ประจำาป	ี2563	รฐัมนตรว่า่การกระทรวง

พาณชิ้ยไ์ดเ้ห้น็ช้อบผลการพจิารณาดงักลา่วเรย่บรอ้ยแล้ว	เมื�อ

วันท่�	29	พฤศจิกายน	2564	ซึึ่�งจะต้องดำาเนินกระบวนการตาม

กฎห้มายต่อไป

 2. แนวทางการพิจารณาทบทวนประเภท
ธุรกิจบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของ คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ปี 2564

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 

ได้กำาห้นดแนวทางการพิจารณาทบทวนธุรกิจตามบัญช่้ท้าย

พระราช้บัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	

ปี	พ.ศ.	2564	ดังน่�

2.1  ขั้นตอนการด�าเนินการ

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ม่แนวทางการพิจารณาประเภทธุ ร กิจตามบัญช่้ท้ าย 

พระราช้บัญญัติฯ	ดังน่�

1)	 กำาห้นดเกณฑ์์การพิจารณาทบทวนธุรกิจตาม 

บัญช้่ท้ายฯ

2)	 กำาห้นดธรุกิจเป้าห้มาย	โดยพจิารณาประเภทธุรกจิ

บัญช้่ท้ายพระราช้บัญญัติฯ

3)	 จัดทำาข้อม้ลพื�นฐานของธุรกิจเป้าห้มายในประเด็น

ต่อไปน่�

(1)	ขอบเขตประเภทธุรกิจ

(2)	กฎห้มายกำากับ

(3)	ความสือดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

(4)	ความพรอ้มในการแขง่ขนัของผ้้ประกอบการไทย

(5)	ความเห้็นห้น่วยงานท่�เก่�ยวข้อง

(6)	ผลด่และผลเสื่ยของการออกจากบัญช้่ท้าย

พระราช้บัญญัติฯ

In	this	regard,	the	Foreign	Business	Commission	

has	suggested	that	the	review	of	the	types	of	businesses	

in	 the	 lists	annexed	consider	additional	 studies	on	 the	

businesses	that	remain	in	the	list,	considering	the	scope	

of	the	business	and	the	 impact	on	Thai	entrepreneurs,	

including hearing from related agencies on the broadening 

scales,	 in	 order	 to	 have	 clear	 and	 comprehensive	

information	for	further	review.

As	for	the	results	of	the	review	of	the	business	lists	

annexed	to	the	Act	in	2020,	the	Minister	of	Commerce	has	

already	approved	the	results	on	November	29,	2021,	which	

will	be	proceeded	according	to	the	legal	process.

 2. Guidelines for reviewing of the 
business lists annexed to the Foreign 
Business Act B.E. 2542, in 2021

The Foreign Business Commission sets guidelines 

for	the	review	of	the	business	lists	annexed	to	the	Foreign	

Business	Act,	B.E.	2542,	in	2021	as	follows:

2.1  Reviewing process

The Foreign Business Commission has guidelines on 

considering	the	business	lists	annexed	to	the	Act	as	follows:

1)	 Define	the	criteria	for	considering	the	business	

lists	annexed	to	the	Act.

2)	 Determine	 the	 target	 business	by	 considering	

the	business	lists	annexed	to	the	Act.

3)	 Prepare	preliminary	information	of	the	targeted	

business	on	the	following	points.

(1)	Business	Scope

(2)	Specific	Governing	Law

(3)	Conformity	with	Economic	Development

(4)	Competitiveness	of	Thai	Entrepreneurs

(5)	Opinions	from	related	agencies

(6)	Benefits	 and	 Drawbacks	 of	 removing	 the	

business	off	the	annex	list
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4)	 ประมวล	สืรปุ	วเิคราะห้	์และเสืนอแนะขอ้คดิเห้น็ใน

การแก้ไขประเภทธุรกิจบัญช้่ท้ายพระราช้บัญญัติฯ

5)	 คณะกรรมการฯ	 พิจารณาสืรุปความเห้็นตามท่� 

คณะอนุกรรมการฯ	เสืนอ

2.2  การก�าหนดเกณฑก์ารพิจารณาทบทวนธรุกจิ

การกำาห้นดเกณฑ์การพิจารณาการทบทวนประเภท

ธุรกิจตามบัญชีท้ายฯ	ในปี	พ.ศ.	2564	จะใช้้เกณฑ์์เด่ยวกับปี

ท่�ผา่นมา	ซึ่ึ�งม่จำานวน	6	ขอ้	โดยแต่ละรายการธรุกจิจะใช้้เกณฑ์์

ห้ลายข้อประกอบกัน	ดังน่�

1) เป็นธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	 ได้แก่	

ธรุกจิบญัช้ห่้นึ�ง	ธุรกจิบญัช้ส่ือง	และธรุกจิบญัช้ส่ืาม	ซึ่ึ�งกฎห้มาย

กำาห้นดให้้ม่การพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญช่้ท้าย

พระราช้บัญญัติฯ

2) เป็นธุรกิจที่พิจารณาตามเงื่อนไขของบัญชีหนึ่ง 

บัญชีสอง และบัญชีสาม	ดังน่�

-	 เป็นธุรกิจที่เห็นว่าไม่จำาเป็นต้องสงวนอีกต่อไป	

-	 เป็นธุรกิจที่ประเทศไทยมีระบบ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/

กฎเกณฑ์ในการกำากับดูแล	 ในด้านความมั�นคงและความ

ปลอดภยั	ดา้นศลิปวฒันธรรม	จารต่ประเพณ	่ห้ตักรรมพื�นบา้น	

ห้รือด้านทรัพยากรธรรมช้าติและสิื�งแวดล้อม	

-	 เปน็ธรุกจิทีค่นไทยมคีวามพรอ้มในการแขง่ขนัในการ

ประกอบธุรกิจกับคนต่างด้าว

3) เป็นธุรกิจที่มีกฎหมายกำากับเฉพาะ เพื�อลดความ

ซึ่�ำาซึ่้อนในการกำากับของห้น่วยงานภาครัฐ	 อันจะช้่วยส่ืงเสืริม

สืภาพแวดล้อมการค้าการลงทุนท่�ด่	 ประกอบกับกฎห้มาย

เฉพาะม่การกำากับท่�เข้มงวดกว่าพระราช้บัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542

4) เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ทาง

เศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม	 รวมทั�ง

สือดคล้องกับยุทธศาสืตร์ช้าติ	 เช้่น	 ธุรกิจท่�รองรับโครงสืร้าง

พื�นฐาน	ธรุกจิท่�สืนบัสืนนุนโยบาย	Thailand	4.0	ยุทธศาสืตรช์้าต	ิ 

20	ป	ีเป็นต้น

5) เป็นธุรกิจท่ีมีความเห็นจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

กับรายการธุรกิจ	 และม่ผลการศึกษา	 เพื�อให้้ม่ข้อม้ลท่�รอบ

ด้านประกอบการพิจารณา

4)	 Collate,	 analyze	 and	 summarize	 the	 gathered	

information,	provide	opinions	and	recommenda-

tions regarding the revision of the business lists 

annexed	to	the	Act.

5)	 The	Commission	 considers	 and	decides	 on	 the	

Sub-Committee’s	submittal	of	business	list	revision.

2.2 Define the criteria for reviewing the 
business lists

In	2021,	the criteria for reviewing the business 

lists annexed to the Act is the same as the previous year. 

The	total	of	6	components	are	considered	for	each	reviewed	

business,	which	will	be	explained	below.	

1) All business lists contained in the lists annexed 

to the Act –	i.e.,	List	1,	List	2,	and	List	3,	must	undergo	

a	review	process	as	required	by	law.

2) Business lists to be reviewed must be in the 

List 1, List 2, and List 3 of the lists annexed to the Act 

with	the	conditions	of:

-	 The	business	 in	 question	 is	 believed	 to	be	 no	

longer necessary to be reserved.

-	 There	is	either	a	specific	Thai	governing	law	or	a	

regulating mechanism to govern the business in question 

in	 respect	 of	 national	 security	 and	 safety,	 arts,	 culture,	

traditions,	 customs	 and	 folklore	 handicrafts,	 or	 natural	

resources and environment.

-	 Thai-national	 operators	 are	 ready	 to	 compete	

against foreigners in doing the business in question

3) Business categories to be reviewed must be 

under the jurisdiction of a specific law.	This	will	help	

reduce	the	overlap	of	supervision	of	public	authorities	which	

will	in	the	end	contribute	to	a	more	favorable	atmosphere	of	

trade	and	investment.	Moreover,	the	specific	law	is	usually	

stricter	than	the	Foreign	Business	Act	B.E.	2542	(1999).

4) The business in question must be in line with 

Thailand’s overall economic milieu and development, as 

well	as	the	National	Strategy	e.g.	the	business	that	supports	

the	operation	of	infrastructure,	Thailand	4.0	policy,	20-Year	

National	Strategy,	etc.

5) The business in question must have solid opinions 

from involved authorities	in	addition	to	the	reliable	study	find-

ings	that	offer	multifaceted	information	useful	for	consideration.
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6) ขอ้ด ีขอ้เสยี	ท่�จะเกดิขึ�นจากการท่�ธรุกจิไมอ่ย่้ภายใต ้

การกำากับของพระราช้บัญญั ติการประกอบธุรกิจของ 

คนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	โดยใช้้มาตรา	5	ของพระราช้บัญญัติฯ 

เป็นกรอบในการพิจารณา

2.3 การก�าหนดประเภทธุรกิจที่เสนอให้พิจารณา
ทบทวนออกจากบัญชีท้ายฯ

การพิจารณารายการธุรกิจท่�เสืนอให้้ทบทวนเพื�อนำา

ออกจากบัญช้่ท้ายฯ	 ประจำาปี	 พ.ศ.	 2564	 โดยแบ่งออกเป็น	

2	กลุ่ม	ดังน่�

1) กลุ่มที่  1	 เป็นธุรกิจท่� เคยเสืนอให้้ทบทวน/ 

คณะอนุกรรมการฯ	 ม่ข้อสืังเกตโดยให้้นำากลับมาทบทวน 

อ่กครั�ง	อาท	ิ	

•	 ธุรกิจซึ่ื�อขายสิืนค้าเกษตรล่วงห้น้า

•	 ธุรกิจบริการขุดเจาะปิโตรเล่ยม

•	 ธุรกิจซึ่่อมบำารุงอากาศยานฯ	เป็นต้น

2) กลุ่มที ่2 เปน็ธรุกจิท่�มห่้นว่ยงานเสืนอขอให้พ้จิารณา

ทบทวน	อาท	ิ

•	 ธุรกิจขนสื่งทางบก	 ทางน�ำา	 ห้รือทางอากาศใน

ประเทศ	รวมถึงกิจการบินภายในประเทศ	

•	 ธุรกิจพัฒนาซึ่อฟต์แวร	์

•	 ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล	

•	 ธุรกิจแพลตฟอร์มเพื�อให้้บริการดิจิทัล	 (Digital	

services	platform)

