
Technology
Know
How

Innovation

Employment

Investment

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว

รายงานประจำป พ.ศ. 2558
ภายใต พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว

www.dbd.go.th

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต�างด�าว
กรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย�
โทรศัพท� 66-2547-4425-6
สายด�วน 1570

พ
.ร

.บ
. 

กา
รป

ระ
กอ

บธ
ุรก

ิจข
อง

คน
ตา

งด
าว

 พ
.ศ

. 2
54

2

พ
.ร

.บ
. 

กา
รป

ระ
กอ

บธ
ุรก

ิจข
อง

คน
ตา

งด
าว

 พ
.ศ

. 2
54

2



รายงานประจำป
พ.ศ. 2558

ภายใต พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว พ.ศ. 2542

การประกอบธุรกิจของคนตางดาว

Link Cover DBD 58 a1.pdf   1   12/23/15   11:36 PM

ar DBD �������� 2558 D5.indd   1 12/24/15   2:23 PM



รายงานประจำาปี พ.ศ. 25582

บทสรุปผู้บริหาร

สัญลักษณ์และอักษรย่อ

บทที่ 1 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
1.	 องค์ประกอบคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

2.	 บทบาทของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

3.	 การพัฒนาแนวทางการพิจารณาอนุญาตเพื่อสร้างความชัดเจนโปร่งใส

บทที่ 2 การอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
1.	 การขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

2.	 สถิติการอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในปี	พ.ศ.	2558

3.	 การอนุญาตและออกหนังสือรับรองให้คนต่างด้าว

	 ประกอบธุรกิจบริการ	IHQ	และธุรกิจบริการ	ITC	

บทที่ 3 ธรรมาภิบาลกับธุรกิจของคนต่างด้าว
1.	 การติดตามและตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาต

2.	 ผลการติดตาม	ตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปี	2558

3.	 คนต่างด้าวไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	ในปี	พ.ศ.	2558

4.	 อันดับของประเทศที่คนต่างด้าวไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

5.	 การตรวจสอบนอมินี

บทที่ 4 การทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
  การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
  ประจำาปี พ.ศ. 2558

1.	 ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่

	 กำาหนดบริการที่คนต่างด้าวไม่ต้องขออนุญาต	

2.	 แนวทางการทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ

สารบัญ
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38

41

บทที่ 5 การเปิดเสรีภายใต้ความตกลงอาเซียนกับธุรกิจตามบัญชีท้าย
  พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

1.	 ความตกลงอาเซียนกับพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 

พ.ศ.	2542

2.	 การใช้สิทธิตามความตกลงอาเซียนเพ่ือขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ

3.	 ธุรกิจบัญชีท้ายฯ	 ตามข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการภายใต้ 

ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน	(AFAS)	

4.	 ธุรกิจบัญชีท้ายฯ	 ตามข้อผูกพันการเปิดตลาดบริการภายใต้ความตกลง 

ว่าด้วยการลงทุนของอาเซียน	(ACIA)	

บทที่ 6 บทวิเคราะห์
1.	 การอนุญาต	และการลงทุนในธุรกิจของคนต่างด้าว

2.	 ประเภทธุรกิจท่ีคนต่างด้าวขออนุญาต

ภาคผนวก
1.	 รายนามคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	ปี	พ.ศ.	2558

2.	 รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองคำารับใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว	ปี	พ.ศ.	2558

3.	 รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้าย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542

4.	 รายนามคณะอนุกรรมการศึกษาการประกอบธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงิน 

ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542
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รายงานประจำาปี พ.ศ. 25584

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้วย	พ.ศ.	2542	มาตรา	26	(2)	กำาหนดให้คณะกรรมการ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	ศึกษา	รวบรวม	และจัดทำารายงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	
ในราชอาณาจักร	รวมถึงผลกระทบและความเหมาะสมในเรื่องดังกล่าวเสนอต่อรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

คณะกรรมการการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว	จงึได้จัดทำารายงานการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว
เป็นประจำาทุกปีมาโดยลำาดับ	สำาหรับรายงานประจำาปี	พ.ศ.	2558	(มกราคม	-	ธันวาคม	2558)	จะประกอบด้วย
สารัตถะ	6	บท	ซึ่งมีสาระสำาคัญโดยสรุปดังนี้

บทที่ 1 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิ	
มีหน้าที่ในการพิจารณาคำาขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 ศึกษาและจัดทำารายงานเกี่ยวกับ 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 ให้คำาปรึกษา	 เสนอแนะ	 หรือให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีในการกำาหนดประเภท
ธุรกิจสำาหรับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 ตลอดจนการพัฒนาแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 ทั้งนี้	 บทบาทสำาคัญ	 คือ	 การสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุน 
จากต่างประเทศกับการคุ้มครองการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในประเทศ

ในปี	พ.ศ.	2558	คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวให้ความสำาคัญการพัฒนาแนวทาง
พิจารณาการอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตมีความสอดคล้องกับ 
สภาพการณ์ทางเศรษฐกจิและมคีวามโปร่งใสด้วยแนวทางทีช่ดัเจน	โดยได้พฒันาแนวทางการพจิารณาอนญุาตให้
คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ	ใน	5	กรณี	ได้แก่	1)	แนวทางพิจารณาธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม	
2)	แนวทางพจิารณาธรุกจิบรกิารซ่อมแซมบำารุงรักษา	3)	แนวทางพจิารณาธรุกิจค้าปลีก	4)	แนวทางพจิารณาธรุกจิ
ที่มีกฎหมายเฉพาะกำากับ	และ	5)	แนวทางระยะเวลาพิจารณา	ธุรกิจบริการ	IHQ	และธุรกิจบริการ	ITC

บทที่ 2 การอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ในรอบปี	พ.ศ.	2558	ทีผ่่านมา	คนต่างด้าวได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคดิเป็นร้อยละ	96	ของจำานวน
คำาขอประกอบธรุกจิทัง้หมด	(จำานวน	404	ราย)	โดยมคีนต่างด้าวไม่ได้รบัอนญุาตให้ประกอบธรุกจิ	จำานวน	18	ราย	
(ร้อยละ	4)	โดยในปี	พ.ศ.	2558	คนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตมีจำานวนเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งสิ้น	
จำานวน	16,088	ล้านบาท	ทั้งนี้	ประเทศที่คนต่างด้าวเข้ามาลงทุนมากที่สุด	3	อันดับแรก	ได้แก่	ญี่ปุ่น	(ร้อยละ	40)	
สิงคโปร์	(ร้อยละ	15)	และจีน	(ร้อยละ	8)	และธุรกิจที่มีการลงทุนสูงสุด	ได้แก่	ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือและ
ในกลุ่ม	(ร้อยละ	27)	และธุรกิจสำานักงานผู้แทนและสำานักงานภูมิภาค	(ร้อยละ	25)

บทสรุปผู้บริหาร
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การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 5

สำาหรับประเทศสมาชิกอาเซียน	 ในปี	 พ.ศ.	 2558	 ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ	 จำานวน	 74	 ราย	 

โดยคนต่างด้าวจากประเทศสิงคโปร์เข้ามาลงทุนมากที่สุดเป็นอันดับ	 1	 (ร้อยละ	 80)	 รองลงมา	 คือ	 มาเลเซีย	

(ร้อยละ	18)	ทัง้น้ีประเภทธรุกจิทีไ่ด้รบัอนญุาต	ได้แก่	ธรุกจิบรกิารให้แก่บรษิทัในเครอืและในกลุม่	และธุรกจิบรกิาร

เป็นสำานักงานผู้แทน

สำาหรับธุรกิจบริการเป็นสำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ	 (International	 Headquarters	 :	 IHQ)	 และ 

ธุรกิจบริการเป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศ	 (International	 Trading	 Centers	 :	 ITC)	 มีคนต่างด้าวได้รับ 

การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 จำานวน	 138	 ราย	 ซึ่งได้ดำาเนินการขอหนังสือรับรอง

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแล้ว	จำานวน	48	ราย	(ร้อยละ	35)	โดยเป็นธุรกิจบริการ	IHQ	จำานวน	10	ราย	

และธุรกิจบริการ	ITC	จำานวน	38	ราย

บทที่ 3 ธรรมภิบาลกับธุรกิจของคนต่างด้าว

ในรอบปี	พ.ศ.	 2558	มีการติดตามตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 ว่าได้ประกอบธุรกิจ

เป็นไปตามที่กฎหมายหรือเงื่อนไขกำาหนดหรือไม่	 จำานวน	 777	 ราย	 พบว่า	 ธุรกิจที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย	

มีจำานวน	726	ราย	(ร้อยละ	93)	ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	มีจำานวน	51	ราย	(ร้อยละ	7)	เช่น	ไม่นำาส่งทุนขั้น

ตำา่เข้ามาในประเทศไทย	(11	ราย)	ไม่ส่งเอกสารหรอืหลกัฐานเมือ่พนกังานเจ้าหน้าทีเ่รยีกตรวจสอบ	(40	ราย)	ท้ังนี้	

คนต่างด้าวที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสูงสุด	5	อันดับ	ได้แก่	จีน	ญี่ปุ่น	สิงคโปร์	สหรัฐอเมริกา	และ	เนเธอร์แลนด์	

ตามลำาดับ

บทที่ 4 การทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
 ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

โดยที่พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	มาตรา	9	วรรคสอง	กำาหนดให้

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ

อย่างน้อยครั้งหนึ่งในทุกรอบระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ	 แล้วทำาความเห็นเสนอ

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์	ดงันัน้	คณะกรรมการการฯ	จงึได้มอบหมายให้คณะอนกุรรมการพิจารณาทบทวน

ประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 พิจารณาทบทวน

ประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	 เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพการค้าการลงทุนและ

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ	และเสนอความเห็นให้คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการฯ	มีแนวทางการทบทวนประเภทธุรกิจบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	ดังนี้

1)	 ทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	 ทั้งบัญชีหน่ึง	 บัญชีสอง	 และบัญชีสาม	

โดยมีเป้าหมายในการพิจารณาทบทวน	คือ	 (1)	ประเภทธุรกิจใดที่ผู้ประกอบการไทยมีความพร้อมในการแข่งขัน	

ดังนั้น	 จึงไม่มีความจำาเป็นต้องกำากับให้คนต่างด้าวต้องมาขออนุญาตประกอบธุรกิจ	 (2)	 ประเภทธุรกิจใดที่ไม่มี
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ผลกระทบในระดับที่เข้มข้นต่อความปลอดภัย	หรือความมั่นคงของประเทศ	หรือศิลปวัฒนธรรม	จารีตประเพณี	

และหัตถกรรมพื้นบ้าน	 หรือ	 ทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อม	 ซึ่งสามารถเปล่ียนวิธีการกำากับจากการกำากับ

ที่มิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ	 มาเป็นการกำากับโดยให้คนต่างด้าวมาขออนุญาตประกอบธุรกิจได้เพื่อส่งเสริม

ให้มีการแข่งขันในการประกอบธุรกิจในตลาดสินค้าและบริการในประเทศ	ซึ่งจะมีผลต่อการจ้างงาน	การถ่ายทอด

เทคโนโลย	ีการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์สนิค้าและการให้บริการ	อนัเป็นการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ

2)	 เสนอปรับปรุงการจัดระบบการกำากับประเภทธุรกิจใหม่	 โดยคัดกรองประเภทธุรกิจและกำาหนดให้

ชดัเจนว่าประเภทธรุกจิใดทีจ่ำาเป็นต้องสงวนไว้ในลักษณะ	Negative	List	เน่ืองจากเป็นธรุกจิทีเ่กีย่วกบัความม่ันคง

ทางเศรษฐกิจ	 หรือ	 ความมั่นคงทางวัฒนธรรมของประเทศ	 ซึ่งคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจต้องมาขออนุญาต

ประกอบธุรกิจ

บทที่ 5 การเปิดเสรีภายใต้ความตกลงอาเซียนกับธุรกิจตามบัญชีท้าย 
 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

ภายใต้สถานการณ์ของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	ภารกจิตามพระราชบญัญตักิารประกอบธรุกิจของ
คนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	คือ	การรับรองการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน	(AFAS)	
และความตกลงว่าด้วยการลงทุนของอาเซียน	 (ACIA)	 อันเป็นพันธกรณีท่ีประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม	 กล่าวคือ	 
นักธุรกิจหรือนักลงทุนสัญชาติอาเซียนถือเป็น	 “คนต่างด้าวโดยสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีความผูกพัน 
ตามพันธกรณี”	 ตามมาตรา	 10	 และสามารถใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลง	 AFAS	 และความตกลง	 ACIA	 
ด้วยการขอหนังสือรับรองประกอบธุรกิจ	ตามมาตรา	11	ได้อีกช่องทางหนึ่ง	โดยไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ
ในช่องทางปกติ

ทัง้นี	้ข้อผกูพนัการเปิดตลาดการค้าบรกิารของไทยภายใต้ความตกลงว่าด้วยบรกิารของอาเซียน	(AFAS)	
มรีะดบัสดัส่วนการถอืหุน้ของคนต่างชาติ	ร้อยละ	51–70	อันเป็นธรุกจิตามบญัชท้ีายพระราชบญัญัตกิารประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	บัญชีสาม	เช่น	บริการวิชาชีพ	บริการด้านธุรกิจ	บริการด้านโทรคมนาคม	บริการ
ด้านการศึกษา	บริการเกี่ยวกับการเดินทางและการท่องเที่ยว	เป็นต้น

สำาหรับข้อผูกพันการเปิดตลาดการลงทุนของไทย	 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการลงทุนของอาเซียน	
(ACIA)	มีความครอบคลุมใน	5	สาขา	คือ	การผลิต	การเกษตร	ประมง	ป่าไม้	 เหมืองแร่	และบริการที่เกี่ยวข้อง
กับ	 5	สาขาดังกล่าว	 โดยเป็นธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	 2542	 
ในบัญชีสองและบัญชีสาม	เช่น	ธุรกิจการทำาเหมืองแร่	การผลิตแป้งจากข้าวและพืชไร่	เป็นต้น	
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บทที่ 6 บทวิเคราะห์

ในปี	 พ.ศ.	 2558	 การอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจมีอัตราลดลงร้อยละ	 7	 เม่ือเทียบกับ 
ปี	พ.ศ.	2557	ที่ผ่านมา	โดยมีการอนุญาตจำานวน	404	ราย	สืบเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก	และความ
ไม่ชดัเจนทางการเมอืงในประเทศ	ซึง่เป็นปัจจยัทีน่กัลงทนุต่างชาตมิคีวามกงัวลอนัส่งผลทางจติวทิยาในการลงทุน	
ทั้งนี้สถิติการอนุญาตตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2543	เป็นต้นมา	มีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี	คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ	14	ต่อปี	
สำาหรบัมลูค่าการลงทนุในธรุกจิของคนต่างด้าวในปี	พ.ศ.	2558	มจีำานวน	16,088	ล้านบาท	ลดลงจากปี	พ.ศ.	2557	
ที่ผ่านมาจำานวน	 48,350	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 75	 สาเหตุเนื่องจากในปี	 พ.ศ.	 2557	 มีการอนุญาตให้
คนต่างด้าวประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์	และการให้บริการทางการเงินอื่น	ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง	

