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รายงานประจำาปี พ.ศ. 25592

บทสรุปผู้บริหาร

อักษรย่อและคำาศัพท์

บทที่ 1 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
1.	 องค์ประกอบคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

2.	 บทบาทของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

3.	 แนวทางการพิจารณาอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 

(ธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงิน)

4.	 แนวทางปฏิบัติสำาหรับนิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

บทที่ 2 การอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2559
1.	 การอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในปี	พ.ศ.2559

•	 การออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ	(มาตรา	17)

•	 การออกหนังสือรับรองให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ	(มาตรา	12)

•	 การออกหนังสือรับรองให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ	(มาตรา	11)

•	 การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจบริการ	IHQ	และ	ITC

2.	 จำานวนเงินลงทุนที่คนต่างด้าวใช้เริ่มต้นประกอบธุรกิจ	 และจำานวนการ

จ้างงานคนไทย	

บทที่ 3 การทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้าย
  พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
  ตามมาตรา 9 วรรคสอง ปี พ.ศ. 2559 

1.	 ร่างกฎกระทรวงกำาหนดธุรกิจบริการที่คนต่างด้าวไม่ต้องขออนุญาต

2.	 แผนการทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	
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บทที่ 4 ธรรมาภิบาลกับธุรกิจของคนต่างด้าว
1.	 การติดตามและตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาต

•	 ตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามที่ได้รับอนุญาต	 

และภายใต้เงื่อนไขที่กำาหนด

•	 ตรวจสอบการนำาส่งทุนขั้นต่ำาเข้ามาในประเทศไทยของคนต่างด้าว

•	 ตรวจสอบการถ่ายทอดเทคโนโลยีของธุรกิจต่างด้าว

•	 ผลการตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	ในปี	พ.ศ.	2559

2.	 การตรวจสอบคนตา่งด้าวทีม่พีฤตกิรรมใหค้นไทยทำาธรุกรรมอำาพรางแทน			

เพื่อหลีกเลี่ยงการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว	พ.ศ.2542	(Nominee)

•	 การตรวจสอบนอมินี	กรณีการตรวจสอบตามแผนงานประจำาปี

•	 การตรวจสอบนอมินี	กรณีตรวจสอบเฉพาะกิจตามนโยบาย	

บทที่ 5 สภาวการณ์การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย
1.	 วเิคราะห์แนวโน้มธุรกิจทีค่นตา่งด้าวจะมาขออนุญาตประกอบธุรกจิ	ในป	ี

พ.ศ.	2560

2.	 ความท้าทายในการอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ

ภาคผนวก
1.	 รายนามคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	ปี	พ.ศ.	2559

2.	 รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองคำารับใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว	ปี	พ.ศ.	2559

3.	 รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้าย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542

4.	 รายนามคณะอนุกรรมการศึกษาการประกอบธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงิน

ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542

5.	 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542

6.	 กฎกระทรวงกำาหนดธุรกิจบริการที่คนต่างด้าวไม่ต้องขออนุญาตในการ

ประกอบธุรกิจ

7.	 แนวทางการพิจารณาอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
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รายงานประจำาปี พ.ศ. 25594

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 มาตรา 26 (2) ก�าหนดให้คณะกรรมการ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ศึกษา รวบรวม และจัดท�ารายงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ในราชอาณาจักร รวมถึงผลกระทบและความเหมาะสมในเรื่องดังกล่าวเสนอต่อรัฐมนตรี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จงึได้จดัท�ารายงานการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว
เป็นประจ�าทุกปีมาโดยล�าดับ ส�าหรับรายงานประจ�าปี พ.ศ.2559 (มกราคม - ธันวาคม 2559) จะประกอบด้วย
สารัตถะ 5 บท ซึ่งมีสาระส�าคัญโดยสรุปดังนี้

บทสรุปผู้บริหาร

บทที่ 1

บทที่ 2

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

การอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิ 

มีหน้าที่ในการพิจารณาค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ศึกษาและจัดท�ารายงานเกี่ยวกับ

การประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว ให้ค�าปรกึษา เสนอแนะ หรอืให้ความเหน็แก่รฐัมนตรใีนการก�าหนดประเภทธรุกจิ

ส�าหรับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว รวมถึงมีบทบาทในการสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุน 

จากต่างประเทศกับการคุ้มครองการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในประเทศ ตลอดจนการพัฒนา

แนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

ในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวให้ความส�าคัญการพัฒนาแนวทาง

พิจารณาการอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตมีความสอดคล้องกับ

สภาพการณ์ทางเศรษฐกจิและมคีวามโปร่งใสด้วยแนวทางทีช่ดัเจน จึงได้มกีารพฒันาแนวทางการพจิารณาอนุญาตให้ 

คนต่างด้าวประกอบธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม รวมทั้งแนวทางปฏิบัติส�าหรับนิติบุคคล

ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

ในรอบปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา คนต่างด้าวมีการยื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ตามมาตรา 17 จ�านวน 369 ราย ซึ่งมีคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจ�านวน 352 ราย (ร้อยละ 95)  

และคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพิจารณาไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ จ�านวน 17 ราย 

(ร้อยละ 5) โดยในปี พ.ศ. 2559 คนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตมีจ�านวนเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งสิ้น 

จ�านวน 7,443 ล้านบาท ทั้งนี้ ประเทศที่คนต่างด้าวเข้ามาลงทุน มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น (ร้อยละ 38) 

สิงคโปร์ (ร้อยละ 14) ฮ่องกง (ร้อยละ 5) จีน (ร้อยละ 5) และ เยอรมนี (ร้อยละ 4) และธุรกิจที่มีการลงทุนสูงสุด 

ได้แก่ ธุรกิจบริการอื่น (เช่น บริการจัดหา ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ บริการให้เช่า) (ร้อยละ 27) ธุรกิจส�านักงาน

ผู้แทนและส�านักงานภูมิภาค (ร้อยละ 27) และธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม (ร้อยละ 22)
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คนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

จ�านวน 539 ราย เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 จ�านวน 213 ราย หรือร้อยละ 65 เป็นกรณีได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการลงทุน จ�านวน 536 ราย และกรณไีด้รบัอนุญาตตามกฎหมายวา่ด้วยการนคิม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จ�านวน 3 ราย ทั้งนี้ ประเทศที่คนต่างด้าวเข้ามาลงทุนมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 

ญี่ปุ่น (ร้อยละ 49) สิงคโปร์ (ร้อยละ 14) เยอรมนี (ร้อยละ 4) เนเธอร์แลนด์ (ร้อยละ 3) และจีน (ร้อยละ 3) และ

ธุรกิจที่มีการลงทุนสูงสุด ได้แก่ ธุรกิจบริการอื่น (เช่น รับจ้างผลิตแม่พิมพ์ บริการด้านคอมพิวเตอร์) (ร้อยละ 50) 

ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง (ร้อยละ 40) และธุรกิจบริการทางวิศวกรรม (ร้อยละ 8)

ส�าหรับธุรกิจบรกิารเป็นส�านกังานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarter: IHQ) และธรุกจิบรกิาร

เป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers: ITC) มีคนต่างด้าวได้รับการส่งเสริมการลงทุน

จากคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน จ�านวน 325 ราย ซึ่งได้ด�าเนินการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าวแล้ว จ�านวน 136 ราย (ร้อยละ 42) โดยเป็นธุรกิจ IHQ จ�านวน 32 ราย และธุรกิจบริการ ITC 

จ�านวน 104 ราย 

คนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามสนธิสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ 

ที่ไทยเป็นภาคีหรือมีพันธกรณี จ�านวน 63 ราย ลดลงจากปี พ.ศ. 2558 จ�านวน 43 ราย หรือร้อยละ 40 ประเทศ 

ที่เข้ามาลงทุนมากที่สุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 98) และญี่ปุ่น (ร้อยละ 2) และธุรกิจที่มีการลงทุนสูงสุด  

ได้แก่ ธรุกจิบรกิารอืน่ๆ (เช่น บรกิารให้ค�าปรกึษาแนะน�า ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพวิเตอร์) (ร้อยละ 48) 

ธุรกิจนายหน้าตัวแทน ค้าปลีกและค้าส่ง(ร้อยละ 33) และธุรกิจก่อสร้างและบริการทางวิศวกรรม (ร้อยละ 5)

บทที่ 3 การทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

ในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เสนอปรับปรุงประเภทธุรกิจตาม

บัญชท้ีายพระราชบัญญตักิารประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 เพือ่ให้สอดคล้องกบัลกัษณะการประกอบ

ธุรกิจในปัจจุบัน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแล้วเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ซึ่งก�าหนดให้

ยกเว้นธรุกจิบรกิารทีค่นไทยมคีวามพร้อมทีจ่ะแข่งขันในการประกอบกิจการกบัคนต่างด้าวเป็นธุรกิจบริการทีไ่ม่อยู่

ในบญัชสีาม ซ่ึงไม่ต้องขออนญุาตในการประกอบธรุกจิอกีต่อไป ได้แก่ 1) ธรุกจิสถาบนัการเงนิ 2) ธรุกจิการบริหาร

สินทรัพย์ 3) ธุรกิจบริการเป็นส�านักงานผู้แทนของนิติบุคคลต่างประเทศในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 4) ธุรกิจ

บรกิารเป็นส�านกังานภมูภิาคของนติบุิคลต่างประเทศในธรุกจิการค้าระหว่างประเทศ 5) ธรุกจิบรกิารทีมี่ส่วนราชการ

ตามกฎหมายว่าด้วยวธิกีารงบประมาณเป็นคูส่ญัญา และ 6) ธรุกจิบรกิารทีม่รีฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าด้วยวธิกีาร

งบประมาณเป็นคู่สัญญา ทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงอยู่ในระหว่างการพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ทั้งนี้ แผนการทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ ของคณะกรรมการการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว ในระยะ 3 ปี (ปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560) คือ แผนปี พ.ศ. 2559 จ�าแนกประเภทธุรกิจที่จะ

ทบทวนเป็น 4 กลุม่ ได้แก่ 1) ธรุกจิทีจ่�ากดัการให้บริการและไม่มผีลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย 2) ธุรกิจทีต่่างชาติ

สนใจมาลงทนุ และเป็นธรุกจิทีม่คีวามอ่อนไหวและส�าคญัต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศ 3) ธรุกจิท่ีไทยมพีนัธกรณี

ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ และ 4) ธุรกิจที่สนับสนุนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล

บทที่ 4

บทที่ 5

ธรรมภิบาลกับธุรกิจของคนต่างด้าว

สภาวการณ์การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย

ในรอบปี พ.ศ. 2559 มีการติดตามตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ว่าได้ประกอบธุรกิจ

เป็นไปตามที่กฎหมายหรือเงื่อนไขก�าหนดหรือไม่ จ�านวน 851 ราย พบว่า ธุรกิจที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย  

