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รายงานประจำาปี พ.ศ. 25574

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

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	จงึได้จัดทำารายงานการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว
เป็นประจำาทกุปีมาโดยลำาดบั	สำาหรบัรายงานประจำาปี	พ.ศ.	2557	จะประกอบด้วยสารัตถะ	5	บท	ซึง่มสีาระสำาคญั
โดยสรุปดังนี้

บทที่ 1 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและ 
ภาคเอกชนและผูท้รงคณุวุฒทิำาหน้าทีใ่นการพิจารณาคำาขอรบัใบอนญุาตประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว	ศกึษาและ
จัดทำารายงานเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 ให้คำาปรึกษา	 เสนอแนะ	 หรือให้ความเห็นแก่รัฐมนตรี
ในการกำาหนดประเภทธุรกิจสำาหรับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 รวมทั้งมีบทบาทในการสร้างความสมดุล
ระหว่างการส่งเสรมิการลงทนุจากต่างประเทศกบัการคุม้ครองการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในประเทศ	
ตลอดจนการพัฒนาแนวทางการพิจารณาคำาขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542

ในปี	พ.ศ.	2557	คณะกรรมการการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าวให้ความสำาคญัแก่ผลงานในหลายมิติ	
คอื	(1)	การศกึษาประเภทธรุกจิตามบญัชท้ีายพระราชบญัญัตกิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	สำาหรบั
การพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 
เพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ	 และเพื่อให้การกำากับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
ตามประเภทธรุกจิให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกจิการค้าและการลงทนุระหว่างประเทศ	และ	(2)	การศกึษา 
การประกอบธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงิน	 โดยมีเข็มมุ่งเพื่อนำาเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของคณะกรรมการ 
การประกอบธรุกจิของคนต่างด้าวเกีย่วกบัธรุกจิบรกิารให้กู้ยืมเงินกบัประเดน็ภาษแีละเสถียรภาพทางการเงนิของ
ประเทศ

บทที่ 2 การอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ในรอบปี	 พ.ศ.	 2557	 ที่ผ่านมา	 คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคิดเป็นร้อยละ	 98	 
ของจำานวนคำาขอประกอบธรุกจิทัง้หมด	โดยคณะกรรมการการประกอบธรุกิจของคนต่างด้าวพจิารณาไม่อนญุาต 
ให้ประกอบธุรกิจจำานวน	 8	 ราย	 (ร้อยละ	 2)	 และอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจำานวน	 432	 ราย	 เพิ่มขึ้นจากปี	 
พ.ศ.	2556	จำานวน	24	ราย	หรือร้อยละ	6	โดยในปี	พ.ศ.	2557	คนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตมีจำานวนเงินลงทุน 
ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งสิ้นจำานวน	 64,438	 ล้านบาท	 ทั้งนี้	 ประเทศที่คนต่างด้าวเข้ามาลงทุนมากที่สุด	 
3	อันดับแรก	ได้แก่	ญี่ปุ่น	(ร้อยละ	48)	สิงคโปร์	(ร้อยละ	17)	และฮ่องกง	(ร้อยละ	6)	และธุรกิจที่มีการลงทุนสูงสุด	 
ได้แก่	ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม	(ร้อยละ	33)	และธุรกิจสำานักงานผู้แทนและสำานักงานภูมิภาค	
(ร้อยละ	20)

บทสรุปผู้บริหาร
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คนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	 จำานวน	 346	

ราย	เพิ่มขึ้นจากปี	พ.ศ.	2556	จำานวน	42	ราย	หรือร้อยละ	14	ทั้งนี้	ประเทศที่คนต่างด้าวเข้ามาลงทุนมากที่สุด	 

3	อันดับแรก	ได้แก่	ญี่ปุ่น	(ร้อยละ	56)	สิงคโปร์	(ร้อยละ	12)	และฮ่องกง	(ร้อยละ	6)	และธุรกิจที่มีการลงทุนสูงสุด	 

ได้แก่	ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง	(ร้อยละ	24)	และธุรกิจบริการทางวิศวกรรม	(ร้อยละ	12)	

คนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามสนธิสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ

ที่ไทยเป็นภาคีหรือมีพันธกรณี	จำานวน	80	ราย	ลดลงจากปี	พ.ศ.	2556	จำานวน	7	ราย	หรือร้อยละ	8	ประเทศ 

ที่คนต่างด้าวเข้ามาลงทุนมากที่สุด	ได้แก่	สหรัฐอเมริกา	(ร้อยละ	100)	และธุรกิจที่มีการลงทุนสูงสุด	ได้แก่	ธุรกิจ

นายหน้าตัวแทน	ค้าปลีก	และค้าส่ง	(ร้อยละ	36)	และธุรกิจก่อสร้างและบริการทางวิศวกรรม	(ร้อยละ	4)

สำาหรับประเทศสมาชิกอาเซียน	 ในปี	 พ.ศ.	 2557	 ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ	 จำานวน	 82	 ราย	

เพิ่มขึ้นจากปี	พ.ศ.	2556	จำานวน	28	ราย	โดยคนต่างด้าวจากประเทศสิงคโปร์เข้ามาลงทุนมากที่สุดเป็นอันดับ	1	

(ร้อยละ	89)	รองลงมาคือ	มาเลเซีย	(ร้อยละ	8)	โดยประเภทธุรกิจที่ได้รับอนุญาต	ได้แก่	ธุรกิจบริการในเครือและ 

ในกลุ่ม	และธุรกิจบริการเป็นสำานักงานผู้แทน	ทั้งนี้	การออกหนังสือรับรองให้ประเทศสมาชิกอาเซียนกรณีที่ได้รับ

การส่งเสรมิการลงทนุมจีำานวน	50	ราย	เพิม่ขึน้จากปี	พ.ศ.	2556	จำานวน	17	ราย	ซึง่คนต่างด้าวจากประเทศสงิคโปร์ 

และมาเลเซียเข้ามาลงทุนมากที่สุดเป็นอันดับ	 1	 และ	 2	 ตามลำาดับ	 ในประเภทธุรกิจบริการรับจ้างผลิตสินค้า	 

และบริการเป็นสำานักงานปฏิบัติการภูมิภาค

บทที่ 3 ธรรมาภิบาลกับธุรกิจของคนต่างด้าว

ในปี	พ.ศ.	2557	กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ติดตามตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	ว่าได้

ประกอบธุรกิจเป็นไปตามที่กฎหมายหรือเงื่อนไขกำาหนดหรือไม่	 จำานวน	 630	 ราย	 พบว่า	 ธุรกิจที่ปฏิบัติถูกต้อง 

ตามกฎหมาย	574	ราย	(ร้อยละ	91)	ปฏบิตัไิม่ถกูต้อง	56	ราย	(ร้อยละ	9)	เช่น	ไม่นำาส่งทุนข้ันตำา่เข้ามาในประเทศไทย	

(11	ราย)	ไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกตรวจสอบ	(45	ราย)	ทั้งนี้	คนต่างด้าวที่ไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมายสูงสุด	5	อันดับ	ได้แก่	ญี่ปุ่น	สิงคโปร์	ฮ่องกง	สหรัฐอเมริกา	และเนเธอร์แลนด์	ตามลำาดับ

บทที่ 4 การพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
  ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

ในปี	พ.ศ.	2557	คณะกรรมการการประกอบธรุกิจของคนต่างด้าวได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการพจิารณา

ทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	ขึ้นเพื่อศึกษา

ข้อมูลประเภทธุรกิจและเสนอความเห็นสำาหรับการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพการค้า 

การลงทนุ	โดยคำานงึถงึการส่งเสรมิให้มกีารแข่งขันในการประกอบธุรกิจด้วย	ทัง้น้ี	คณะกรรมการการประกอบธรุกจิ