ทั้งน้ีคาดการณ์ว่าในปี	 พ.ศ.	 2559	 การอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ	 จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ใกล้เคียงกับอัตราเติบโตเฉลี่ยเดิมร้อยละ	14	เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการผลักดันให้	ปี	พ.ศ.	2559	
เป็นปีแห่งการลงทุน	 ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่	 การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน	
และการลงทุนเพื่อปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของภาครัฐและเอกชน	จะเป็นปัจจัยเพิ่มความเชื่อมั่น
ให้ชาวต่างชาติในการเข้ามาลงทุนมากขึ้น

สำาหรับธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือและในกลุ่มยังเป็นประเภทธุรกิจที่มีแนวโน้มว่าคนต่างด้าว
จะขออนุญาตมากที่สุดและเพิ่มจำานวนมากขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา	 ส่วนธุรกิจลำาดับรองลงมา	 คาดว่ายังคงเป็นธุรกิจ
บริการเป็นสำานักงานผู้แทนเช่นเดียวกับปี	 พ.ศ.	 2558	 และเพิ่มจำานวนมากขึ้นใน	 ปี	 พ.ศ.	 2559	 จากการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	และนโยบายรฐับาลในการส่งเสรมิให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการค้าและการลงทุน
ของภูมิภาคเอเชีย	 และกลุ่มอาเซียน	 ในการส่งเสริมธุรกิจบริการเป็นสำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ	 (International	
Headquarters	:IHQ)	และบริษัทการค้าระหว่างประเทศ	(International	Trading	Centers	:	ITC)	นอกจากนี้	ธุรกิจ
ประเภทธรุกจิบรกิารทีเ่ป็นคูส่ญัญากบัภาครฐัหรอืรฐัวสิาหกจิ	คาดว่าคนต่างด้าวจะขออนญุาตเพิม่จำานวนมากขึน้	 
เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันให้ปี	 พ.ศ.	 2559	 เป็นปีแห่งการลงทุน	 โดยเฉพาะแผนการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐานและบรกิารสาธารณะขนาดใหญ่ของประเทศ	และมาตรการเร่งรดัการลงทนุในเขตเศรษฐกจิพเิศษ	 
ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นการทำาธุรกิจก่อสร้าง	การทำาธรุกจิบริการออกแบบ	จดัหา	พฒันาและตดิตัง้	รวมทัง้เป็นทีป่รกึษา
โครงการให้แก่ภาครฐัซึง่เป็นธรุกจิบญัชสีาม	(10)	และธุรกิจบญัชสีาม	(21)	อันเป็นธุรกิจบญัชตีามท้ายพระราชบญัญตัิ 

การประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ	พ.ศ.	2542	•
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สัญลักษณ์และอักษรย่อ

อักษรย่อ	 คำ�เต็ม

ACIA ASEAN Comprehensive Investment Agreement 
 ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน

AFAS ASEAN Framework Agreement on Services 
 ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน

IHQ International Headquarters
 ธุรกิจบริการเป็นสำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ

ITC International Trading Centers
 ธุรกิจบริการเป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศ

JTEPA Japan - Thailand Economic Partnership Agreement
 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ไทย - ญี่ปุ่น

TAFTA Thailand-Australia Free Trade Agreement 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย

Treaty of Amity Treaty of Amity and Economic Relations 
 between The Kingdom of Thailand  and 
 The United States of America
 สนธิสัญญาทางไมตรีและสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
 ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา
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คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิ	

จำานวน	 ไม่เกิน	 25	 คน	 และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 กระทรวงพาณิชย์	 ทำาหน้าที่เป็นสำานักงานเลขานุการของ

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ทั้งนี้	คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	มีอำานาจหน้าที่	ดังนี้

1)	 พิจารณาอนุญาตการประกอบุรกิจของคนต่างด้าว

2)	 ให้คำาปรึกษา	เสนอแนะ	หรือให้ความเห็นแก่รัฐมนตรี

3)	 ศึกษา	และจัดทำารายงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

4)	 ให้คำาปรึกษา	เสนอแนะ	หรือให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในเรื่องอื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

บทที่ 1
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

1. องค์ประกอบคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

• ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ประธาน)
• อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เลขานุการ)

• กระทรวงการคลัง
• กระทรวงการต่างประเทศ
• กระทรวงอุตสาหกรรม
• กระทรวงคมนาคม
• กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

• สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• สมาคมธนาคารไทย

• วิทยาศาสตร์
• เทคโนโลยี
• สิ่งแวดล้อม
• การบริหารธุรกิจ
• การอุตสาหกรรม

• เศรษฐศาสตร์
• นิติศาสตร์
• พาณิชยศาสตร์
• การค้าการลงทุน

กรรมก�ร
โดยตำ�แหน่ง
(2	คน)

ผู้แทนภ�ครัฐ
(15	คน)

ผู้แทน
ภ�คเอกชน
(3	คน)

ผู้ทรงคุณวุฒิ	
ในด้�นต่�งๆ
(5	คน)

• กระทรวงสาธารณสุข
• สำานักงานคณะกรรมการ
 ส่งเสริมการลงทุน
• สำานักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค

ar DBD �������� 2558 D5.indd   9 12/24/15   2:23 PM



รายงานประจำาปี พ.ศ. 255810

บทบ�ท ภ�รกิจสำ�คัญ เป้�หม�ย

1.	 การสรา้งความสมดลุระหวา่ง
การส่งเสริมการลงทุนของ 
คนต่างด้าวกับการคุ้มครอง
การประกอบ ธุ ร กิ จของ 
ผู้ประกอบการไทย

2.	 ส่ ง เส ริมและพัฒนาแนว 
ปฏิบัติของพระราชบัญญัติ
ก า รประกอบ ธุ ร กิ จของ 
คนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	รวม
ทั้งการสร้างความชัดเจน	
โปร่งใสของหลักเกณฑ์การ
พจิารณาคำาขอรบัใบอนญุาต
การประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว	

1.	 พจิารณาคำาขอรับใบอนุญาต
ป ร ะ กอบ ธุ ร กิ จ ข อ ง คน
ต่างด้าวในประเภทธุรกิจที่
กำาหนดไว้ในบัญชีท้าย	 อัน
เป็นธุรกิจที่คนไทยยังไม่มี
ความพร้อมที่จะแข่งขันใน
การประกอบธุรกิจกับคน
ต่างด้าว

2.	 ศกึษาและจดัทำารายงานเกีย่ว
กับการประกอบธุรกิจของ 
คนต่างด้าว	รวมท้ังผลกระทบ

3.	 ใหค้ำาปรกึษา	เสนอแนะ	หรือ
ให้ความเห็นแก่รัฐมนตรี 
ในการกำาหนดประเภทธุรกิจ
สำาหรับการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว	

1.	 เพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขัน
ในการประกอบธุรกิจ	 ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย	 รวมท้ัง	 ความ
สงบเรียบร้อย	 หรือศีลธรรม 
อันดีของประชาชน

2.	 เพื่อให้การพิจารณาคำาขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวสอดคล้องกับ 
เ ป้ า ห ม า ย ก า ร พั ฒ น า
เศรษฐกิจไทยตามวิสัยทัศน์
ใหม่ที่ ส่ ง เสริมการลงทุน	 
ดา้นวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยี
และนวัตกรรม	 เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

ส�งเสร�มการลงทุนจากต�างชาติ คุ�มครองการประกอบธุรกิจของคนไทย

เพื่อส�งเสร�มการแข�งขันการประกอบธุรกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ

ความสงบเร�ยบร�อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน

สร�างความสมดุล
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แนวท�งพิจ�รณ�
ก�รให้บริก�รแก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม

แนวท�งพิจ�รณ�
ก�รให้บริก�รให้กู้ยืมเงิน

1.	 ให้บริการเฉพาะบริษัทในเครือ/ในกลุ่ม
เท่านั้น

2.	 ให้บริการเพื่อช่วยเหลือ	 อำานวยความ
สะดวก	และลดต้นทุนการประกอบธุรกิจ

3.	 ธรุกจิทีข่ออนญุาตไมใ่ชธ่รุกจิหลักของกิจการ

1.	 ต้องระบุชื่อผู้รับบริการ	(ผู้กู้)
2.	 ต้องระบุคู่สัญญากู้ยืมเงินในธุรกิจที่ขอ

อนุญาต	กรณีกู้ยืมเงินไปต่างประเทศ
3.	 ต้องมีแผนการกู้ยืมเงิน	 ได้แก่	จำานวนเงินกู้

อตัราดอกเบีย้เงนิกู	้ระยะเวลาชำาระคนืเงนิกู้
4.	 ต้องมีสถานะทางการเงินที่มีศักยภาพทั้ง

ผู้ให้กู้และผู้กู้

ด้วยสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิในปัจจบุนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็	ซึง่ทำาให้รปูแบบการดำาเนนิ

ธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก	 และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อการพิจารณาอนุญาตการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าวของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 ประกอบกับการเกิดขึ้นของประเภทธุรกิจ

ใหม่ๆ	 ดังน้ัน	 เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตมีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและมีความโปร่งใส 

ด้วยแนวทางที่ชัดเจน	 โดยในปี	 พ.ศ.	 2558	 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจึงได้มีการพัฒนา

แนวทางการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจใน	5	กรณี	ดังนี้

โดยข้อเท็จจริงของสถานการณ์ที่บริษัทต่างด้าวมีการขยาย

กิจการโดยมีบริษัทในเครือในกลุ่มเพิ่มข้ึนเป็นจำานวนมาก	 ทำาให้แนวโน้ม

ของการให้กู ้ยืมเงินระหว่างกันเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วและในวงเงินกู ้ยืม

ทีส่งูมาก	โดยเฉพาะการให้กูย้มืเงนิแก่บรษิทัในเครอื/ในกลุม่ไปต่างประเทศ	

ซึ่งบริษัทต่างด้าวอาจใช้การให้กู้ยืมเงินเป็นเครื่องมือในการโอนกำาไรออก

โดยไม่ต้องเสยีภาษหีกั	ณ	ทีจ่่าย	หรอืการเกง็กำาไรจากอตัราแลกเปลีย่น	ทัง้นี้	

หากวงเงินการกู้ยืมไปต่างประเทศมมีลูค่าจำานวนมาก	อาจส่งผลกระทบต่อ

ระบบการเงินของประเทศ	 ดังนั้น	 เพื่อให้เกิดความชัดเจนแน่นอนในการ 

ขออนุญาตประกอบธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงิน	 จึงให้ระบุชื่อผู้รับบริการ	 (ผู้กู้)	

ทัง้ในกรณกีารให้กูย้มืเงนิในประเทศและกรณกีารให้กูย้มืเงนิไปต่างประเทศ	

และให้ระบสัุญญากูยื้มเงินในธรุกจิทีข่ออนุญาตเพือ่ให้การอนญุาตมีกรอบ

ระยะเวลาที่แน่นอนสำาหรับกรณีการให้กู้ยืมเงินไปต่างประเทศ	ดังนี้

3. การพัฒนาแนวทางพิจารณาการอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
 เพื่อสร้างความชัดเจนโปร่งใส

แนวทาง
พิจารณาธุรกิจ
บริการให้กู้ยืม
เงินแก่บริษัท 
ในเครือ/ในกลุ่ม 

1
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โดยที่การอนุญาตให้บริษัทต่างด้าวประกอบธุรกิจบริการ

ซ่อมแซม	บำารุงรักษาสินค้า	จะอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจบริการ

ซ่อมแซม	บำารงุรกัษาสนิค้าโดยมศีนูย์บรกิารได้	1	แห่ง	เพือ่ให้มกีารถ่ายทอด

เทคโนโลยีจากศูนย์บริการต้นแบบของบริษัทต่างด้าวไปสู่ศูนย์บริการของ

คนไทย	ทั้งนี้	ในกรณีของการบริการซ่อมแซม	บำารุงรักษาสินค้าที่ผู้ประกอบ

การไทยมีขีดความสามารถที่จำากัด	 เนื่องจากระดับของวิทยาการและ 

องค์ความรู้	 รวมทั้งระดับของทักษะยังมีระดับที่ไม่สูงมากนัก	จึงอนุญาตให้

คนต่างด้าวสามารถมศีนูย์บรกิารได้มากกว่า	1	แห่ง	ดงัน้ัน	เพือ่ให้สอดคล้อง

กับลักษณะการประกอบธุรกิจอันเป็นปกติทางการค้า	และเพื่อความชัดเจน	

แน่นอนในการขออนญุาตประกอบธรุกจิ	จงึมแีนวทางพจิารณาอนญุาต	ดงันี้

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 มีแนวทาง

การพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจค้าปลีก	 ในกรณีที่เป็น 

การค้าปลีกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เพื่อการอุตสาหกรรมต่างๆ	ซึ่งมีเทคโนโลยี

เฉพาะหรือมีความซับซ้อน	 ทั้งน้ี	 ในปัจจุบันสภาพการณ์ของการประกอบ

ธุรกิจค้าปลีก	 จะมีการค้าปลีกสินค้าบางประเภทที่เป็นสินค้าทั่วไปซึ่งไม่มี

เทคโนโลยีเฉพาะ	 แต่จำาเป็นต้องใช้เป็นส่วนประกอบของการให้บริการ

เพื่อให้สามารถดำาเนินกระบวนการให้บริการได้อย่างครบถ้วน	 ดังนั้น	 จึงมี 

การพัฒนาแนวทางการอนุญาตเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการประกอบ

ธุรกิจค้าปลีกอันเป็นปกติทางการค้า	 และเพื่อความชัดเจน	 แน่นอนในการ

ขออนุญาตประกอบธุรกิจ	ดังนี้

แนวท�งพิจ�รณ�
ก�รมีศูนย์บริก�ร	1	แห่ง

แนวท�งพิจ�รณ�
ก�รมีศูนย์บริก�รม�กกว่�	1	แห่ง

เพื่ อ เป็นศูนย์ต้นแบบ	 กรณี
เป็นการให้บริการที่คนไทยมี
วิทยาการ	 ทักษะ	 ประสบการณ์	
และมีขีดความสามารถในการให้
บริการ

1.	 เป็นบริการที่ต้องความรู้ความชำานาญเฉพาะด้าน	 และ
ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง	เช่น	บริการซ่อมแซม	บำารุงรักษา
สินค้าที่เกี่ยวกับการสำารวจและขุดเจาะปิโตรเลียม	

2.	 เป็นบริการที่ผู้ประกอบการคนไทย	 มีขีดความสามารถ
จำากัดในการให้บริการซ่อมแซม	และบำารุงรักษา

3.	 เป็นบริการซ่อมแซม	 และบำารุงรักษาสินค้าที่มีลักษณะ
เฉพาะ	 เช่น	 สินค้าขนาดใหญ่ทีมีอุปสรรคต่อการ
เคลื่อนย้าย	 สินค้าที่หากมีการเคลื่อนย้ายจะมีผลต่อ
ประสิทธิภาพของสินค้า