มีจ�านวน 804 ราย (ร้อยละ 94) ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย มีจ�านวน 47 ราย (ร้อยละ 6) เช่น ไม่ประกอบ

ธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตและไม่ด�าเนินการตามแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่แจ้งไว้ (28 ราย) ไม่น�าส่งทุนขั้นต�่า

เข้ามาในประเทศไทยตามจ�านวนและระยะเวลาที่ก�าหนด (19 ราย) 

การตรวจสอบคนต่างด้าวทีม่พีฤตกิรรมให้คนไทยท�าธรุกรรมอ�าพราง เพือ่หลกัเลีย่งการประกอบธรุกจิ 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 (นอมินี) ในกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย จ�านวน  

7,025 ราย ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว พบว่า นิติบุคคลที่ไม่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเข้าข่ายในลักษณะ

นอมินี จ�านวน 7,009 ราย (ร้อยละ 99.8) เนื่องจากเป็นนิติบุคคลที่ยังไม่เริ่มด�าเนินกิจการ ได้จดทะเบียน 

เลิกบริษัทและเสร็จการช�าระบัญชี และพบว่ามีนิติบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเข้าข่ายในลักษณะนอมินี กล่าวคือ

คนไทยอาจมพีฤตกิรรมให้ความช่วยเหลอื สนับสนนุ ร่วมประกอบธรุกจิกบัคนต่างด้าว หรือถอืหุน้แทนคนต่างด้าว 

จ�านวน 16 ราย (ร้อยละ 0.2)

ในปี พ.ศ. 2559 การออกใบอนุญาตและการออกหนังสือรับรองให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

ในประเทศไทย มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2558 สืบเนื่องมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ของภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะขนาดใหญ่ของประเทศ และมาตรการ

เร่งรัดการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า 

และการลงทุนของภูมิภาคเอเชีย และกลุ่มอาเซียน ในการส่งเสริมธุรกิจบริการเป็นส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ 

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

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2560 การอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จะมีแนวโน้มลดลงจาก

ปีก่อน เน่ืองจากร่างกฎกระทรวงก�าหนดธรุกจิบริการทีค่นต่างด้าวไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธรุกิจ จ�านวน 

17 ธุรกิจ ซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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นอกจากนี้ คาดว่าธุรกิจที่คนต่างด้าวจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นในปี พ.ศ.2560 คือ ธุรกิจ

เก่ียวกับด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จะเห็นได้จากมีการอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในธุรกิจที่เกี่ยวกับ

ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จ�านวน 78 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 22 จากจ�านวนการอนุญาตทั้งหมดในปี 2559

ส�าหรบัความท้าทายในการอนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธรุกจิ คอื กรณกีารตดิตามเพือ่ตรวจสอบว่า 

คนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตไปแล้วหรือไม่ และกรณีการอนุญาตให ้

คนต่างด้าวประกอบธรุกจิทีม่กีฎหมายเฉพาะก�ากบัดแูล มกีารขออนญุาตกบัหน่วยงานทีก่�ากับกฎหมายธรุกจิเฉพาะ 

หรือไม่ ซึ่งจะมีผลต่อการบริหารการบังคับใช้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542  

อาจไม่บรรลุเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้คนต่างด้าวมีการประกอบธุรกิจอย่างแท้จริง เพื่อก่อให้เกิด 

การลงทุน การจ้างงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นอกจากนี้ 

ธุรกิจรูปแบบใหม่ที่จะเกิดข้ึนภายใต้นโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจของรัฐบาล Thailand 4.0 ซึ่งจะเปล่ียนโครงสร้าง

เศรษฐกิจเน้นภาคการผลิตสินค้าภาคบริการมากย่ิงข้ึน จ�าเป็นต้องมีข้อมูลลักษณะเฉพาะของธุรกิจที่ทันสมัย 

เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ อันจะท�าให้การพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

ในประเทศไทยมีความรอบด้านและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล รวมทั้ง 

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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อักษรย่อ และคำาศัพท์

อักษรย่อ/คำาศัพท์ คำาเต็ม/ความหมาย
ACIA ASEAN Comprehensive Investment Agreement

ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน

AFAS ASEAN Framework Agreement on Services
ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน

IHQ International Headquarters
ธุรกิจบริการเป็นสำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ

ITC International Trading Centers
ธุรกิจบริการเป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศ

JTEPA Japan – Thailand Economic Partnership Agreement
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ไทย - ญี่ปุ่น

Nominee
(นอมินี)

ผู้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีมิใช่คนต่างด้าว ตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน หรือร่วมประกอบธุรกิจของ 
คนตา่งด้าว อนัเปน็ธรุกจิทีก่ำาหนดไว้ในบัญชท้ีายพระราชบญัญตันิี ้โดยคนตา่งด้าวนัน้
มไิด้รบัอนุญาตให้ประกอบธรุกจิดงักลา่ว หรอืรว่มประกอบธรุกิจของคนตา่งด้าวโดย
แสดงออกว่าเป็นธุรกิจของตนแต่ผู้เดียว หรือถือหุ้นแทน คนต่างด้าวในห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทจำากัด หรือนิติบุคคลใดๆ เพ่ือให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเล่ียง
หรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.น้ี รวมท้ังคนต่างด้าวซึ่งยินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลท่ีมิใช่คนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติน้ีกระทำาการดังกล่าว ต้องระวาง
โทษจำาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

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
สนธิสัญญาทางไมตรีและสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
สหรัฐอเมริกา
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คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ�านวน ไม่เกิน 25 คน และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท�าหน้าที่เป็นส�านักงานเลขานุการของ

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ทั้งนี้ คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว มีอ�านาจ

หน้าที่ ดังนี้ (1) พิจารณาอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (2) ให้ค�าปรึกษา เสนอแนะ หรือให้ความเห็น

แก่รัฐมนตรี (3) ศึกษา และจัดท�ารายงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง

บทที่ 1
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

สำานักงานเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

1. องค์ประกอบคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

กรรมการโดยตำาแหน่ง
(2 คน)

ผู้แทนภาครัฐ
(15 คน)

ผู้แทนภาคเอกชน
(3 คน)

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในด้านต่างๆ (5 คน)

• ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
(ประธาน)

• อธิบดี
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

(เลขานุการ)

• สำานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ

• สำานักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุน

• สำานักงานคณะกรรมการ 
คุ้มครองผู้บริโภค

• สำานักงานตำารวจแห่งชาติ 
• กระทรวงกลาโหม
• กระทรวงการคลัง
• กระทรวงการต่างประเทศ
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• กระทรวงคมนาคม
• กระทรวงมหาดไทย
• กระทรวงแรงงาน
• กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
• กระทรวงอุตสาหกรรม
• กระทรวงศึกษาธิการ
• กระทรวงสาธารณสุข

• สภาหอการค้า 
แห่งประเทศไทย

• สภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย

• สมาคมธนาคารไทย

• วิทยาศาสตร์
• เทคโนโลยี
• สิ่งแวดล้อม
• การบริหารธุรกิจ
• การอุตสาหกรรม
• เศรษฐศาสตร์
• นิติศาสตร์
• พาณิชยศาสตร์
• การค้าการลงทุน
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2. บทบาทของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บทบาท ภารกิจสำาคัญ เป้าหมาย

1. การสรา้งความสมดลุระหวา่ง
การส่งเสริมการลงทุนของ
คนต่างด้าวกับการคุ้มครอง
การประกอบ ธุ ร กิ จของ
ผู้ประกอบการไทย

2. ส่ ง เสริมและพัฒนาแนว
ปฏิบัติของพระราชบัญญัติ
ก า รประกอบ ธุ ร กิ จของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
รวมทัง้การสรา้งความชัดเจน
โปร่งใสของหลักเกณฑ์การ
พจิารณาค�าขอรบัใบอนญุาต
การประกอบ ธุ ร กิ จของ
คนต่างด้าว

1. พจิารณาค�าขอรับใบอนุญาต 
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
ในประเภทธุรกิจที่ก�าหนด 
ไว้ในบัญชีท้าย อันเป็นธุรกิจ
ที่คนไทยยังไม่มีความพร้อม
ที่จะแข่งขันในการประกอบ
ธุรกิจกับคนต่างด้าว

2. ศกึษาและจดัท�ารายงานเกีย่ว
กับการประกอบธุรกิจของ 
คนตา่งดา้วรวมทัง้ผลกระทบ

3. ใหค้�าปรึกษา เสนอแนะ หรือ
ให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีใน
การก�าหนดประเภทธุรกิจ
ส�าหรับการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว

1. เพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขัน
ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย 

2. เพ่ือให้การพิจารณาค�าขอ
อ นุญาตประกอบ ธุ รกิ จ
ของคนต่างด้าวสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย 
เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
สอดรับนโยบายขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี

ส�งเสร�มการลงทุน
จากต�างชาติ

คุ�มครองการประกอบธุรกิจ
ของคนไทย

เพื่อส�งเสร�มการแข�งขันการประกอบธุรกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ

ความสงบเร�ยบร�อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน

สร�างความสมดุล

PROTECTIONPROMOTION

พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจ
ของคนต�างด�าว พ.ศ. 2542
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หลักการและแนวทางการพิจาณา

ด้วยสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งท�าให้รูปแบบ 

การด�าเนนิธรุกจิเปลีย่นแปลงไปอย่างมาก แนวโน้มของการกูย้มืเงนิระหว่างบรษิทัในเครอืในกลุม่เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็  

โดยเฉพาะการให้กู ้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือ/ ในกลุ ่มในต่างประเทศ ดังน้ัน เพื่อให้การพิจารณาอนุญาต 

มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและมีความโปร่งใสด้วยแนวทางที่ชัดเจน โดยในปี พ.ศ.2559  

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจึงได้มีการพัฒนาแนวทางการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าว

ประกอบธุรกิจ ดังนี้

3. แนวทางการพิจารณาอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ธุรกิจบริการกู้ยืมเงิน)

1

4

7

2

5

8

3

6

9

เป็นการให้บริการเฉพาะ
บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม

เป็นการให้กู้ยืมเงินได้รับผลตอบแทน
และไม่ได้รับผลตอบแทน

เจตนาของการกู้ยืมเงิน 
เป็นวิถีปกติทางการค้า เพื่อการ

บริหารจัดการเงินของบริษัทในเครือ 
/ในกลุ่มให้เกิดความคล่องตัว

ไม่เป็นธุรกิจหลักของกิจการ

ระบุชื่อผู้รับบริการ (ผู้กู้)