ของคนต่างด้าว	ได้กำาหนดขอบเขตการศกึษา	คือ	1)	ศกึษาธุรกิจบญัชหีน่ึง	บญัชสีองและบญัชีสาม	2)	ประเภทธรุกจิ 

ที่มีกฎหมายเฉพาะและหน่วยงานเฉพาะกำากับ	 และ	 3)	 กฎหมายเฉพาะมีมาตรการกำากับการประกอบธุรกิจของ 

คนต่างด้าว	และกำาหนดแนวทางการพจิารณา	คอื	1)	ความพร้อมของผูป้ระกอบการไทยในการแข่งขนักบัผู้ประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว	 2)	 ความสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ	 กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	 

และ	3)	ผลกระทบจากการที่ธุรกิจไม่อยู่ภายใต้การกำากับของกฎหมาย
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คณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 

ของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	ได้เสนอข้อมลูการศกึษาประเภทธรุกจิเบือ้งต้น	ซึง่คณะกรรมการการประกอบธรุกจิของ 

คนต่างด้าว	พจิารณาประเภทธุรกิจในเบ้ืองต้น	จำาแนกเป็น	2	กลุม่	ได้แก่	กลุม่ที	่1	คอื	กลุม่ประเภทธรุกจิทีจ่ะเสนอให้

คงอยูใ่นบญัชท้ีายพระราชบัญญติัการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	เนือ่งจากเป็นธรุกจิท่ีไม่มกีฎหมาย

เฉพาะกำากบั	และเป็นธุรกิจทีผู่ป้ระกอบการไทยไม่มคีวามพร้อมในการแข่งขนั	กลุ่มที	่2	คอื	กลุ่มประเภทธรุกจิทีจ่ะเสนอ 

ให้มกีารทบทวนออกจากบญัชท้ีายพระราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	เนือ่งจากมหีน่วยงาน 

เฉพาะและกฎหมายเฉพาะกำากับ	 รวมทั้งมีข้อมูลเบื้องต้นบ่งชี้ว่าผู้ประกอบการไทยมีความพร้อมในการแข่งขัน	

อย่างไรกต็าม	เพือ่ให้การพิจารณาของคณะกรรมการการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว	มคีวามรอบคอบด้วยข้อมูล 

ทีค่รอบคลุมรอบด้านจงึมอบหมายให้คณะอนกุรรมการพจิารณาทบทวนประเภทธรุกจิตามบญัชท้ีายพระราชบญัญตั ิ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	ศึกษาข้อมูลเชิงลึกของแต่ละประเภทธุรกิจเพิ่มเติม

บทที่ 5 บทวิเคราะห์ 

ปริมาณคำาขออนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในปี	พ.ศ.	2557	มีอัตราเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน

กับปีที่ผ่านมา	 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ	 6	 และมีมูลค่าการลงทุนจำานวน	 64,438	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 240	 จาก 

ปี	พ.ศ.	2556	โดยปัจจยัด้านเสถยีรภาพทางการเมอืงและเศรษฐกจิภายในประเทศมผีลสำาคญัต่อการตดัสนิใจลงทนุ

ของผูป้ระกอบการต่างด้าวในประเทศไทย	ทัง้นี	้ประเภทธรุกจิทีค่นต่างด้าวยืน่ขออนญุาตมากทีส่ดุ	คอื	ธรุกจิบรกิาร

ให้แก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม	ธุรกิจบริการเป็นสำานักงานผู้แทน	โดยการขออนุญาตเป็นครั้งแรกของคนต่างด้าว

ในปี	 พ.ศ.	 2557	 มีสัดส่วน	 ร้อยละ	 56	 สำาหรับแนวโน้มในปี	 พ.ศ.	 2558	 ปริมาณคำาขออนุญาตประกอบธุรกิจ 

ของคนต่างด้าวคาดว่าจะยงัคงเพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่งในอัตราเฉลีย่	ร้อยละ	16	และประเภทธรุกจิทีค่นต่างด้าวจะย่ืน

ขออนญุาตยังคงเป็นธรุกิจบรกิารให้แก่บรษิทัในเครอืและในกลุม่	และธุรกจิสำานกังานผูแ้ทนหรอืสำานกังานภมิูภาค	

เนื่องจากสถานการณ์การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 และนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประเทศไทย

เป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของภูมิภาคเอเชียและกลุ่มอาเซียนในการส่งเสริมธุรกิจบริการเป็นสำานักงาน

ใหญ่ข้ามประเทศ	(International	Headquarters	:	IHQ)	และบริษัทการค้าระหว่างประเทศ	(International	Trading	

Center	 :	 ITC)	 นอกจากนี้	 ยังมีธุรกิจบริการกระแสใหม่ที่คาดว่าคนต่างด้าวจะย่ืนขออนุญาตประกอบธุรกิจ	คือ	

ธุรกิจ	e-commerce	

สำาหรับประเภทธุรกิจใดที่ผู้ประกอบการไทยควรได้รับการส่งเสริมพัฒนานั้น	 จากสถิติการอนุญาต 

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พบว่า	ธุรกิจบริการสำารวจและขุดเจาะปิโตรเลียม	การก่อสร้าง	การทำากิจการ

บรกิารทางวศิวกรรม	ธุรกจิให้คำาปรกึษาแนะนำาด้านการบรหิารจัดการ	ซึง่เป็นกลุม่ธรุกจิทีใ่ช้เทคโนโลยแีละเงนิทุนสงู	 

ซึง่ผูป้ระกอบการไทยยงัไม่มคีวามพร้อมในการแข่งขัน	ดังน้ัน	จงึเป็นธุรกิจทีผู้่ประกอบการไทยควรได้รับการพัฒนา

ส่งเสริมให้มีความพร้อมในการแข่งขัน	 โดยควรดำาเนินการคู่ขนานกันระหว่างการมีมาตรการเพ่ือส่งเสริมพัฒนา 

ผูป้ระกอบการไทยในธุรกิจดังกล่าว	ควบคูไ่ปกับการอนญุาตให้คนต่างด้าวประกอบธรุกจิทีม่แีนวทางการพจิารณา

เกี่ยวกับเงินทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย •
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คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิ	

จำานวนไม่เกิน	 25	 คน	 และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 กระทรวงพาณิชย์	 ทำาหน้าที่เป็นสำานักงานเลขานุการของ

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ทั้งนี้	คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	มีอำานาจหน้าที่	ดังนี้

1)	 พิจารณาคำาขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

2)	 ให้คำาปรึกษา	 เสนอแนะ	 หรือให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	 ในเรื่อง 

การกำาหนดประเภทธุรกิจของคนต่างด้าว

3)	 ศึกษา	และจัดทำารายงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

4)	 ให้คำาปรึกษา	เสนอแนะ	หรือให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในเรื่องอื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

บทที่ 1
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

องค์ประกอบคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว1

กรรมการ โดยตำาแหน่ง
(2 คน)

• ปลัดกระทรวงพาณิชย์
• อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

• กระทรวงการคลัง
• กระทรวงการต่างประเทศ
• กระทรวงอุตสาหกรรม
• สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
• สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
• ฯลฯ

• สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• สมาคมธนาคารไทย

• วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี
• นิติศาสตร์  พาณิชยศาสตร์
• การค้าการลงทุน  การบริหารธุรกิจ
• การอุตสาหกรรม

ผู้แทนภาครัฐ
(15 คน จาก 15 หน่วยงาน)

ผู้แทนภาคเอกชน
(3 คน จาก 3 องค์กร)

ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ
(5 คน)
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บทบาท ภารกิจสำาคัญ เป้าหมาย

1.	 การสร้างความสมดุลระหว่าง
การส่งเสริมการลงทุนของ 
คนต่างด้าวกับการคุ้มครอง
ก า ร ป ร ะ ก อบ ธุ ร กิ จ ข อ ง 
ผู้ประกอบการไทย