•	 ธุรกิจท่�ม่ขั�นตอนการขยายพันธุ์ห้รือเล่�ยงสืัตว์ 

ในกระบวนการผลิตเพื�อแปรร้ปห้รือต่อยอดเป็น

ผลิตภัณฑ์์ช้นิดอื�น	เช่้น	การผลิตโปรต่นห้รืออาห้าร

ทางเลือกจากสืัตว์	เป็นต้น	

•	 ธุรกิจบริการสื่งพนักงานมาให้้บริการแก่นิติบุคคล 

ในประเทศไทย	เป็นต้น

โดยผลของการพิจารณาทบทวนในปี	 พ.ศ.	 2564	 

จะนำาไปสื้่การนำาธุรกิจบริการบางธุรกิจออกจากบัญช้่ท้าย 

พระราช้บัญญัติฯ	และจะทำาความเห้็นเสืนอต่อรัฐมนตร่ว่าการ 

กระทรวงพาณิช้ย์	เพื�อนำาธุรกิจออกจากบัญช่้ท้ายพระราช้บัญญัติฯ	 

ซึ่ึ�งถือเป็นการอำานวยความสืะดวกต่อนักลงทุนต่างช้าติ	 

ก่อให้้เกิดผลด่ต่อเศรษฐกิจของประเทศก่อให้้เกิดการจ้างงาน	

และการถ่ายทอดเทคโนโลย่

6) There must be an explanation of pros and cons 

of removing the business in question from the jurisdiction 

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

consideration	must	be	within	the	confines	of	Section	5	of	

the Act.

2.3 Determine the category of business 
to be proposed to undergo a review in order to 
remove it from the lists annexed to the Act

In	2021,	the	review	of	the	business	 lists	annexed	

to	the	Act	are	divided	into	2	categories	as	shown	below.

1) Group 1	–	Businesses	that	have	previously	been	

reviewed	by	the	subcommittee	and	are	being	reconsidered

• Agricultural futures trading business

• Petroleum drilling service business

•	 Aircraft	maintenance	business,	etc.

2) Group 2	 –	 Businesses	 proposed	 by	 related	

agencies

•	 Domestic	 transportation	 by	 land,	 sea,	 or	 air,	

including domestic aviation business

•	 Software	development	business

• Digital technology business

• Digital services platform

• Businesses that use the propagation process 

or raise animals in the manufacturing process 

to	process	or	develop	other	products,	such	as	

the production of protein or alternative feed from 

animals,	etc.

• Business of sending employees to provide 

services	to	entities	in	Thailand,	etc.

The	review	conducted	in	2021	will	eventually	lead	

to the removal of some business categories from the 

list	 annexed	 to	 the	 Act.	 However,	 the	 removal	 will	 be	

decided only after it has been proposed to the Minister for 

consideration. The result of removing some business from 

the	lists	will	reduce	the	business	restriction	for	foreigners	

and	facilitate	their	investment,	which	is	advantageous	for	

Thailand	 in	 terms	of	economic	growth,	employment	and	

transfer of technology.
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ธรรมาภิบาลกับธุรกิจของคนต่างด้าว
Good Governance and Foreign Business

บทที่ 4
Chapter 4

การกำากับด้แลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวใน

ประเทศไทยเพื�อให้้ปฏิบัติตามพระราช้บัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 แบ่งเป็นการตรวจสือบการ

ประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้วท่�ไดร้บัอนญุาตให้้ประกอบธรุกจิ		

คนต่างด้าวท่�อาจประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต	 และ

ตรวจสือบการถือหุ้้นแทนคนต่างด้าวตามพระราช้บัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	

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	:-	Monitoring	and	Inspecting	

the Permitted Foreign Business Operation and Investigation 

into	Illegal	Nominee	Shareholding	to	Circumvent	the	Foreign	

Business	Act	B.E.	2542	(1999)

1. การติดตามและตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
 Monitoring and Inspecting the Permitted Foreign Business Operation
 1.1 คนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาต จะต้องด�าเนินการตามกฎหมาย ดังนี�
  The statutory duties of the foreigners granted permission to do business in Thailand are:

1

2

3

นำำ�ส่่งทุุนำข้ั้�นำต่ำำ��เข้ามาป็ระเทศไทย
ตามจำานวินและระยะเวิลาท่�กำาห้นด
Execute inbound remittance  
of minimum capital as per

the prescribed amount
and time limit.

ดำาเนินการตามแผ่นงาน
การถ่ายทั้อดเทั้คโนุโลยีทั้ี่แจ้งไว้
Implement the technology 

transfer plan as earlier 
committed.

ป็ระกอบธุรกิจตามท่�ได้รับอนำุญ�ต่ำ
และภายใต้เงื�อนำไขั้ท่�กำาห้นด

Operate business within the 
confines of permission and 

prescribed conditions.

(1) ตรวจสอบการประกอบธรุกิจตามทีไ่ด้รับอนุญาต 
และภายใต้เง่่อนไขท่ีก�าหนด

โดยตรวจสือบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ท่�ประกอบธุรกิจครบ	1	ป	ีว่าได้ม่การปฏิบัติตามมาตรา	8	และ

กฎกระทรวง	

(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.



รายงานประจำาปี พ.ศ. 2564
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 254242

• ประกอบธุรกิจตามท่�ได้รับอนุญาตห้รือไม่

• ม่ทุนขั�นต�ำาตามจำานวนท่�กำาห้นดห้รือไม่

• อัตราสื่วนทุนต่อเงินก้้ท่�ใช้้ในการประกอบธุรกิจ 

ท่�ได้รับอนุญาตอย้่ในเกณฑ์์ไม่เกิน	 7	 เท่าของ

เงินทุนห้รือไม่

• ม่ผ้้รับผิดช้อบธุรกิจอย่างน้อย	 1	 คน	 ม่ภ้มิลำาเนา 

อย้่ในราช้อาณาจักรไทยห้รือไม่

(2) น�าส่งทุนขั�นต�่าเข้ามาในประเทศไทยตามจ�านวน
และระยะเวลาท่ีก�าหนด

โดยติดตามตรวจสือบเฉพาะนิติบุคคลท่�จัดตั�งขึ�น 

ในต่างประเทศว่าได้ม่การปฏิบัติตามมาตรา	 14	 และ

กฎกระทรวงเรื�องกำาห้นดทุนขั�นต�ำาและระยะเวลาในการนำา

ห้รอืส่ืงทนุขั�นต�ำาเขา้มาในประเทศไทยครบตามเกณฑ์์และระยะ

เวลาท่�กำาห้นดห้รือไม	่โดยการนำาส่ืงทุนขั�นต�ำาม่ระยะเวลา	ดังน่�

• ระยะเวลาประกอบธุรกิจไม่ถึง	 3	 ปี	 ต้องนำาส่ืงทุน

ขั�นต�ำาภายใน	6	เดือน

• ระยะเวลาประกอบธุรกิจตั�งแต่	 3	 ปีขึ�นไป	 จะต้อง

นำาสื่งทุนขั�นต�ำาในแต่ละช้่วงเวลา

•	 ภายใน	3	เดือนแรก	 ต้องนำาสื่ง	25%

•	 ภายใน	1	ปี	 ต้องนำาสื่งเพิ�มอ่ก

	 	 25%

•	 ภายใน	2	ปี	 ต้องนำาสื่งเพิ�มอ่ก	

	 	 25%

•	 ภายใน	3	ปี	 ต้องนำาสื่งให้้ครบ	

	 	 100%

(3) ด�าเนินการตามแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีของ
ธุรกิจต่างด้าว

โดยการติดตามตรวจสือบการดำ า เนินการตาม

แผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลย่ของธุรกิจต่างด้าวทุกราย 

ซึ่ึ�งได้รับอนุญาตให้้ประกอบธุรกิจครบ	1	ปี	โดยเจ้าห้น้าท่�จะม่

ห้นงัสือืเร่ยกให้้สืง่เอกสืารการถา่ยทอดเทคโนโลย่ภายใน	30	วนั	

ห้ากไมส่่ืงเอกสืารจะม่ห้นงัสืือแจง้ให้้ช้ำาระคา่ปรบัตามมาตรา	40	

ทั�งน่�	วิธ่การถ่ายทอดเทคโนโลย่	เช้่น

•	 การม่สื่วนร่วมของบุคลากรไทยในโครงการวิจัย 

และพัฒนา

• Do they operate business as permitted?

• Do they have the minimum amount of capital as 

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?

(2) Inspecting the inbound remittance of 
minimum capital as per the prescribed amount 
and time limit

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	 3	 years	 or	 more	 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.

(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	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	
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•	 ผ้้เช้่�ยวช้าญจากต่างประเทศมาให้้ความร้้และ/ห้รือ

การสื่งบุคลากรไทยไปเร่ยนร้้	ณ	ต่างประเทศ

•	 การสืนับสืนุนด้านการศึกษาและ/ห้รือวิช้าการ 

ให้้สืถาบันการศึกษาห้รือสืถาบันอื�น

•	 การฝ่ึกอบรม	 เช้่น	 อบรม	 สืัมมนา	 ประชุ้มเช้ิง 

ปฏิบัติการ

1.2 คนต่างด้าวท่ีอาจประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

โดยตรวจสือบนติบิคุคลท่�จดทะเบย่นในประเทศไทยท่�ม่

คนต่างด้าวถือหุ้้นตั�งแต่ร้อยละ	50	ขึ�นไป	และม่ข้อบ่งช้่�ว่าอาจ

ประกอบธรุกจิตามบญัช้ท่า้ยพระราช้บญัญตักิารประกอบธุรกจิ

ของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	โดยไม่ได้รับอนุญาต	

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.