แนวทาง
พิจารณาธุรกิจ
บริการซ่อมแซม
บำารุงรักษา 

แนวทาง
พิจารณา 
ค้าปลีกสินค้า 

2

3
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คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้พัฒนา

แนวทางการพิจารณา	 กรณีการอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ

สำาหรับประเภทธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะกำาหนดเกี่ยวกับการถือหุ้นและ

การอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ	 โดยมีแนวทางการพิจารณาคือ	

ให้แสดงหลักฐานการได้รับอนุญาตจากกฎหมายเฉพาะ	ทั้งนี้	 เพื่อให้คำาขอ

อนุญาตประกอบธุรกิจมีความชัดเจนและได้รับการพิจารณาโดยเร็ว	 ซ่ึงจะ

เป็นประโยชน์สำาหรับคนต่างด้าวที่ขออนุญาตประกอบธุรกิจ

แนวท�งพิจ�รณ�
ก�รค้�ปลีกสินค้�ที่มีเทคโนโลยีเฉพ�ะ

แนวท�งพิจ�รณ�
ธุรกิจที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะกำ�กับ
ที่ไม่มีข้อกำ�หนดเกี่ยวกับก�รถือหุ้น
ของคนต่�งด้�ว

แนวท�งพิจ�รณ�
ก�รค้�ปลีกสินค้�ทั่วไป	ที่ไม่มีเทคโนโลยี
เฉพ�ะ

แนวท�งพิจ�รณ�
ธุรกิจที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะกำ�กับ
ที่มีข้อกำ�หนดเกี่ยวกับก�รถือหุ้น
ของคนต่�งด้�ว

1.	 เป็นการค้าปลีกสินค้าที่จำา เป็นต้องใช้ 	
หรือเป็นวัตถุดิบสำาหรับอุตสาหกรรม 
ที่เกี่ยวเนื่อง

2.	 เป็นการค้าปลีกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เพื่อ 
การอุตสาหกรรมต่างๆ	 ซึ่งมีเทคโนโลยี
เฉพาะ	หรือมีความซับซ้อน

1.	 กฎหมายเฉพาะไม่มีข้อกำาหนดเกี่ยวกับการ
ถือหุ้นของคนต่างด้าว	 และการอนุญาตให้
คนต่างด้าวประกอบธุรกิจไว้เป็นการเฉพาะ

2.	 ไมต้่องแสดงหลกัฐานการไดร้บัอนญุาตจาก
กฎหมายเฉพาะ

1.	 เป็นการค้าปลีกสินค้าที่จำาเป็นต้องใช้เป็น
ส่วนประกอบการให้บริการ	เพื่อให้สามารถ
ดำาเนินกระบวนการได้อย่างครบถ้วน

2.	 เป็นการค้าปลีกโดยระบุประเภทสินค้า	และ
ชื่อลูกค้าชัดเจน

1.	 กฎหมายเฉพาะมีข้อกำาหนดเกี่ยวกับการ 
ถือหุ้นของคนต่างด้าว	 และการอนุญาตให้
คนต่างด้าวประกอบธุรกิจไว้เป็นการเฉพาะ

2.	 ให้แสดงหลักฐานการได้รับอนุญาตจาก
กฎหมายเฉพาะ

แนวทาง
พิจารณาธุรกิจ
ที่มีกฎหมาย
เฉพาะกำากับ 
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ในปี	พ.ศ.	2558	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลให้อาเซียน

เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน	 ทั้งในด้านการเปิดตลาดสินค้าการเปิด

ตลาดบริการและการลงทุน	 ซึ่งธุรกิจบริการเป็นสำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ	

(International	 Headquarters	 :	 IHQ)	 และธุรกิจบริการเป็นบริษัทการค้า

ระหว่างประเทศ	(International	Trading	Centers	:	ITC)	เป็นประเภทธุรกิจ 

ใหม่เพ่ือส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าและ 

การลงทุนของภูมิภาค

ธุรกิจบริก�ร	 IHQ	 หมายถึง	 บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย	 เพื่อประกอบกิจการให้บริการตามท่ี 

กำาหนดให้แก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขาของตน	 ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ	 และรวมถึง 

การประกอบกิจการในลักษณะเป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศด้วย	ทั้งนี้	ขอบข่�ยก�รให้บริก�ร	คือ	การให้
บริการด้านการบริหาร	หรือด้านเทคนิคให้บริการสนับสนุน	หรือการบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขา	และ

บริการในลักษณะประกอบกิจการเป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศด้วย

ธุรกิจบริก�ร	 ITC	 หมายถึง	 บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย	 เพื่อประกอบกิจการจัดซ้ือและ 
ขายสินค้า	 วัตถุดิบและชิ้นส่วน	 หรือให้บริการเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศแก่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย 

ต่างประเทศ	 ทั้งนี้	ขอบข่�ยก�รให้บริก�ร	 คือ	 การจัดซื้อของขายสินค้า	 วัตถุดิบ	 และชิ้นส่วน	 รวมถึงการให้
บริการท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ	 เช่น	 การเก็บรักษาสินค้าระหว่างรอการส่งมอบ	 การจัดทำาหีบห่อ 

และบรรจุภัณฑ์	การให้คำาปรึกษาแนะนำาและบริการด้านเทคนิคและฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้า	เป็นต้น	

โดยท่ีธุรกิจบริก�ร	 IHQ	 และธุรกิจบริก�ร	 ITC	 เป็นธุรกิจในบัญชีส�ม	 (21)	 ท้ายพระราช
บัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	 2542	 ดังนั้น	 การพิจารณาคำาขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ	

ของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจะคำานึงถึงผลดีผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศตามมาตรา	5	 เช่น	การถ่ายทอดเทคโนโลยี	การวิจัยและพัฒนา	การจ้างงาน	การคุ้มครองผู้บริโภค	

การพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม	 เป็นต้น	 ซึ่งการพิจารณาจะดำาเนินการโดยเร็วให้แล้วเสร็จภายใน	 30	 วัน 

อันเป็นการอำานวยความสะดวกแก่ธุรกิจใหม่เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลาง

การค้าและการลงทุนของภูมิภาค	 อันสอดรับกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ

ในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ทั้งนี้	 ธุรกิจ	 IHQ	และธุรกิจ	 ITC	 เป็นธุรกิจที่สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุนให้การส่งเสริมการลงทุนด้านสิทธิประโยชน์ทั้งด้านภาษีและมิใช่ภาษีอีกด้วย •

แนวทาง
ระยะเวลา
พิจารณาธุรกิจ
บริการ
IHQ และ ITC
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 เป็นเครื่องมือในการกำากับดูแล	

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย	 โดยมีกลไก	คือ	ประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	

ที่คนต่างด้าวสามารถขออนุญาตประกอบธุรกิจได้	ดังนี้

บทที่ 2
การอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

 ธุรกิจเก่ียวกับอาชีพพ้ืนฐานและความเป็นอยู่ของคนไทย  
เช่น การท�านา ท�าไร่ ท�าสวน การเล้ียงสัตว์การท�าป่าไม้  
การท�าหรือหล่อพระพุทธรูปและการท�าบาตร การสกัด
สมุนไพรไทย การค้าที่ดิน

 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจด้วยเหตุผลพิเศษ

 ธุรกิจเกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ หรือ 
มีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี หัตถกรรม
พื้นบ้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การผลิต 
การจ�าหน่ายและการซ่อม บ�ารุงอาวุธปืน การผลิตเคร่ือง
ดนตรีไทย การท�าเหมือง การท�านาเกลือ

 คนต่างด้าวต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี

 ธุรกิจที่คนไทยยังไม่พร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการ
กับคนต่างด้าว เช่น การท�ากิจการบริการทางวิศวกรรม  
การท�ากิจการโรงแรม การท�ากิจการโฆษณา 

 คนต่างด้าวต้องได้รับการอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการ 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บัญชี	1

บัญชี	2

บัญชี	3

1. การขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
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คนต่างด้าวมีช่องทางในการขออนุญาตประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	ดังนี้

การยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
ตามมาตรา 17 ส�าหรับธุรกิจบัญชีสอง และบัญชีสาม

การยื่นขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของ 
คนต่างด้าวตามมาตรา 12 ส�าหรับธุรกิจที่ได้รับการ 
ส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
การลงทุน หรือตามกฎหมายว ่ าด ้วยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การยื่นขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของ 
คนต่างด้าวตามมาตรา 11 ส�าหรับธุรกิจท่ีอยู่ภายใต ้
สนธิ สัญญา หรือความตกลงระหว ่างประ เทศท่ี
ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีพันธกรณี เช่น

 สนธิสัญญาทางไมตรแีละความสัมพันธ์ทางเศรษฐกจิ
ระหว่าง ไทย-สหรัฐอเมริกา (Treaty of Amity)

 ความตกลงทางการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA)

 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ไทย - ญี่ปุ่น (JTEPA)

 ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน (AFAS)

 ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA)

ใบอนุญ�ต	
ก�รประกอบธุรกิจ	
ของคนต่�งด้�ว

หนังสือรับรอง
ก�รประกอบธุรกิจ
ของคนต่�งด้�ว	
กรณีได้รับ
ก�รส่งเสริม
ก�รลงทุน

หนังสือรับรอง	
ก�รประกอบธุรกิจ
ของคนต่�งด้�ว	
กรณีได้รับสิทธิต�ม
สนธิสัญญ�หรือ
คว�มตกลงระหว่�ง
ประเทศ
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2. สถิติการอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในปี พ.ศ. 2558

ภาพรวมการอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2558

2.1 ภาพรวมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง

ในปี	พ.ศ.	2558	ปรากฎว่ามีคนต่างด้าวได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ	จำานวน	832	ราย	จำาแนกเป็น	 

1)	 ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 404	 ราย	 2)	 หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	

กรณีได้รับการส่งเสริมการลงทุน	319	 ราย	และ	3)	หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	กรณีได้รับ

สิทธิตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ	109	ราย

2.2 การอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 17

ในปี	พ.ศ.	2558	มีการยื่นคำาขอจำานวน	423	ราย	ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ	404	ราย	มีมูลค่า

เงินลงทุนท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจจำานวน	 16,088	 ล้านบาท	 และไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ	 18	 ราย	 

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี	 พ.ศ.	 2557	 พบว่าคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตมีจำานวนลดลงร้อยละ	 7	 ในขณะที่มูลค่า 

เงินลงทุนลดลง	 48,350	 ล้านบาท	 เนื่องจากในปี	 2557	 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และ

ธุรกิจบริการทางการเงินอื่น	เช่น	บัตรเครดิต	ให้สินเชื่อส่วนบุคคล	ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูง

ใบอนุญ�ต
ก�รประกอบธุรกิจ
ของคนต่�งด้�ว
(ม�ตร�	17)

เปรียบเทียบ
ปี	2557

เปรียบเทียบ
ปี	2557

เปรียบเทียบ
ปี	2557

หนังสือรับรอง
ก�รประกอบธุรกิจของ
คนต่�งด้�ว	กรณีได้รับ
ก�รส่งเสริมก�รลงทุน
(ม�ตร�	12)

404	ร�ย
49%

319	ร�ย
38%

109	ร�ย
13%

ปี	2558
อนุญ�ตทั้งหมด	832	ร�ย

+14%

-8%

-7%

หนังสือรับรอง
ก�รประกอบธุรกิจของคน
ต่�งด้�ว	กรณีได้รับสิทธิต�ม
สนธิสัญญ�หรือคว�มตกลง
ระหว่�งประเทศ	(ม�ตร�	11)
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กราฟแสดงการอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 17 ปี พ.ศ. 2543-2558
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ภาพรวมการอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2558

2.2.1 ประเภทธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาตตามมาตรา 17

ในปี	พ.ศ.	2558	ธรุกจิทีค่นต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ประกอบธรุกิจตามบญัชีท้ายพระราชบญัญตัฯิ	ได้แก่	

1)	บริการให้แก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม	111	ราย	2)	การทำาธุรกิจบริการอื่น	(เช่น	บริการจัดหา	ติดตั้งเครื่องจักร

และอุปกรณ์	บริการให้เช่า	สำารวจขุดเจาะปิโตรเลียม)	110	ราย	3)	การทำาธุรกิจบริการเป็นสำานักงานผู้แทนและ

สำานักงานภูมิภาค	100	ราย	4)	นายหน้าตัวแทน	ค้าปลีก	และค้าส่ง	59	ราย	และ	5)	ก่อสร้าง	บริการทางวิศวกรรม	

และเป็นที่ปรึกษาโครงการให้แก่ภาครัฐ	24	ราย

ก�รทำ�กิจก�รบริก�รท�งวิศวกรรม
บัญชีสาม (9)
ธุรกิจบริก�รเป็นท่ีปรึกษ�โครงก�ร
ให้กับภ�ครัฐ/รัฐวิส�หกิจ
บัญชีสาม (21)

24	ร�ย

6%

59	ร�ย

15%

ก�รทำ�กิจก�รน�ยหน้� บัญชีสาม (11)
ก�รค้�ปลีก บัญชีสาม (14)
ก�รค้�ส่ง บัญชีสาม (15)

ก�รทำ�ธุรกิจบริก�รเป็นสำ�นักง�นผู้แทน/ภูมิภ�ค
บัญชีสาม (21)

ก�รทำ�ธุรกิจบริก�รอื่น บัญชีสาม (21)

บริก�รให้แก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม	บัญชีสาม (21)

25%

18%

15%

9%

6%

26%

ให้กู้ยืมเงิน

ให้คำาปรึกษาแนะนำา/
บริหารจัดการ

บริการทางบัญชี/
กฎหมาย

บริการทางการเงิน
(รับค�้ำประกันหนี้/

แฟ็กเตอริ่ง)
ให้เช่า
(ที่ดิน/
อำคำร)

อื่นๆ

24%

15%

15%
10%

9%

27%

จัดหา ติดตั้ง
เครื่องจักร 
และอุปกรณ์

ซ่อมแซม
บำารุงรักษา 

(เครื่องจักร/
เครื่องมือ)

สำารวจขุดเจาะปิโตรเลียม

ให้คำาปรึกษา
แนะนำา

อื่นๆ

ให้เช่า
(ที่ดิน/
พื้นที่อำคำร
แก่ บ.คู่ค้ำ)

100	ร�ย

25%

110	ร�ย

27%

111	ร�ย

27%
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ให้เช่า
(ที่ดิน/
พื้นที่อำคำร
แก่ บ.คู่ค้ำ)

2.2.2 อันดับของคนต่างด้าวจากประเทศที่เข้ามาลงทุนมากที่สุด ตามมาตรา 17

ในปี	พ.ศ.	2558	ประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	มากที่สุด	3	อันดับแรก	ได้แก่	ญี่ปุ่น	(ร้อยละ	40)	สิงคโปร์	(ร้อยละ	15)	และจีน	(ร้อยละ	8)	