2.	 ส่งเสรมิและพฒันาแนวปฏบิตัิ
ของ	พ.ร.บ.	การประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	
รวมทั้งการสร้างความชัดเจน	 
โ ป ร่ ง ใ ส ข อ ง ห ลั ก เ กณฑ์  
ก า ร พิ จ า ร ณ า คำ า ข อ รั บ 
ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว	

1.	 พิจารณาคำาขอรับใบอนุญาต
ประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว
ในประเภทธุรกิจที่กำาหนดไว้
ในบญัชทีา้ยพระราชบญัญตัฯิ	
อันเป็นธุรกิจที่คนไทยยังไม่มี
ความพรอ้มทีจ่ะแขง่ขนัในการ
ประกอบธุรกิจกับคนต่างด้าว

2.	 ศึกษาและจัดทำารายงานเกี่ยว
กับการประกอบธุรกิจของ 
คนต่างด้าว	รวมทั้งผลกระทบ

3.	 ให้คำาปรึกษา	 เสนอแนะ	 หรือ
ใ ห้ความ เห็นแก่ รั ฐมนตรี  
ในการกำาหนดประเภทธุรกิจ
สำาหรบัการประกอบธรุกจิของ
คนต่างด้าว	

1.	 เพ่ือส่งเสริมให้มีการแข่งขัน
ในการประกอบธุรกิจ	 ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิ จและ สั งคมของ
ประเทศไทย	รวมทัง้	ความสงบ 
เรียบร้อย	 หรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน

2.	 เพื่อให้การพิจารณาคำาขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้ าวสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของประเทศ
ด้านต่างๆ	 อาทิ	 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน	 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า
โลจิสติกส์ของไทย	เป็นต้น

ส�งเสร�มการลงทุนจากต�างชาติ คุ�มครองการประกอบธุรกิจของคนไทย

เพื่อส�งเสร�มการแข�งขันการประกอบธุรกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ

ความสงบเร�ยบร�อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน

สร�างความสมดุล
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บทบาทของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว2
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ผลงานของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว3

3.1

ในปี พ.ศ. 2557	คณะกรรมการการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว	 ดำาเนินการทบทวนประเภท

ธุรกิจบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ 

คนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	โดยมอบหมายให้คณะอนกุรรมการ 

พจิารณาทบทวนประเภทธรุกจิตามบญัชท้ีายพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 ชุดใหม่	

ศึกษาพิจารณาประเภทธุรกิจบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 ภายใต้

หลักการ	คือ	1)	ธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะหรือหน่วยงาน 

เฉพาะกำากับ	 2)	 มาตรการกำากับการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว	 3)	 ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพร้อมในการแข่งขัน 

ของผู ้ประกอบการไทย	 และ	 4)	 แนวโน้มการค้า 

การลงทุนของธุรกิจ	ตลอดจนผลดี	ผลเสีย	และประโยชน์

ที่ประเทศไทยได้รับโดยส่วนรวม

คณะอนกุรรมการพจิารณาทบทวนประเภทธรุกจิตามบญัชท้ีายพระราชบญัญตักิารประกอบธรุกิจของ

คนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 ได้คัดกรองประเภทธุรกิจเบื้องต้น	 ได้แก่	 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์	 ธุรกิจสำานักงานผู้แทน

ธนาคาร	ธุรกิจประกันชีวิต	และธุรกิจประกันวินาศภัย	ซึ่งเป็นธุรกิจให้บริการทางการเงินลักษณะคล้ายคลึงกันกับ

ธุรกิจหลกัทรพัย์	ซึง่ได้รบัการพิจารณาว่าเป็นธุรกจิบริการทีค่นไทยมีความพร้อมจะแข่งขนัในการประกอบธรุกจิกบั

คนต่างด้าวและออกกฎกระทรวงกำาหนดเป็นธรุกจิบรกิารทีไ่ม่ต้องขออนญุาตในการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว

แล้ว	 เพื่อศึกษาสำาหรับการพิจารณาดำาเนินการทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 โดยนำาเสนอข้อมูลพื้นฐานของธุรกิจต่อคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว	ดังนี้
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สรุปผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจสำานักงานผู้แทนธนาคาร ธุรกิจประกันชีวิต และธุรกิจประกันวินาศภัย

ประเภท
ธุรกิจ

หน่วยงาน
กำากับ

กฎหมาย
เฉพาะ 

จำานวนนิติบุคคล 
ประกอบกิจการ (ราย)

ความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย

ไทย ต่างประเทศ บุคลากร เงินทุน การตลาด
บริหาร
จัดการ

ธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์

-	 กค.
-	 ธปท.

พ.ร.บ.	 
ธุรกิจสถาบัน
การเงิน	 
พ.ศ.	2551

9 21 -
มีความมั่นคง ธนาคาร

พาณิชย์ไทย 
มีส่วนแบ่ง 
การตลาด
ร้อยละ	80

มี
ประสิทธิภาพ

ในการ 
ดำาเนินการ

ธุรกิจ
สำานักงาน 
ผู้แทนธนาคาร

-	 ธปท. พ.ร.บ.	 
ธุรกิจสถาบัน
การเงิน	 
พ.ศ.	2551

- 43 เป็นธุรกิจสำานักงานผู้แทนของธนาคารต่างประเทศ	ดังนั้น	 
จึงเป็นธุรกิจที่มิได้แข่งขันกับผู้ประกอบการไทย	โดยมีหน้าที่
รวบรวมข้อมูลข่าวสาร	งานติดต่อแนะนำาลูกค้า	ประสานระหว่าง
ลูกค้าและธนาคารสำานักงานใหญ่ในต่างประเทศ

ธุรกิจประกัน
ชีวิต

-	 กค.
-	คปภ.

พ.ร.บ.	
ประกันชีวิต	
พ.ศ.	2535	 
และฉบับที่	2	
พ.ศ.	2551

23 2 -
มีความ 
น่าเชื่อถือ
ทางการเงิน	
และต้นทุน 

ค่าใช้จ่ายตำา่กว่า
การประกอบ
ธุรกิจของ 
คนต่างด้าว

มีช่องทาง 
การตลาด 

ที่หลากหลาย	
สามารถเข้าถึง

ลูกค้าได้ 
ทุกกลุ่ม	และ 
มีแนวโน้ม 

การตลาดทีดี่ขึน้ 
อย่างต่อเนื่อง

มีการบริหาร
จัดการที่ดี

ธุรกิจประกัน
วินาศภัย

-	กค.
-	คปภ.

พ.ร.บ.	 
ประกัน
วินาศภัย	 
พ.ศ.	2535	 
และฉบับที่	2	
พ.ศ.	2551

56 8 -
มีความ 
น่าเชื่อถือ
ทางการเงิน	
และต้นทุน 

ค่าใช้จ่ายตำา่กว่า
การประกอบ
ธุรกิจของ 
คนต่างด้าว

มีช่องทาง 
การตลาด 

ที่หลากหลาย	
สามารถเข้าถึง

ลูกค้าได้ 
ทุกกลุ่ม	และ 
มีแนวโน้ม 

การตลาดทีดี่ขึน้ 
อย่างต่อเนื่อง

มีการบริหาร
จัดการที่ดี

หมายเหตุ 

กค.	 :	 กระทรวงการคลัง

ธปท.	 :	 ธนาคารแห่งประเทศไทย

คปภ.	 :	 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย



การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 11

คณะกรรมการการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว	พจิารณาเหน็ว่า	ธรุกจิธนาคารพาณชิย์	ธรุกจิสำานกังาน

ผู้แทนธนาคาร	 ธุรกิจประกันชีวิต	 และธุรกิจประกันวินาศภัย	 เป็นธุรกิจที่มีความสำาคัญลำาดับต้นในการทบทวน 