1.2 Foreigners who may operate a business 
without permission

By	 examining	 foreign	 entities	 who	 registered	 in	

Thailand	where	 foreigners	hold	shares	of	50	percent	or	

more and there is an indication that they may operate a 

business

2.1 ผู้รับอนุญาตท่ีประกอบธุรกิจครบ 1 ปี จ�านวน 247 
ใบอนุญาต

• ประกอบธุรกิจเป็นไปตามท่ีได้รับอนุญาตและ 

มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแผน จำานวน 217 

ใบอนุญาต 

• ไม่ส่งเอกสารหลักฐานให้ตรวจสอบ จำานวน 18 

ใบอนุญาต แบ่งเป็น 

-	 ไม่ช้่�แจงข้อเท็จจริงและไม่ส่ืงเอกสืารห้ลักฐาน

ให้้ตรวจสือบ	จำานวน	8	ใบอนุญาต	ซึ่ึ�งเข้าข่าย

เป็นความผิดฐานฝ่่าฝื่นไม่ปฏิบัติตามห้นังสืือ

สือบถามห้รือห้นังสืือเร่ยกให้้ช้่�แจงข้อเท็จจริง	

ตามมาตรา	 30	 (1)	 แห้่งพระราช้บัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	

-	 เลิกประกอบธุรกิจ	จำานวน	5	ใบอนุญาต

-	 ไม่สืามารถติดต่อได	้จำานวน	5	ใบอนุญาต

• ติดตามตรวจสอบในปีถัดไป จำานวน 12 ใบ

อนุญาต

2.1 Licensee completing business for 1 year, 
amount of 247 licenses:

• Fully compliance with law and implementa-

tion of technology transfer plan amount 217 

licenses

• Failed to submit documents for examination 

amount 18 entities/licenses that divided into; 

-	 Failed	to	disclose	the	information	and	failed	

to	submit	documents	for	examination	amount	

8	 entities/licenses.	 This	 type	 of	 conduct	 is	

regarded	as	an	offense	under	section	30	(1)	

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

-	 Cease	to	operate	business	amount	5	entities/

licenses

-	 Can’t	be	contacted	amount	5	entities/licenses

• Follow-up for the following year 12 entities/

licenses

2. ผลการตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปี พ.ศ. 2564
 Results of foreign business inspection in 2021
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5
ราย/entities

2%

หมายเหตุ:	 ไม่ปฏิบัติตามกฎห้มายคือ	 ไม่ปฏิบัติตาม 

ห้นังสืือเร่ยกของนายทะเบ่ยนห้รือพนักงานเจ้าห้น้าท่� 	 

ห้รือไม่ยอมให้้ข้อเท็จจริง	 ห้รือไม่ส่ืงเอกสืารห้รือห้ลักฐาน	 

ทั�งน่�	ม่บทกำาห้นดโทษคือ	ปรับไม่เกินห้้าพันบาท

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.

3

4

5

1

เลิกประกอบธุรกิจ
Cease to operate 
business

ติดต่อไม่ได้
Can’t be contacted 
amount 

ติดตามต่อเน่่อง
Follow-up

2
ไม่ปฏิิบัติตามกฎหมาย
Non-compliance 
with law

ปฏิิบัติตามกฎหมาย
Fully compliance with law

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

5
ราย/entities

2%

12
ราย/entities

5%

8
ราย/entities

4%

217
ราย/entities

87%

 2.2 ติดตามการน�าส่งทุนขั�นต�่าของนิติบุคคลต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาต
  Inspection Results of Minimum Capital Remittance

•	 ม่การนำาส่ืงทุนขั�นต�ำาตามจำานวนและระยะเวลาท่�กฎห้มายกำาห้นด	จำานวน	102	ใบอนุญาต

	 Fully	compliance	with	law	102	entities

247
ราย/entities

จ�านวนราย
ท่ีตรวจสอบ

The number of entities 
being inspected
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33
ราย/entities

19%

จำานวน	167	ใบอนุญาต

•	 ไม่พบการกระทำาความผิด	 ยุติเรื�อง	 จำานวน	 103	

ใบอนุญาต

•	 ไม่ช้่�แจงข้อเท็จจริงและไม่ส่ืงเอกสืารห้ลักฐานให้้

ตรวจสือบ	จำานวน	31	ใบอนุญาต	ซึ่ึ�งเข้าข่ายเป็น

ความผิดฐานฝ่่าฝื่นไม่ปฏิบัติตามห้นังสืือสือบถาม

ห้รือห้นังสืือเร่ยกให้้ช้่�แจงข้อเท็จจริง	 ตามมาตรา	

30	 (1)	แห้่งพระราช้บัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	

•	 ติดตามตรวจสือบต่อในปีถัดไป	จำานวน	33	ใบอนุญาต

The	number	of	entities	being	inspected,	167	entities/

licenses,

•	 Fully	compliance	with	law	103	entities/licenses

• Failed to disclose the information and failed to 

submit	documents	for	examination	amount	31	

entities/licenses.	This	type	of	conduct	is	regarded	

as	an	offense	under	section	30	(1)	of	the	Foreign	

Business	Act	B.E.	2542	(1999)

•	 Follow-up	 for	 the	 following	 year	 33	 entities/

licenses 

3

1

ติดตามต่อเน่่อง
Follow-up

2
ไม่ส่งเอกสารให้ตรวจสอบ 
Not submitting evidence 
for inspection

ปฏิิบัติตามกฎหมาย
Fully compliance with law

ผลการตรวจสอบการน�าส่งทุนขั�นต�่าเข้ามาในประเทศไทย
Inspection Results of Minimum Capital Remittance

ผลการตรวจสอบนิติบุคคลต่างด้าวท่ีอาจประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต
Examination of foreign entities that may operate a business without permission

167
ราย/entities

จ�านวนราย
ท่ีตรวจสอบ

The number of entities 
being inspected

102
ราย/entities

จ�านวนราย
ท่ีตรวจสอบ

The number of entities 
being inspected

31
ราย/entities

19%

1
ปฏิิบัติตามกฎหมาย
Fully compliance with law

102
ราย/entities

100%

103
ราย/entities

62%

 2.3 การตรวจสอบนิติบุคคลต่างด้าวท่ีอาจประกอบธุรกิจ โดยไม่ได้รับอนุญาต หร่อฝ่�าฝื่นกฎหมาย  
  Examination of foreign entities that may operate a business without permission or violating the law
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In	the	fiscal	year	2021,	the	subject	of	investigation	

concerning	nominees’	shareholdings	was	targeted	on	3	

business	sectors,	namely	(1)	tourism	and	tourism-related	

businesses;	(2)	land	and	real	estate	trading	and	real	estate	

holding	businesses;	and	(3)	agricultural-related	businesses,	

in	9	provinces,	namely	(1)	Phuket;	(2)	Chiang	Mai;	(3)	Surat	

Thani;	(4)	Krabi;	(5)	Chonburi;	(6)	Rayong;	(7)	Prachuap	Khiri	

Khan;	 (8)	Phetchaburi;	and	 (9)	Bangkok.	However,	with	

the	outbreak	of	COVID-19	that	has	spread	across	many	

areas,	travel	restrictions	have	been	imposed.	Therefore,	

the	field	inspection	together	with	partner	agencies	can	be	

carried	out	in	only	2	provinces,	Phuket	and	Chiang	Mai.	

Nevertheless,	 there	 were	 still	 document	 investigations	

using the authority’s notice on the target business group 

to disclose related information and submit documents. A 

total	of	542	cases	were	summarized	as	follows:	

1)	 338	entities	showed	no	conduct	suspicious	of	

nominee	shareholding;	a	juristic	person	clarified	

the	business	operation,	and	no	offense.

(2)	 145	entities	(45	entities	are	tourism	and	tourism-

related	businesses,	90	entities	are	 real	estate	

related	 businesses,	 2	 entities	 are	 hotel/resort	

businesses,	and	8	entities	are	other	businesses)	

were	found	engaging	in	suspicious	conduct	of	

nominee	shareholding,	26	of	which	are	accord-

ing	to	the	authority’s	notice	and	other	119	are	

related businesses. There are likely 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,	

37,	and	41	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 for more 

in-depth	investigation.

ในปีงบประมาณ	 2564	 กำาห้นดแผนการตรวจสือบ

นิติบุคคลไทยท่�ม่คนต่างด้าวร่วมถือหุ้้นท่�อาจม่ลักษณะนอมิน่	

โดยม่เป้าห้มาย	3	กลุ่มธุรกิจ	 ได้แก	่ ธุรกิจท่องเท่�ยวและเก่�ยว

เนื�องกับท่องเท่�ยว	ธุรกิจค้าท่�ดนิ	อสัืงห้ารมิทรัพย์	การถอืครอง

อสัืงห้าริมทรัพย	์และธุรกิจท่�เก่�ยวข้องกับการเกษตร	ในพื�นท่�	9	

จังห้วัด	ไดแ้ก	่ภเ้กต็	เช้ย่งให้ม	่สืรุาษฎรธ์าน	่กระบ่�	ช้ลบรุ	่ระยอง	

ประจวบค่ร่ขันธ์	 เพช้รบุร่	กรุงเทพฯ	 เนื�องด้วยการระบาดของ

โรคติดเช้ื�อไวรัสืโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ระลอกให้ม่ท่�แพร่

กระจายในห้ลายพื�นท่�ทำาให้้มข่อ้จำากดัในการเดนิทาง	ดังนั�น	การ

ลงพื�นท่�ตรวจสือบร่วมกับห้น่วยงานพันธมิตรสืามารถดำาเนิน

การได้เพ่ยง	2	จังห้วัด	คือ	ภ้เก็ต	และเช้่ยงให้ม่	แตส่ืำาห้รับการ

ตรวจสือบเอกสืารยงัคงม่ห้นงัสืือเร่ยกธรุกจิกลุม่เปา้ห้มายช้่�แจง

ข้อเท็จจริงและจัดสื่งเอกสืาร	จำานวนทั�งสืิ�น	542	ราย	สืรุปผล

การตรวจสือบได้ดังน่�

(1)	 นิติบุคคลท่�ไม่ม่พฤติกรรมน่าสืงสืัยเข้าข่ายใน

ลกัษณะนอมน่ิ	จำานวน	338	ราย	เนื�องจากนติบิคุคล

ช้่�แจงการประกอบธรุกจิแลว้ไมพ่บข้อสืงัเกต	และไม่

พบการกระทำาผิด

(2)	 นิติบุคคลท่�ม่พฤติกรรมน่าสืงสืัยเข้าข่ายในลักษณะ

นอมิน่	กล่าวคือคนไทยอาจม่พฤติกรรมในลักษณะ

ให้้ความช้ว่ยเห้ลอื	ห้รือสืนับสืนุน	ห้รอืรว่มประกอบ

ธุรกิจกับคนต่างด้าว	 ห้รือถือหุ้้นแทนคนต่างด้าว	

และนิติบุคคลม่การประกอบธุรกิจตามบัญช้่ท้าย

พระราช้บัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	

พ.ศ.	2542	ซึึ่�งอาจเขา้ขา่ยมค่วามผดิตามมาตรา	36	

มาตรา	37	และมาตรา	41	แห้่งพระราช้บัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.2542	 จำานวน