ทั้งนี้	ในปี	พ.ศ.	2558	คนต่างด้าวสัญชาติญี่ปุ่นมีการลงทุนที่มีมูลค่าสูงที่สุด	จำานวน	8,481	ล้านบาท	รองลงมา 

คือฝรั่งเศส	 1,352	 ล้านบาท	 และจีน	 1,175	 ล้านบาท	 ตามลำาดับ	 สำาหรับการอนุญาตในช่วงระยะเวลา	 16	 ปี	 

(ปี	พ.ศ.	2543	-	2558)	คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยมากที่สุด	3	อันดับ	ได้แก่	ญี่ปุ่น	

(ร้อยละ	40)	สิงคโปร์	(ร้อยละ	15)	และฮ่องกง	(ร้อยละ	5)	ตามลำาดับ

ประเทศที่เข้ามาลงทุนมากที่สุด 5 อันดับ ปี พ.ศ. 2558

เนเธอร์แลนด์
16	ร�ย
598	ล้�นบ�ท

ฮ่องกง
24	ร�ย
1,139	ล้�นบ�ท

จีน
34	ร�ย
1,518	ล้�นบ�ท

สิงคโปร์
59	ร�ย
621	ล้�นบ�ท

ญี่ปุ่น
161	ร�ย
8,481	ล้�นบ�ท

3	อันดับแรกของปี	พ.ศ.	2557

48%	206	ร�ย	 50,386	ล้�นบ�ท

17%	 73	ร�ย	 4,033	ล้�นบ�ท

6%	 26	ร�ย	 630	ล้�นบ�ท

4%

6%

8%

15%

40%
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ปี
0

2.3 การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 12

ในปี	 พ.ศ.	 2558	 มีคนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา	 12	

อันเป็นกรณีที่คนต่างด้าวได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน	จำานวน	319	ราย

กราฟแสดงการอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 17 ปี พ.ศ. 2543-2558

319	ร�ย
ออกหนังสือรับรองปี	2558

-8	%
ลดลงจ�กปี	2557

92
74 65 72

87
125

171 155
173

236
253

284
304

346

319

29

2.3.1 ประเภทธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองตามมาตรา 12

ในปี	 พ.ศ.	 2558	 ประเภทธุรกิจท่ีคนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามบัญชีท้าย 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 ซึ่งเป็นธุรกิจตามบัญชีสาม	 คือ	 1)	 การทำาธุรกิจ

บริการอื่น	(เช่น	รับจ้างผลิตแม่พิมพ์	บริการด้านคอมพิวเตอร์)	202	ราย	2)	ค้าปลีกและค้าส่ง	74	ราย	3)	บริการ

ทางวิศวกรรม	42	ราย	และ	4)	ธุรกิจตามบัญชีสอง	ได้แก่	การผลิตเครื่องทอง	จำานวน	1	ราย

ประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
ที่คนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองตามมาตรา 12 ปี พ.ศ. 2558

ธุรกิจอ่ืน
ก�รผลิตเคร่ืองทอง	

บัญชีสอง หมวดสอง (5)

ก�รทำ�กิจก�รบริก�รท�งวิศวกรรม
บัญชีสาม (9)

ก�รค้�ปลีก บัญชีสาม (14)
ก�รค้�ส่ง บัญชีสาม (15)

ก�รทำ�ธุรกิจบริก�รอื่น บัญชีสาม (21)

1	ร�ย

1%

42	ร�ย

13%

74	ร�ย

23%

202	ร�ย

63%
24%

16%

4%
16%

36%

บริการด้านคอมพิวเตอร์
(ออกแบบ/พัฒนำซอฟแวร์)

รับจ้างบริหารระบบธุรกิจ

ให้คำาปรึกษาแนะนำา
(ด้ำนกำรประกอบธุรกิจ)

รับจ้างผลิต 
(แม่พิมพ์/ชิ้นส่วนยำนยนต์)

อื่นๆ

บริการให้แก่
บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม
(ROH/ IHQ/ITC/
ก�ำกับดูแลหรือให้บริกำร
แก่บริษัทในเครือ)

3%
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2.3.2 อันดับของคนต่างด้าวจากประเทศที่เข้ามาลงทุนมากที่สุด ตามมาตรา 12

ในปี	 พ.ศ.	 2558	 ประเทศที่ได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 กรณีได้รับ 

การส่งเสริมการลงทุนตามมาตรา	12	มากที่สุด	3	อันดับ	ได้แก่	ญี่ปุ่น	 (ร้อยละ	44)	สิงคโปร์	 (ร้อยละ	12)	และ

ฝรั่งเศส	 (ร้อยละ	 3)	 ทั้งน้ี	 ในช่วงระยะเวลา	 16	 ปี	 (ปี	 พ.ศ.	 2543	 -	 2558)	 คนต่างด้าวที่ได้รับหนังสือรับรอง 

การประกอบธุรกิจในประเทศไทยมากที่สุด	3	อันดับ	ได้แก่	ญี่ปุ่น	(ร้อยละ	54)	สิงคโปร์	(ร้อยละ	10)	และเยอรมนี	

(ร้อยละ	4)	ตามลำาดับ

ประเทศที่เข้ามาลงทุนมากที่สุด 5 อันดับ ปี พ.ศ. 2558

ญี่ปุ่น
140	ร�ย

สิงคโปร์
38	ร�ย

ฝรั่งเศส
10	ร�ย

ฮ่องกง
10	ร�ย

สหรัฐอเมริก�
8	ร�ย

3	อันดับแรกของปี	พ.ศ.	2557

58%	 191	ร�ย	

12%	 41	ร�ย	

6%	 22	ร�ย	

3%

2%

3%

12%

44%

2.4 การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 11

	ในปี	พ.ศ.	2558	มีคนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามสนธิสัญญา 

ทางไมตรแีละสมัพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกบัสหรฐัอเมรกิา	ความตกลงทางการค้าเสรไีทย-ออสเตรเลยี	(TAFTA)	 

และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น	(JTEPA)	ตามมาตรา	11	จำานวนรวมทั้งสิ้น	109	ราย	เป็นการใช้สิทธิ

ตามสนธสิญัญาทางไมตรแีละสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิระหว่างไทยกบัสหรฐัอเมรกิาจำานวน108	ราย	และความตกลง

หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น	(JTEPA)	จำานวน	1	ราย	โดยไม่มีคนต่างด้าวมาใช้สิทธิตามความตกลงทางการค้าเสรี

ไทย-ออสเตรเลีย	(TAFTA)	แต่อย่างใด
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+36	%
เพิ่มขึ้นจ�กปี	2557

ราย

กราฟแสดงการอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 17 ปี พ.ศ. 2543-2558

109	ร�ย
ออกหนังสือรับรองปี	2558

77
51

60

124
104

156
127

98 91 95
110

82 87 80

109

44

บริการด้านการตลาด/
ส่งเสริมการขาย

บริการด้านคอมพิวเตอร์
(พัฒนำโปรแกรม/
ออกแบบเว็บไซต์)

บริการให้แก่
บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม
(ให้กู้ยืมเงิน/บริกำรด้ำนกำรตลำด)

ให้คำาปรึกษาแนะนำา/
บริหารจัดการ

อื่นๆ

2.4.1 ประเภทธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองตามมาตรา 11

ในปี	 พ.ศ.	 2558	 ประเภทธุรกิจท่ีคนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามบัญชีท้าย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	 โดยเป็นธุรกิจตามบัญชีสาม	คือ	1)	การทำาธุรกิจ

บริการอื่น	 (เช่น	บริการให้คำาปรึกษาแนะนำา	 ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์)	 60	 ราย	 2)	 นายหน้า

ตัวแทน	การค้าปลีก	และการค้าส่ง	37	ราย		3)	การก่อสร้าง	4	ราย	และ	4)	ธุรกิจอื่น	8	ราย	ได้แก่	การขายอาหาร

และเครื่องดื่ม	(บัญชีสาม (19))	และการทำากิจการโฆษณา (บัญชีสาม (16))

ประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
ที่คนต่างด้าวได้หนังสือรับรองตามมาตรา 11 ปี พ.ศ. 2558 

ก�รก่อสร้�ง บัญชีสาม (10)

น�ยหน้�ตัวแทน บัญชีสาม (11)
ก�รค้�ปลีก บัญชีสาม (14)
ก�รค้�ส่ง บัญชีสาม (15)

ก�รทำ�ธุรกิจบริก�รอื่น บัญชีสาม (21)

13%

8%

8%

5%

28%

37%

บริการทางวิชาชีพ
(บัญชี/กฎหมำย)

4	ร�ย

4%

8	ร�ย

7%

37	ร�ย

34%

60	ร�ย

55%

ธุรกิจอ่ืน
ก�รข�ยอ�ห�รและเคร่ืองด่ืม บัญชีสาม (19)
ก�รทำ�กิจก�รโฆษณ� บัญชีสาม (16)
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99%

2.4.2 อันดับของคนต่างด้าวจากประเทศที่เข้ามาลงทุนมากที่สุด ตามมาตรา 11

ในปี	 พ.ศ.	 2558	 ประเทศที่ได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 กรณีได้รับสิทธิ

ตามสนธิสัญญาทางไมตรีและสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา	 (Treaty	of	Amity)	ความตกลง

ทางการค้าเสรไีทย-ออสเตรเลยี	(TAFTA)	และความตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกจิไทย-ญีปุ่น่	(JTEPA)	ตามมาตรา	11	ได้แก่	

สหรัฐอเมริกา	(ร้อยละ	99)	และ	ญี่ปุ่น	(ร้อยละ	1)	ทั้งนี้	ในช่วงระยะเวลา	16	ปี	(ปี	พ.ศ.	2543	-	2558)	มีการใช้

สทิธติามพนัธกรณแีละความตกลงระหว่างประเทศ	อนัได้แก่	สนธิสญัญาทางไมตรแีละสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง

ไทยกบัสหรฐัอเมรกิา	โดยคนต่างด้าวสหรัฐอเมริกาในสัดส่วนร้อยละ	99.8		ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลยี	

โดยคนต่างด้าวออสเตรเลียในสัดส่วนร้อยละ	0.1	และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น	ซึ่งเป็นคนต่างด้าว

ญี่ปุ่นในสัดส่วนร้อยละ	0.1

ประเทศที่เข้ามาลงทุนมากที่สุด ปี พ.ศ. 2558

การอนุญาตและออกหนังสือรับรองให้ประเทศสมาชิกอาเซียนประกอบธุรกิจในปี พ.ศ. 2558

ญี่ปุ่น
1	ร�ย

ก�รออกหนังสือรับรอง	ม.1
ของปี	พ.ศ.	25571%

สหรัฐอเมริก�
108	ร�ย

สหรัฐอเมริก�
80	ร�ย

2.5 การอนุญาตและการออกหนังสือรับรองให้ประเทศสมาชิกอาเซียน
 ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

ในปี	 พ.ศ.	 2558	 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับใบอนุญาตและหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าวทั้งสิ้น	116	ราย	จำาแนกเป็นการได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามมาตรา	17	จำานวน	74	ราย	

(ร้อยละ	64)	และได้รบัหนงัสอืรบัรองตามทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิการลงทนุตามมาตรา	12		จำานวน	42	ราย	(ร้อยละ	36)	

*	ทั้งนี้	ในปี	2558	ไม่มีประเทศสมาชิกอาเซียนยื่นขอรับหนังสือรับรองตามพันธกรณีหรือความตกลงระหว่างประเทศ	ตามมาตรา	11

64% 36%

ใบอนุญ�ต	ม.17

•	จำ�นวน	74	ร�ย
•	คิดเป็น	18%	
	 ของจำ�นวน
	 ใบอนุญ�ตทั้งหมด

หนังสือรับรอง	ม.12

•	จำ�นวน	42	ร�ย
•	คิดเป็น	13%	
	 ของจำ�นวนหนังสือ
	 รับรองทั้งหมด

ar DBD �������� 2558 D5.indd   23 12/24/15   2:23 PM



รายงานประจำาปี พ.ศ. 255824

2.5.1 การอนุญาตให้ประเทศสมาชิกอาเซียนประกอบธุรกิจตามมาตรา 17

ในปี	พ.ศ.	2558	ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ	จำานวน	74	ราย	ลดลงจาก

ปีก่อน	จำานวน	8	ราย	(ร้อยละ	10)	โดยประเทศที่เข้ามาลงทุนมากที่สุด	3	อันดับแรก	ได้แก่	สิงคโปร์	(ร้อยละ	80)	

มาเลเซีย	(ร้อยละ	18)	อินโดนีเซียและเมียนมาร์	(ร้อยละ	1)	ทั้งนี้	ในช่วงระยะเวลา	16	ปี	(ปี	พ.ศ.	2543	-	2558)	

คนต่างด้าวสัญชาติอาเซียนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วจำานวน	768	ราย	ประเทศที่เข้ามา

ลงทุน	3	อันดับแรก	ได้แก่	สิงคโปร์	(ร้อยละ	84)	มาเลเซีย	(ร้อยละ	12)	และอินโดนีเซีย	(ร้อยละ	2)	ตามลำาดับ

ประเภทธุรกิจที่ได้รับอนุญาต	 ได้แก่	 1)	 ธุรกิจบริการอื่น	 (เช่น	บริการให้แก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม	

ให้เช่าพื้นที่อาคารและเครื่องจักร	 )	 จำานวน	43	 ราย	2)	 สำานักงานผู้แทน	จำานวน	19	 ราย	3)	นายหน้าตัวแทน	 

ค้าปลีก	และค้าส่ง	จำานวน	10	ราย	และ	4)	ก่อสร้าง	บริการทางวิศวกรรม	และเป็นที่ปรึกษาโครงการให้แก่ภาครัฐ	 

จำานวน	2	ราย

ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้ามาลงทุนตามมาตรา 17 ปี พ.ศ. 2558

สิงคโปร์
59	ร�ย

ม�เลเซีย
13	ร�ย

อินโดนีเซีย
1	ร�ย

เมียนม�ร์
1	ร�ย

1% 1%

18%

80%

•	อนุญ�ตทั้งหมด	จำ�นวน	74	ร�ย
	 (18%	ของจำ�นวนใบอนุญ�ตทั้งหมด)

•	อันดับประเทศสม�ชิกอ�เซียนที่ได้รับอนุญ�ต

เวียดน�ม	 -	ร�ย	 (0%)

ฟิลิปปินส์	 -	ร�ย	 (0%)

ล�ว	 -	ร�ย	 (0%)

กัมพูช�	 -	ร�ย	 (0%)

บรูไน	 -	ร�ย	 (0%)

นายหน้าตัวแทน/ค้าปลีก/ค้าส่ง

10	ร�ย

ก่อสร้าง/บริการทางวิศวกรรม/
เป็นที่ปรึกษาโครงการให้แก่ภาครัฐ

2	ร�ย

 บริการอื่น
(เช่น บริการให้แก่บ.ในเครือ

และในกลุ่ม/ให้เช่าพื้นที่อาคาร)

43	ร�ย

สำานักงานผู้แทน 

19	ร�ย	

ประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับอนุญาต ปี พ.ศ. 2558

3%

13%

26%

58%
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2.5.2 การออกหนังสือรับรองให้ประเทศสมาชิกอาเซียนประกอบธุรกิจตามมาตรา 12