กรณีการให้กู้ยืมเงินไปต่างประเทศ
ต้องระบุสัญญากู้ยืมเงิน

และระยะเวลาการชำาระคืนเงินกู้
ไว้ ในธุรกิจที่ขออนุญาต

ไม่เป็นการกู้ยืมเงิน
เช่นเดียวกับสถาบันการเงิน

สถานะทางการเงินทั้งผู้กู้และผู้ ให้กู้
มีศักยภาพเพียงพอ

คำาขอรับใบอนุญาตต้องมีรายละเอียด
ชัดเจน
(1) วงเงินกู้ จำานวนเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาคืนเงิน
(2) อัตราดอกเบี้ย

• กรณีเงินของบริษัท ต้องไม่ต่ำา
กว่าอัตราดอกเบี้ยฝากประจำา
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ

• กรณีเงินจากแหล่งการเงินอื่น 
ตามอัตราที่ตกลงกันแต่ต้องไม่
ต่ำากว่าอัตราดอกเบี้ยฝากประจำา
ธนาคารพาณิชย์
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คนต่างด้าวซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยเป็น

ธุรกิจนอกบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ดังนั้น เพื่ออ�านวยประโยชน์

ต่อนติิบคุคลทีจั่ดตัง้ทีต่่างประเทศ ในการแสดงสถานะตวัตนของนติบิคุคล และสร้างความน่าเชือ่ถอืในการประกอบ

ธุรกิจในประเทศไทย ในขณะเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการบริหารการก�ากับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ในประเทศไทย คนต่างด้าวจึงสามารถขอรับเลขทะเบียนนิติบุคคล (13 หลัก) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ในการรับรองความมีตัวตนของนิติบุคคล ซึ่งจะสามารถใช้เป็นเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีต่อกรมสรรพากรได้ด้วย

4. แนวทางปฏิบัติสำาหรับนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย

ประกอบธุรกิจนอกบัญชีท้าย
พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว
พศ.2542

เข้ามาประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทย

นิติบุคคลตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่าง

ประเทศ

อำานวยประโยชน์
แก่นิติบุคคล
ต่างประเทศ

แจ้งรับเลขทะเบียน
ประจำาตัวนิติบุคคล

13 หลัก

• แสดงสถานะตัวตนของ นิติบุคคล และสร้างความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย
• ใช้เป็นเลขประจำาตัวนิติบุคคลและเลขประจำาตัวผู้เสียภาษีต่อกรมสรรพากร

No. 0XXXXXXXXXXXX
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การก�ากับดูแลการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าวในประเทศไทย มกีฎหมายท่ีก�ากบัดแูล คอื พระราชบญัญตัิ 

การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยจ�าแนกประเภทธรุกจิตามบัญชท้ีายพระราชบญัญตัฯิ ดังนี้

คนต่างด้าวมีช่องทางในการขออนุญาตประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ ดังนี้

บทที่ 2
การอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2559

บัญชี 1

บัญชี 2

บัญชี 3

๏	 ธรุกิจเกีย่วกบัอาชพีพ้ืนฐานและความเป็นอยูข่องคนไทย	เชน่	การทำานา	ทำาไร	่ทำาสวน	การเล้ียงสัตว	์การทำาปา่ไม้	
การทำาหรือหล่อพระพุทธรูปและการทำาบาตร	การสกัดสมุนไพรไทย	การค้าที่ดิน

๏	 ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจด้วยเหตุผลพิเศษ

๏	 ธรุกจิเกีย่วกบัความม่ันคงปลอดภยัของประเทศ	หรอืมผีลกระทบตอ่ศลิปวฒันธรรม	จารตีประเพณ	ีหัตถกรรม
พื้นบ้าน	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เช่น	การผลิต	การจำาหน่ายและการซ่อมบำารุงอาวุธปืน	การผลิต
เครื่องดนตรีไทย	การทำาเหมือง	การทำานาเกลือ

๏	 คนต่างด้าวต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี

๏	 ธุรกิจที่คนไทยยังไม่พร้อมท่ีจะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว	 เช่น	 การทำากิจการ	
บริการทางวิศวกรรม	การทำากิจการโรงแรม	การทำากิจการโฆษณา	

๏	 คนต่างด้าวต้องได้รับการอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 โดยความเห็นชอบของ	
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ใบอนุญาต
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

หนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
กรณีได้รับการส่งเสริมการลงทุน

หนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
กรณีได้รับสิทธิตามสนธิสัญญา
หรือความตกลงระหว่างประเทศ

	 การยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา	17	
	 สำาหรับธุรกิจบัญชีสอง	และบัญชีสาม

	 การยื่นขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา	 12	
สำาหรับธุรกิจท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การลงทุน	หรือตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

	 การย่ืนขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา	11	สำาหรับ
ธุรกิจที่อยู่ภายใต้สนธิสัญญา	หรือความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็น
ภาคีหรือมีพันธกรณี	เช่น
๏	 สนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง	ไทย-สหรัฐอเมริกา	

(Treaty of Amity)
๏	 ความตกลงทางการค้าเสรี	ไทย	–	ออสเตรเลีย	(TAFTA)
๏	 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ	ไทย	–	ญี่ปุ่น	(JTEPA)
๏	 ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน	(AFAS)
๏	 ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน	(ACIA)
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1. การอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในปี พ.ศ. 2559

เปรียบเทียบ
ปี 2558

เปรียบเทียบ
ปี 2558

เปรียบเทียบ
ปี 2558

352 ราย  37%

63 ราย  7%

539 ราย  56%

-13%

-40%

+65%

ภาพรวมการอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในปี พ.ศ. 2559 ปรากฏว่ามีคนต่างด้าวได้รับ

อนุญาตประกอบธุรกิจ จ�านวน 954 ราย จ�าแนกเป็น 1) ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 352 ราย 

2) หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กรณีได้รับการส่งเสริมการลงทุน 539 ราย และ 3) หนังสือ

รับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กรณีได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ 63 ราย

ภาพรวมการอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2559

ปี 2559
อนุญาตทั้งหมด 954 ราย

ใบอนุญาต
การประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว

(มาตรา 17)

หนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว กรณี
ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญา

หรือความตกลง
ระหว่างประเทศ
(มาตรา 11)

หนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว กรณีได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน

(มาตรา 12)
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95%5%

1.1 การออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ ตามมาตรา 17

ในปี พ.ศ. 2559 มีการยื่นค�าขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 17  

จ�านวนทั้งสิ้น 369 ราย ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 352 ราย และไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 

17 ราย โดยรายที่ได้รับอนุญาตมีมูลค่าเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ รวมจ�านวน 7,443 ล้านบาท  

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 พบว่าคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตมีจ�านวนลดลงร้อยละ 13 ในขณะที ่

มูลค่าเงินลงทุนลดลง ร้อยละ 46 เนื่องจากในปี 2558 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบบริการเป็นคู่สัญญาภาครัฐ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้า บริการให้กู้ยืมเงิน และบริการรับค�้าประกันหนี้ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูง
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การอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 17 ปี พ.ศ. 2559

การอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 17 ปี พ.ศ. 2559

299 295
247 263

311

145
203

268
213

252 260
336

408 432
370

125

352 ราย
อนุญาตปี 2559

-13%
ลดลงจากปี 2558

ใบอนุญาตตามมาตรา 17

352 ราย

ลดลงจาก ปี 2558

-13 %

มูลค่าเงินลงทุน

7,443 ล า้นบาท

ลดลงจาก ปี 2558

-46 %

อนญุาต

352 ราย
ไมอ่นญุาต

17 ราย

352
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1.1.1 ประเภทธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา 17

ในปี พ.ศ. 2559 ธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 5 อันดับแรก ดังนี้ 1) การท�าธุรกิจ

บริการอื่น (เช่น บริการจัดหา ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ บริการให้เช่า ส�ารวจขุดเจาะปิโตรเลียม) 96 ราย  

2) การท�าธุรกิจบริการเป็นส�านักงานผู้แทนและส�านักงานภูมิภาค 95 ราย 3) บริการให้แก่บริษัทในเครือ 

และในกลุ่ม 77 ราย 4) นายหน้าตัวแทน ค้าปลีก และค้าส่ง 55 ราย และ 5) ก่อสร้าง บริการทางวิศวกรรม และ

เป็นที่ปรึกษาโครงการให้แก่ภาครัฐ 29 ราย

1.1.2 5 อันดับประเทศที่คนต่างด้าวเข้ามาลงทุนมากที่สุด ตามมาตรา 17

ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติ 

การประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 มากทีสุ่ด 5 อนัดับแรก ได้แก่ ญีปุ่น่ (ร้อยละ 38) สิงคโปร์ (ร้อยละ 14)  

จีน (ร้อยละ 7) ฮ่องกง (ร้อยละ 5) และเยอรมนี (ร้อยละ 4) ทั้งนี้ ส�าหรับการอนุญาตในช่วงระยะเวลา 17 ปี  

(ปี พ.ศ. 2543 – 2559) คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ มากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ญี่ปุ่น (ร้อยละ 40) 

สิงคโปร์ (ร้อยละ 15) และฮ่องกง (ร้อยละ 5) ตามล�าดับ

ประเภทธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 ปี พ.ศ. 2559

29 ราย

8%

55 ราย

16%

77 ราย

22%

95 ราย

27%

96 ราย

27%

บริการเป็นสำานักงานผู้แทน/ภูมิภาค
บัญชีสาม (21)

การทำาธุรกิจบริการอื่น
บัญชีสาม (21)

บริการให้แก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม
บัญชีสาม (21) 

การทำากิจการนายหน้า บัญชีสาม (11)
การค้าปลีก บัญชีสาม (14) 
การค้าส่ง บัญชีสาม (15) 

การทำากิจการบริการทางวิศวกรรม บัญชีสาม (9)
ธุรกิจบริการเป็นที่ปรึกษาโครงการ
ให้กับภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ บัญชีสาม (21)

ให้เช่า
(ที่ดิน/พื้นที่อาคาร
แก่ บ.คู่ค้า)

จัดหา ติดตั้งเครื่องจักร
และอุปกรณ์

ให้คำาปรึกษาแนะนำา

รับจ้างผลิต

สำารวจขุดเจาะ
ปิโตรเลียม

ซ่อมแซมบำารุงรักษา
(เครื่องจักร/เครื่องมือ)

อื่นๆ

2% 15%7%

9%

27% 25%

15%

 ให้เช่า (ที่ดิน/อาคาร)
ให้คำาปรึกษาแนะนำา/
บริหารจัดการ

บริการทางบัญชี/กฎหมาย

บริการ
ด้านการตลาด

อื่นๆ

ให้กู้ยืมเงิน

14%

17%

21%

20%

18%

10%
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1.2. การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 12

ในปี พ.ศ. 2559 มีคนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ ตามมาตรา 12 จ�านวน 539 ราย  

เป็นกรณีได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน จ�านวน 536 ราย และกรณี 

ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จ�านวน 3 ราย

ประเทศที่คนต่างด้าวเข้ามาลงทุนมากที่สุด 5 อันดับ ปี พ.ศ. 2559

ญี่ปุ่น 134 ราย

38%

สิงคโปร์ 50 ราย

14%

3 อันดับแรกของปี พ.ศ. 2558

39% 146 ราย 7,759 ล้านบาท

14% 53 ราย 532 ล้านบาท

9% 32 ราย 1,512 ล้านบาท
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การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 12 ปี พ.ศ. 2559

92 74 65 72 87
125

171 155 173
236 253 284 304

346 326

539

29

539 ราย
ออกหนังสือรับรอง

ปี 2559

+65%
เพิ่มขึ้นจากปี 2558

4%

เยอรมนี 15 ราย

5%

ฮ่องกง 19 ราย

7%

จีน 24 ราย
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การทำาธุรกิจบริการอื่น
บัญชีสาม (21)

ประเภทธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา 12 ปี พ.ศ. 2559

1.2.1 ประเภทธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา 12

ในปี พ.ศ. 2559 ประเภทธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นธุรกิจ 

ตามบัญชีสาม คือ 1) การท�าธุรกิจบริการอื่น (เช่น รับจ้างผลิตแม่พิมพ์ บริการด้านคอมพิวเตอร์) 272 ราย  

2) ค้าปลีกและค้าส่ง 218 ราย 3) บริการทางวิศวกรรม 44 ราย และ 4) ธุรกิจอื่น 5 ราย ได้แก่ การผลิตเครื่องทอง  

(บญัชสีอง หมวดสอง (5)) การผลติแป้งจากข้าวเพือ่น�าไปผลติแป้งแปรรปู (บญัชสีาม (1)) และการท�ากจิการโรงแรม 

(บัญชีสาม (17))

1.2.2 5 อันดับของประเทศที่คนต่างด้าวเข้ามาลงทุนมากที่สุดตามมาตรา 12

ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศทีค่นต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ กรณีได้รับการส่งเสรมิการ

ลงทุน มากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ ญี่ปุ่น (ร้อยละ 49) สิงคโปร์ (ร้อยละ 14) และเยอรมนี (ร้อยละ 4) เนเธอร์แลนด์ 

(ร้อยละ 3) และจีน (ร้อยละ 3) ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 17 ปี (ปี พ.ศ. 2543 - 2559) คนต่างด้าวที่ได้รับหนังสือ

รบัรองการประกอบธรุกจิมากทีส่ดุ 3 อนัดบั ได้แก่ ญีปุ่น่ (ร้อยละ 50) สงิคโปร์ (ร้อยละ 11) และเยอรมน ี(ร้อยละ 4) 

ตามล�าดับ

5 ราย

1%

44 ราย

8%

218 ราย

40%

272 ราย

50%

การค้าปลีก บัญชีสาม (14)
การค้าส่ง บัญชีสาม (15) 

การทำากิจการบริการทางวิศวกรรม
บัญชีสาม (9)

ธุรกิจอื่น
การผลิตเครื่องทอง บัญชีสอง หมวดสอง (5)
การผลิตแป้งจากข้าว บัญชีสาม (1)
การทำากิจการโรงแรม บัญชีสาม (17)

รับจ้างผลิต 
(แม่พิมพ์/
ชิ้นส่วนยานยนต์)

บริการด้าน
คอมพิวเตอร์

(ออกแบบ/
พัฒนาซอฟแวร์)

ให้คำาปรึกษาแนะนำา
(ด้านการประกอบธุรกิจ)

บริการให้แก่
บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม
(ROH/ IHQ/ITC/ 
กำากับดูแล
หรือให้บริการ
แก่บริษัทในเครือ)

อื่นๆ1%
รับจ้างบริหารระบบธุรกิจ

26%

4%

12%

31%

26%
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1.3 การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 11

ในปี พ.ศ. 2559 มีคนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามสนธิสัญญา

ทางไมตรีและสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย–ญี่ปุ่น 

(JTEPA) ตามมาตรา 11 รวมจ�านวน 63 ราย เป็นการใช้สิทธิตามสนธิสัญญาทางไมตรีและสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาจ�านวน 62 ราย และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย–ญี่ปุ่น (JTEPA) จ�านวน 1 ราย 

โดยยังไม่มีคนต่างด้าวมาใช้สิทธิตามความตกลงด้านการค้าบริการ (AFAS) และความตกลงการลงทุนอาเซียน 

(ACIA) แต่อย่างใด

ประเทศที่คนต่างด้าวเข้ามาลงทุนมากที่สุดตามมาตรา 12 
5 อันดับ ปี พ.ศ. 2559

ญี่ปุ่น 265 ราย

49%

สิงคโปร์ 77 ราย

14%

3 อันดับแรกของปี พ.ศ. 2558

47% 122 ราย

13% 33 ราย

4% 9 ราย
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6344

63 ราย
ออกหนังสือรับรอง

ปี 2559

-40%
ลดลงจากปี 2558

จีน 15 ราย

3%

เนเธอร์แลนด์
16 ราย

3%
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1.3.1 ประเภทธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา 11

ในปี พ.ศ. 2559 ประเภทธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ โดยเป็นธุรกิจ

ตามบัญชีสาม คือ 1) การท�าธุรกิจบริการอื่น (เช่น บริการให้ค�าปรึกษาแนะน�า ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์) 30 ราย 2) นายหน้าตัวแทน การค้าปลีก และการค้าส่ง 21ราย 3) การก่อสร้าง 3 ราย และ 4) ธุรกิจ

อื่น 9 ราย ได้แก่ การจ�าหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางการทหาร (บัญชีสอง หมวด 1 (1) (ค)) การท�ากิจการโฆษณา 

(บัญชีสาม (16)) การท�ากิจการโรงแรม (บัญชีสาม (17) และการขายอาหารและเครื่องดื่ม (บัญชีสาม (19))

1.3.2 อันดับของประเทศที่คนต่างด้าวเข้ามาลงทุนมากที่สุดตามมาตรา 11

ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศที่คนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ กรณีได้รับสิทธิตาม 

สนธิสัญญาทางไมตรีและสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา (Treaty of Amity) และความตกลง 

หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (JTEPA) ตามมาตรา 11 ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 98) และ ญี่ปุ่น (ร้อยละ 2) 

ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 17 ปี (ปี พ.ศ. 2543 - 2559) มีการใช้สิทธิตามพันธกรณีและความตกลงระหว่างประเทศ 

อนัได้แก่ สนธสัิญญาทางไมตรแีละสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิระหว่างไทยกบัสหรฐัอเมรกิา โดยคนต่างด้าวสหรฐัอเมริกา

ในสดัส่วนร้อยละ 99.7 ความตกลงการค้าเสรไีทย - ออสเตรเลยี โดยคนต่างด้าวออสเตรเลียในสดัส่วนร้อยละ 0.1 

และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นคนต่างด้าวญี่ปุ่นในสัดส่วนร้อยละ 0.2

ประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
ที่คนต่างด้าวได้หนังสือรับรองตามมาตรา 11 ปี พ.ศ. 2559

บริการให้แก่
บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม
(ให้กู้ยืมเงิน/บริการด้าน
การตลาด)

บริการด้านคอมพิวเตอร์
(พัฒนาโปรแกรม/ออกแบบเว็บไซต์)

บริการรับจ้างผลิต

บริการด้านการเงิน

อื่นๆ

ให้คำาปรึกษาแนะนำา/
บริหารจัดการ

7%

3%
3%

7%

33%

47%

การทำาธุรกิจบริการอื่น
บัญชีสาม (21)

3 ราย

5%

9 ราย

14%

21 ราย

33%

30 ราย

48%

นายหน้าตัวแทน บัญชีสาม (11)
การค้าปลีก บัญชีสาม (14)
การค้าส่ง บัญชีสาม (15) 

ธุรกิจอื่น
การทำากิจการโฆษณา บัญชีสาม (16)
การทำากิจการโรงแรม บัญชีสาม (17)
การขายอาหารและเครื่องดื่ม บัญชีสาม (19)

การก่อสร้าง บัญชีสาม (10)
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สหรัฐอเมริกา
62 ราย

98%

ประเทศที่คนต่างด้าวเข้ามาลงทุนมากที่สุดตามมาตรา 11 ปี พ.ศ. 2559

IHQ & ITC
ยังไม่ได้รับบัตร
ส่งเสริมการลงทุน

ITC
ขอหนังสือรับรองแล้ว

IHQ & ITC
ได้รับบัตรส่งเสริม 

การลงทุนแล้ว
ยังไม่ดำาเนินการขอ

หนังสือรับรอง

IHQ
ขอหนังสือรับรองแล้ว 

การออกหนังสือรับรอง ม.11 ของปี พ.ศ. 2558

สหรัฐอเมริกา 99% 85 ราย

ญี่ปุ่น 1% 1 ราย

1.4 การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจบริการ IHQ และ ITC

ธุรกิจบริการเป็นส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters : IHQ) และธุรกิจบริการ

เป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers : ITC) สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสร้างแรง

จูงใจให้ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศท�าการลงทุน และส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้ง IHQ และบริษัท ITC เพื่อให้

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า การเงินและการลงทุนของประชาคมอาเซียน

 ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2559 ปรากฏว่าคนต่างด้าวได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทนุ ส�าหรบัธรุกิจบริการ IHQ และITC จ�านวน 325 ราย ซึง่ได้ด�าเนนิการขอหนังสือรับรองการประกอบธรุกจิของ

คนต่างด้าวแล้ว จ�านวน 136 ราย (ร้อยละ 42) โดยเป็นธุรกิจ IHQ จ�านวน 32 ราย และธุรกิจบริการ ITC จ�านวน 

104 ราย ทั้งนี้ยังมีธุรกิจบริการ IHQ และธุรกิจบริการ ITC ที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนแล้วแต่ยังไม่ได้ย่ืนขอ

หนังสือรบัรอง จ�านวน 116 ราย (ร้อยละ 35) และยังไม่ได้รับบตัรส่งเสริมการลงทนุอีกจ�านวน 37 ราย (ร้อยละ 11)

การส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ปี พ.ศ. 2559

การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
ตามมาตรา 12  ปี พ.ศ. 2559

3 อันดับแรก (ITC)

3 อันดับแรก (IHQ)

52% 128 ราย

12% 29 ราย

6% 15 ราย

28% 22 ราย

16% 13 ราย

9% 7 ราย

ITC
246 ราย 76%

32 ราย

11%

37 ราย

13%

104 ราย

36%

116 ราย

40%

IHQ
79 ราย 24%

ญี่ปุ่น 1 ราย

2%
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2. จำานวนเงินลงทุนที่คนต่างด้าวใช้เริ่มต้นประกอบธุรกิจ และจำานวนการจ้างงานคนไทย

ในปี พ.ศ. 2559 มีจ�านวนเงินลงทุนที่คนต่างด้าวน�าเข้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