รวม	145	ราย	(เป็นธุรกิจตามห้นังสืือเร่ยก	26	ราย	

และธุรกิจท่�เก่�ยวข้องกัน	 119	 ราย)	 ประกอบด้วย	 

ธุรกจิทอ่งเท่�ยวและเก่�ยวเนื�องกบัทอ่งเท่�ยว	45	ราย	

ธุรกิจเก่�ยวกับอสืังห้าริมทรัพย์	 จำานวน	 90	 ราย	

ธุรกิจโรงแรมร่สือร์ท	 2	 ราย	 และธุรกิจบริการอื�น	

8	 ราย	 โดยได้สื่งข้อม้ลให้้กรมสือบสืวนคด่พิเศษ

ดำาเนินการสืืบสืวนสือบสืวนเช้ิงลึกต่อไป

3. การตรวจสอบคนต่างด้าวท่ีมีพฤติกรรมให้คนไทยท�าธุรกรรมอ�าพรางแทน (Nominee) 
 เพ่่อหลีกเล่ียงการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 
 Investigation into Illegal Nominee Shareholding to Circumvent the Foreign Business Act 
 B.E. 2542 (1999)
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(3)	 นิติบุคคลฝ่่าฝ่ืนไม่ปฏิบัติตามห้นังสืือเร่ยก	ไม่ช้่�แจง

ข้อเท็จจริงและไม่ส่ืงเอกสืารห้ลักฐานให้้ตรวจสือบ	

จำานวน	 34	 ราย	 ดำาเนินคด่ความผิดฐานฝ่่าฝ่ืนคำา

สัื�งสืารวัตรบัญช้่	 และห้มายเห้ตุในห้นังสืือรับรอง

ว่า	“นิติบุคคลน่�ไม่จัดส่ืงบัญช้่และ/ห้รือไมช่้่�แจงการ

จัดทำาบัญช้่	รอบปีบัญช้่	2562”	พร้อมทั�งแจ้งข้อม้ล

ให้้กรมสืรรพากร

(4)	 นติบิคุคลไมม่ส่ืำานกังานแห้ง่ให้ญต่ามท่�จดทะเบย่น	

จำานวน	 8	 ราย	 นิติบุคคลท่�ไม่สืามารถติดต่อได้	

เนื�องจากไปรษณ่ย์สื่งคืน	จำานวน	67	ราย

(5)	 กรณอื่�นๆ	เช้น่	นติบิคุคลเลกิกจิการ/รา้ง/ล้มละลาย	

เป็นต้น	จำานวน	69	ราย

3)	 34	entities	failed	to	follow	the	instructions	given	

in	the	authority’s	notice,	 failed	to	disclose	the	

information,	and	failed	to	submit	documents	for	

examination	 by	 the	 responsible	 officials.	 The	

affidavits	of	these	entities	were	marked	with	“This	

juristic person fails to submit accounting books 

and/or	 fails	 to	 provide	 bookkeeping-related	

explanation	for	the	accounting	year	2018”,	also	

notify to the Revenue Department. 

(4)	 A	juristic	person	does	not	have	a	registered	head	

office	of	8	entities	and	cannot	be	contacted	67	

entities due to the return mail.

(5)	 69	entities	were	other	cases	such	as	Liquidation/	

Unoccupied	/	Bankrupted,	etc.

69
ราย/entities

13%
3

4

5

1

ไม่ส่งเอกสารหลักฐานให้ตรวจสอบ
Not submitting evidence 
for inspection

มีพฤติกรรมน่าสงสัยเข้าข่ายนอมินี
Having suspicious conduct of 
nominee shareholding

2

ไม่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเข้าข่ายนอมินี
No suspicious conduct of nominee 
shareholding

542
ราย/entities

จ�านวนราย
ท่ีตรวจสอบ

The number of entities 
being inspected

34
ราย/entities

6%

26
ราย/entities

5%

75
ราย/entities

14%

338
ราย/entities

62%

ผลการตรวจสอบนอมินี กรณีการตรวจสอบตามแผนงานประจ�าปี พ.ศ. 2564
Results of Nominee Shareholding Investigation As Per 2021 Annual Plan

ไม่มีท่ีตั�ง/ติดต่อไม่ได้
No address/
Can’t be contacted

กรณีอ่่นๆ เช่น นิติบุคคลเลิกกิจการ/ 
ร้าง/ล้มละลาย เป็นต้น
Other cases such as Liquidation/  
Unoccupied / Bankrupted, etc. 
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นวัตกรรมการให้บริการและแนวโน้มธุรกิจของคนต่างด้าวในไทย
Service innovations and business trends for foreign 
investors in Thailand.

บทที่ 5
Chapter 5

จากสืถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ื�อไวรัสื	 COVID-19	

ตั�งแต่ปลายปี	 2562	 เป็นต้นมา	 สื่งผลให้้เศรษฐกิจทั�วโลก	

รวมถึงประเทศไทยช้ะลอตัว	 ทำาให้้การฟื้นตัวห้รือขยาย

ตัวอาจต้องใช้้เวลาอย่างน้อย	 2	 ปี	 ซึ่ึ�งเศรษฐกิจของไทย 

ม่การพึ�งพาการท่องเท่�ยวและการสื่งออกเป็นสืำาคัญ	 อย่างไร

ก็ตาม	 แนวโน้มในการเปิดรับนักท่องเท่�ยวม่อย่างจำากัดและ

ค่อยเป็นค่อยไป	 เนื�องจากต้องรักษามาตรฐานท่�รัดกุมด้าน

สืาธารณสุืข	 ดังนั�น	 การลงทุนจึงถือว่าเป็นส่ืวนสืำาคัญในการ

ท่�จะช่้วยขบัเคลื�อนเศรษฐกจิ	โดยเฉพาะการลงทนุจากตา่งช้าต	ิ

ท่�จะนำาเงินลงทุนตลอดจนเทคโนโลย่ท่�ทันสืมัยทำาให้้ประเทศ

ได้รับประโยช้น์และเกิดการพัฒนาได้อย่างต่อเนื�อง	 ทั�งน่�	

จะเห้็นได้ว่าร้ปแบบของการดำาเนินธุรกิจในปัจจุบัน	มักจะเป็น

ธุรกิจในร้ปแบบให้ม่ๆ	 ท่�ใช้้เทคโนโลย่ห้รือนวัตกรรมต่างๆ	

โดยเฉพาะท่�เก่�ยวกับบริการบนดิจิทัลแพลตฟอร์มท่�ม่มากขึ�น	

เช้่น	 การสืั�งซึ่ื�อของออนไลน์ห้รือผ่านทางแอปพลิเคช้ัน	 การ

ช้ำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ื	 เป็นต้น	 ซึึ่�งบริการต่างๆ	 เห้ล่าน่�

จะสือดรบักบัพฤตกิรรมของผ้บ้รโิภค	การดำาเนนิช้ว่ติประจำาวนั	

การทำางาน	ห้รือการประกอบธุรกิจ	ในยุค	New	Normal	ท่�เป็น

ร้ปแบบการดำาเนินช่้วิตอย่างให้ม่จนจะกลายเป็นเรื�องปกติ

ไปแล้ว	 ทำาให้้ภาครัฐจำาเป็นต้องเร่งปรับตัวในการให้้บริการ	

โดยยกระดับการให้้บริการให้้ม่ความทันสืมัย	 ตลอดจนวาง

ห้ลักเกณฑ์์ในการกำากับด้แลให้้เห้มาะสืมและม่ประสืิทธิภาพ	

ด้วยเห้ตุน่�	 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	

และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 จึงม่นโยบายท่�จะพัฒนาร้ปแบบ

การให้้บริการในร้ปแบบอิเล็กทรอนิกสื์ให้้ม่ความครอบคลุม	

รวมทั�งศึกษาแนวทางในการพิจารณาอนุญาตการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าวสืำาห้รับธุรกิจบริการในร้ปแบบให้ม่ๆ	

ท่�เป็นบริการบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม	ดังน่�

Due to the epidemic situation caused by the 

COVID-19	 virus	 since	 the	 end	 of	 2019	 onwards,	 the	

economy	 around	 the	 world,	 including	 Thailand,	 has	

decelerated.	Furthermore,	the	recovery	or	growth	of	the	Thai	

economy may take at least 2 years as the Thai economy 

is	greatly	dependent	on	tourism	and	exports.	However,	the	

tendency to accept tourists is encouraged but gradual due 

to the need to maintain strict standards of public health. 

Therefore,	 investment	 has	 become	 an	 important	 part	 of	

driving	 the	 economy,	 especially	 with	 foreign	 investment.	