ในปี	พ.ศ.	2558	ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับหนังสือรับรองให้ประกอบธุรกิจตามที่ได้รับการส่งเสริม 

การลงทุนจำานวน	 42	 ราย	 ลดลงจากปีก่อนจำานวน	 7	 ราย	 (คิดเป็นร้อยละ	 14)	 โดยประเทศที่เข้ามาลงทุน 

มากทีสุ่ด	ได้แก่	สงิคโปร์	(ร้อยละ	90)	และมาเลเซยี	(ร้อยละ	10)	ทัง้นี	้ในช่วงระยะเวลา	16	ปี	(ปี	พ.ศ.	2543	–	2558)	

คนต่างด้าวสัญชาติอาเซียนได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจแล้วจำานวน	 349	 ราย	 ประเทศที่เข้ามาลงทุน	 

3	อันดับแรก	ได้แก่	สิงคโปร์	(ร้อยละ	85)	มาเลเซีย	(ร้อยละ	14)	และอินโดนีเซีย	(ร้อยละ	1)	ตามลำาดับ

สิงคโปร์
38	ร�ย

ม�เลเซีย
4	ร�ย

10%

90%

•	ได้รับหนังสือรับรองทั้งหมด	จำ�นวน	42	ร�ย
	 (14%	ของจำ�นวนหนังสือรับรองทั้งหมด)

•	อันดับประเทศสม�ชิกอ�เซียนท่ีได้รับหนังสือรับรอง อินโดนีเซีย	 -	ร�ย	 (0%)

เวียดน�ม	 -	ร�ย	 (0%)

ฟิลิปปินส์	 -	ร�ย	 (0%)

ล�ว	 -	ร�ย	 (0%)

กัมพูช�	 -	ร�ย	 (0%)

บรูไน	 -	ร�ย	 (0%)

พม่�	 -	ร�ย	 (0%)

ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้ามาลงทุนตามมาตรา 12 ปี พ.ศ. 2558

ประเภทธุรกิจที่ได้รับหนังสือรับรองตามที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	 ได้แก่	 1)	 ธุรกิจบริการอื่น	 (เช่น	

บริการรับจ้างผลิตสินค้า	สำานักงานปฏิบัติการภูมิภาค)	จำานวน	29	ราย	2)	บริการทางวิศวกรรม	จำานวน	6	ราย	

และ	3)	ค้าส่ง	จำานวน	7	ราย

ค้าส่ง

7	ร�ย

 บริการอื่น
(เช่น รับจ้างผลิตสินค้า/
สนง.ปฏิบัติการภูมิภาค)

29	ร�ย

บริการทางวิศวกรรม	

6	ร�ย

ประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้หนังสือรับรองตามมาตรา 12 ปี พ.ศ. 2558

17%

69%

14%
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3. การอนุญาตและออกหนังสือรับรองให้คนต่างด้าว
 ประกอบธุรกิจบริการ IHQ และธุรกิจบริการ ITC

	 ตั้งแต่เดือนมกราคม	 -	 พฤศจิกายน	 2558	 ปรากฏว่าคนต่างด้าวได้รับการส่งเสริมการลงทุน	 

จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 สำาหรับธุรกิจบริการเป็นสำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ	 (International	

Headquarters	:	IHQ)	และธุรกิจบริการเป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศ	(International	Trading	Centers	:	ITC)	

จำานวน	 138	 ราย	 ซึ่งได้ดำาเนินการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแล้ว	 จำานวน	 48	 ราย	 

(ร้อยละ	35)	โดยเป็นธุรกิจบริการ	IHQ	จำานวน	10	ราย	และธุรกิจบริการ	ITC	จำานวน	38	ราย	ทั้งนี้ยังมีธุรกิจบริการ	

IHQ	 และธุรกิจบริการ	 ITC	 ที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนแล้วแต่ยังไม่ได้ย่ืนขอหนังสือรับรอง	 จำานวน	 59	 ราย	 

(ร้อยละ	41)	และ	ยังไม่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนอีกจำานวน	31	ราย	(ร้อยละ	21)

IHQ & ITC
ยังไม่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน
ยังไม่ดำาเนินการขอหนังสือรับรอง

31	ร�ย

IHQ & ITC
ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนแล้ว
ยังไม่ดำาเนินการขอหนังสือรับรอง

59	ร�ย

IHQ 
ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนแล้ว

และได้รับหนังสือรับรองแล้ว 

10	ร�ย

ITC 
ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนแล้ว

และได้รับหนังสือรับรองแล้ว 

38	ร�ย

กราฟแสดงการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 12
กรณีธุรกิจ IHQ และ ธุรกิจ ITC

กราฟแสดงการส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
กรณีธุรกิจ IHQ และ ธุรกิจ ITC

ITC
117	ร�ย

85%

IHQ
21	ร�ย

15%

3	อันดับแรกของ	ITC 3	อันดับแรกของ	IHQ

58%	 68	ร�ย	

8%	 10	ร�ย	

5%	 6		ร�ย	

19%	 4	ร�ย	

10%	 2	ร�ย	

10%	 2	ร�ย	

22%

43%

7%

28%
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การกำากับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทยเพ่ือให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัต ิ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	ได้มีการติดตามตรวจสอบ	3	ประเด็น	ได้แก่	1)	การประกอบธุรกิจ

ตามทีไ่ด้รบัอนญุาต	2)	การดำาเนนิการตามแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี	3)	การนำาส่งทนุข้ันตำา่เข้ามาในประเทศไทย

ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำาหนด

คนต่างด้าวทีไ่ด้รบัอนญุาตให้ประกอบธรุกิจต้องดำาเนินการตามกฎหมายและเง่ือนไขทีก่ำาหนด	3	กรณ	ีคอื

บทที่ 3
ธรรมาภิบาลกับธุรกิจของคนต่างด้าว

1. การติดตามและตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต

1.1 การประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตและภายใต้เงื่อนไขตามที่กำาหนด
โดยติดตามตรวจสอบธุรกิจทุกรายที่ประกอบธุรกิจครบ	1	ปี	ซึ่งมีประเด็นที่ตรวจสอบดังนี้
๏ ประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่
๏ ต้องมีทุนขั้นตำ่าตามจำานวนที่กำาหนด
๏ อัตราส่วนทุนต่อเงินกู้ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตต้องไม่เกิน	7	เท่าของเงินทุน
๏ ผูร้บัผดิชอบในการประกอบธรุกจิทีไ่ด้รบัอนญุาตต้องมีภมูลิำาเนาอยูใ่นราชอาณาจกัรไทยอย่างน้อย	1	คน

1.2 การดำาเนินตามแผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ซึ่งจะติดตามตรวจสอบการดำาเนินการตามแผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีของธุรกิจต่างด้าวทุกราย 

ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจครบ	 1	 ปี	 โดยเจ้าหน้าที่อาศัยอำานาจตามมาตรา	 30	 แห่งพระราชบัญญัติ 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	มีหนังสือเรียกให้ส่งเอกสารการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใน	30	วัน	 
หากไม่ส่งเอกสารจะมีหนังสือแจ้งให้ชำาระค่าปรับตามมาตรา	40	ซึ่งวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีมี	8	วิธี	คือ

๏ การจัดทำาสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี
๏ การมีส่วนร่วมของบุคลากรไทยในโครงการวิจัยและพัฒนา
๏ การมีส่วนร่วมของบุคลากรไทยในโครงการพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ออกสู่ตลาด
๏ การแต่งตั้งคนไทยปฏิบัติงานในตำาแหน่งแทนคนต่างด้าว
๏ ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้ความรู้และ/หรือการส่งบุคลากรไทยไปเรียนรู้	ณ	ต่างประเทศ
๏ การสนับสนุนด้านการศึกษาและ/หรือวิชาการให้สถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่น
๏ การฝึกอบรม	เช่น	อบรม	สัมมนา	ประชุมเชิงปฏิบัติการ
๏ กิจกรรมอื่นๆ	เช่น	การส่งไปดูงานแสดงสินค้าที่ต่างประเทศ

1
ประกอบธุรกิจตามที่ได้
รับอนุญ�ต และภายใต้
เงื่อนไขที่กำาหนด

2
ดำาเนินการตามแผนงาน 
ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี

3
นำ�ส่งทุนขั้นต่ำ�เข้ามา
ประเทศไทยครบตามจำานวน 
ในระยะเวลาที่กำาหนด
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2. ผลการติดตาม ตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี 2558

2.1 การตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 17

ในปี	พ.ศ.	 2558	มีการตรวจสอบธุรกิจของคนต่างด้าวทั้งหมดจำานวน	777	 ราย	ดังนี้	 1)	ตรวจสอบ 

การประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตและตรวจสอบการดำาเนินการตามแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 จำานวน	 

370	ราย	และ	2)	ตรวจสอบการนำาส่งทุนขั้นตำ่า	จำานวน	407	ราย

2.2 ผลการตรวจสอบ

จากการตรวจสอบปรากฏผลว่า	 มีธุรกิจต่างด้าวไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	 จำานวน	 51	 ราย	 ดังนี	้ 

1)	 ไม่ประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตและไม่ดำาเนินการตามแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่แจ้งไว้	 จำานวน	 

40	ราย	(ร้อยละ	78)	และ	2)	ไม่นำาส่งทุนขั้นตำ่าเข้ามาในประเทศไทยตามจำานวนและระยะเวลาที่กำาหนด	จำานวน	

11	ราย	(ร้อยละ	22)

อนึ่ง	 ในการติดตามและตรวจสอบธุรกิจโดยเฉพาะในเรื่องการดำาเนินการตามแผนงานการถ่ายทอด

เทคโนโลยีที่เสนอไว้	มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ	เช่น	

๏ การส่งผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับเทคนิคการวาง

ท่อขนส่งนำ้ามันใต้ทะเลและความปลอดภัยในการทำางานเกี่ยวกับสารเคมีในการขุดเจาะปิโตรเลียม	

๏ การจดัส่งบคุลากรไทยไปเรยีนรูก้บัผูเ้ชีย่วชาญในต่างประเทศเกีย่วกบัระบบการออกแบบรถยนต์	

ระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟ	และเทคโนโลยีอุปกรณ์สื่อสารและแนวโน้มของธุรกิจสื่อสาร	

๏ การมีส่วนร่วมของบุคลกรไทยในโครงการพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ออกสู่ตลาด	 คือ	

การพัฒนานำ้าหอมปรับอากาศ	Shaldan	Air	Wash	Crystal,	Shaldan	Flower	Basket	(ช่วงเวลาที่

ออกสู่ตลาดคือไตรมาส	2-4	ปี	2015)	

๏ การฝึกอบรมบคุลากรในหน่วยงานเกีย่วกบัการควบคมุการขดุเจาะปิโตรเลยีมและการทำางานบนท่ีสูง	

บนแท่นขุดเจาะ	การทำางานนอกชายฝั่งในภาวะฉุกเฉิน	

๏ การสนบัสนุนด้านการศกึษา	ได้แก่	การมอบทุนการศกึษาให้แก่คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เป็นต้น

1.3 การนำาส่งทุนขั้นตำ่าเข้ามาในประเทศไทย
โดยติดตามตรวจสอบธุรกิจต่างด้าวว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรา	 14	 และกฎกระทรวงเรื่องกำาหนด 

ทุนขั้นตำ่าและระยะเวลาในการนำาหรือส่งทุนขั้นตำ่าเข้ามาในประเทศไทยครบตามเกณฑ์และระยะเวลาที่กำาหนด
หรือไม่	โดยมีระยะเวลาในการนำาส่งทุนขั้นตำ่าดังนี้

๏ ระยะเวลาประกอบธุรกิจไม่ถึง	3	ปี	ต้องนำาส่งทุนขั้นตำ่าตามที่กำาหนดให้ครบภายใน	6	เดือน
๏ ระยะเวลาประกอบธุรกิจตั้งแต่	3	ปีขึ้นไป	ต้องนำาส่งทุนขั้นตำ่าตามที่กำาหนดในแต่ละช่วงเวลา
•	 ภายใน	3	เดือนแรก	 ต้องนำาส่ง	25%
•	 ภายใน	1	ปี	 ต้องนำาส่งอีก	25%
•	 ภายใน	2	ปี	 ต้องนำาส่งอีก	25%
•	 ภายใน	3	ปี	 ต้องนำาส่งให้ครบทั้งหมด	
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370	ร�ย
จำ�นวนร�ย
ที่ตรวจสอบ

407	ร�ย
จำ�นวนร�ย
ที่ตรวจสอบ

ปฏิบัติต�มกฎหม�ย
330	ร�ย
89%

ปฏิบัติต�มกฎหม�ย
396	ร�ย
97%

ไม่ปฏิบัติต�มกฎหม�ย
40	ร�ย
11%

ไม่ปฏิบัติต�มกฎหม�ย
11	ร�ย
3%

ผลการตรวจสอบการประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตและเงื่อนไขที่กำาหนด
และการดำาเนินการตามแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี

หมายเหตุ :	 ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคือ	 ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี	 หรือไม่ยอมให้ข้อเท็จจริง	

หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐาน	ทั้งนี้	มีบทกำาหนดโทษคือ	ปรับไม่เกินห้าพันบาท

ผลการตรวจสอบการนำาส่งทุนขั้นต่ำาเข้ามาในประเทศไทย

ในปี	 พ.ศ.	 2558	 	 มีธุรกิจต่างด้าวไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 22	 ของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 ซึ่งไม่แจ้งเลิกประกอบธุรกิจ	 หรือไม่แจ้งย้ายสำานักงานหรือกสถานที่ประกอบธุรกิจ 

ภายใน	15	วัน	นับแต่วันที่เลิกหรือย้าย	มีจำานวน	52	ราย

3. คนต่างด้าวไม่ปฏิบัติตามมาตรา 22 
 กรณีแจ้งเลิกประกอบธุรกิจหรือแจ้งย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ

26	ร�ย
ใบอนุญ�ต
ประกอบธุรกิจต�ม
ม�ตร�	17	

14	ร�ย
หนังสือรับรองประกอบ
ธุรกิจต�มม�ตร�	12		
(กรณีได้รับก�รส่งเสริม
ก�รลงทุน)