จ�านวนทั้งสิ้น 7,443 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2557 มีการน�าเงินมาลงทุนเข้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย

จ�านวนมาก เนื่องจากมีการอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ จ�านวน 2 ราย ซึ่งเป็นธุรกิจที่

ต้องใช้เงินลงทุนสูง

หมายเหตุ กฎกระทรวงก�าหนดทุนขั้นต�่าและระยะเวลาในการน�าส่งทุนขั้นต�่า ได้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 

2545 ท�าให้ คนต่างด้าวต้องน�าเงินลงทุน (เงินทุนขั้นต�่า) เข้ามาใช้เริ่มต้นในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2546

25
46

25
47

25
48

25
49

25
50

25
51

25
52

25
53

25
54

25
55

25
56

25
57

25
58

25
59 ปี

20,000

30,000

10,000

40,000

50,000

60,000

70,000
ราย

0

จำานวนเงินลงทุนที่คนต่างด้าวนำาเข้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559

16,088

64,438

18,93816,363
10,592

25,255

18,562

46,772

8,4545,920

19,031

7,246
5,880

7,433

7,433 ราย
มูลค่าเงินลงทุน

ปี 2559

-46%
ลดลงจากปี 2558

2.1 5 อันดับของประเทศที่คนต่างด้าวลงทุนมากที่สุด

ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนในประเทศไทย มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ญ่ีปุ่น 

(ร้อยละ 43) อังกฤษ (ร้อยละ 10) เนเธอร์แลนด์ (ร้อยละ 6) สิงคโปร์ (ร้อยละ 5) และจีน (ร้อยละ 5) ทั้งนี้ ส�าหรับ

การอนุญาตในช่วงระยะเวลา 17 ปี (ปี พ.ศ. 2543 – 2559) คนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจใน

ประเทศไทยมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ญี่ปุ่น (ร้อยละ 40) สิงคโปร์ (ร้อยละ 15) และฮ่องกง (ร้อยละ 5) ตามล�าดับ
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2.2 จำานวนการจ้างงานคนไทย

ในปี พ.ศ. 2559 คนไทยได้รบัการจ้างงานในแต่ละประเภทธรุกจิ ซึง่เป็นธรุกจิตามบญัชสีาม 5 อันดบัแรก 
ดังนี้ 1) การท�าธุรกิจบริการอื่น (เช่น บริการก่อสร้างติดตั้งและทดสอบโรงไฟฟ้า บริการรับจ้างผลิต บริการติดตั้ง 
ซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา บริการบริหารจัดการและติดต่อประสานงาน) มีการจ้างงาน 3,503 คน 2) การท�าธุรกิจ
บรกิารให้แก่บรษิทัในเครอืในกลุม่ 1,682 คน 3) นายหน้าตวัแทน การค้าปลกี และการค้าส่ง มกีารจ้างงาน 696 คน 
4) ก่อสร้าง บริการทางวิศวกรรม และเป็นที่ปรึกษาโครงการให้แก่ภาครัฐ 292 ราย และ 5) การท�าธุรกิจบริการ
เป็นส�านักงานผู้แทนและส�านักงานภูมิภาค 193 ราย

ประเทศที่คนต่างด้าวลงทุนมากที่สุด 5 อันดับ ปี พ.ศ. 2559

3 อันดับแรกของปี พ.ศ. 2558

53% 8,480 ล้านบาท 8% 1,352 ล้านบาท 7% 1,175 ล้านบาท

43%

ญี่ปุ่น
3,227 ล้านบาท

6%

เนเธอร์แลนด์
428 ล้านบาท

5%

สิงคโปร์
390 ล้านบาท 10%

สหราชอาณาจักร
754 ล้านบาท

จำานวนการจ้างงานคนไทยในแต่ละประเภทธุรกิจ ปี พ.ศ. 2559

193 ราย

3%

292 ราย

5%

696 ราย

11%

1,682 ราย

26%

3,503 ราย

55%

บริการให้แก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม
บัญชีสาม (21) 

การทำาธุรกิจบริการอื่น
บัญชีสาม (21)

การทำากิจการนายหน้า บัญชีสาม (11)
การค้าปลีก บัญชีสาม (14) 
การค้าส่ง บัญชีสาม (15) 

การทำากิจการบริการทางวิศวกรรม บัญชีสาม (9)
ธุรกิจบริการเป็นที่ปรึกษาโครงการ
ให้กับภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ บัญชีสาม (21)

บริการเป็นสำานักงานผู้แทน/ภูมิภาค
บัญชีสาม (21)

 ให้เช่า
(ที่ดิน/พื้นที่อาคาร

แก่ บ.คู่ค้า)

รับจ้างผลิต

จัดหา ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 1%

ซ่อมแซมบำารุงรักษา

สำารวจขุดเจาะปิโตรเลียม 1%

ให้คำาปรึกษาแนะนำา 2%

อื่นๆ

อื่นๆ

60%
13%

9%

14%

5%

จีน
338 ล้านบาท

 ให้เช่า (ที่ดิน/อาคาร)

ให้คำาปรึกษาแนะนำา/
บริหารจัดการ

บริการทางบัญชี/กฎหมาย

บริการ
ด้านการเงิน

บริการด้านการตลาด

ให้กู้ยืมเงิน 1%
8%

3%

5%

13%

18%

52%
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ในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เสนอปรับปรุงประเภทธุรกิจ 

บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ

การประกอบธรุกจิในปัจจบุนั ซึง่เป็นธรุกจิทีค่นไทยมคีวามพร้อมทีจ่ะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว 

และเป็นการลดความซ�้าซ้อนในการก�ากับดูแลของภาครัฐ ในขณะเดียวกันก็ลดภาระของภาคเอกชน อันเป็นการ

เสริมสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการค้าการลงทุนและการแข่งขัน อันสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการ

อ�านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน

ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงที่เสนอปรับปรุงประเภทธุรกิจบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ น้ัน คณะรัฐมนตรี

มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแล้ว เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 และขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจพิจารณา

ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส�าหรับธุรกิจที่เสนอให้คนต่างด้าวไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจ

อีกต่อไปตามร่างกฎกระทรวง จ�านวน 17 ธุรกิจ ได้แก่ 

(1) ธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรือจ�าเป็นต่อการประกอบธุรกิจของสถาบัน

การเงิน ธรุกจิของบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงนิของสถาบนัการเงนิ และธรุกจิอืน่ของสถาบนัการเงนิ ตามกฎหมาย

ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน (12 ธุรกิจ) เช่น การเป็นตัวแทนของสถาบันการเงิน การให้บริการการบริหารจัดการ

เงินสด การรับซื้อหรือรับโอนลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม การประกอบธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน การน�าอสังหาริมทรัพย์

ออกให้เช่า การให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลิสซิ่ง เป็นต้น 

(2) ธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์

(3) ธุรกิจบรกิารเป็นส�านักงานผูแ้ทนของนติบิคุคลต่างประเทศในธรุกิจการค้าระหว่างประเทศ

(4) ธรุกจิบรกิารเป็นส�านกังานภมูภิาคของนิติบคุคลต่างประเทศในธรุกิจการค้าระหว่างประเทศ

(5) ธุรกิจบริการที่มีส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณเป็นคู่สัญญา 

(6) ธุรกิจบริการที่มีรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณเป็นคู่สัญญา

บทที่ 3
การทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
ตามมาตรา 9 วรรคสอง ปี พ.ศ. 2559

1. ร่างกฎกระทรวงกำาหนดธุรกิจบริการที่คนต่างด้าวไม่ต้องขออนุญาต
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โดยที่พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคสอง ก�าหนด

ให้คณะกรรมการการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว พจิารณาทบทวนประเภทธรุกิจตามบญัชท้ีายพระราชบญัญตั ิ

อย่างน้อยครั้งหนึ่งในทุกรอบระยะเวลาหนึ่งปี แล้วท�าความเห็นเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  

ซ่ึงคณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัต ิ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ขึ้น เพื่อด�าเนินการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้าย

พระราชบัญญัติฯ ให้เหมาะสมกับสภาพการค้าการลงทุนและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2560 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้เห็นชอบแผนการทบทวน

ประเภทธุรกิจบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ตามที่คณะอนุกรรมการ

พิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายฯ เสนอ อันเป็นแผนทบทวนธุรกิจบัญชีท้ายฯ ระยะ 3 ปี (ปี 2558 

-2560) ซึ่งจะให้ความส�าคัญกับการทบทวนประเภทธุรกิจ ใน 4 กลุ่มธุรกิจ คือ

2. แผนการทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 4

 ธุรกิจที่จำากัดการให้บริการและไม่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย  
เช่น ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม

 ธุรกิจที่ไทยมีพันธกรณีภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ เช่น ธุรกิจโรงแรม

 ธุรกิจที่ต่างชาติสนใจมาลงทุน และเป็นธุรกิจที่มีความอ่อนไหวและสำาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศ แต่ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย  
เช่น ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ธุรกิจนำาเที่ยว

 ธุรกิจที่สนับสนุนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล  
เช่น ธุรกิจโทรคมนาคม 

ส�าหรับการศึกษาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ ในปี พ.ศ.2560 จะมีข้อมูล 

ผลการศกึษาประเภทธุรกิจของกรมพฒันาธรุกจิการค้า ตามโครงการศึกษากฎหมายว่าด้วยการประกอบธรุกิจของ

คนต่างด้าว และธรุกจิบญัชท้ีายพระราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึง่จะมข้ีอมลูเกีย่วกบั 

โครงสร้างและสภาพการประกอบธุรกิจ ศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย และผลดีผลเสีย 

ของการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างชาติมาประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อให้การทบทวนธุรกิจบัญชีท้าย 

มีความทันสมัยและเหมาะกับสภาวะการค้าการลงทุนของประเทศ
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การก�ากับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทยเพื่อให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัต ิ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ได้มีการติดตามตรวจสอบ 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การประกอบธุรกิจ
ตามทีไ่ด้รบัอนญุาต 2) การด�าเนนิการตามแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี 3) การน�าส่งทุนข้ันต�า่เข้ามาในประเทศไทย
ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจะต้องด�าเนินการตามกฎหมาย ดังนี้

บทที่ 4
ธรรมาภิบาลกับธุรกิจของคนต่างด้าว

1. การติดตามและตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต

1.1 ตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามที่ได้รับอนุญาต และภายใต้เงื่อนไขที่กำาหนด 

โดยตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจครบ 1 ปี ว่าได้มีการปฏิบัติตาม

มาตรา 8 และกฎกระทรวง

๏ ประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่

๏ มีทุนขั้นต�่าตามจ�านวนที่ก�าหนดหรือไม่

๏ อัตราส่วนทุนต่อเงินกู้ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเกิน 7 เท่าของเงินทุนหรือไม่