Foreign	investment	will	bring	in	investment	money	as	well	

as	modern	technology	to	develop	and	benefit	the	country	

continually. It can be seen that current business practices 

are	often	a	new	business	model	that	uses	technology	or	

innovations,	 especially	with	 regard	 to	 services	 on	 digital	

platforms,	 such	as	online	 shopping	 through	websites	or	

applications,	 and	 electronic	 payments.	 These	 services	

are	in	line	with	consumer	behavior,	daily	life,	work	life,	or	

business	operations	in	the	new	normal	era,	which	is	a	new	

lifestyle	 that	 has	 become	 the	 new	 normal.	 This	 causes	

the	 government	 sectors	 to	 expedite	 the	 adjustment	 of	

their	services	by	upgrading	them	to	be	modern	as	well	as	

laying	down	rules	for	supervision	that	are	appropriate	and	

efficient.	Therefore,	the	Foreign	Business	Commission	and	

the Department of Business Development have a strategy to 

develop	a	comprehensive	electronic	service	model	as	well	

as research the guidelines on considering foreign business 

applications	for	new	forms	of	service	business,	such	as	a	

service	on	a	digital	platform,	as	follows.
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 1 .  การให้บริการระบบออกเลขทะเบียน
นิติบุคคลที่ตั�งข่�นตามกฎหมายต่างประเทศผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ผ้้ประกอบการจากต่างประเทศท่�ดำาเนินธุรกิจใน

ร้ปแบบนิติบุคคลซึึ่�งจดทะเบ่ยนจัดตั�งขึ�นในต่างประเทศ	

ไม่ว่าจะเป็นห้้างหุ้้นสื่วนห้รือบริษัทก็ตาม	 นิติบุคคลเห้ล่าน่�

ไม่ได้จดทะเบ่ยนจัดตั�งขึ�นตามกฎห้มายของประเทศไทย	 โดย

ม่ช้ื�อเร่ยกอยา่งเปน็ทางการวา่	“นิตบิคุคลท่�ตั�งขึ�นตามกฎห้มาย

ต่างประเทศ”	 เช้่น	บริษัทจำากัด	ท่�ตั�งขึ�นตามกฎห้มายประเทศ

ญ่�ปุน่	เป็นตน้	ห้ากนติบิคุคลเห้ลา่น่�	ประสืงคจ์ะเขา้มาประกอบ

ธรุกจิในประเทศไทยและประกอบธรุกจิท่�ไมต่อ้งขออนญุาตการ

ประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้วตามพระราช้บญัญตักิารประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 แล้วนั�น	 นิติบุคคลดังกล่าว

สืามารถเริ�มตน้ประกอบธรุกจิในประเทศไทยไดท้นัท่	อย่างไรกด่็	

เพื�อให้น้ติบิคุคลดงักลา่วมเ่อกสืารห้ลกัฐานท่�มค่วามนา่เชื้�อถอื

ในการเริ�มต้นประกอบธุรกิจ	กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้อำานวย

ความสืะดวกโดยนิติบุคคลฯ	 สืามารถขอห้นังสืือแสืดงเลข

ทะเบย่นนติบิคุคลท่�ตั�งขึ�นตามกฎห้มายตา่งประเทศท่�ประกอบ

ธุรกิจในประเทศไทยได้ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	

เรื�อง	 แนวทางปฏิบัติตามกฎห้มายว่าด้วยการบัญช่้	 สืำาห้รับ

ผ้้ม่ห้น้าท่�จัดทำาบัญช้่ท่�เป็นนิติบุคคลท่�ตั�งขึ�นตามกฎห้มาย

ต่างประเทศท่�ประกอบธุรกิจในประเทศไทย	 พ.ศ.	 2559	 ซึ่ึ�ง

กำาห้นดให้้นิติบุคคลท่�ตั�งขึ�นตามกฎห้มายต่างประเทศม่ห้น้าท่�

แจง้สืถานท่�เกบ็รกัษาบญัช้แ่ละเอกสืารท่�ตอ้งใช้ป้ระกอบการลง

บัญช้่	 เมื�อเริ�มประกอบธุรกิจในประเทศไทย	 และเมื�อแจ้งแล้ว

นติบิคุคลฯ	จะไดเ้ลขทะเบย่นนติบิคุคลท่�ออกให้โ้ดยกรมพฒันา

ธุรกิจการค้า	 ทั�งน่�	 การอำานวยความสืะดวกให้้กับนิติบุคคล

ดังกล่าวไม่ม่ค่าธรรมเน่ยมใดๆ	 อย่างไรก็ด่	 ระบบดังกล่าวยัง

ไม่ได้เป็นระบบงานท่�ม่พื�นฐานการทำางานด้วยอิเล็กทรอนิกสื์

ทั�งห้มด	 โดยบางส่ืวนยังม่การเก็บข้อม้ลด้วยกระดาษ	 และไม่

สืามารถยื�นคำาขอฯ	ผ่านช้่องทางอิเล็กทรอนิกสื์ได้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะท่�เป็นห้น่วยงานห้ลัก

ในการออกเลขประจำาตัวให้้กับนิติบุคคล	 และม่ภารกิจต้อง

ดำาเนินการให้้สือดคล้องกับแผนดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและ

สืังคมท่�มุ่งเน้นการปรับเปล่�ยนองค์กรภาครัฐสื้่การเป็นรัฐบาล

ดิจิทัลด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื�นฐานภาครัฐเพื�อ

อำานวยความสืะดวกให้้กับประช้าช้นทั�งผ้้ประกอบการภายใน

ประเทศ	 และผ้้ประกอบการจากต่างประเทศท่�เข้ามาลงทุน

ในประเทศไทย	 โดยในปี	พ.ศ.	 2564	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ได้ม่การเปล่�ยนแปลงแนวทางการออกเลขทะเบ่ยนนิติบุคคล

ท่�ตั�งขึ�นตามกฎห้มายต่างประเทศ	โดยได้พัฒนาระบบการออก 

 1. Providing a system for issuing the 
registration number of the juristic person 
established under foreign law via elec-
tronic channels.

Foreign	partnerships	or	companies	which	registered	

under	foreign	laws	operating	in	Thailand	are	subjected	to	

comply	with	Foreign	Business	Act	B.E.	2542.	However,	

for the business that does not require a permission under 

the	Act,	 the	 foreign	companies	can	start	 their	operation	

immediately.	 However,	 these	 foreign	 companies	 might	

encounter	 some	 problems	 when	 they	 enter	 into	 legal	

transactions such as opening a bank account or rent an 

office	as	there	are	no	credible	documents	issued	from	the	

relevant	governmental	agencies	to	show	their	legal	status.	

On	this	matter,	 in	order	to	do	the	necessary	and	

facilitate	doing	business	in	Thailand,	Department	of	Business	

Development	 (DBD)	 has	 provided	 a	 registration	 number	

certificate,	 without	 charging	 any	 fee,	 for	 such	 foreign	

companies upon request. The foreign companies can 

walk-in	to	apply	for	the	certificate	at	DBD.	The	certificate	

will	contain	a	13-digit	registration	number	of	those	foreign	

companies as it can be used in various legal transactions. 

However,	 the	 previous	 system	 for	 issuing	 the	

certificate	was	not	entirely	electronic-based.	Mostly	it	was	

paper-based	data	collection	and	the	applicants	are	unable	

to	apply	for	the	certificate	through	electronic	channels.	In	
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เลขทะเบ่ยนฯ	 ขึ�นมาให้ม่	 ม่ช้ื�อว่า	 ระบบออกเลขประจำาตัว 

นิติบุคคลท่�ตั�งขึ�นตามกฎห้มายต่างประเทศ	 (ระบบออก 

เลขประจำาตัวนิติบุคคลฯ)	 โดยเป็นการให้้บริการผ่านช่้องทาง

อิเล็กทรอนิกสื์	 ห้รือยื�นคำาขอผ่านทางเว็บไซึ่ต์ของกรมฯ	 โดย

ไม่ม่ค่าธรรมเน่ยมใดๆ	ทั�งน่�	ม่สืาระสืำาคัญ	ดังน่�

(1)	 ระบบออกเลขประจำาตัวนิติบุคคลฯ	 ท่�พัฒนา 

ขึ�นให้ม่	 สืามารถยื�นคำาขอออกเลขประจำาตัวนิติบุคคลฯ	 

และการยื�นคำาขอเปล่�ยนแปลงแก้ไขข้อม้ลของนิติบุคคลฯ	 

ผ่านช้่องทางอิเล็กทรอนิกสื์	

ผ้้ยื�นคำาขอผ่านระบบออกเลขประจำาตัวนิติบุคคลฯ	

ระบบให้ม่จะต้องยื�นผ่านช้่องทางออนไลน์	 ซึึ่�งก็คือเว็บไซึ่ต์

ของกรมฯ	 เท่านั�น	 โดยได้ยกเลิกการยื�นผ่านช้่องทาง	 walk-in	

แบบเดิม	 นอกจากน่�	 ระบบออกเลขประจำาตัวนิติบุคคลฯ	

ให้ม่รองรับการยื�นขอเปล่�ยนแปลงข้อม้ลนิติบุคคลฯ	 และ

การแจ้งยกเลิกการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลฯ	 ผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกสื์ได้เช้่นเด่ยวกัน

2021,	DBD	has	developed	the	new	system,	fully	electronic-

based,	 for	 issuing	 the	 registration	 number	 certificate	

aforementioned.	 The	 new	 system	 is	 provided	 through	

electronic	channels	only	(applying	through	the	Department’s	

website)	without	charging	any	fees.	The	additional	functions	

have	been	developed	in	the	new	system	as	follows:	

(1)	 DBD	 has	 ceased	 the	 submission	 through	 the	

traditional	walk-in	channel,	and	received	the	application	via	

online	channel	only.	In	addition,	the	new	system	has	the	

functions for the users to change the foreign company’s 

information and to notify the cessation of business operation 

as	well.

(2)	The	new	system	supports	electronic	document	

storage and could provide statistics reports for the 

Department to use in other purposes.
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(2)	 ระบบออกเลขประจำาตัวนิติบุคคลฯ	 ท่�พัฒนาขึ�น