เพือ่ออกจากบญัชีท้ายพระราชบญัญัตกิารประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	เน่ืองจากเป็นธรุกิจทีม่หีน่วยงาน 

เฉพาะกำากบัดแูล	และมข้ีอมลูเบ้ืองต้น	คอื	แผนพฒันาระบบสถาบันการเงนิระยะที	่2	และแผนพัฒนาการประกันภัย	 

ฉบับที่	 2	 บ่งชี้ว่า	 ผู้ประกอบการไทยมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจแข่งขันกับคนต่างด้าว	 อย่างไรก็ตาม	 

เพื่อให้การพิจารณาของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวมีความรอบคอบด้วยข้อมูลที่ครอบคลุม

รอบด้าน	 ดังนั้น	 จึงมอบหมายคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัต ิ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจที่เก่ียวเนื่องหรือจำาเป็นกับ 

การประกอบธรุกจิธนาคารพาณชิย์	ตามมาตรา	36	แห่งพระราชบญัญัตธิรุกจิสถาบนัการเงนิ	และธรุกจิอืน่ของบรษิทั 

ประกนัชวีติ	และธรุกจิอืน่ของบรษิทัประกนัวนิาศภยั	ตามประกาศคณะกรรมการกำากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิ 

ประกนัภัย	เรือ่งการลงทนุประกอบธุรกิจอืน่ของบรษิทัประกนัชวิีต	พ.ศ.	2556	และ	เรือ่งการลงทนุประกอบธรุกจิอืน่ 

ของบรษัิทประกนัวนิาศภยั	พ.ศ.	2556	ว่าครอบคลมุเพยีงใด	เพือ่ประกอบการพจิารณาทบทวนประเภทธรุกจิตาม

บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	ต่อไป

3.2

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ 

คนต่างด้าว แต่งต้ัง คณะอนกุรรมการศกึษาการประกอบ 

ธุรกิจบริการให้กู ้ยืมเงินภายใต้พระราชบัญญัติ 

การประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542	เพือ่ศกึษา 

ประเภทการประกอบธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงินในลักษณะ

ต่างๆ	 ของบริษัทต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตประกอบ

ธุรกิจตามพระราชบัญญัติฯ	 เน่ืองจากคณะกรรมการฯ	

เล็งเหน็ว่าการประกอบธรุกจิบริการให้กูย้มืเงนิของบรษิทั

ต่างด้าวมคีวามซบัซ้อนและหลากหลายลักษณะ	ตามการ

เปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์การค้าการลงทุนระหว่าง

ประเทศ	รวมทั้งผลกระทบของการประกอบธุรกิจบริการ

ให้กู้ยมืเงนิของคนต่างด้าวแก่บรษัิทในเครอืและในกลุม่	ทัง้การให้กูย้มืเงนิภายในประเทศและกูย้มืเงินไปต่างประเท 

โดยมีเข็มมุ่งเพื่อนำาเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของคณะกรรมการฯ	 เกี่ยวกับธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท 

ในเครอืและในกลุม่กับประเด็นภาษีและเสถียรภาพทางการเงนิของประเทศ	ทัง้นี	้ผลการศกึษาเบือ้งต้นเกีย่วกบัธรุกจิ

บรกิารให้กูย้มืเงนิของคณะอนกุรรมการฯ	มี	2	แนวทาง	คอื

1) ธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงินไปยังต่างประเทศแก่บริษัทในเครือและในกลุ่มไม่มีผลกระทบต่อ

ระบบสถาบนัการเงินและการไหลเข้าออกของเงนิ	เน่ืองจาก	เงินท่ีให้กูย้มืมใิช่เงนิทีม่าจากการระดมเงินฝากของ 

ประชาชน	 แต่เป็นเงินทุนของบริษัทเอง	 และจำานวนเงินให้กู้ยืมมีจำานวนไม่สูงอย่างมีนัยสำาคัญ	 ซึ่งธนาคาร 

แห่งประเทศไทยมนีโยบาย	“การผ่อนคลายเงนิทนุเคล่ือนย้ายตามแผนแม่บทเงินทนุเคลือ่นย้ายระหว่างประเทศ”	 

เพือ่ผ่อนคลายระเบียบควบคมุการแลกเปลีย่นเงนิให้บคุคลในประเทศลงทนุในต่างประเทศได้คล่องตวัมากขึน้	และ

เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน	ฉะนั้น	จึงไม่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม
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2) ธรุกจิบรกิารให้กูย้มืเงนิไปยงัต่างประเทศแก่บรษิทัในเครอืและในกลุม่ ในวธีิด�าเนนิการอาจเป็น 

ช่องทางในการหลีกเลี่ยงภาษี และการเก็งก�าไรค่าเงินจากอัตราแลกเปลี่ยน ฉะนั้น จึงอาจส่งผลกระทบต่อ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

เนื่องจากธุรกิจและบริการให้กู้ยืมเงินไปยัง 

ต่างประเทศแก่บรษิทัในเครอืและในกลุม่	อาจมไิด้มกีาร

กูย้มืเงนิเกิดขึน้จรงิในวตัถปุระสงค์เพือ่บรหิารทางการเงิน 

ให้เกิดความคล่องตัว	 และเพื่อประสิทธิภาพในการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทในเครือและในกลุ่ม	 แต่อาจ

เป็นธุรกิจอำาพรางในการนำาเงินออกนอกประเทศ	

ประกอบกบัอาจถกูใช้เป็นช่องทางในการหลบเลีย่งภาษี

ในประเดน็แหล่งทีม่าของเงนิทีใ่ห้กู้ยมื	ระยะเวลาในการ

ชำาระคนืเงินต้น	และวิธีการของการกู้ยมืเงนิกัน	เช่น	zero	

balance	โดยมนีติบิคุคลบางรายทีม่าขออนญุาตให้กูย้มื

เงินแก่บริษัทในเครือและบริษัทในกลุ่มไปต่างประเทศ	

นำาเงินที่จะให้กู้ยืมมาจากกำาไรสะสมของบริษัทและให้

กู้ยืมไปในแต่ละครั้งในจำานวนที่สูง	และเป็นการให้กู้ยืม

ในระยะยาวและไม่กำาหนดระยะเวลาคนืเงนิต้นทีช่ดัเจน	 

เช่น	 จะคืนเมื่อบริษัททวงถาม	 เป็นต้น	 อีกทั้งอาจเก็งกำาไรค่าเงินจากอัตราแลกเปล่ียน	 ซึ่งจะเก่ียวข้องกับปัจจัย 

ช่วงเวลา	โดย	ณ	เวลาท่ีมกีารนำาเงนิออกนอกประเทศเพือ่ให้กูย้มื	และ	ณ	เวลาท่ีนำาเงนิเข้ามาในประเทศเพือ่ชำาระ

คืนเงินกู้ยืม	ในขณะที่ค่าเงินบาทอ่อนค่า	จะมีผลให้จำานวนเงินที่กู้ยืมระหว่างกันมีมูลค่าของเงินลดลง	

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 การอนุญาตให้คนต่างด้าว

ประกอบธรุกจิ	จะต้องอาศยับทบญัญตัมิาตรา	5	ของพระราชบญัญัตกิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	

ที่ต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ	เช่น	ผลดี	ผลเสีย	ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ	การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ	ฯลฯ	ดังนั้น	จึงให้ดำาเนินการ	ดังนี้

(1)	 แนวทางในการตรวจสอบกรณีส่งเงินออกนอกประเทศ	 ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา	 กรณีที่มี 

การอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงินกับบริษัทในเครือและในกลุ่มในต่างประเทศ	หากมีนัย 