๏ มีผู้รับผิดชอบธุรกิจอย่างน้อย 1 คน มีภูมิล�าเนาอยู่ในราชอาณาจักรไทยหรือไม่

1.2 ตรวจสอบการนำาส่งทุนขั้นตำ่าเข้ามาในประเทศไทยของคนต่างด้าว

โดยติดตามตรวจสอบเฉพาะนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในต่างประเทศว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรา 14  และ

กฎกระทรวงเรื่องก�าหนดทุนขั้นต�่าและระยะเวลาในการน�าหรือส่งทุนขั้นต�่าเข้ามาในประเทศไทยครบตามเกณฑ์

และระยะเวลาที่ก�าหนดหรือไม่ โดยการน�าส่งทุนขั้นต�่ามีระยะเวลา ดังนี้

๏ ระยะเวลาประกอบธุรกิจไม่ถึง 3 ปี ต้องน�าส่งทุนขั้นต�่าภายใน 6 เดือน

1 2 3ประกอบธุรกิจ
ตามที่ได้รับอนุญาต 
และภายใต้เงื่อนไข
ที่กำาหนด

นำาส่งทุนขั้นต่ำา
เข้ามาประเทศไทย
ตามจำานวนและ
ระยะเวลาที่กำาหนด

ดำาเนินการ
ตามแผนงานการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่แจ้งไว้
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๏ ระยะเวลาประกอบธุรกิจตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป สามารถน�าส่งทุนขั้นต�่าในแต่ละช่วงเวลา

• ภายใน 3 เดือนแรก ต้องน�าส่ง 25%

• ภายใน 1 ปี ต้องน�าส่งเพิ่มอีก 25%

• ภายใน 2 ปี ต้องน�าส่งเพิ่มอีก 25%

• ภายใน 3 ปี ต้องน�าส่งให้ครบ 100%

1.3 ตรวจสอบการถ่ายทอดเทคโนโลยีของธุรกิจต่างด้าว 

โดยการตดิตามตรวจสอบการด�าเนินการตามแผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีของธุรกิจต่างด้าวทกุราย

ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจครบ 1 ปี โดยเจ้าหน้าที่จะมีหนังสือเรียกให้ส่งเอกสารการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ภายใน 30 วัน  หากไม่ส่งเอกสารจะมหีนงัสอืแจ้งให้ช�าระค่าปรับตามมาตรา 40 ทัง้น้ี วิธกีารถ่ายทอดเทคโนโลย ีเช่น

๏ การจัดท�าสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี

๏ การมีส่วนร่วมของบุคลากรไทยในโครงการวิจัยและพัฒนา

๏ ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้ความรู้และ/หรือการส่งบุคลากรไทยไปเรียนรู้ ณ ต่างประเทศ

๏ การสนับสนุนด้านการศึกษาและ/หรือวิชาการให้สถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่น

๏ การฝึกอบรม เช่น อบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ

๏ กิจกรรมอื่นๆ เช่น การส่งไปดูงานแสดงสินค้าที่ต่างประเทศ

1.4 ผลการตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในปี พ.ศ. 2559 

มีการตรวจสอบธุรกิจของคนต่างด้าวท้ังหมดจ�านวน 851 ราย ดังนี้ 1) ตรวจสอบการประกอบ

ธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตและตรวจสอบการด�าเนินการตามแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ�านวน 482 ราย และ  

2) ตรวจสอบการน�าส่งทุนขั้นต�่า จ�านวน 369 ราย

ผลการตรวจสอบปรากฏว่า มธีรุกิจต่างด้าวไม่ปฏิบตัติามกฎหมาย จ�านวน 47 ราย ดังนี ้1) ไม่ประกอบ

ธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตและไม่ด�าเนินการตามแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่แจ้งไว้ จ�านวน 28 ราย (ร้อยละ 6)  

และ 2) ไม่น�าส่งทุนขั้นต�่าเข้ามาในประเทศไทยตามจ�านวนและระยะเวลาที่ก�าหนด จ�านวน 19 ราย (ร้อยละ 5)

อนึง่ ในการตดิตามตรวจสอบการด�าเนนิตามแผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยทีีแ่จ้งไว้ มกีจิกรรมท่ีเป็น

ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่องในด้านต่างๆ ดังนี้ เช่น

๏ การส่งผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับคุณภาพงานเชื่อมโลหะและ 

เครื่องยึดส�าหรับผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์และอะไหล่รถยนต์ การตรวจสอบชั้นดินของหลุมขุดเจาะปิโตรเลียม

๏ การจัดส่งบุคลากรไทยไปเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศเก่ียวกับการใช้ข้อมูลบริการผ่าน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติการเครื่องทดสอบแบบอัตโนมัติ (ICT Automation)

๏ การมีส่วนร่วมของบุคลากรไทยในโครงการพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ออกสู่ตลาด คือ โครงการ

พฒันาแผนเหล็กส�าเรจ็รปู โครงการจัดท�าโปรแกรมการออกแบบ Cellular beam และการตรวจสอบผลการออกแบบ

๏ การฝึกอบรมบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับความรู้การด�าเนินการและการบ�ารุงรักษาเครื่องฝึก 

การบินภาคพื้นดิน A320 เทคนิคการบ�ารุงรักษารถยนต์ที่ท�างานด้วยระบบไฟฟ้า

๏ การสนับสนุนด้านการศึกษา ได้แก่ มอบทุนการศึกษาแก่วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุต มอบทุน 

การศึกษาแก่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น



รายงานประจำาปี พ.ศ. 255928

ผลการตรวจสอบการนำาส่งทุนขั้นต่ำาเข้ามาในประเทศไทย

ผลการตรวจสอบการประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตและเงื่อนไขที่กำาหนด
และการดำาเนินการตามแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

369ราย
จำานวนรายที่ตรวจสอบ

482 ราย
จำานวนรายที่ตรวจสอบ

หมายเหตุ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคือ ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ

ไม่ยอมให้ข้อเท็จจริง หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐาน ทั้งนี้ มีบทก�าหนดโทษคือ ปรับไม่เกินห้าพันบาท

2. การตรวจสอบคนต่างด้าวท่ีมีพฤติกรรมให้คนไทยทำาธุรกรรมอำาพรางแทน เพ่ือหลีกเล่ียง 
การประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  (Nominee)

2.1 การตรวจสอบนอมินี กรณีการตรวจสอบตามแผนงานประจำาปี

ในปี พ.ศ. 2559 กลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบนอมินี ได้แก่ นิติบุคคลไทยที่มีคนต่างด้าวถือ

หุ้นไม่ถึงร้อยละ 50 จ�านวน 7,025 ราย ซึ่งประกอบธุรกิจ 10 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องด่ืม 

95%

94%

5%

6%

ปฏิบัติตาม
กฎหมาย

350 ราย

ปฏิบัติตาม
กฎหมาย

454 ราย

ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย

19 ราย

ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย

28 ราย
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ไม่มีพฤติกรรมน่าสงสัย
เข้าข่ายนอมินี

7,009 ราย

0.2%
มีพฤติกรรมน่าสงสัยเข้าข่ายนอมินี

16 ราย

ผลการตรวจสอบนอมินี กรณีการตรวจสอบตามแผนงานประจำาปี พ.ศ. 2559

7,025 ราย
จำานวนรายที่ตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบตามแผนงานประจำาปี

1) นิติบุคคลที่ไม่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเข้าข่ายในลักษณะนอมินี จ�านวน 7,009 ราย (ร้อยละ 99.8) 

เนือ่งจากเป็นนติบิคุคลทีย่งัไม่ประกอบการ เป็นนติบิคุคลตัง้ใหม่ยงัไม่ครบก�าหนดส่งงบการเงนิ และเป็นนติบุิคคล

ที่ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทและเสร็จการช�าระบัญชี

2) นิตบุิคคลทีม่พีฤตกิรรมน่าสงสยัเข้าข่ายในลักษณะนอมนีิ กล่าวคอืคนไทยอาจมพีฤตกิรรมในลกัษณะ

ให้ความช่วยเหลอื หรอืสนบัสนนุ หรอืร่วมประกอบธรุกจิกบัคนต่างด้าว หรือถอืหุ้นแทนคนต่างด้าว ซึง่อาจเข้าข่ายมี

ความผิดตามมาตรา 36 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 จ�านวน 

16 ราย (ร้อยละ 0.2) ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อพิจารณาส่งข้อมูลให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด�าเนินการ

สืบสวนสอบสวนต่อไป พร้อมทั้งส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจจัดน�าเที่ยว ซื้อขายให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่ารถยานยนต์ สปา  

ร้านขายของที่ระลึก ขายปลีกทางอินเตอร์เน็ต ขายตรง บริการที่สนับสนุนการศึกษา และตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็น

แหล่งท่องเที่ยว 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กระบ่ี ชลบุรี ตราด เชียงใหม่ เชียงราย ประจวบคีรีขันธ์ 

เพชรบุรี ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี

99.8%
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2.2 การตรวจสอบนอมินี กรณีการตรวจสอบเฉพาะกิจตามนโยบาย

การตรวจสอบนอมินี กรณีการตรวจสอบเฉพาะกิจตามนโยบาย เป็นการตรวจสอบในลักษณะ

บรูณาการกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในพืน้ท่ีเฉพาะแห่ง หรอืในธรุกจิเฉพาะ ซ่ึงในปี พ.ศ. 2559 ได้มกีารตรวจสอบดังน้ี

๏ ตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อ�าเภอสะเดา  

จงัหวัดสงขลา โดยร่วมกับ 4 หน่วยงาน (กองบงัคับการเฉพาะกจิกรมทหารราบที ่5 ต�ารวจ สรรพากร  

และกรมสอบสวนคดีพเิศษ) ตรวจสอบ 7 บริษทั ซึง่ประกอบธรุกจิโรงแรม ให้เช่าห้องพกั และพฒันา

อสังหาริมทรัพย์ 

 ผลการตรวจสอบ พบพฤติกรรมในลักษณะนอมินี และส�านักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา 

เป็นผู้ด�าเนินคดีตามมาตรา 37 กับนิติบุคคล 5 ราย และด�าเนินคดีตามมาตรา 36 กับผู้ถือหุ้น 

คนไทย 2 คน

๏ ตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว (ภูเก็ต เชียงใหม่ 

พังงา ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร) โดยร่วมกับ 4 หน่วยงาน (กองบังคับการต�ารวจท่องเที่ยว  

กองบงัคบัการปราบปรามการท�าผิดเกีย่วกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กองบังคบัการปราบปราม 

การกระท�าผิดเก่ียวกับคุ้มครองผู้บริโภค กรมสรรพากร) จ�านวน 38 บริษัท ที่ประกอบธุรกิจ 

เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

 ผลการตรวจสอบ พบพฤติกรรมในลักษณะนอมินี ของนิติบุคคล 1 ราย ซึ่งได้ส่งข้อมูลให ้

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ด�าเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไป นอกจากน้ันพบพฤติกรรมอื่นๆ  