ให้ม่รองรับการจัดเก็บเอกสืารทางอิเล็กทรอนิกสื์	 และระบบ

การเก็บสืถิติ

การออกเลขทะเบ่ยนนิติบุคคลฯ	 ตามระบบเดิมไม่ม่

การจัดเก็บภาพเอกสืารของผ้้ยื�นคำาขอ	 แต่เป็นการจัดเก็บ 

ในร้ปแบบเอกสืารปกติ 	 ซึ่ึ� งระบบให้ม่จะช้่วยลดพื�นท่�  

ในการจัดเก็บเอกสืารของกรมฯ	 และประห้ยัดการใช้้กระดาษ 

ซึ่ึ�งเป็นการรักษาสิื�งแวดล้อมอ่กด้วย	 นอกจากน่�	 ข้อม้ลท่�ได้ 

จดัเกบ็ทางอิเลก็ทรอนกิสืส์ืามารถให้เ้จา้ห้นา้ท่�ผ้ป้ฏบิตังิานอื�นๆ	

ภายในกรมฯ	สืามารถตรวจสือบข้อม้ลดังกล่าวได้อ่กด้วย	และ

ระบบให้ม่ยงัม่ระบบการจัดเกบ็สืถติคิำาขอแยกตามสัืญช้าตขิอง

นติบิคุคลและธรุกจิท่�ดำาเนนิการในประเทศไทยเพื�อให้ส้ืามารถ

นำาข้อม้ลต่างๆ	มาประมวลผลแสืดงเป็นรายงานได้อ่กด้วย

(3)	ระบบออกเลขประจำาตวันติบิคุคลฯ	ท่�พฒันาขึ�นให้ม ่

สืามารถออก	 QR	 Code	 ลงในห้นังสืือแสืดงเลขประจำาตัว 

นิติบุคคลฯ	 เพื�อการตรวจสือบจากบุคคลท่�สืาม	 และสืามารถ

สืร้างความน่าเชื้�อถือในการประกอบธุรกิจ

การออกเลขทะเบ่ยนนิติบุคคลฯ	 ตามระบบเดิมไม่ม่

การออก	 QR	 Code	 ในห้นังสืือแสืดงเลขทะเบ่ยนนิติบุคคลฯ	

เพื�อให้้บุคคลท่�สืามสืามารถตรวจสือบความเป็นปัจจุบันของ

ข้อม้ล	ทั�งน่�ในห้นังสืือแสืดงเลขประจำาตัวนิติบุคคลฯ	แบบให้ม่

จะม่การแสืดงรายการข้อม้ลต่างๆ	นอกจากช้ื�อนิติบุคคล	ท่�ตั�ง	

และเลขประจำาตวันติบิคุคลฯ	และวตัถปุระสืงคท์่�ประกอบธรุกจิ 

ในประเทศไทยแล้ว	 ระบบยังสืามารถแสืดงข้อม้ลอื�นๆ	 

ในเอกสืารแนบ	ได้แก่	ประเทศท่�จดทะเบ่ยน	ผ้้แทนซึ่ึ�งม่ห้น้าท่� 

รับผิดช้อบในประเทศไทย	 และจำานวนผ้้แทนซึึ่�งลงลายมือชื้�อ

ผ้กพันนิติบุคคลฯ	 อ่กด้วย	 ซึ่ึ�งข้อม้ลต่างๆ	 เห้ล่าน่�	 สืามารถ

ตรวจสือบความเป็นปัจจุบันได้จาก	QR	Code	ท่�กรมฯ	ออกให้้

ทั�งน่�	 ระบบออกเลขประจำาตัวนิติบุคคลฯ	 ท่�พัฒนา

ขึ�นให้ม่จะก่อให้้เกิดประโยช้น์กับนิติบุคคลท่�ตั� งขึ�นตาม

กฎห้มายต่างประเทศและประกอบธุรกิจท่�ไม่ต้องขออนุญาต

ตามพระราช้บัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	

พ.ศ.	 2542	 ได้ม่เลขประจำาตัวเพื�อใช้้สืำาห้รับประกอบธุรกิจ 

ในประเทศไทย

 2. ธุรกิจ Digital Platform ของคนตา่งด้าว
ในไทย

ปัจจุบันจำานวนผ้้ใช้้อินเตอร์เนตในประเทศไทยท่�ม่

จำานวนมากกว่าร้อยละ	70	ของประช้ากร	และความนิยมของ

คนไทยในการใช้้แอปพลิเคชั้�นต่างๆ	 ในช้่วิตประจำาวันเพิ�ม

(3)	The	new	system	can	generate	QR	Code	attached	

in	the	certificate	 in	order	to	show	the	updated	status	of	

the	foreign	companies	for	a	third	party	to	review	it.	This	

information	can	build	confidence	and	credibility	of	the	foreign	

companies	when	entering	into	the	legal	transactions	with	

other parties.

 2. Digital platform service providers 
in Thailand

Currently,	the	number	of	internet	users	in	Thailand	

has	 risen	 to	more	 than	70%	of	 the	population,	and	 the	

popularity of application users for everyday living has risen 

as	well.	 In	2021,	Datareportal’s	Digital	2021	July	Global	

Statshot	 Report	 found	many	 interesting	 statistics,	 such	

as	 No.1	 in	 the	 world	 for	 using	 social	 media	 for	 news,	

the	increase	of	telemedicine	at	15.1%,	No.3	in	the	world	

for	gaming	 (38.2%gaming	every	day	and	83.9%	gaming	

every	week),	No.4	in	the	world	for	online	shopping	(No.	8	

in	mobile	shopping)	and	one-third	of	Thai	people	conduct	

financial	transactions	online.	The	above	statistics	indicate	
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มากขึ�นด้วย	 โดยในปี	 2021	 รายงานจาก	 Digital	 2021	 July	

Global	Statshot	Report	ของ	Datareportal	พบสืถิติท่�น่าสืนใจ	

อาทิ	 การใช้้โซึ่เช้่ยลม่เด่ยเป็นช้่องทางห้ลักในการอัพเดทข่าว

เป็นอันดับ	 1	 ของโลก	 การพบแพทย์ผ่านช้่องทางออนไลน์

เพิ�มขึ�น	 ร้อยละ	 15.1	 การเล่นเกมมากเป็นอันดับ	 3	 ของโลก	

(ร้อยละ	38.2	เล่นเกมทุกวัน	และร้อยละ	83.9	เล่นทุกสืัปดาห้์)	

การช้อ้ปปิง้ออนไลนเ์ปน็อนัดบั	4	ของโลก	(การซืึ่�อของออนไลน์

ผ่านมือถือมากเป็นอันดับ	8	ของโลก)	และ	1	ใน	3	ของคนไทย

ทำาธุรกรรมทางการเงินทางออนไลน	์ เป็นต้น	 ซึ่ึ�งเป็นสัืญญาณ

สืำาคัญบ่งบอกถึงการเปล่�ยนแปลงพฤติกรรมในการดำาเนิน

ช้่วิตของคนไทย	 ประกอบกับแนวทางการใช้้ช้่วิตประจำาวัน 

ในรป้แบบ	New	Normal	ในปจัจบุนั	ท่�ปรบัเปล่�ยนอนัเนื�องมาจาก 

สืถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ื�อไวรัสื	 Covid-19	 ของไทย	

ซึ่ึ�งทั�งสืองปจัจยัไดส้ืง่ผลให้เ้กดิกระแสืแนวโนม้การเปล่�ยนแปลง

การดำาเนินการทางธุรกิจในกลุ่มธุรกิจต่างๆ	 เข้ามาสื้่การให้้

บรกิารทางช้อ่งทางอเิลก็ทรอนกิสืม์ากขึ�นอยา่งตอ่เนื�อง	รวมถงึ

การพัฒนาทางด้านเทคโนโลย่	 และการอุบัติขึ�นของนวัตกรรม

ให้ม่ๆ	 ของโลก	 ท่�ทำาให้้ร้ปแบบการทำาธุรกิจเปล่�ยนแปลงไป	

โดยเฉพาะเทคโนโลย่ทางด้านดิจิทัลท่�ได้ม่การพัฒนาขยายผล

เข้ามาสื้่ระบบเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์ม	(Platform	Economy)	 

ท่�พึ�งพาแพลตฟอร์มดิจิทัลในการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ	 

ในช่้องทางออนไลน์	 จากภาคการค้า	 ภาคการท่องเท่�ยว	 

ภาคการให้้บริการ	 และภาคธุรกิจอื�นๆ	 อ่กห้ลากห้ลายสืาขา	 

เช้่น	ภาคโลจิสืติกสื์	ภาคการให้้บริการทางการเงิน	ภาคดิจิทัล

คอนเทนต์	ภาคสืาธารณสืุข	และภาคการศึกษา	เป็นต้น

การเตร่ยมการ/ความพร้อมของภาครัฐของไทยจาก

การเปล่�ยนแปลงการดำาเนินการทางธุรกิจท่�มาสื้่การให้้บริการ

ทางช้่องทางอิเล็กทรอนิกสื์นั�น	เริ�มม่การออกกฎห้มายท่�กำากับ

ด้แลเก่�ยวกบัธรุกจิดจิทิลัแพลตฟอรม์ในประเทศไทย	เพื�อรองรบั

การเกิดขึ�นของธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม	 เช้่น	 การจัดทำาร่าง 

พระราช้กฤษฎ่กาว่าด้วยการควบคุมด้แลการประกอบธุรกิจ

บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลท่�ต้องแจ้งให้้ทราบ	 พ.ศ.	 ....	 โดย

สืำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสื์	 (สืพธอ.)	 ท่�ม่

วตัถปุระสืงคเ์พื�อรกัษาความมั�นคงทางการเงนิและการพาณชิ้ย	์

เสืริมสืร้างความน่าเช้ื�อถือและยอมรับในการทำาธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนกิสื	์รวมทั�งเพื�อปอ้งกนัความเสืย่ห้ายแกส่ืาธารณช้น

ห้รือประช้าช้นท่�ใช้้บริการ	 ท่�ได้ผ่านการอนุมัติในห้ลักการจาก

คณะรัฐมนตร่แล้ว	รวมไปถึงการบังคับใช้้พระราช้บัญญัติแก้ไข

เพิ�มเติมประมวลรัษฎากร	(ฉบับท่�	53)	พ.ศ.	2564	(การจัดเก็บ 

ภาษ่ม้ลค่าเพิ�ม	 กรณ่การให้้บริการทางอิเล็กทรอนิกสื์จาก 

the	changing	behavior	of	Thai	people	in	conjunction	with	

the	new	normal	lifestyle	as	a	result	of	the	COVID-19	crisis.	

Both	of	these	factors	have	resulted	in	a	shift	 in	the	way	

businesses are conducted through digital and electronic 

platforms.	Furthermore,	 technical	advancements	and	 the	

emergence of innovation have altered business practices. 

As	a	result,	the	platform	economy,	in	particular,	uses	digital	

platforms	to	carry	out	various	activities	such	as	e-commerce,	

tourism,	services,	logistics,	financial,	digital	content,	health,	

and education. 

Legalization to regulate and encourage the 

establishment of the digital platform company in Thailand 

is	the	first	step	in	the	Thai	government’s	readiness	for	a	

shift in commercial activities to electronic channels. The 

Cabinet gave its approval in principle to the draft of the 

Royal Decree on Supervision of Digital Platform Services 

Required	to	be	Notified	(“DPRD”),	which	will	be	enacted	

under	 the	 Electronic	 Transactions	 Act	 B.E.	 2544	 (A.D.	