ที่อาจเกี่ยวข้องกับการเลี่ยงภาษี	 ให้ส่งเรื่องให้กรมสรรพากรติดตามตรวจสอบเป็นรายกรณี	 และในกรณีที ่

อาจมนียัเกีย่วข้องกับการเก็งกำาไรค่าเงนิจากอตัราแลกเปลีย่น	ให้ส่งเรือ่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตดิตามตรวจสอบ 

เป็นรายกรณี	เช่นกัน

(2)	 แนวทางการพัฒนาการกำากับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 ให้คณะอนุกรรมการฯ	 ศึกษา 

การประกอบธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงินภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 โดย

ศกึษาในประเดน็การกำากบักรณกีารออกใบอนญุาตแบบมเีง่ือนไขให้คนต่างด้าวต้องปฏบิตัไิด้หรือไม่	เช่น	ณ	เวลาที ่

นำาเงินออกไปนอกประเทศเพื่อให้กู้ยืม	ให้มีการหักภาษีไว้ก่อน	และคืนภาษีให้เมื่อส่งคืนเงินกู้	เป็นต้น •

การนำาเงิน
ออกนอก
ประเทศ

การอ้าง
บริการให้กู้ยืมเงิน
แก่ บริษัทในเครือ

และในกลุ่ม

อาจเลี่ยงภาษี

กระทบ
ต่อระบบ

เศรษฐกิจของ
ประเทศ

อาจเก็งกำาไร
ค่าเงินจากอัตรา

แลกเปลี่ยน
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บทที่ 2
การอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

การก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย	 มีกฎหมายที่กำากับดูแล	 คือ	

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	โดยจำาแนกประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราช

บัญญัติฯ	ดังนี้

• ธุรกิจเกี่ยวกับอาชีพพ้ืนฐาน
และความเป็นอยู่ของคนไทย 
เช่น การทำานา ทำาไร่ ทำาสวน 
การทำาป่าไม ้การทำาพระพุทธรปู  
การค้าที่ดิน

• ไ ม่อ นุญาต ให้ คนต่ า งด้ าว
ประกอบธุรกิจด้วยเหตุผล
พิเศษ

• ธุรกิจเกี่ยวกับความมั่นคง
ปลอดภัยของประเทศ หรือ 
มีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณี หัตถกรรม 
พ้ืนบ้าน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เช่น การผลิต  
การจำ าหน่ ายและการซ่อม 
บำ ารุ งอาวุธ ปืน การผลิต 
เครือ่งดนตรไีทย การทำาเหมือง 
การทำานาเกลือ

• ค น ต่ า ง ด้ า ว ต้ อ ง ไ ด้ รั บ 
การอนุญาตจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดย
การอนุมัติของคณะรัฐมนตรี

• ธุรกิจ ท่ีคนไทยยังไ ม่พร้อม 
ที่จ ะแ ข่งขันในการประกอบ
กิจการกับคนต่างด้าว เช่น 
การทำากิจการบริการทาง
วิศวกรรม การทำากิจการ
โรงแรม การทำากิจการโฆษณา 

• ค น ต่ า ง ด้ า ว ต้ อ ง ไ ด้ รั บ 
ก า ร อ นุ ญ า ต จ า ก อ ธิ บ ดี  
กรม พัฒนาธุ รกิ จการค้ า  
โ ด ย ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง  
คณะกรรมการการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว

บัญชี 1 บัญชี 3บัญชี 2
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คนต่างด้าวมีช่องทางในการขออนุญาตประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	ดังนี้

การย่ืนขอใบอนุญาตการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 17

สำ าหรั บธุ ร กิจบัญชีสอง  แล ะ 
บัญชีสาม

ก า ร ยื่ น ข อ ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง 
ก ารปร ะกอบธุ รกิ จ ของคน
ต่างด้าวตามมาตรา 12 

สำาหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการลงทุน หรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ก า ร ยื่ น ข อ ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง 
ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ข อ ง 
คนต่ าง ด้าวตามมาตรา 11 
สำาหรับธุรกิจท่ีอยู่ภายใต้สนธิ
สัญญา หรือความตกลงระหว่าง
ประเทศทีป่ระเทศไทยเปน็ภาคีหรอื
มีพันธกรณี เช่น

• สนธิ สัญญาทาง ไมตรี แล ะ 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่าง ไทย-สหรัฐอเมริกา 
(Treaty of Amity)

• ความตกลงทางการค้าเสรี  
ไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA)

• ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ 
ไทย – ญี่ปุ่น (JTEPA)

• ความตกลงว่าด้วยการค้า
บริการอาเซียน (AFAS)

• ความตกลงว่าด้วยการลงทุน
อาเซียน (ACIA)

ใบอนุญาต
การประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว

หนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
กรณีได้รับการส่งเสริมการลงทุน

หนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
กรณีได้รับสิทธิตามสนธิสัญญา
หรือความตกลงระหว่างประเทศ
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในปี	 พ.ศ.	 2557	 มีจำานวน	 858	 ราย	 จำาแนกเป็น	 

1)	 ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	432	ราย		2)	หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	

กรณีได้รับการส่งเสริมการลงทุน		346	ราย	และ	3)	หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	กรณีได้รับ

สิทธิตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ	80	ราย

ภาพรวมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง1

432 ราย
ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ
ของคนต�างด�าว (มาตรา 17)

ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ
ของคนต�างด�าว (มาตรา 17)

เปร�ยบเทียบ
ป� 2556

346 ราย
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
ของคนต�างด�าว
กรณีได�รับการส�งเสร�มการลงทุน
(มาตรา 12)

หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
ของคนต�างด�าว
กรณีได�รับการส�งเสร�มการลงทุน
(มาตรา 12)

80 ราย
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ

ของคนต�างด�าว
กรณีที่ได�รับสิทธ�ตามสนธ�สัญญา

หร�อความตกลงระหว�างประเทศ
(มาตรา 11)

หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
ของคนต�างด�าว
กรณีที่ได�รับสิทธ�ตามสนธ�สัญญา
หร�อความตกลงระหว�างประเทศ 
(มาตรา 11)

858
ป� 2557

ราย

51%

40%

9%

+
1

4
%

-8
%

+
6

%

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2557
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ในปี พ.ศ. 2557 มีการยื่นค�าขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 17  

จำานวนทั้งส้ิน	 440	 ราย	 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ	 432	 ราย	 และไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ	 8	 ราย	 

โดยรายที่ได้รับอนุญาตมีมูลค่าเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจจำานวน	64,438	ล้านบาท	ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ

กับปี	 พ.ศ.	 2556	 พบว่าคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตมีจำานวนเพิ่มขึ้นร้อยละ	 6	 ในขณะที่มูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น	 

45,500	 ล้านบาท	 เนื่องจากในปี	 2557	 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจบริการ 

ทางการเงินอื่น	เช่น	บัตรเครดิต	ให้สินเชื่อส่วนบุคคล	ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูง	

การอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 172

อนุญาต

432 ราย

ใบอนุญาต
ตามมาตรา 17

432 ราย

มูลค�าเง�นลงทุน
64,438 ล�านบาท

ไม�อนุญาต

8 ราย

440
ราย

98%

2% +
 6

%

+
 4

5
,5

0
0

 ล
�าน

บา
ท

เปร�ยบเทียบ
ป� 2556
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อนุญาตป� 2557

432
ราย

มูลค�าเง�นลงทุน

64,438
ล�านบาท

เพิ่มข�้นจากป� 2556
+6%

ราย

ป�

การอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 17 ปี พ.ศ. 2557

การอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 17 ปี พ.ศ. 2557
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อื่นๆ
30%

ให�เช�า
(ที่ดิน/พื้นที่อาคารแก� บ.คู�ค�า)

15%

สำรวจ
ขุดเจาะป�โตรเลียม

12%

ซ�อมแซมบำรุงรักษา
(เคร�่องจักร/เคร�่องมือ)