เช่น พบบคุคลต่างชาตสิวมตวัท�าบตัรประชาชนไทย จงึเพกิถอนการจดทะเบยีนของบรษิทั จ�านวน 

18 บริษัท เป็นต้น

ไม่พบพฤติกรรม
ในลักษณะนอมินี

39 ราย

พฤติกรรม
ในลักษณะนอมินี

6 ราย

ผลการตรวจสอบนอมินี กรณีการตรวจสอบเฉพาะกิจตามนโยบาย ประจำาปี พ.ศ. 2559

45 ราย
จำานวนรายที่ตรวจสอบ

87%

13%
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ในปี พ.ศ. 2559 การออกใบอนุญาตและการออกหนังสือรับรองให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจใน

ประเทศไทย มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา โดยมีการออกใบอนุญาตและ 

การออกหนงัสือรบัรองทัง้หมด จ�านวน 954 ราย สบืเนือ่งมาจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของภาครฐั โดยเฉพาะ

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะขนาดใหญ่ของประเทศ และมาตรการเร่งรัดการลงทุนในเขต

เศรษฐกจิพเิศษ รวมถึงนโยบายรฐับาลในการส่งเสรมิให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการค้าและการลงทนุของภูมิภาค

เอเชีย และกลุ่มอาเซียน ในการส่งเสริมธุรกิจบริการเป็นส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters 

: IHQ) และบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Center : ITC)

ทั้งนี้ การออกใบอนุญาตและการออกหนังสือรับรองให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจเฉลี่ย 80 ราย/เดือน 

โดยเมื่อเทียบระหว่างปริมาณการออกใบอนุญาตและการออกหนังสือรับรองนั้นจะเห็นได้ว่า มีการออกหนังสือ

รับรองมากกว่าการออกใบอนุญาต เนื่องจากมีการขอหนังสือรับรอง ตามมาตรา 12 ในธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม 

การลงทุนจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจการ

ส�านกังานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) และ บรษัิทการค้าระหว่างประเทศ (ITC) อนัเป็นธรุกจิบญัชสีาม (21) ธรุกจิบรกิารอืน่ๆ  

และธุรกิจบัญชีสาม (15) การค้าส่ง ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

บทที่ 5
สภาวการณ์การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย

1. วิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจที่คนต่างด้าวจะมาขออนุญาตประกอบธุรกิจ ในปี พ.ศ. 2560
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ส�าหรับในปี 2560 การอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ ตามมาตรา 17 มีแนวโน้มลดลงจาก
ปี 2559 เนือ่งจากขณะน้ีกระทรวงพาณชิย์อยูร่ะหว่างเสนอร่างกฎกระทรวงก�าหนดธุรกจิบรกิารทีค่นต่างด้าวไม่ต้อง 
ขออนุญาตในการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้นอีก จ�านวน 17 ธุรกิจ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง 
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 และขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คอื (1) ธรุกจิสถาบันการเงนิ ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองหรอืจ�าเป็นต่อการประกอบธรุกจิของสถาบนัการเงนิ ธรุกจิของบรษัิท 
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน และธุรกิจอื่นของสถาบันการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน (12 ธุรกิจ) เช่น การเป็นตัวแทนของสถาบันการเงิน การน�าอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่า เป็นต้น (2) ธุรกิจ
การบรหิารสินทรพัย์ตามกฎหมายว่าด้วยบรษัิทบริหารสินทรัพย์ (3) ธรุกจิบริการเป็นส�านกังานผูแ้ทนของนติบิคุคล
ต่างประเทศในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (4) ธุรกิจบริการเป็นส�านักงานภูมิภาคของนิติบุคคลต่างประเทศ 
ในธรุกจิการค้าระหว่างประเทศ (5) ธรุกจิบรกิารท่ีมส่ีวนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวธิกีารงบประมาณเป็นคูส่ญัญา  
และ (6) ธุรกิจบริการที่มีรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณเป็นคู่สัญญา ทั้งนี้ หากกฎกระทรวง 
มีผลบังคับใช้จะมีผลให้ธุรกิจดังกล่าวไม่อยู ่ภายใต้การก�ากับของกฎหมายอีกต่อไป ซ่ึงจะท�าให้ปริมาณ 
การขออนญุาตการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าวในประเทศไทยลดลง เนือ่งจากจ�านวนการอนญุาตให้คนต่างด้าว
ประกอบธรุกจิบรกิารเป็นส�านักงานผูแ้ทน บรกิารเป็นส�านกังานภมูภิาค และบรกิารทีเ่ป็นคูส่ญัญากบัส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ มีปริมาณร้อยละ 35 ของการอนุญาตทั้งหมดในปี 2559  

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจที่คาดว่าคนต่างชาติจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น คือ ธุรกิจบริการ 
ทีเ่กีย่วกบัด้านพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ เนือ่งจากปัจจบุนัรฐับาลมนีโยบาย Thailand 4.0 ท่ีเน้นเรือ่งการใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ในการประกอบธุรกิจ และรูปแบบการท�าธุรกิจในปัจจุบันจะเป็นการท�าธุรกิจ
ผ่านช่องทางอเิล็กทรอนิกส์มากขึน้ จงึส่งผลให้การเข้ามาประกอบธรุกจิของคนต่างชาตใินธรุกจิดงักล่าวมแีนวโน้ม 
เพิ่มสูงข้ึน ประกอบกับการอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในธุรกิจที่เกี่ยวกับด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
ในปี 2559 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น กล่าวคือ มีจ�านวน 78 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 22 จากจ�านวนการอนุญาต
ทั้งหมดของปี 2559 ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ร้อยละ 39 เช่น 1) การให้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคช่ันเพ่ือให้
เช่าพื้นที่ส�าหรับจ�าหน่ายสินค้าและบริการ 2) การท�าธุรกิจบริการ Cloud Computing โดยให้ใช้โครงสร้างพื้นฐาน 
ทางคอมพิวเตอร์ 3) การตลาดและส่งเสริมการขายเกี่ยวกับการให้บริการภาพยนตร์ออนไลน์ (video on demand) 
ทางเว็บไซต์ 4) การตลาดและส่งเสริมการขายเกี่ยวกับการให้บริการการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) 
และบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money) เป็นต้น

เปรียบเทียบการออกใบอนุญาตกับการออกหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี 2559

ใบอนุญาต

หนังสือ
รับรอง

รวม84 87
95

63
75 74 72

77

87 87

70

86
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การอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจมีความท้าทาย ดังนี้

 กรณีการติดตามเพ่ือตรวจสอบว่าคนต่างด้าวท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจไปแล้วนั้น 

ได้มีการด�าเนินการตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตหรือไม่ เนื่องจากในการพิจารณาอนุญาตเป็นการ

พจิารณาค�าขอจากเอกสารทีค่นต่างด้าวยืน่ค�าขอเข้ามา ซึง่การประกอบธุรกิจทีแ่ท้จริงของคนต่างด้าวภายหลงัจาก

รับใบอนญุาตไปแล้ว จะมกีลไกในการตดิตามตรวจสอบการประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว ซึง่จะตรวจสอบเฉพาะ 

ปีแรกของการอนุญาตเท่านั้น ในขณะที่ใบอนุญาตสามารถใช้ประกอบธุรกิจได้ตลอดระยะเวลาที่ด�าเนินธุรกิจ 

โดยไม่มกี�าหนดระยะเวลาสิน้สดุ ดงันัน้ การบริหารการบงัคบัใช้พระราชบญัญัตกิารประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว  

พ.ศ. 2542 อาจไม่บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้มีคนต่างด้าวมีการประกอบธุรกิจ 

อย่างแท้จริง เพื่อก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ

 กรณีการอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะก�ากับดูแล ซึ่งคนต่างด้าว

จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายทุกฉบับที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วนก่อนเริ่มประกอบธุรกิจ โดยการอนุญาตให้คนต่างด้าว

ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จะอนุญาตโดยก�าหนดให้

คนต่างด้าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย อาทิ การขออนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการตลาดและ

ส่งเสริมการขายเก่ียวกับการให้บริการการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) และบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-money) ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วย  

ซึ่งกลไกส�าหรับการบริหารการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จะใช้

วิธีการมีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่มีกฎหมายเฉพาะก�ากับธุรกิจให้ทราบถึงการอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติ 

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และติดตามการขออนุญาตตามกฎหมายเฉพาะของคนต่างด้าว

ส�าหรับการประกอบธุรกิจต่อไป เพื่อให้การบริหารการก�ากับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย 

ของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 กรณีธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ในการส่งเสริมเศรษฐกิจ

ของรัฐบาล ที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” หรือ “Value-Based 

Economy” โดยเปลีย่นจากการเน้นภาคการผลติสนิค้าภาคบรกิารมากขึน้ และใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่เพิม่

มลูค่าสินค้าและบรกิาร กจ็ะส่งผลให้เกดิตลาดท่ีดึงดดูการลงทุนของคนต่างชาตจิะเข้ามาประกอบธรุกิจในรปูแบบ

ใหม่ๆ ในประเทศไทยมากยิง่ขึน้ ซึง่ต้องมข้ีอมลูลักษณะเฉพาะของธุรกิจทีท่นัสมยั เพือ่ประกอบการพิจารณาของ

คณะกรรมการฯ อนัจะท�าให้การพจิารณาอนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยมคีวามรอบด้านและ

ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ

2. ความท้าทายในการอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ



ภาคผนวก
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1. นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์1 ประธานกรรมการ

  ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2. นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล2 กรรมการ

  รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

  ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3. นายโชคดี แก้วแสง กรรมการ

  รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

  ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

4. พลเรือเอกกฤษฎา เจริญพานิช กรรมการ

  เจ้ากรมพระธรรมนูญ

  ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

5. นางศิริพร เหลืองนวล3 กรรมการ

  ที่ปรึกษาการคลัง

  ผู้แทนกระทรวงการคลัง

6. นายชุตินทร คงศักดิ์ กรรมการ 

  อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

  ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ

7. นายธนิตย์ อเนกวิทย์4 กรรมการ

  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8. นายกฤชเทพ สิมลี5 กรรมการ

  รองปลัดกระทรวงคมนาคมด้านอ�านวยการ

  ผู้แทนกระทรวงคมนาคม

9. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฝ่ายบริหาร) กรรมการ

  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ
1 นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประธานกรรมการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน

 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประธานกรรมการ ตั้งแต่ 26 มิถุนายน 2558 – 30 กันยายน 2559
2 นางปัทมา เธียรวิศิษฏ์สกุล ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ ตั้งแต่ 18 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน

 นายธานินทร์ ผะเอม ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ ต้ังแต่ 15 ธันวาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
3 นางศิริพร เหลืองนวล ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2559 – ปัจจุบัน

 นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2558 – 14 กรกฎาคม 2559
4 นายธนิตย์ อเนกวิทย์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน

 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ  ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
5 นายกฤชเทพ สิมลี ผู้แทนกระทรวงคมนาคม กรรมการ ตั้งแต่ 19 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน

 นายสมศักดิ์ ห่มม่วง ผู้แทนกระทรวงคมนาคม กรรมการ  ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2558 – 15 พฤศจิกายน 2559

รายนามคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2559 
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หมายเหตุ
6 นายด�ารง ลิมาภิรักษ์ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ ตั้งแต่ 18 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน
7 พลต�ารวจตรีประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรรมการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน

 นายอ�าพล วงศ์ศิริ ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรรมการ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 – 30 กันยายน 2559
8 นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ ตั้งแต่ 30 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน

 นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ ตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2548 – 29 มีนาคม 2559

10. รองปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ

 หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

  ผู้แทนกระทรวงแรงงาน

11. นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ กรรมการ

  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12. นายณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ์ กรรมการ

  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

  ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม

13. นายด�ารง ลิมาภิรักษ์6 กรรมการ

  ที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการ

  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ

14. นายก�าจัด รามกุล กรรมการ

  ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข (ด้านสาธารณสุข)

  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

15. พลต�ารวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์7 กรรมการ 

  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

  ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

16. ผู้แทนส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กรรมการ

17. นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์8 กรรมการ

  รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

  ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

18. นายน�าชัย เอกพัฒนพานิชย์ กรรมการ

  รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

19. นายกอบศักดิ์ ดวงดี กรรมการ

  เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย

  ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย

รายนามคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2559 
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หมายเหตุ
9 นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง กรรมการ ตั้งแต่ 16 สิงหาคม 2559 – ปัจจุบัน

 นางปราณี ภาษีผล ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง กรรมการ ตั้งแต่ 16 สิงหาคม 2557 – 15 สิงหาคม 2559
10 นายศักดา ธนิตกุล ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง กรรมการ ตั้งแต่ 16 สิงหาคม 2559 – ปัจจุบัน 

 นางภาณุมาศ สิทธิเวคิน ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง กรรมการ ตั้งแต่ 16 สิงหาคม 2557 – 15 สิงหาคม 2559
11 นายวิชัย เบญจรงคกุล ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง กรรมการ ตั้งแต่ 16 สิงหาคม 2559 – ปัจจุบัน

 นายรพี สุจริตกุล ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง กรรมการ ตั้งแต่ 16 สิงหาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558
12 นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรรมการและเลขานุการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน

 นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรรมการและเลขานุการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2559

รายนามคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2559 

20. นายปกรณ์ อดุลพันธุ์ กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

21. นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

22. นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์9 กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

23. นายศักดา ธนิตกุล10 กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

24. นายวิชัย เบญจรงคกุล11 กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

25. นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์12 กรรมการและเลขานุการ

  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

26. นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฏ์สกุล ผู้ช่วยเลขานุการ

 รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า



รายงานประจำาปี พ.ศ. 255938

รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำาขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2559

1. นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ประธานอนุกรรมการ 

  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2. นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ อนุกรรมการ

  ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

3. นายปริเยศ พิริยะมาสกุล อนุกรรมการ

  ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

4. ผู้อ�านวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ อนุกรรมการ

  ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5. ผู้อ�านวยการส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว อนุกรรมการ

  ผู้แทนกระทรวงแรงงาน

6. ผู้อ�านวยการส�านักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 1 อนุกรรมการ

  ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม 

7. นายธเนส เตชะเสน อนุกรรมการ

  ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์

8. ผู้อ�านวยการส�านักบริหารสัมปทานปิโตรเลียม อนุกรรมการ

  ผู้แทนกระทรวงพลังงาน

9. นายนเรศ บูรณากาญน์13 อนุกรรมการ

  ผู้แทนกรมสรรพากร

10. ผู้อ�านวยการส�านักการค้าบริการและการลงทุน อนุกรรมการ

  ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

11. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ อนุกรรมการ

  ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

12. นายวิฑูลรย์ ศิริวิโรจน์ อนุกรรมการ 

  ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

13. นางสาวสิริมาศ วัฒนะโชติ อนุกรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

14. นายองอาจ พงศ์กิจวรสิน อนุกรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรมยานยนต์

หมายเหตุ
13 นายนเรศ บูรณากาญน์ ผู้แทนกรมสรรพากร อนุกรรมการ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 – ปัจจุบัน

 นางหัสกาญจน์ ภิงคารวัฒน์ ผู้แทนกรมสรรพากร อนุกรรมการ ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2551 – 30 พฤศจิกายน 2559
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รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำาขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2559

15. นายขัติยา ไกรกาญจน์ อนุกรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

16. นายนิลสุวรรณ ลีลารัศมี อนุกรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

17. พลต�ารวจตรี รัฐวิทย์ แสนทวีสุข อนุกรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

18. นายจักกพงศ์ ณ บางช้าง อนุกรรมการ

   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

19. นายดิเรก บุญแท้ อนุกรรมการ

  ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

20. นางปรารถนา หัสมินทร์ อนุกรรมการและเลขานุการ

  ผู้อ�านวยการกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

21. นักวิชาการพาณิชย์ช�านาญการพิเศษ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า



รายงานประจำาปี พ.ศ. 255940

1. นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช ที่ปรึกษาอนุกรรมการ

2. นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์14 ประธานอนุกรรมการ

  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3. นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล อนุกรรมการ

  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

4. ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงพาณิชย์ อนุกรรมการ

5. ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ อนุกรรมการ

  ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

6. นายปริเยศ พิริยะมาสกุล อนุกรรมการ

  ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

7. นางสาวชุลีพร น่วมทนง อนุกรรมการ

  ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย

8. นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ อนุกรรมการ

  ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

9. นายน�าชัย เอกพัฒนพานิชย์ อนุกรรมการ

  ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

10. ผู้อ�านวยการส�านักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน  อนุกรรมการ

  ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

11. ผู้อ�านวยการกองนิติการ อนุกรรมการ

  ผู้แทนกรมการค้าภายใน

12. ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน15 อนุกรรมการ

  ผู้แทนส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

13. รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี อนุกรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

14. ดร.ภาณุมาศ สิทธิเวคิน อนุกรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

15. นางสุรางคณา วายุภาพ อนุกรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

หมายเหตุ
14 นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประธานอนุกรรมการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน

 นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประธานอนุกรรมการ ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2559
15  ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน อนุกรรมการ ตั้งแต่ 4 กรกฎาคม 2559 – ปัจจุบัน

รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจ
ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2559
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16. นางสาวสิริมาศ วัฒนะโชติ อนุกรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

17. นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ อนุกรรมการ

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

18. นายดิเรก บุญแท้ อนุกรรมการ

  ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย

19. นางปรารถนา หัสมินทร์ อนุกรรมการและเลขานุการ

  ผู้อ�านวยการกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ

20. หัวหน้ากลุ่มวิชาการ  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ

รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจ
ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2559



รายงานประจำาปี พ.ศ. 255942

1. นายอิทธิพล ช้างหล�า ประธานอนุกรรมการ

2. นายเทียนชัย ปิ่นวิเศษ อนุกรรมการ

3. นายจักกพงศ์ ณ บางช้าง อนุกรรมการ

4. นายธวัชชัย พันธุรัตน์ อนุกรรมการ

5. นายวรชัย เหรียญทองค�า   อนุกรรมการ

  ผู้บริหารส่วน ฝ่ายนโยบายก�ากับการแลกเปลี่ยนเงิน  

  ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย

6. ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายการออมและการลงทุน อนุกรรมการ

  ผู้แทนส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง

7. นางหัสกาญจน์  ภิงคารวัฒน์ อนุกรรมการ 

  นักวิชาการภาษีช�านาญการพิเศษ

  ผู้แทนกรมสรรพากร

8.  นายสมชัย สุทธิกุลพานิช   อนุกรรมการ

  ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

9.  นายกอบศักดิ์  ดวงดี   อนุกรรมการ

  เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย

  ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย

10. นายดิเรก  บุญแท้ อนุกรรมการ

  ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย

  ผู้แทนส�านักกฎหมาย

11.นางโสรดา  เลิศอาภาจิตร อนุกรรมการ     

  ผู้อ�านวยการกองก�ากับบัญชีธุรกิจ

  ผู้แทนกองก�ากับบัญชีธุรกิจ

12. นายจิตรกร  ว่องเขตกร อนุกรรมการ

  ผู้แทนกองธรรมาภิบาลธุรกิจ

13.นางปรารถนา  หัสมินทร์ อนุกรรมการและเลขานุการ

  ผู้อ�านวยการกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ  

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

14. นักวิชาการพาณิชย์ช�านาญการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ            

15. นักวิชาการพาณิชย์ช�านาญการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ

คณะอนุกรรมการศึกษาการประกอบธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงิน
ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542

ทั้งนี้ รายละเอียดสามารถดาวโหลด พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ.2542 ได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (http://www.dbd.go.th)  

ภายใต้หัวข้อ “บริการข้อมูล/ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว/กฎหมายและกฎระเบียบ”

www.dbd.go.th



รายงานประจำาปี พ.ศ. 255944

กฎกระทรวง กำาหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว



การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 45



รายงานประจำาปี พ.ศ. 255946



การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 47



รายงานประจำาปี พ.ศ. 255948

แนวทางการพิจารณาอนุญาต
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวสำาหรับธุรกิจบางประเภท
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจะพิจารณาค�าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

โดยใช้หลักการตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเป็นเกณฑ์การพิจารณา

โดยค�านึงถึงผลดีและ ผลเสียต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของประเทศ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค ขนาดของกิจการ 

การจ้างแรงงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 

ทั้งน้ี แนวทางในการพิจารณาค�าขออนุญาตการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าวที่ก�าหนดไว้เป็นเกณฑ์ส�าหรับพิจารณา 12 ประเภทธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจบริการเป็นส�านักงานผู้แทน (Representative Office)

2. ธุรกิจบริการเป็นส�านักงานภูมิภาค (Regional Office)

3. การให้บรกิารกบัภาครัฐ/รฐัวสิาหกจิ (Service Provided to Public Sector/ State Own Enterprise)

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

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

6. บริการให้เช่า (Renting Service)

7. บริการให้เช่าแบบลิสซิ่ง (Leasing Service)

8. บริการให้เช่าซื้อ (Hire Purchasing Service)

9. บริการแฟ็กตอริ่ง (Factoring Service)

10. บริการรับจ้างผลิต (Contract-fee Manufacturing Service)

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

12. การค้าส่ง (Wholesaling Business)

รายละเอียด สามารถดาวโหลด เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

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

ของคนต่างด้าว/การขอประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว”

www.dbd.go.th



คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว

รายงานประจำป พ.ศ. 2559
ภายใต พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว

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

พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542

www.dbd.go.th
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