2001)	to	protect	consumers	and	users	of	digital	platforms,	

improve	 the	 credibility	 of	 digital	 platforms,	 and	maintain	

Thailand’s	financial	and	commercial	stability.	Furthermore,	

on	September	1,	2021,	 the	Revenue	Code	Amendment	
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ต่างประเทศ)	ในวนัท่�	1	กนัยายน	2564	เพื�อลดความไมเ่ปน็ธรรม 

ในภาระภาษ่ม้ลค่าเพิ�มการการใช้้บริการทางอิเล็กทรอนิกสื์

จากในและตา่งประเทศ	และสืรา้งความเทา่เทย่มในการแขง่ขนั

ระห้ว่างผ้้ประกอบการไทยและต่างประเทศในด้านต้นทุน 

ของภาษ่

สืำ าห้ รับการ ด้แล/กำ า กับการประกอบธุ รกิ จของ 

คนต่างด้าว	 ภายใต้พระราช้บัญญัติการประกอบธุรกิจของ 

คนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	นั�น	เนื�องจากภาพรวมของผ้้ให้้บริการ

แพลตฟอร์มท่�เปิดให้้บริการในไทยสื่วนให้ญ่จะมาจากผ้้ให้้

บริการในต่างประเทศเป็นสื่วนมาก	 และในปี	 2564	 พบว่า

นักลงทุนต่างช้าติจะเข้ามาลงทุนในธุรกิจท่�เน้นเทคโนโลย่

เป็นสืำาคัญ	 เพื�อให้้สือดคล้องกับความต้องการของตลาดและ

พฤติกรรมท่�เปล่�ยนแปลงไปของผ้้บริโภคท่�ม่การใช้้เทคโนโลย่

เพื�ออำานวยความสืะดวกสืบายมากขึ�น	 ดังจะเห้็นได้จากใน

รอบปีท่�ผ่านมาได้มาการพิจารณาคำาขอการขออนุญาตเข้ามา

ประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้วท่�เก่�ยวขอ้งกบัภาคดจิทิลัมากขึ�น	

โดยเฉพาะในสื่วนของการให้้บริการบนดิจิทัลแพลตฟอร์มท่�

เข้ามาม่บทบาทเป็นตัวกลางในการเช้ื�อมต่อสิืนค้าและบริการ

ระห้ว่างผ้้ประกอบการและผ้้บริโภค	 เช้่น	 ธุรกิจบริการจัดการ

รา้นคา้ออนไลน	์และธรุกจิการให้ใ้ช้ร้ะบบเพื�อการบรกิารจดัการ

การใช้้รถยนต์	 เป็นต้น	 และคำาขออนุญาตฯ	 ในร้ปแบบของ 

การทำาธุรกิจในร้ปแบบให้ม่ๆ	เช้่น	ธุรกิจการให้้บริการช้ำาระเงิน

ดว้ยวธิก่ารทางอเิลก็ทรอนกิส์ืตามท่�ไดร้บัอนญุาตจากกระทรวง

การคลัง	 และธุรกิจการทำากิจการโฆษณาในพื�นท่�ของเว็บไซึ่ต์

และแอปพลิเคช้ันของบริษัท	เป็นต้น	ทั�งน่�	การประกอบธุรกิจ

ในลักษณะท่�เป็นการให้้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มดังกล่าว	

ม่แนวโน้มท่�น่าจับตามอง	กล่าวคือ	จะม่บริษัทท่�ประกอบธุรกิจ

ห้ลัก	อย่างเช้่น	ธุรกิจการผลิตห้รือธุรกิจค้าปล่กท่�ขยายกิจการ/

ขยายธุรกิจบริการท่�เก่�ยวเนื�องกับการให้้บริการผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต	 ผ่านแพลตฟอร์ม	 และผ่านแอปพลิเคชั้นมากขึ�น	 

เช้่น	บริการให้้ใช้้เว็บไซึ่ต์และแอปพลิเคช้ัน	สืำาห้รับเช้ื�อมโยงกับ

ร้านค้าออนไลน์ของผ้้ประกอบการธุรกิจท่�พักแรม/ร้านอาห้าร	

ธรุกจิให้้เช้า่ยานพาห้นะทั�งทางบกและทางน�ำาในระยะสัื�น	ธรุกจิ

จัดเล่�ยง	เป็นต้น	ทำาให้้สืามารถคาดการณ์ได้ว่าการขออนุญาต

เข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในสื่วนของภาคธุรกิจ

ดิจิทัลจะม่เพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง	 และจะม่คำาขอสืำาห้รับการให้้

บริการในร้ปแบบให้ม่ๆ	 ท่�ไม่เคยม่มาก่อน	 ซึึ่�งถือว่าเป็นความ

ท้าทายของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ท่�จะต้องห้าแนวทางห้รือสืร้างห้ลักเกณฑ์์ในการพิจารณาให้้ 

อนุญาตคำาขอดังกล่าว	 ดังนั�น	 จึงเป็นท่�มาของการแต่งตั�ง

Act	 (No.53)	B.E.2564	 (2021)	 (the	collection	of	VAT	 from	

foreign	e-service	providers)	came	into	effect,	reducing	the	

unfairness	of	VAT	collection	of	electronic	services	(e-Services)	

provided	from	within	and	outside	the	country,	as	well	as	

creating	fairness	in	competition	between	Thai	and	foreign	

entrepreneurs	in	terms	of	the	cost	of	tax.

Regarding the business operation under the Foreign 

Business	 Act	 B.E.	 2542	 (1999),	 digital	 platform	 service	

providers	in	Thailand	are	mostly	originally	from	overseas,	

and technologically related businesses are one of the most 

requested in 2021 due to the changing market demand 

and consumer behavior in using technology for a more 

convenient	 lifestyle.	 As	 a	 result,	 there	 are	 an	 increasing	

number of foreign business application requests for digital 

business	 related	 services.	 Firstly,	 the	 request	 for	 digital	

platform	services	that	act	as	a	medium	between	products	

/	services	and	customers,	such	as	online	market	services	

and	 vehicle	 rental	 services.	 Secondly,	 the	 request	 for	 a	

new	service	model,	such	as	an	electronic	payment	service	

licensed	by	the	Ministry	of	Finance,	and	advertising	on	the	

company’s	website	and	application.	Digital	Platform	Services	

have an interesting trend of being a subsidiary business for 

their	main	business.	For	example,	manufacturers	or	retailers	

that	would	like	to	expand	their	business	to	internet	/	digital	

platform	/	application	related	businesses,	such	as	allowing	

customers	to	use	websites	and	applications	to	connect	with	

online stores of restaurants or accommodation business 

operators;	short-term	land	and	sea	vehicle	rental	businesses;	

and	catering	businesses.	Therefore,	it	can	be	predicted	that	

applications	for	foreign	business	operations	will	be	increased	

along	with	the	new	type	of	business	requested.	This	can	be	

considered a challenge for the Foreign Business Commission 

to discover any kind of guidelines or standards to consider 

all	related	applications.	Consequently,	the	sub-committee	

on	digital	platform	services	was	established	to	systematize	

all	digital	platform-related	applications	under	 the	Foreign	

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

The	 role	 of	 the	 digital	 platform	 sub-committee	 is	

to	study	the	classifying	types	of	digital	platform	services,	
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คณะอนุกรรมการศึกษาการประกอบธุรกิจบริการบนดิจิทัล

แพลตฟอร์ม	 เพื�อช่้วยให้้การพิจารณาอนุญาตให้้คนต่างด้าว

ประกอบธุรกิจบริการบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม	 ภายใต้พระราช้

บัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	

บทบาทของคณะอนุกรรมการฯ	 ชุ้ดน่�	 ทำาห้น้าท่�ศึกษา

ประเภทการประกอบธุรกิจบริการบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม	เสืนอ

แนะแนวทางในการพิจารณาอนุญาตให้้คนต่างด้าวประกอบ

ธรุกจิบรกิารบนดจิทิลัแพลตฟอรม์ให้้สือดคลอ้งกบัสืภาวการณ์

ทางการค้าและการลงทุน	 การเช้ิญผ้้เช้่�ยวช้าญท่�เก่�ยวข้องเข้า

มาให้้ความเห้็น	 และการนำาเสืนอความเห้็นต่อคณะกรรมการ 

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 โดยม่ผ้้แทนจากภาคส่ืวน

ต่างๆ	 ท่�เก่�ยวข้องทั�งภาครัฐและภาคเอกช้น	 เช้่น	 ผ้้แทนจาก

สืำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ื	 (ETDA)	 ผ้้แทน

จากสืำานกังานสืง่เสืรมิเศรษฐกจิดจิิทลั	(DEPA)	ผ้แ้ทนสืภาดจิทิลั

เพื�อเศรษฐกิจและสืังคมแห้่งประเทศไทย	 (DCT)	 และผ้้แทน 

สืภาอุตสืาห้กรรมแห้่งประเทศไทย	 เป็นต้น	 ซึ่ึ�งผลการศึกษา

ของคณะอนุกรรมการฯ	 ชุ้ดน่�	 จะนำาไปสื้่การกำาห้นดแนวทาง

ห้รือห้ลักเกณฑ์์ในการพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการฯ	

ในธุรกิจประเภทน่�ได้อย่างม่มาตรฐาน	 เป็นท่�ยอมรับ	 ทำาให้้ 

นักลงทุนต่างช้าติท่�สืนใจเข้ามาประกอบธุรกิจในลักษณะ 

ดังกล่าวเกิดความมั�นใจในกระบวนการพิจารณาอนุญาต 

ท่�เป็นไปอย่างช้ัดเจนและรอบด้าน	 สื่งผลต่อความเช้ื�อมั�น 

ในการลงทนุในธรุกจิประเภทน่�	ซึึ่�งจะเอื�อประโยช้นต์อ่เศรษฐกจิ

ของประเทศโดยรวม

suggest guidelines for considering digital platform service 

business	 applications	 in	 accordance	 with	 current	 trade	

and	 investment	 conditions,	 invite	 specialists	 to	 provide	

suggestions,	and	present	its	opinion	to	the	Foreign	Business	

Commission.	 This	 sub-committee	 has	 representatives	

from	various	sectors,	both	public	and	private,	such	as	the	

Electronic	Transactions	Development	Agency,	 the	Digital	

Economy	Promotion	Agency,	the	Digital	Council	of	Thailand,	

and the Federation of Thai Industries. The study result of 

this	 sub-committee	will	 lead	 to	 guidelines	 or	 criteria	 for	

considering and standardizing the digital platform service 

business applications of the Foreign Business Commission 

to	ensure	foreign	business	investors	who	are	interested	in	

doing related business in Thailand get a comprehensive 

and	 clear	 approval	 process.	 Additionally,	 the	 increasing	

confidence	in	investing	in	digital-related	services	will	also	

benefit	the	overall	Thai	economy.