14%

จัดหา ติดตั้ง
เคร�่องจักร

และอุปกรณ�

15%

บร�การทางการเง�น
(ธนาคารพาณิชย�/บัตรเครดิต)

14%

อื่นๆ
16%

ให�กู�ยืมเง�น
34%

ให�คำปร�กษาแนะนำ/
บร�หารจัดการ

12%

บร�การทางการเง�น
(รับค�ำประกันหนี้/แฟ�กเตอร�่ง)

13%

บร�การทางบัญช�/
กฎหมาย

13%

ให�เช�า
(ที่ดิน/อาคาร)

12%

33%
(140 ราย)

29%
(126 ราย)

20%
(88 ราย)

13%
(57 ราย)

5%
(21 ราย)

การทำกิจการบร�การทางว�ศวกรรม บัญช�สาม (9)
ธุรกิจบร�การเป�นที่ปร�กษาโครงการ
ให�กับภาครัฐ/รัฐว�สาหกิจ บัญช�สาม (21) 

การทำกิจการนายหน�า บัญช�สาม (11)
การค�าปลีก บัญช�สาม (14) 
การค�าส�ง บัญช�สาม (15) 

การทำธุรกิจบร�การ
เป�นสำนักงานผู�แทน/ภูมิภาค
บัญช�สาม (21)

การทำธุรกิจบร�การอื่น
บัญช�สาม (21)

บร�การให�แก�บร�ษัทในเคร�อ
และในกลุ�ม
บัญช�สาม (21)

ประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
ที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ตามมาตรา 17  ปี พ.ศ. 2557

2.1 ประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
 พ.ศ. 2542 ที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาตตามมาตรา 17

 ในปี พ.ศ. 2557 ธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	 

5	อันดับแรก	ดังนี้	 1)	บริการให้แก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม	 140	 ราย	2)	 การทำาธุรกิจบริการอื่น	 (เช่น	บริการ

ทางการเงิน	 บริการให้เช่า	 สำารวจขุดเจาะปิโตรเลียม)	 126	 ราย	 3)	 การทำาธุรกิจบริการเป็นสำานักงานผู้แทนและ

สำานักงานภูมิภาค	88	ราย	4)	นายหน้าตัวแทน	ค้าปลีก	และค้าส่ง	57	ราย	และ	5)	ก่อสร้าง	บริการทางวิศวกรรม	

และเป็นที่ปรึกษาโครงการให้แก่ภาครัฐ	21	ราย
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2.2 5 อันดับของคนต่างด้าวจากประเทศที่เข้ามาลงทุนมากที่สุด ตามมาตรา 17

 ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542	มากที่สุด	3	อันดับแรก	ได้แก่	ญี่ปุ่น	(ร้อยละ	48)	สิงคโปร์	(ร้อยละ	17)	ฮ่องกง	

(ร้อยละ	6)	เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา	ทั้งนี้	ในปี	พ.ศ.	2557	คนต่างด้าวสัญชาติญี่ปุ่นมีการลงทุนที่มีมูลค่าสูงที่สุด	

จำานวน	50,386	ล้านบาท	รองลงมา	คือ	สิงคโปร์	4,033	ล้านบาท	และจีน	3,618	ล้านบาท	ตามลำาดับ	สำาหรับ 

การอนุญาตในช่วงระยะเวลา	 15	 ปี	 (ปี	 พ.ศ.	 2543	 -	 2557)	 คนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 

ในประเทศไทยมากทีส่ดุ	3	อนัดบั	ไดแ้ก	่ญีปุ่น่	(ร้อยละ	40)	สิงคโปร์	(ร้อยละ	15)	และฮ่องกง	(ร้อยละ	5)	ตามลำาดบั

48%
ญี่ปุ�น

206 ราย
50,386 ล�านบาท

17%
สิงคโปร�
73 ราย

4,033 ล�านบาท

6%
ฮ�องกง
26 ราย

630 ล�านบาท

4%
เนเธอร�แลนด�

3 อันดับแรกของป� พ.ศ. 2556

44% 178 ราย 5,681 ล�านบาท

12%  47 ราย 1,920 ล�านบาท

9%  35 ราย 6,218 ล�านบาท

16 ราย
1,505 ล�านบาท

3%
จ�น

13 ราย
3,618 ล�านบาท

ประเทศที่เข้ามาลงทุนมากที่สุด 5 อันดับ  ปี พ.ศ. 2557



การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 19

ในปี พ.ศ. 2557 มคีนต่างด้าวได้รบัหนงัสอืรบัรองการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว	ตามมาตรา	12	

อันเป็นกรณีที่คนต่างด้าวได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน	จำานวน	346	ราย

การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 123

346
ราย
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171
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173
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284
304

ออกหนังสือรับรองป� 2557

346
ราย เพิ่มข�้นจากป� 2556

+14%

ราย

ป�

การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 12 ปี พ.ศ. 2557
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อื่นๆ
13%

รับจ�างผลิต 
(แม�พิมพ�/ช�้นส�วนยานยนต�)

45%

ร�ด/ตัด/
เคลือบผิวโลหะ

4%

บร�การให�แก�
บร�ษัทในเคร�อ/ในกลุ�ม

(ROH/กำกับดูแลหร�อ
ให�บร�การแก�บร�ษัทในเคร�อ)

10%

บร�การด�าน
คอมพิวเตอร�

(ออกแบบ/
พัฒนาซอฟแวร�)

24%

ให�คำปร�กษาแนะนำ
(ด�านการประกอบธุรกิจ)

4%

61%
(211 ราย)

24%
(86 ราย)

12%
(40 ราย)

3%
(9 ราย)

ผลิตเคร�่องทอง บัญช�สอง หมวดสอง (5) 
การทำกิจการโรงแรม บัญช�สาม (17)

การทำกิจการบร�การ
ทางว�ศวกรรม
บัญช�สาม (9) 

การค�าปลีก บัญช�สาม (14)
การค�าส�ง บัญช�สาม (15)

การทำธุรกิจบร�การอื่น
บัญช�สาม (21)

ประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
ที่คนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรอง ตามมาตรา 12 ปี พ.ศ. 2557

3.1  ประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
 พ.ศ. 2542 ที่คนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรอง ตามมาตรา 12

 ในปี พ.ศ. 2557 ประเภทธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามบัญชีท้าย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	 2542	 ซึ่งเป็นธุรกิจตามบัญชีสาม	 คือ	 1)	 การทำาธุรกิจ

บริการอื่น	(เช่น	รับจ้างผลิตแม่พิมพ์	บริการด้านคอมพิวเตอร์)	211	ราย	2)	ค้าปลีกและค้าส่ง	86	ราย	3)	บริการ

ทางวิศวกรรม	40	ราย	4)	การทำากิจการโรงแรม	4	ราย	และธุรกิจตามบัญชีสอง	ได้แก่	การผลิตเคร่ืองทอง	จำานวน	5	ราย



การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 21

3.2 5 อันดับของคนต่างด้าวจากประเทศที่เข้ามาลงทุนมากที่สุด ตามมาตรา 12

 ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศที่ได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 กรณีได้รับ 

การส่งเสริมการลงทุนตามมาตรา	12	มากที่สุด	3	อันดับ	ได้แก่	ญี่ปุ่น	(ร้อยละ	56)	สิงคโปร์	(ร้อยละ	12)	ฮ่องกง	

(ร้อยละ	6)	เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา	ทั้งนี้	ในช่วงระยะเวลา	15	ปี	(ปี	พ.ศ.	2543	-	2557)	คนต่างด้าวที่ได้รับหนังสือ

รับรองการประกอบธุรกิจในประเทศไทยมากที่สุด	3	อันดับ	ได้แก่	ญี่ปุ่น	(ร้อยละ	50)	สิงคโปร์	(ร้อยละ	12)	และ