12	ร�ย
หนังสือรับรองประกอบ
ธุรกิจต�มม�ตร�	11	
(กรณีก�รใช้สิทธิต�ม
สนธิสัญญ�)
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ในปี	พ.ศ.	2558	กลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบนอมินี	ได้แก่	นิติบุคคลไทยที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นไม่ถึง 
ร้อยละ	50	จำานวน	6,175	ราย	ซึ่งประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวใน	6	ธุรกิจ	คือ	1)	ธุรกิจท่องเที่ยว	 
2)	ธรุกจิจำาหน่ายอาหารและเครือ่งด่ืม	3)	ธรุกจิซือ้	ขาย	ให้เช่า	อสงัหารมิทรัพย์	4)	ธรุกจินายหน้าค้าอสงัหารมิทรพัย์	
5)	ธุรกิจให้เช่ารถยนต์	และ	6)	ธุรกิจสปา	และตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำาคัญ	เช่น	กรุงเทพมหานคร	
ชลบรุ	ีสุราษฎร์ธานี	ประจวบครีขีนัธ์	เชยีงใหม่	และภเูกต็	ทัง้นี	้ผลการตรวจสอบปรากฏว่า	นติบิคุคล	จำานวน	13	ราย	 
ทีม่คีนไทยให้ความช่วยเหลอื	สนบัสนนุ	หรอืถอืหุ้นแทนคนต่างด้าว(นอมนิ)ี	ซึง่เข้าข่ายเป็นความผดิตามมาตรา	36	 
แห่งพระราชบัญญตักิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	โดยดำาเนนิธรุกจิในกรงุเทพมหานคร	1	ราย	ชลบุรี	 
7	ราย	สุราษฎร์ธาน	ี1	ราย	และภูเก็ต	4	ราย	ซึง่ได้ดำาเนนิการส่งเรือ่งนติบิคุคลทัง้	13	ราย	ให้กรมสอบสวนคดพีเิศษ	 
(DSI)	ดำาเนินการสืบสวนสอบสวนเป็นคดีพิเศษ	เนื่องจากคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวเป็นคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	2547	รวมทั้งแจ้งกรมสรรพากรในฐานะ
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีอากร	เพื่อเป็นข้อมูลดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

สำาหรบัแนวทางการตรวจสอบนอมนิ	ีในปี	พ.ศ.	2559	ยังคงให้ความสำาคญักบัการตรวจสอบในกลุม่ธรุกจิ
ทีเ่ก่ียวข้องกบัการท่องเทีย่ว	6	ธรุกจิ	ต่อเน่ืองจากปี	พ.ศ.	2558	และตรวจสอบเพ่ิมในธรุกจิทีม่ข้ีอร้องเรียนเก่ียวกับ
ปัญหานอมินีอกี	 4	 ธุรกิจ	 ได้แก่	 ธุรกิจขายปลกีผลติภัณฑ์งานฝีมอืและของทีร่ะลกึ	 ธรุกจิขายปลกีทางอนิเตอร์เนต็	 
ธุรกิจขายตรง	 และธุรกิจบริการท่ีสนับสนุนการศึกษา	 และตั้งอยู ่ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเท่ียวสำาคัญ	 
เช่น	กรงุเทพมหานคร	ชลบรุ	ีตราด	กระบี	่สรุาษฎร์ธาน	ีประจวบครีขีนัธ์	เพชรบรีุ	เชยีงใหม่	เชยีงราย	และภเูก็ต

5. การตรวจสอบนอมินี (Nominee)

จีน
17	ร�ย

ญี่ปุ่น
16	ร�ย

สิงคโปร์
12	ร�ย

สหรัฐอเมริก�
11	ร�ย

เนเธอร์แลนด์
6	ร�ย

11%

6%

12%

16%

17%

คนต่างด้าวที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสูงสุด	5	อันดับ	ได้แก่	จีน	(ร้อยละ	17)	ญี่ปุ่น	(ร้อยละ	16)	สิงคโปร์	

(ร้อยละ	12)	สหรัฐอเมริกา	(ร้อยละ	11)	เนเธอร์แลนด์	(ร้อยละ	6)	และประเทศอื่นๆ	(ร้อยละ	38)

4. อันดับของประเทศที่คนต่างด้าวไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

ประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมากที่สุด 5 อันดับ ปี พ.ศ. 2558
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บทที่ 4
การทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

ในปี	 พ.ศ.	 2558	 มีความก้าวหน้าในการทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ 

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 ของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 โดยได้มี 

การเสนอร่างกฎกระทรวง	ซึง่กำาหนดให้ยกเว้นธุรกจิบรกิารทีค่นไทยมคีวามพร้อมทีจ่ะแข่งขนัในการประกอบกจิการ

กับคนต่างด้าวเป็นธุรกิจบริการที่ไม่อยู่ในบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติฯ	ซึ่งคนต่างด้าวไม่ต้องขออนุญาตในการ

ประกอบธุรกิจอีกต่อไป	 ได้แก่	 1)	 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์	 2)	 ธุรกิจบริการเป็นสำานักงานผู้แทนธนาคาร	 3)	 ธุรกิจ

ประกันชีวิต	4)	ธุรกิจประกันวินาศภัย	ทั้งนี้	คณะรัฐมนตรีมีติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว	เมื่อวันที่	

12	พฤษภาคม	2558	ที่ผ่านมา	โดยร่างกฎกระทรวงอยู่ในระหว่างการตรวจพิจารณาของสำานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา

โดยที่	พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	มาตรา	9	วรรคสอง	กำาหนดให้ 

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ

อย่างน้อยครั้งหนึ่งในทุกรอบระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ	 แล้วทำาความเห็นเสนอ

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์	ดงันัน้	คณะกรรมการการฯ	จงึได้มอบหมายให้คณะอนกุรรมการพิจารณาทบทวน

ประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 พิจารณาทบทวน

ประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	 เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพการค้าการลงทุนและ

สถานการณ์	ทางเศรษฐกจิ	และเสนอความเหน็ให้คณะกรรมการการประกอบธรุกิจของคนต่างด้าวพจิารณาต่อไป

คณะกรรมการฯ	มีแนวทางการทบทวนประเภทธุรกิจบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	ดังนี้

1)	ทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	ทั้งบัญชีหนึ่ง	บัญชีสอง	และบัญชีสาม	โดยมี

เป้าหมายในการพิจารณาทบทวน	คือ	(1)	ประเภทธุรกิจใดที่ผู้ประกอบการไทยมีความพร้อมในการแข่งขัน	ดังนั้น	

จงึไม่มคีวามจำาเป็นต้องกำากบัให้คนต่างด้าวต้องมาขออนญุาตประกอบธรุกจิ	(2)	ประเภทธรุกจิใดทีไ่ม่มีผลกระทบ 

ในระดบัท่ีเข้มข้น	ต่อความปลอดภัยหรอืความมัน่คงของประเทศ	หรอืศลิปวฒันธรรม	จารตีประเพณี	และหตัถกรรม

พืน้บ้าน	หรอื	ทรพัยากรธรรมชาตหิรอืสิง่แวดล้อม	ซึง่สามารถเปลีย่นวธิกีารกำากบัจากการกำากบั	ทีม่ใิห้คนต่างด้าว

ประกอบธุรกจิ	มาเป็นการกำากับโดยให้คนต่างด้าวมาขออนุญาตประกอบธรุกิจได้เพือ่ส่งเสริมให้มกีารแข่งขนัในการ

ประกอบธรุกจิในตลาดสนิค้าและบรกิารในประเทศ	ซึง่จะมผีลต่อการจ้างงาน	การถ่ายทอดเทคโนโลย	ีการวจิยัและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและการให้บริการ	อันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

1. ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่
 กำาหนดบริการที่คนต่างด้าวไม่ต้องขออนุญาต

2. แนวทางการทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ 
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2)	 เสนอปรับปรุงการจัดระบบการกำากับประเภทธุรกิจใหม่	 โดยคัดกรองประเภทธุรกิจและกำาหนด	 

ให้ชัดเจนว่าประเภทธุรกิจใดที่จำาเป็นต้องสงวนไว้ในลักษณะ	 Negative	 List	 เน่ืองจากเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับ	 

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	 หรือ	 ความมั่นคงทางวัฒนธรรมของประเทศ	 ซึ่งคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจต้องมา 

ขออนุญาตประกอบธุรกิจ

สำาหรับในปี	 พ.ศ.	 2559	 คณะกรรมการฯเห็นชอบแนวทางการทบทวนประเภทธุรกิจบัญชีท้าย 

พระราชบัญญัติฯ	 ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายฯ	 เนื่องจาก	

เป็นการทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	 สำาหรับประเภทธุรกิจที่ผู ้ประกอบการไทย 

มีความพร้อมในการแข่งขัน	 ซึ่งอาจไม่มีความจำาเป็นต้องกำากับให้คนต่างด้าวต้องมาขออนุญาตประกอบธุรกิจ	 

โดยมีการจำาแนกประเภทธุรกิจทีจะทบทวน	ดังนี้

กลุม่ท่ี	1	ประเภทธรุกจิท่ีมกีฎหมายเฉพาะและหน่วยงานเฉพาะกำากับ	เช่น	ธรุกิจทีเ่ก่ียวเน่ืองหรอืจำาเป็น

ต่อการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์	เป็นต้น	และประเภทธุรกิจที่จำากัดการให้บริการและไม่มีผลกระทบต่อ

ผู้ประกอบการไทย	 เช่น	 ธุรกิจบริการเป็นสำานักงานผู้แทน	 /	 สำานักงานภูมิภาค	 ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาภาครัฐ	

และ	รัฐวิสาหกิจ	เป็นต้น	

กลุ่มที่	 2	 ประเภทธุรกิจที่เปิดเสรีภายใต้ความตกลงอาเซียนและมีกฎหมายเฉพาะกำากับ	 แต่ยังไม่ม ี

ความชัดเจนเรื่องความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย	เช่น	ธุรกิจโรงแรม	ธุรกิจโฆษณา	ธุรกิจก่อสร้าง	

เป็นต้น	 และประเภทธุรกิจภายใต้แผนเปิดเสรีการค้าบริการเพื่อสนับสนุนนโยบายการเป็นชาติแห่งการค้า	 

(Trading	Nation)	เช่น	ธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ต	(Internet	Access	service)	อันเป็นใบอนุญาตธุรกิจโทรคมนาคม

แบบที่	1	เป็นต้น

กลุ่มที่	 3	 คือ	 ประเภทธุรกิจที่ต่างชาติสนใจมาลงทุน	 และเป็นธุรกิจที่มีความอ่อนไหวและสำาคัญต่อ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศ	 เช่น	ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง	ธุรกิจผลิตจำาหน่ายยางพาหนะที่ใช้เป็นการทั่วไปในกิจการ

ทหาร	เป็นต้น

ทั้งนี้	ในการศึกษาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	จะมีการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ 

ความพร้อมของผู้ประกอบการไทยในด้านการตลาด	 ด้านบุคลากร	 ด้านการบริหารจัดการ	 และด้านการเงิน	 

เพื่อบ่งชี้ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย	ประกอบการพิจารณาด้วย
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บทที่ 5
การเปิดเสรีภายใต้ความตกลงอาเซียนกับธุรกิจบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

สถานการณ์การก้าวเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	 ซึง่ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชกิอาเซียน	 
จงึมพีนัธกรณทีีจ่ะต้องปฏิบตัติามเพือ่การก้าวไปสูภ่มูภิาคท่ีเป็นตลาดและฐานการผลติเดยีวกนัทัง้ในด้านการเปิดตลาด
สนิค้า	ตลาดบรกิาร	และการลงทนุ	ทัง้น้ี	พระราชบญัญติัการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	เป็นกฎหมาย
ฉบบัหนึง่ทีม่คีวามเก่ียวข้องกับการปฏบัิตติามพนัธกรณขีองไทยภายใต้ความตกลงว่าด้วยบรกิารของอาเซียน	(ASEAN	
Framework	Agreement	on	Service:	AFAS)	และความตกลงว่าด้วยการลงทนุของอาเซยีน	(ASEAN	Comprehensive	
Investment	 Agreement:	 ACIA)	 ซึง่ความตกลงทัง้สองฉบบัจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชกิอาเซยีนอย่างมาก	
สำาหรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ	การเพ่ิมอตัราการจ้างงานในประเทศ	และการดงึดดูการลงทุนจากต่างประเทศ

ภารกจิตามพระราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว	พ.ศ.	 2542	 คอื	 การรบัรองการใช้สทิธิ
ประโยชน์ภายใต้ความตกลง	กล่าวคอื	ภายใต้ความตกลงว่าด้วยบริการ	“AFAS”	และความตกลงการลงทุนของอาเซียน	
“ACIA”	 ก่อให้เกดิพนัธกรณทีีป่ระเทศไทยต้องปฏบิตัติาม	ซึง่กรณีทีเ่ชือ่มโยงกับพระราชบญัญัตกิารประกอบธรุกจิ
ของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	คอื	นกัธรุกิจหรอืนกัลงทนุสัญชาติอาเซยีน ถอืเป็น “คนต่างด้าวโดยสนธสิญัญาที่
ประเทศไทยมคีวามผกูพนัตามพนัธกรณ”ี ตามมาตรา 10	และสามารถใช้สทิธปิระโยชน์ภายใต้ความตกลง	AFAS	
และ	ความตกลง	ACIA	ด้วยการขอหนงัสอืรับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา	11	ได้อีกช่องทางหนึง่โดยไม่ต้อง
ขออนญุาตประกอบธรุกจิในช่องทางปกต	ิทัง้น้ี	การกำากับการใช้สิทธิภายใต้ความตกลงจะพิจารณา	ดงันี้

1.	 เป็นนักธุรกิจ/นักลงทุน	ของประเทศสมาชิกอาเซียนหรือไม่	
2.	 ประเภทธรุกจิทีจ่ะประกอบการเป็นธรุกจิทีไ่ทยได้ผกูพนัไว้ในความตกลง	“AFAS”	หรือ	“ACIA”	และ

เป็นธุรกิจที่อยู่ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	หรือไม่	
3.	 สัดส่วนการถือหุ้นต้องเป็นไปตามจำานวนที่ไทยระบุผูกพันไว้ในความตกลง	“AFAS”	หรือ	“ACIA”

1. ความตกลงอาเซียนกับพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

พ.ร.บ.	ก�รประกอบธุรกิจของคนต่�งด้�ว	พ.ศ.2542

ไม่เข้า 2 เงื่อนใข
• ธุรกิจนอกเหนือ  

AFAS/ACIA
• สัดส่วนถือหุ้น 
ม�กกว่� ใน  
AFAS/ACIA

1 เงื่อนใข
• ธุรกิจนอกเหนือ  

AFAS/ACIA
• สัดส่วนถือหุ้น 

เท่ากับใน  
AFAS/ACIA

1 เงื่อนใข
• ธุรกิจใน  

AFAS/ACIA
• สัดส่วนถือหุ้น 
ม�กกว่� ใน  
AFAS/ACIA

เข้า 2 เงื่อนใข
• ธุรกิจใน AFAS/ACIA
• สัดส่วนถือหุ้น 
เท่�กับหรือไม่ม�กกว่�  
ใน AFAS/ACIA

4321

นักธุรกิจ	นักลงทุน
อ�เซียน

ช่องท�งปกติ
ขออนุญ�ต

AFAS/ACIA
ช่องท�งพิเศษ

ไม่ต้องขออนุญ�ต

• สัญชาติ
• ธุรกิจ
• สัดส่วนการถือหุ้น

• สัญชาติ
• ธุรกิจ
• สัดส่วนการถือหุ้น

ar DBD �������� 2558 D5.indd   33 12/24/15   2:23 PM



รายงานประจำาปี พ.ศ. 255834

2. การใช้สิทธิตามความตกลงอาเซียนเพื่อขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ

2.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (AFAS) 
 และความตกลงว่าด้วยการลงทุนของอาเซียน (ACIA)

(1)	 เป็นบริษัทจำากัดซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

(2)	 เป็นนิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน

(3)	 ต้องมีคุณสมบัติ	ดังนี้

-	 คนประเทศสมาชิกอาเซียนถือหุ้นมากกว่า	ร้อยละ	50	ของทุนของนิติบุคคลนั้น	

-	 กรรมการข้างมากของบริษัทต้องเป็นคนสัญชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน		

-	 กรรมการรับมอบอำานาจให้ลงนามแทนบริษัทต้องเป็นคนสัญชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน	

2.2 หลักฐานหรือเอกสารประกอบคำาขอหนังสือรับรอง 

(1)	 แบบขอหนังสือรับรอง	ต.	6	

(2)	 คำาชี้แจงประเภทธุรกิจที่แจ้งเพื่อขอหนังสือรับรอง	

(3)	 หลกัฐานการเป็นนิตบุิคคลจดทะเบยีนในประเทศไทยซึง่แสดงรายการเกีย่วกบั	ชือ่	ทนุ	วัตถปุระสงค์	

ที่ตั้งสำานักงาน	รายชื่อและสัญชาติกรรมการและมีผู้อำานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล	

(4)	 หนงัสอืแจ้งสดัส่วนการถอืหุน้ระหว่างคนไทยกบัคนต่างด้าว	จำานวนหุน้	ประเภทหรือชนดิ	ของหุน้

ที่บุคคลสัญชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนถือ	

(5)	 ในกรณีผู ้ถือหุ้น	 หรือผู้เป็นหุ้นส่วนข้างมากของผู้ขอรับหนังสือรับรองมีฐานะเป็นนิติบุคคล	 

ให้ส่งหลักฐานหรือเอกสารการเป็นนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ	 ทุน	 วัตถุประสงค์	 ที่ตั้ง	

สำานักงาน	รายชือ่และสัญชาตกิรรมการ	และผูม้อีำานาจลงนามผกูพันนติบิคุคล	รายชือ่และสัญชาติ

ของผู้ถือหุ้น	หรือรายละเอียดของผู้เป็นหุ้นส่วน	

(6)	 หนังสือรับรองสัญชาติของผู้ขอใช้สิทธิจากสถานทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนในประเทศไทย	

(7)	 สำาเนาหนังสือเดินทางหรือใบสำาคัญประจำาตัวของคนต่างด้าว	

(8)	 แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปของสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย	

(9)	 หนังสือมอบอำานาจในกรณีให้บุคคลอื่นเป็นผู้กระทำาการแทน	
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ลำ�ดับ ธุรกิจภ�ยใต้คว�มตกลง	AFAS

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
โดยคนต่�งช�ติ

ประเภทธุรกิจ	
ภ�ยใต้	พ.ร.บ.		

ก�รประกอบธุรกิจ
ของคนต่�งด้�วชุดที่	8 ชุดที่	9

1. บริการด้านธุรกิจ

70% บัญชีสาม

1.1 บริการด้านวิชาชีพ	
51%	,70%

1.2 บริการให้เช่าแบบไม่มีผู้ดำาเนินการ

1.3 บริการคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง

70%
1.4 บริการด้านการวิจัยและพัฒนา

1.5 บริการด้านอสังหาริมทรัพย์

1.6 บริการธุรกิจอื่นๆ

2. บริการด้านการสื่อสาร

2.1 บริการโสตทัศน์ 51%	,70%

2.2 บริการด้านโทรคมนาคม
70%

2.3 บริการด้านการสื่อสารอื่นๆ

3. บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

70%

4. บริการจัดจ�าหน่าย

5. บริการด้านการศึกษา

6. บริการด้านสิ่งแวดล้อม

7. บริการด้านสุขภาพและสังคม

8. บริการด้านการท่องเที่ยว

9. บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา

10. บริการด้านการขนส่ง

10.1 บริการขนส่งทางทะเล	 51%

10.2 บริการขนส่งทางราง	 70%

10.3 บริการขนส่งทางบก -

10.4 บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งสินค้าในทุกรูปแบบ -

11. บริการอื่นๆ 70%

ข้อผูกพันก�รเปิดตล�ดก�รค้�บริก�รของไทย	ภ�ยใต้คว�มตกลงว่�ด้วยบริก�รของอ�เซียน	(AFAS)
ซึ่งเป็นธุรกิจที่อยู่ในบัญชีท้�ยพระร�ชบัญญัติก�รประกอบธุรกิจของคนต่�งด้�ว	พ.ศ.	2542	
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3. ข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการของไทย
 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (AFAS) และธุรกิจบัญชีท้ายฯ

การเปิดเสรกีารค้าบรกิารภายใต้ความตกลงว่าด้วยบรกิารของอาเซยีน	(AFAS)	นัน้	อาเซยีนมีเป้าหมาย

ทีจ่ะเปิดเสรกีารค้าบรกิาร	รวมทัง้สิน้	12	สาขาใหญ่	128	สาขาย่อย	โดยการเปิดเสรีให้นกัลงทนุของประเทศสมาชกิ

อาเซยีนถอืหุ้นได้ถึงร้อยละ	70	ซึง่ปัจจบุนัประเทศไทยได้ผกูพนัการเปิดตลาดการค้าบริการภายใต้ความตกลง	ดงันี้

3.1 ข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 8 

มีระดับสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างชาติ	(ประเทศสมาชิกอาเซียน)	ร้อยละ	51-70	จำานวน	80	สาขา	

อันเป็นธุรกิจตามบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	จำานวน	75	สาขา	

เช่น	บริการวิชาชีพ	บริการด้านธุรกิจ	บริการด้านโทรคมนาคม	บริการด้านการศึกษา	บริการเกี่ยวกับการเดินทาง

และการท่องเที่ยว	เป็นต้น	

3.2 ข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 9 

มีระดับสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างชาติ	 (ประเทศสมาชิกอาเซียน)	 ร้อยละ	 70	 จำานวน	 101	 สาขา	 

อันเป็นธุรกิจตามบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	จำานวน	88	ธุรกิจ	

ซึ่งสาขาบริการที่ไทยเปิดตลาดเพิ่มขึ้นจากข้อผูกพันในชุดที่	8	อีก	25	สาขาย่อย	เช่น	บริการให้คำาปรึกษา	บริการ

จัดทำาบัญชี	บริการเช่าเรือ	บริการข้อมูลออนไลน์	บริการรับจัดหา	ที่จอดรถ	เป็นต้น

3.3 ข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 10 

มีระดับสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างชาติ	 (ประเทศสมาชิกอาเซียน)	ร้อยละ	70	โดยผูกพันเปิดตลาด

เพิม่ข้ึนจากข้อผกูพนัในชุดที	่9	อกี	9	สาขา	เช่น	บรกิารด้านการสือ่สาร	(ผกูพนัเฉพาะการประกอบธรุกจิโทรคมนาคม

ประเภทที	่1	ไม่มโีครงข่ายเป็นของตนเอง)	บรกิารขนส่งทางบกเฉพาะการขนส่งสนิค้าโดยคนหรอืสัตว์ลากจงู	บรกิาร

ล้างเรือบาร์จ	เป็นต้น	ให้ได้จำานวน	110	สาขา	เพื่อบรรลุข้อตกลง	AFAS	ของไทย	(โดยไทยใช้สิทธิความยืดหยุ่น

ในการผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการ	ร้อยละ	15	ของจำานวนสาขาย่อยของการเปิดตลาดทั้งหมด	128	สาขา)

3.4 รายการธุรกิจบริการที่ผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการของไทย

ภายใต้ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน	 (AFAS)	 ซึ่งเป็นธุรกิจบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัต ิ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	มีรายละเอียดปรากฏ	ดังนี้
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4. ข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการของไทย
 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการลงทุนของอาเซียน (ACIA) และธุรกิจบัญชีท้ายฯ

การเปิดเสรีด้านการลงทุนภายใต้ความตกลงว่าด้วยการลงทุนของอาเซียน	 (ACIA)	 นั้น	 อาเซียน	

มเีป้าหมายทีจ่ะเป็นฐานการลงทนุและลดอปุสรรคการลงทุนระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีน	ซึง่ความตกลงฉบบันี้

มผีลใช้บงัคบัตั้งแต่วนัที	่29	มนีาคม	2555	โดยครอบคลมุ	5	สาขา	คอื	การผลติ	การเกษตร	ประมง	ป่าไม้	เหมอืงแร่	

และบริการที่เกี่ยวข้องกับ	5	สาขาดังกล่าว	ทั้งนี้	ประเทศไทยได้ผูกพันการเปิดเสรีด้านการลงทุน	คือ	ให้นักลงทุน 

อาเซียนเข้ามาลงทุนถือหุ้นข้างมากในกิจการ	 ทั้งนี้	 เป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับ	 5	 สาขา	 ดังกล่าวและเป็นธุรกิจ 

ตามบัญชีสอง	และบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	ดังนี้

ที่ ธุรกิจภายใต้ความตกลง ACIA
จำานวนหุ้นที่ถือ
โดยคนต่างชาติ

ธุรกิจภายใต้ พ.ร.บ.
การประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว

1. การผลิตแป้งจากข้าวและพืชไร่ 100% บัญชีสาม	(1)

การผลิตแป้งจากข้าวและพืชไร่

2. การเพาะขยายและปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ 

หอมหัวใหญ่

51% บัญชีสาม	(20)

การทำากิจการเพาะขยายหรือ

ปรับปรุงพันธุ์พืช

3. การเพาะเลี้ยงทูน่าในกระชังนำ้าลึก 51% บัญชีสาม	(2)	

การทำาประมงเฉพาะการเพาะ

เลี้ยงสัตว์นำ้า

4. การเพาะเลี้ยงกุ้งมังกร	 เฉพาะชนิดพันธุ์ท้องถิ่น

ในประเทศไทย	 ที่ได้จากการเพาะพันธุ์	 6	 ชนิด	

(Panulirus	 versicolor,	 P.	 homarus,	 P.	 ornatus,	

P.	longipes,	P.	penicilatus	และ	P.	polyphagus)	

51% บัญชีสาม	(2)	

การทำาประมงเฉพาะการเพาะ

เลี้ยงสัตว์นำ้า

5. การทำาเหมืองแร่บนบกและในทะเล 60% บัญชีสอง	หมวด	3	(4)

การทำาเหมืองแร่		
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ในปี พ.ศ. 2558	 การอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจมีอัตราลดลงร้อยละ	 7	 เม่ือเทียบกับ	 

ปี	 พ.ศ.	 2557	 ที่ผ่านมา	 โดยมีการอนุญาตจำานวน	 404	 ราย	 สืบเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก	 และ 

ความไม่ชดัเจนทางการเมอืง	ซึง่เป็นปัจจยัทีน่กัลงทนุต่างชาตมิคีวามกงัวลอนัส่งผลทางจติวทิยาในการลงทุน	ท้ังนี้

สถิติการอนุญาตตั้งแต่ปี	พ.ศ.	 2543	 เป็นต้นมา	มีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี	 คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ	14	ต่อปี	 

สำาหรับมูลค่าการลงทุนในธุรกิจของคนต่างด้าวในปี	 พ.ศ.	 2558	 มีจำานวน	 16,088	 ล้านบาท	 ลดลง 

จากปี	พ.ศ.	2557	ที่ผ่านมาจำานวน	48,350	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	75	สาเหตุเนื่องจากในปี	พ.ศ.	2557	 

มีการอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์	ได้แก่	ธุรกิจธนาคารพาณิชย์	จำานวน	2	ราย	(ธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา	 และธนาคารพาณิชย์จีน)	 และการให้บริการทางการเงินอื่น	 ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง	 

เช่น	ธุรกิจให้สินเชื่อส่วนบุคคล	ธุรกิจให้เช่าซื้อและลิสซิ่ง	และธุรกิจบัตรเครดิต	เป็นต้น

บทที่ 6
บทวิเคราะห์

1. การอนุญาต และการลงทุนในธุรกิจของคนต่างด้าว
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การอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2558 เทียบกับปี พ.ศ. 2557

มูลค่าการลงทุนของธุรกิจต่างด้าว ปี พ.ศ. 2554 - 2558

ปี	2558

ปี	2557

10,529
16,363

18,938

64,438

16,088
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74

ส�าหรับในปี พ.ศ. 2559	การอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ	คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ใกล้เคียงกับอัตราเติบโตเฉลี่ยเดิมร้อยละ	14	เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการผลักดันให้	ปี	พ.ศ.	2559	

เป็นปีแห่งการลงทุน	 ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่	 การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน	

และการลงทุนเพื่อปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของภาครัฐและเอกชน	จะเป็นปัจจัยเพิ่มความเชื่อมั่น

ให้ชาวต่างชาติในการเข้ามาลงทุน	หรือขยายธุรกิจมากขึ้น

แนวโน้มการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2559
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ในปี พ.ศ. 2558 ประเภทธุรกิจที่คนต่างด้าวขออนุญาตมากที่สุด คือ ธุรกิจบริการให้แก่บริษัท

ในเครอืและในกลุม่ ได้รบัการอนญุาตมากทีส่ดุ	จำานวน	111	ราย	คดิเป็นร้อยละ	27	เมือ่เทยีบกบั	ธรุกจิประเภทอืน่	

ที่ขออนุญาตทั้งหมด	ทั้งนี้การอนุญาตมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสูงที่สุดในช่วง	 5	 ปีที่ผ่านมา	 (ปี	 พ.ศ.	 2554	 -	 2558)	 

เมื่อเทียบกับธุรกิจประเภทอื่นที่ได้รับอนุญาต	 โดยมีการอนุญาตเฉลี่ยปีละ	 113	 ราย	 คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ย

ร้อยละ	13	ต่อปี

2. ประเภทธุรกิจที่คนต่างด้าวขออนุญาต

การอนุญาตธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่มในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ปี พ.ศ. 2554 - 2558)

102
136 140

111 113	ร�ย
อนุญ�ตเฉลี่ยต่อปี

13%
เติบโตเฉลี่ยต่อปี
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ส่วนธุรกิจที่คนต่างด้าวขออนุญาตล�าดับรองลงมา คือ ธุรกิจบริการเป็นส�านักงานผู้แทน  

ได้รับอนุญาต	จำานวน	98	ราย	คิดเป็นร้อยละ	24	ของปริมาณการขออนุญาตทั้งหมด	ทั้งนี้กิจกรรม	3	อันดับแรก 

ทีส่ำานกังานผูแ้ทนขออนญุาต	ได้แก่	การรายงานความเคลือ่นไหวทางธรุกจิ	(ร้อยละ	39)	การให้คำาแนะนำาเกีย่วกบั 

สินค้า	 (ร้อยละ	 31)	 และการหาแหล่งจัดซื้อสินค้า	 ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า	 (ร้อยละ	 18)	 ซึ่งธุรกิจนี้มีอัตรา