ภาคผนวก
Appendix
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รายนามคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

1. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประธานกรรมการ

2. ผู้แทนสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ

3. ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรรมการ

4. ผู้แทนกระทรวงกลาโหม กรรมการ

5. ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ

6. ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ 

7. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ

8. ผู้แทนกระทรวงคมนาคม กรรมการ

9. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กรรมการ

10. ผู้แทนกระทรวงแรงงาน กรรมการ

11. ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ

12. ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ

13. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ

14. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ

15. ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรรมการ 

16. ผู้แทนสำานักงานตำารวจแห่งชาติ กรรมการ

17. ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ

18. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ

19. ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย กรรมการ

20. นายดุสิต อุชุพงศ์อมร กรรมการ

	 	 ผ้้ทรงคุณวุฒิซึ่ึ�งรัฐมนตร่แต่งตั�ง

21. นายนิลสุวรรณ ลีลารัศมี กรรมการ

	 	 ผ้้ทรงคุณวุฒิซึ่ึ�งรัฐมนตร่แต่งตั�ง

22. อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรรมการและเลขานุการ

23. รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้ช่วยเลขานุการ
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รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

1. รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประธานอนุกรรมการ

2. ผู้แทนสำานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ

3. ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อนุกรรมการ

4. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุกรรมการ

5.  ผู้แทนกระทรวงแรงงาน อนุกรรมการ

6.  ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม อนุกรรมการ

7.  ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อนุกรรมการ

8.  ผู้แทนกระทรวงพลังงาน อนุกรรมการ

9.  ผู้แทนกรมสรรพากร อนุกรรมการ

10. ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อนุกรรมการ

11. ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ

12. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ

13. นางสาวสิริมาศ  วัฒนะโชติ   อนุกรรมการ

	 	 ผ้้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

14. นางสาวยุพิน บุญศิริจันทร์ อนุกรรมการ

	 	 ผ้้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสืาห้กรรมยานยนต์

15. นายกิตติ สุขุตมตันต ิ อนุกรรมการ

	 	 ผ้้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสืาห้กรรมเครื�องใช้้ไฟฟ้า	

16. นายนิลสุวรรณ  ลีลารัศมี อนุกรรมการ

	 	 ผ้้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสืาห้กรรมคอมพิวเตอร์

17. พลตำารวจตรี รัฐวิทย์  แสนทวีสุข อนุกรรมการ

	 	 ผ้้ทรงคุณวุฒิด้านกฎห้มาย

18. นายจักกพงศ์  ณ บางช้าง อนุกรรมการ

	 	 ผ้้ทรงคุณวุฒิด้านกฎห้มาย

19. นายสรณันท์ จิวะสุรัตน์ อนุกรรมการ

	 	 ผ้้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลย่ดิจิทัล

20. ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย   อนุกรรมการ

	 	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

21. ผู้อำานวยการกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ อนุกรรมการและเลขานุการ

	 	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

22. นักวิชาการพาณิชย์ชำานาญการพิเศษ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 กองบริห้ารการประกอบธุรกิจของช้าวต่างช้าติ	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจ
ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

1. อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประธานอนุกรรมการ

2. รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุกรรมการ

3. ผู้แทนสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ

4. ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อนุกรรมการ

5. ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อนุกรรมการ

6. ผู้แทนกรมการค้าภายใน อนุกรรมการ

7. ผู้แทนสำานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า อนุกรรมการ

8. ผู้แทนสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร อนุกรรมการ

9. ผู้แทนสำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อนุกรรมการ

10. ผู้แทนสำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อนุกรรมการ

11. ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ

12. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ

13. ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย อนุกรรมการ

14. นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย อนุกรรมการ

	 	 ผ้้ทรงคุณวุฒิ

15. ดร.ภาณุมาศ สิทธิเวคิน อนุกรรมการ

	 	 ผ้้ทรงคุณวุฒิ

16. นายพิภพ อุดร อนุกรรมการ

	 	 ผ้้ทรงคุณวุฒิ

17. นางสาวสิริมาศ วัฒนะโชติ อนุกรรมการ

	 	 ผ้้ทรงคุณวุฒิ	

18. นายสรณันท์ จิวะสุรัตน ์ อนุกรรมการ

	 	 ผ้้ทรงคุณวุฒิ	

19. ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย อนุกรรมการ

	 	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

20. ผู้อำานวยการกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ   อนุกรรมการและเลขานุการ

	 	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

21. นักวิชาการพาณิชย์ชำานาญการพิเศษ   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 กองบริห้ารการประกอบธุรกิจของช้าวต่างช้าติ		กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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รายนามคณะอนุกรรมการศ่กษาการประกอบธุรกิจบริการบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

1. นายนิลสุวรรณ  ลีลารัศมี ประธานอนุกรรมการ

2. นายสรณันท์  จิวะสุรัตน์ อนุกรรมการ

3. ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อนุกรรมการ

4. ผู้แทนสำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อนุกรรมการ

5. ผู้แทนสำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อนุกรรมการ

6. ผู้แทนกรมสรรพากร อนุกรรมการ

7. ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อนุกรรมการ

8. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ

9. ผู้แทนสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ

10. ผู้แทนกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุกรรมการ

11. ผู้แทนสำานักกฎหมาย  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุกรรมการ

12. ผู้อำานวยการกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ อนุกรรมการและเลขานุการ

	 	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า		

13. นักวิชาการพาณิชย์ชำานาญการพิเศษ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 กองบริห้ารการประกอบธุรกิจของช้าวต่างช้าติ			กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

14. นักวิชาการพาณิชย์ชำานาญการพิเศษ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 กองบริห้ารการประกอบธุรกิจของช้าวต่างช้าติ		กรมพัฒนาธุรกิจการค้า



รายงานประจำาปี พ.ศ. 2564
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 254260

ทั�งน่�	รายละเอย่ดสืามารถดาวโห้ลด	พระราช้บญัญตักิารประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว	พ.ศ.2542	

ได้ท่�เว็บไซึ่ต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	(http://www.dbd.go.th)	ภายใตห้้ัวข้อ	“บริการข้อม้ล/	การประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว/กฎห้มายและกฎระเบ่ยบ”

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542



2021 ANNUAL REPORT
Foreign Business under the Foreign Business Act B.E. 2542 (1999) 61

 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

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)



รายงานประจำาปี พ.ศ. 2564
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 254262

ประกาศกรมพัฒินาธุรกิจการค้า
เร่่อง การแจ้งขอมีเลขประจ�าตัวนินติบุคคลท่ีตั�งข่�นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซ่่่งประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยเป็นธุระกิจท่ีไม่อยู่ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2564
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ประกาศกรมพัฒินาธุรกิจการค้า
เร่่อง การแจ้งขอมีเลขประจ�าตัวนินติบุคคลท่ีตั�งข่�นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซ่่่งประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยเป็นธุระกิจท่ีไม่อยู่ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2564

รายละเอ่ยดสืามารถดาวโห้ลด	 เรื�อง	 ประกาศกรมพัฒนาธุุรกิจการค้าเรื�่อง	 การแจ้้งขอม่ 

เลขประจำาตวันติบิุคุคลท่�ต่ั�ง้ขึ�น้ตามกฎห้มายตา่งประเทศซึ่ึ�ง่ประกอบธุรุกจิในประเทศไทย	โดยเปน็ธุรุะกจิ

ท่�ไ่ม่อย่้ในบัญช้ท่า้ยพระราช้บญัญตักิารประกอบธุรุกจิของคนตา่งดา้ว	พ.ศ.	2542	พ.ศ.	2564	ไดท้่�เวบ็ไซึ่ต ์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 (https://www.dbd.go.th/download/PDF_law/dbd_law_foreign_ 

informjusnumber_640607.pdf)



รายงานประจำาปี พ.ศ. 2564
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 254264

แนวทางการพิจารณาอนุญาต
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวส�าหรับธุรกิจบางประเภท
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจะพิจารณาคำาขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ	 โดยใช้้ห้ลักการ 

ตามมาตรา	 5	 แห่้งพระราช้บัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเป็นเกณฑ์์การพิจารณาโดยคำานึงถึงผลด่และ	 ผลเสื่ยต่อ 

ความปลอดภัยและความมั�นคงของประเทศ	 การพัฒนาเศรษฐกิจและสืังคมของประเทศ	 ความสืงบเร่ยบร้อยห้รือศ่ลธรรมอันด่ 

ของประช้าช้น	ศลิปวฒันธรรมและจารต่ประเพณข่องประเทศ	การอนุรกัษท์รพัยากรธรรมช้าต	ิการพลังงานและการรกัษาสืิ�งแวดลอ้ม	

การคุ้มครองผ้้บริโภค	ขนาดของกิจการ	การจ้างแรงงาน	การถ่ายทอดเทคโนโลย่	การวิจัยและพัฒนา		

ทั�งน่�	 แนวทางในการพิจารณาคำาขออนุญาตการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ท่�กำาห้นดไว้เป็นเกณฑ์์สืำาห้รับพิจารณา	12	ประเภทธุรกิจ	ดังน่�

1.	 ธุรกิจบริการเป็นสืำานักงานผ้้แทน	(Representative	Office)

2.	 ธุรกิจบริการเป็นสืำานักงานภ้มิภาค	(Regional	Office)

3.	 การให้้บริการกับภาครัฐ/รัฐวิสืาห้กิจ	(Service	Provided	to	Public	Sector/	State	Own	Enterprise)

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

5.	 การให้้บริการติดตั�ง	ซ่ึ่อมแซึ่ม	บำารุงรักษา	(Repair	and	Maintenance	Service)

6.	 บริการให้้เช้่า	(Renting	Service)

7.	 บริการให้้เช้่าแบบลิสืซิึ่�ง	(Leasing	Service)

8.	 บริการให้้เช้่าซึ่ื�อ	(Hire	Purchasing	Service)

9.	 บริการแฟ็กตอริ�ง	(Factoring	Service)

10.	บริการรับจ้างผลิต	(Contract-fee	Manufacturing	Service)

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

12.	การค้าสื่ง	(Wholesaling	Business)

รายละเอ่ยดสืามารถดาวโห้ลด	เรื�อง	เกณฑ์์การพจิารณาอนญุาตให้้คนต่างดา้วประกอบธรุกจิ	ไดท้่�

เวบ็ไซึ่ตก์รมพฒันาธรุกจิการคา้	(http://www.dbd.go.th)	ภายใตห้้วัขอ้	“บรกิารขอ้มล้/	การประกอบธุรกจิ

ของคนต่างด้าว/การขอประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว”





www.dbd.go.th

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์
The Secretariat of the Foreign Business Commission
Department of Business Development, Ministry of Commerce
โทรศัพท์ Tel. 66-2547-4425-6  สายด่วน Hotline 1570

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
Foreign Business under the Foreign Business Act B.E. 2542 (1999)
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รายงานประจําป�
พ.ศ. 2564
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คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
Foreign Business Commission