เยอรมนี	(ร้อยละ	5)	ตามลำาดับ	

56%
ญี่ปุ�น

195 ราย

12%
สิงคโปร�
42 ราย

6%
ฮ�องกง
22 ราย

3%
สาธารณรัฐเกาหลี

3 อันดับแรกของป� พ.ศ. 2556

59%  180 ราย

9%  28 ราย

5%  16 ราย

9 ราย

2%
มาเลเซ�ย
8 ราย

ประเทศที่เข้ามาลงทุนมากที่สุด 5 อันดับ ปี พ.ศ. 2557
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ออกหนังสือรับรองป� 2557

80
ราย ลดลงจากป� 2556

-8%

ราย

ป�

การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 11 ปี พ.ศ. 2557

4.1 ประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
 พ.ศ. 2542 ที่คนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรอง ตามมาตรา 11

 ในปี พ.ศ. 2557 ประเภทธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามบัญชีท้าย 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	โดยเป็นธุรกิจตามบัญชีสาม	คือ	1)	การทำาธุรกิจ

บริการอื่น	(เช่น	บริการให้คำาปรึกษาแนะนำา	ซ่อมแซมบำารุงรักษาสินค้า)	39	ราย		2)	นายหน้าตัวแทน	การค้าปลีก	 

และการค้าส่ง	29	ราย	3)	การทำากิจการบริการทางวิศวกรรมและการก่อสร้าง	3	ราย	และ	4)	ธุรกิจอื่น	9	ราย	

ได้แก่	 การผลิตเครื่องทอง	 (บัญชีสอง	 หมวดสอง	 (5))	 การทำากิจการบริการทางสถาปัตยกรรม	 (บัญชีสาม	 (8))	 

การทำากิจการโรงแรม	(บัญชีสาม	(17))	และการขายอาหารและเครื่องดื่ม	(บัญชีสาม	(19))

ในปี พ.ศ. 2557 มคีนต่างด้าวได้รบัหนงัสือรบัรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามสนธิสญัญา

ทางไมตรีและสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา	 (Treaty	 of	 Amity)	 ความตกลงทางการค้าเสรี

ไทย–ออสเตรเลีย	(TAFTA)	และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย–ญี่ปุ่น	(JTEPA)	ตามมาตรา	11	จำานวน	80	ราย

การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 114



การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 23

100%
สหรัฐอเมร�กา

80 ราย

การออกหนังสือรับรอง ม.11
ของป� พ.ศ. 2556

สหรัฐอเมร�กา
100%  87 ราย

ประเทศที่เข้ามาลงทุนมากที่สุด ปี พ.ศ. 2557

4.2 อันดับของคนต่างด้าวจากประเทศที่เข้ามาลงทุนมากที่สุด ตามมาตรา 11

 ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศที่ได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	กรณีได้รับสิทธิ

ตามสนธิสัญญาทางไมตรีและสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา	 (Treaty	of	Amity)	ความตกลง

ทางการค้าเสรีไทย–ออสเตรเลีย	 (TAFTA)	และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย–ญี่ปุ่น	 (JTEPA)	ตามมาตรา	11	

ได้แก่	สหรัฐอเมริกา	(ร้อยละ	100)	เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา	ทั้งนี้	ในช่วงระยะเวลา	15	ปี	(ปี	พ.ศ.	2543	-	2557)	 

มีการใช้สิทธิตามพันธกรณีและความตกลงระหว่างประเทศ	 อันได้แก่	 สนธิสัญญาทางไมตรีและสัมพันธ์ 

ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา	 โดยคนต่างด้าวสหรัฐอเมริกาในสัดส่วนร้อยละ	 99.8	 ความตกลง 

การค้าเสรีไทย–ออสเตรเลีย	โดยคนต่างด้าวออสเตรเลียในสัดส่วนร้อยละ	0.1	และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ

ไทย–ญี่ปุ่น	ซึ่งเป็นคนต่างด้าวญี่ปุ่นในสัดส่วนร้อยละ	0.1

อื่นๆ
28% ให�คำปร�กษาแนะนำ/

บร�หารจัดการ

31%

บร�การทางว�ชาช�พ
(บัญช�/กฎหมาย)

8%

ซ�อมแซมบำรุงรักษา
(เคร�่องจักร/เคร�่องยนต�/เคร�่องมือกล)

10%

บร�การให�แก�บร�ษัท
ในเคร�อ/ในกลุ�ม
(ให�คำปร�กษาแนะนำ

/กู�ยืมเง�น)

13%

บร�การด�านคอมพิวเตอร�
(พัฒนาโปรแกรม/ออกแบบเว็บไซต�)

10%

ธุรกิจอื่น
บัญช�สอง หมวดสอง (5) 
บัญช�สาม (8)/(17)/(19)

การทำกิจการบร�การ
ทางว�ศวกรรม บัญช�สาม (9)
การก�อสร�าง บัญช�สาม (10) 

นายหน�าตัวแทน บัญช�สาม (11)
การค�าปลีก บัญช�สาม (14)
การค�าส�ง บัญช�สาม (15)

การทำธุรกิจบร�การอื่น
บัญช�สาม (21) 49%

(39 ราย)

36%
(29 ราย)

4%
(3 ราย)

11%
(9 ราย)

ประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
ที่คนต่างด้าวได้หนังสือรับรอง ตามมาตรา 11  ปี พ.ศ. 2557
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หนังสือรับรอง ตามมาตรา 12
• จำนวน 50 ราย

• คิดเป�น 15% ของจำนวน

 หนังสือรับรองทั้งหมด

ใบอนุญาต ตามมาตรา 17
• จำนวน 82 ราย

• คิดเป�น 19% ของจำนวน

 ใบอนุญาตทั้งหมด

38%

62%

การอนุญาตและออกหนังสือรับรองให้ประเทศสมาชิกอาเซียนประกอบธุรกิจในปี พ.ศ. 2557

*	ทั้งนี้	ในปี	2557	ไม่มีประเทศสมาชิกอาเซียนยื่นขอรับหนังสือรับรองตามพันธกรณีหรือความตกลงระหว่างประเทศ	ตามมาตรา	11

5.1 การอนุญาตให้ประเทศสมาชิกอาเซียนประกอบธุรกิจ ตามมาตรา 17

 ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ	จำานวน	82	ราย	เพิ่มขึ้น 

จากปีก่อน	 จำานวน	 28	 ราย	 (ร้อยละ	 52)	 โดยประเทศที่เข้ามาลงทุนมากท่ีสุด	 3	 อันดับแรก	 ได้แก่	 สิงคโปร์	 

(ร้อยละ	89)	มาเลเซีย	(ร้อยละ	8)	อินโดนีเซีย	เวียดนาม	และฟิลิปปินส์	(ร้อยละ	1)	ทั้งนี้	ในช่วงระยะเวลา	15	ปี	

(ปี	 พ.ศ.	 2543	 –	 2557)	 	 คนต่างด้าวสัญชาติอาเซียนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วจำานวน	

695	ราย	ประเทศที่เข้ามาลงทุน	3	อันดับแรก	ได้แก่	สิงคโปร์	(ร้อยละ	85)	มาเลเซีย	(ร้อยละ	11)	และอินโดนีเซีย	

(ร้อยละ	2)	ตามลำาดับ

ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับใบอนุญาตและหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ 

ของคนต่างด้าวทั้งสิ้น	132	ราย	จำาแนกเป็นการได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามมาตรา	17	จำานวน	82	ราย	 

(ร้อยละ	62)	และไดร้บัหนงัสอืรบัรองตามทีไ่ด้รบัการส่งเสริมการลงทนุตามมาตรา	12	จำานวน	50	ราย	(ร้อยละ	38)