เติบโตเฉลี่ยร้อยละ	11	หรือได้รับอนุญาตเฉลี่ย	85	รายต่อปี

ส�าหรับในปี พ.ศ. 2559 ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือและในกลุ่มยังเป็นประเภทธุรกิจท่ีมี

แนวโน้มว่าคนต่างด้าวจะขออนุญาตมากที่สุดและเพ่ิมจ�านวนมากขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา	 เนื่องจาก	 เป็นธุรกิจ 

ที่อำานวยความสะดวกต่อการดำาเนินธุรกิจให้แก่ธุรกิจหลัก	เพื่อให้การดำาเนินงานและการบริหารจัดการของบริษัท

ในเครือหรือในกลุ่มมีประสิทธิภาพ	ลดต้นทุนในการดำาเนินงาน	และเป็นมาตรฐานเดียวกัน	อาทิ	ธุรกิจให้กู้ยืมเงิน	 

บริการทางบัญชีและกฎหมาย	 ให้เช่าที่ดิน	 เป็นต้น	 ซึ่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิต	 และ 

มศีกัยภาพในการรองรับการขยายการลงทนุในอตุสาหกรรมสนบัสนุน	(Supporting	Industry)	ของกลุม่ธรุกจิข้ามชาติ	 

ส่วนธุรกิจที่คนต่างด้าวจะขออนุญาตเป็นล�าดับรองลงมา	 คาดการณ์ว่ายังคงเป็นธุรกิจบริการเป็นสำานักงาน

ผูแ้ทนเช่นเดียวกับปี	พ.ศ.	2558	เน่ืองจากเป็นธรุกจิทีเ่ป็นกลไกสำาคญัต่อสำานกังานใหญ่ในต่างประเทศในการเข้าถงึ 

ข้อมูลในประเทศไทยและข้อมูลในภูมิภาคอาเซียน	 โดยคาดว่าปริมาณคำาขอของธุรกิจดังกล่าวในปี	 พ.ศ.	 2559	 

จะเพ่ิมข้ึนจากการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	และนโยบายรฐับาลในการส่งเสรมิให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลาง

การค้าและการลงทุนของภมูภิาคเอเชีย	และกลุม่อาเซยีน	ในการส่งเสริมธรุกจิบรกิารเป็นสำานกังานใหญ่ข้ามประเทศ	

(International	Headquarters	:	IHQ)	และบริษัทการค้าระหว่างประเทศ	(International	Trading	Centers	:	ITC)

นอกจากนี	้ธรุกจิประเภทธรุกจิบรกิารทีเ่ป็นคูส่ญัญากบัภาครฐัหรอืรฐัวสิาหกจิ	คาดว่า	คนต่างด้าว

จะขออนุญาตเพิ่มจำานวนมากขึ้น	เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันให้ปี	พ.ศ.	2559	เป็นปีแห่งการลงทุน	

โดยเฉพาะแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะขนาดใหญ่ของประเทศ	 และมาตรการเร่งรัด 

การลงทนุในเขตเศรษฐกิจพเิศษท่ีมกีารอนมัุตใินช่วงปลายปี	พ.ศ.	2558	นอกจากนีร้ฐับาลยงัได้เหน็ชอบมาตรการ

เร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	หรือ	The	Public-Private	Partnership	Fast	Track	(PPP	Fast	

Track)	ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการพิจารณาให้รวดเร็วขึ้น	เพื่อจูงใจให้เกิดการขยายตัวในการลงทุน	

โดยคาดการณ์ว่าการขออนุญาตประกอบธรุกจิของคนต่างด้าวในปี	พ.ศ.	2559	จะเป็นการทำาธรุกจิก่อสร้าง	การทำา 

ธรุกจิบรกิารออกแบบ	จดัหา	พฒันาและตดิตัง้	รวมทัง้เป็นทีป่รกึษาโครงการให้แก่ภาครฐัซึง่เป็นธรุกจิบัญชสีาม	(10)	 

และธรุกจิบญัชสีาม	(21)	อนัเป็นธุรกจิบัญชท้ีายตามพระราชบญัญตักิารประกอบธรุกิจของคนต่างชาต	ิพ.ศ.	2542
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การอนุญาตธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่มในช่วงระยะเวลา 5 ปี  (ปี พ.ศ. 2554 - 2558)

85	ร�ย
อนุญ�ตเฉลี่ยต่อปี

1,277	ร�ย
อนุญ�ตทั้งหมด

11%
เติบโตเฉลี่ยต่อปี
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รายงานประจำาปี พ.ศ. 255842

1. นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ประธานกรรมการ
	 	 ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2. นายธานินทร์ ผะเอม  กรรมการ
	 	 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
	 	 ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3. นายโชคดี แก้วแสง1   กรรมการ
	 	 รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
	 	 ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

4. พลเรือเอกกฤษฎา เจริญพานิช2 กรรมการ
	 	 เจ้ากรมพระธรรมนูญ
	 	 ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

5. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์3 กรรมการ
	 	 ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง
	 	 ผู้แทนกระทรวงการคลัง

6. นายชุตินทร คงศักดิ์ กรรมการ
	 	 อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	
	 	 ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ

7. นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ4  กรรมการ
	 	 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 	 ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8. นายสมศักดิ์ ห่มม่วง กรรมการ
	 	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
	 	 ผู้แทนกระทรวงคมนาคม

9. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กรรมการ

10. ผู้แทนกระทรวงแรงงาน กรรมการ

11. นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ กรรมการ
	 	 รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 	 ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12. นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์5 กรรมการ
	 	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม	
	 	 ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม

หมายเหตุ
1	 1.	นายโชคดี	แก้วแสง	ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	กรรมการ	ตั้งแต่	3	ธันวาคม	2558	-	ปัจจุบัน
	 2.	นางหิรัญญา	สุจินัย	ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	กรรมการ	ตั้งแต่	13	พฤศจิกายน	2551	-	2	ธันวาคม	2558
2	 1.	พลเรือเอกกฤษฎา	เจริญพานิช	ผู้แทนกระทรวงกลาโหม	กรรมการ	ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2558	-	ปัจจุบัน
	 2.	พลเอกนิวัติ	ศรีเพ็ญ	ผู้แทนกระทรวงกลาโหม	กรรมการ	ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2557	-	30	กันยายน	2558
3	 นางสาวเยาวนุช	วิยาภรณ์	ผู้แทนกระทรวงการคลัง	กรรมการ	ตั้งแต่	18	มีนาคม	2558	-	ปัจจุบัน
4	 1.	นายศักดิ์ชัย	ศรีบุญซื่อ	ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กรรมการ	ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2558	-	ปัจจุบัน
	 2.	นายวิมล	จันทรโรทัย	ผู้แทน	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กรรมการ	ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2557	-	30	กันยายน	2558	

รายนามคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2558
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หมายเหตุ
5	 1.	นายณัฐพล	ณัฏฐสมบูรณ์	ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม	กรรมการ	ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2558	-	ปัจจุบัน	
	 2.	นายสมชาย	หาญหิรัญ	ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม	กรรมการ	ตั้งแต่	17	พฤศจิกายน	2557	-	30	กันยายน	2558
6	 1.	นายกอบศักดิ์	ดวงดี	ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย	กรรมการ	ตั้งแต่	6	กุมภาพันธ์	2557	-	ปัจจุบัน
	 2.	นายธวัชชัย	ยงกิตติกุล	ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย	กรรมการ	ตั้งแต่	22	มีนาคม	2556	-	31	ธันวาคม	2557
7	 นายรพี	สุจริตกุล	ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง	กรรมการ	ตั้งแต่	16	สิงหาคม	2557	-	31	มีนาคม	2558

13. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ

14. นายก�าจัด รามกุล กรรมการ
	 	 ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข	(ด้านสาธารณสุข)
	 	 ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

15. นายอ�าพล วงศ์ศิริ  กรรมการ
	 	 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	
	 	 ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	

16. ผู้แทนส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กรรมการ

17. นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ กรรมการ
	 	 กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
	 	 ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

18. นายน�าชัย เอกพัฒนพานิชย์ กรรมการ
	 	 รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	 	 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

19. นายกอบศักดิ์ ดวงดี6 กรรมการ
	 	 เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย
	 	 ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย

20. นางปราณี ภาษีผล  กรรมการ
	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

21. นางภาณุมาศ สิทธิเวคิน  กรรมการ
	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

22. นายปกรณ์ อดุลพันธุ์ กรรมการ
	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

23. นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการ
	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

24. นายรพี สุจริตกุล7 กรรมการ
	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

25. นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ กรรมการและเลขานุการ
	 	 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

26. นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
	 	 รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รายนามคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2558
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1. นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ประธานอนุกรรมการ

	 	 รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2. ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ   อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3. นายปริเยศ พิริยะมาสกุล อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

4. นายวินิต อธิสุข1 อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5. ผู้อ�านวยการส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนกระทรวงแรงงาน

6. นายบุญโชค คงสุริยะภิญโญ  อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม

7. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

8. นายวิฑูลรย์ ศิริวิโรจน์ อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

9. ผู้อ�านวยการส�านักการค้าบริการและการลงทุน อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

10. นางหัสกาญจน์ ภิงคารวัฒน์ อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนกรมสรรพากร

11. นายธเนส เตชะเสน อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์2 อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนกระทรวงพลังงาน

หมายเหตุ
1	 1.	 นายวินิต	อธิสุข		ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		อนุกรรมการ		ตั้งแต่	7	กรกฎาคม	2558	-	ปัจจุบัน

	 2.	 นายฉันทานนท์	วรรณเขจร		ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		อนุกรรมการ		ตั้งแต่	4	กุมภาพันธ์	2558	-	6	กรกฎาคม	2558

	 3.	 นาวสาวนฤมล	สงวลวงศ์		ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		อนุกรรมการ		ตั้งแต่	21	มิถุนายน	2555	-	3	กุมภาพันธ์	2558
2  1.	 นางเปรมฤทัย	วินัยแพทย์		ผู้แทนกระทรวงพลังงาน		อนุกรรมการ		ต้ังแต่	7	มกราคม	2558	-	ปัจจุบัน

	 2.	 นางบุญบันดาล	ยุวนะศิริ		ผู้แทนกระทรวงพลังงาน		อนุกรรมการ		ต้ังแต่	27	กรกฎาคม	2554	-	6	มกราคม	2558

รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
คำาขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2558
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13. พลต�ารวจตรี รัฐวิทย์ แสนทวีสุข อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

14. นายจักกพงศ์ ณ บางช้าง อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

15. นายทนง โชติสรยุทธ์ อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้า

16. นางสาวสิริมาศ วัฒนะโชติ อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

17. นายไพบูลย์ ภู่เจริญ อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรมยานยนต์

18. นายขัติยา ไกรกาญจน์ อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

19. นายนิลสุวรรณ ลีลารัศมี อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

20. นายดิเรก บุญแท้ อนุกรรมการ

	 	 ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

21. นางปรารถนา หัสมินทร์ อนุกรรมการ

	 	 ผู้อำานวยการกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ	 และเลขานุการ

	 	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

22. นักวิชาการพาณิชย์ช�านาญการพิเศษ อนุกรรมการ

	 	 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 และผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
คำาขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2558
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รายงานประจำาปี พ.ศ. 255846

รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชี
ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

1. นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช ที่ปรึกษา

2. นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ ประธานอนุกรรมการ

	 	 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3. นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล อนุกรรมการ

	 	 รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

4. ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงพาณิชย์  อนุกรรมการ

5. ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ   อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

6. นายปริเยศ พิริยะมาสกุล  อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

7. นางสาวชุลีพร น่วมทนง อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย

8. นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

9. นายน�าชัย เอกพัฒนพานิชย์ อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

10. ผู้อ�านวยการส�านักการค้าบริการและการลงทุน อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

11. นางสาวเรวดี วีระวุฒิพล อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนกรมการค้าภายใน

12. รองศาสตราจารย์ ดร. ชนินทร์ มีโภคี อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

13. ดร. ภาณุมาศ สิทธิเวคิน อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

14. นางสุรางคณา วายุภาพ อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ
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15. นางสาวสิริมาศ วัฒนะโชติ อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

16. นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ อนุกรรมการ

	 	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

17. นายดิเรก บุญแท้ อนุกรรมการ

	 	 ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

18. นางปรารถนา หัสมินทร์ อนุกรรมการ

	 	 ผู้อำานวยการกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ	 และเลขานุการ

	 	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

19. หัวหน้ากลุ่มวิชาการ กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ  อนุกรรมการ

	 	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 และผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชี
ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
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รายงานประจำาปี พ.ศ. 255848

1. นายอิทธิพล ช้างหล�า ประธานอนุกรรมการ
2. นายเทียนชัย ปิ่นวิเศษ อนุกรรมการ
3. นายจักกพงศ์ ณ บางช้าง อนุกรรมการ
4. นายธวัชชัย พันธุรัตน์ อนุกรรมการ
5. นายวรชัย เหรียญทองค�า อนุกรรมการ
	 	 ผู้บริหารส่วน	ฝ่ายนโยบายและกำากับการแลกเปลี่ยนเงิน
	 	 ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
6. นางลาวัลย์ ภูวรรณ์  อนุกรรมการ
	 	 ผู้อำานวยการสำานักนโยบายการออมและการลงทุน
	 	 ผู้แทนสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
7. นายหัสกาญจน์ ภิงคารวัฒน์  อนุกรรมการ
	 	 นักวิชาการภาษีชำานาญการพิเศษ
	 	 ผู้แทนกรมสรรพากร	
8. นายสมชาย สุทธิกุลพานิช อนุกรรมการ
	 	 รองประธานคณะกรรมการธุรกิจขนาดใหญ่
	 	 ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	
9. นายกอบศักดิ์ ดวงดี  อนุกรรมการ
	 	 เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย
	 	 ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย
10. นายดิเรก บุญแท้ อนุกรรมการ
	 	 ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย
	 	 ผู้แทนสำานักกฎหมาย	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
11. นางโสรดา เลิศอาภาจิตร1 อนุกรรมการ
	 	 ผู้อำานวยการกองกำากับบัญชีธุรกิจ
	 	 ผู้แทนกองกำากับบัญชีธุรกิจ	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
12. นายจิตรกร ว่องเขตกร อนุกรรมการ
	 	 ผู้อำานวยการกองธรรมาภิบาลธุรกิจ
	 	 ผู้แทนกองธรรมาภิบาลธุรกิจ	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
13. นางปรารถนา หัสมินทร์ อนุกรรมการและเลขานุการ
	 	 ผู้อำานวยการกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
	 	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
14. นักวิชาการพาณิชย์ช�านาญการ  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 	 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
15. นักวิชาการพาณิชย์ช�านาญการ  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 	 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	

หมายเหตุ
1	 1.	นางโสรดา	เลิศอาภาจิตร	ผู้แทนกองกำากับบัญชี	อนุกรรมการ	ตั้งแต่	13	พฤศจิกายน	2558	–	ปัจจุบัน
	 2.	นางสาวสุนทรา	ติละกูล	ผู้แทนกองกำากับบัญชี	อนุกรรมการ	ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2557	–	30	กันยายน	2558

รายนามคณะอนุกรรมการศึกษาการประกอบธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงิน
ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
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