การอนุญาตและออกหนังสือรับรองให้ประเทศสมาชิกอาเซียนประกอบธุรกิจ
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

5



การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 25

ฟ�ลิปป�นส�
1 ราย

1%

สิงคโปร�
73 ราย

89%

 เว�ยดนาม
1 ราย

1%

 อินโดนีเซ�ย
1 ราย

1%

มาเลเซ�ย
6 ราย

8%

บร�การอื่น
(เช�น บร�การให�แก� บร�ษัทในเคร�อและในกลุ�ม/
ให�เช�าพื้นที่อาคาร)
47 ราย

58%

ก�อสร�าง/บร�การทางว�ศวกรรม/
เป�นที่ปร�กษาโครงการให�แก�
ภาครัฐและรัฐว�สาหกิจ
2 ราย

2%

นายหน�าตัวแทน/ ค�าปลีก/ค�าส�ง
10 ราย

12%

สำนักงานผู�แทน/
สำนักงานภูมิภาค

23 ราย

28%

ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้ามาลงทุน ตามมาตรา 17 ปี พ.ศ. 2557

ประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับอนุญาต ปี พ.ศ. 2557

	 ประเภทธุรกิจที่ได้รับอนุญาต	ได้แก่	1)	ธุรกิจบริการอื่น	 (เช่น	บริการให้แก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม	

ให้เช่าพื้นที่อาคารและเครื่องจักร)	 จำานวน	 47	 ราย	 2)	 สำานักงานผู้แทนและสำานักงานภูมิภาค	 จำานวน	 23	 ราย		 

3)	นายหน้าตัวแทน	ค้าปลีก	และค้าส่ง	จำานวน	10	ราย	และ	4)	ก่อสร้าง	บริการทางวิศวกรรม	และเป็นที่ปรึกษา

โครงการให้แก่ภาครัฐ	จำานวน	2	ราย		

• อนุญาตทั้งหมด จำานวน 82 ราย
 (19% ของจำ�นวนใบอนุญ�ตทั้งหมด)

• อันดับประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้รับอนุญาต
 1. สิงคโปร์  73 ราย (89%)
 2.  มาเลเซีย 6 ราย (8%)
 3. อินโดนีเซีย 1 ราย (1%)
 4. เวียดนาม  1 ราย (1%) 
 5  ฟิลิปปินส์  1 ราย (1%) 
 6. ลาว - ราย (0%)
 7. กัมพูชา - ราย (0%)
 8. บรูไน - ราย (0%)
 9. เมียนมาร์ - ราย (0%)
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สิงคโปร�
42 ราย

84%

มาเลเช�ย
8 ราย

16%

ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้ามาลงทุน ตามมาตรา 12 ปี พ.ศ. 2557

• ได้รับหนังสือรับรองทั้งหมด จำานวน 50 ราย
 (15% ของจำ�นวนหนังสือรับรองทั้งหมด)

• อันดับประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้รับ
 หนังสือรับรอง
 1. สิงคโปร์ 42 ราย (84%)
 2.  มาเลเซีย   8 ราย (16%)
 3. อินโดนีเซีย    - ราย (0%)
 4. เวียดนาม    - ราย (0%) 
 5. ลาว   - ราย (0%)
 6  ฟิลิปปินส์   - ราย (0%) 
 7. กัมพูชา   - ราย (0%)
 8. บรูไน   - ราย (0%)
 9. เมียนมาร์   - ราย (0%)

	 ประเภทธุรกิจที่ได้รับหนังสือรับรองตามท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน	 ได้แก่	 1)	 ธุรกิจบริการอื่น	 

(เช่น	บริการรับจ้างผลิตสินค้า	สำานักงานปฏิบัติการภูมิภาค)	จำานวน	35	ราย		2)	ค้าส่ง	จำานวน	9	ราย	3)	บริการ

ทางวิศวกรรม	จำานวน	4	ราย	และ	4)	ธุรกิจอื่น	(ได้แก่	ผลิตเครื่องทอง	การทำากิจการโรงแรม)	จำานวน	2	ราย

บร�การอื่น
(เช�น รับจ�างผลิตสินค�า/
สนง.ปฏิบัติการภูมิภาค)
35 ราย

70%

อื่นๆ
(ผลิตเคร�่องทอง/การทำกิจการโรงแรม)
2 ราย 

4%

บร�การทางว�ศวกรรม
4 ราย

8%

ค�าส�ง
9 ราย

18%

ประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้หนังสือรับรอง ตามมาตรา 12  ปี พ.ศ. 2557

5.2 การออกหนังสือรับรองให้ประเทศสมาชิกอาเซียนประกอบธุรกิจ ตามมาตรา 12

 ในป ีพ.ศ. 2557 ประเทศสมาชกิอาเซยีนไดร้บัหนงัสอืรบัรองใหป้ระกอบธรุกจิตามทีไ่ดร้บัการสง่เสริม 

การลงทุนจำานวน	 50	 ราย	 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำานวน	 17	 ราย	 (คิดเป็นร้อยละ	 52)	 โดยประเทศที่เข้ามาลงทุน 

มากทีสุ่ด	ได้แก	่สิงคโปร	์(รอ้ยละ	84)	และมาเลเซยี	(รอ้ยละ	16)	ทัง้นี	้ในชว่งระยะเวลา	15	ป	ี(ป	ีพ.ศ.	2543	–	2557)		

คนต่างด้าวสัญชาติอาเซียนได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจแล้วจำานวน	 308	 ราย	 ประเทศที่เข้ามาลงทุน	 

3	อันดับแรก	ได้แก่	สิงคโปร์	(ร้อยละ	84)		มาเลเซีย	(ร้อยละ	15)	และอินโดนีเซีย	(ร้อยละ	1)	ตามลำาดับ
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บทที่ 3
ธรรมาภิบาลกับธุรกิจของคนต่างด้าว

การติดตามและตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต1

กรมพฒันาธุรกิจการค้าได้มกีารกำากับการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าวในประเทศไทยตามพระราชบญัญตั ิ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 เพื่อให้ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและเงื่อนไขที่กำาหนด	 

โดยมีการติดตามตรวจสอบ	3	ประเด็น	 ได้แก่	 1)	การประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาต	2)	การดำาเนินการตาม

แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี	และ	3)	การนำาส่งทุนขั้นตำ่าเข้ามาครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำาหนด

คนต่างด้าวทีไ่ด้รบัอนุญาตให้ประกอบธรุกจิต้องดำาเนนิการตามกฎหมายและเงือ่นไขทีก่ำาหนด	3	กรณี	คอื

1

ประกอบธุรกิจ
ตามที่ได�

รับอนุญาต และ
ภายใต�เง�่อนไข

ที่กำหนด

2

ดำเนินการ
ตามแผนงาน
การถ�ายทอด
เทคโนโลยี

ประกอบธุรกิจตามที่ได�รับอนุญาต

ต�องมีทุนขั้นต่ำตามจำนวนที่กำหนด

อัตราส�วนทุนต�อเง�นกู�ที่ใช� ในการประกอบธุรกิจที่ได�รับอนุญาต
ต�องไม�เกิน 7 เท�าของเง�นทุน

ผู�รับผิดชอบในการประกอบธุรกิจที่ได�รับอนุญาตต�องมีภูมิลำเนา
อยู�ในราชอาณาจักรไทยอย�างน�อย 1 คน

ดำเนินการตามแผนงานการถ�ายทอดเทคโนโลยี 8 ว�ธ� 
» การจัดทำสัญญาถ�ายทอดเทคโนโลยี
» การมีส�วนร�วมของบุคลากรไทยในโครงการว�จัยและพัฒนา
» การมีส�วนร�วมของบุคลากรไทยในโครงการพัฒนาสินค�าหร�อ
 บร�การใหม�ออกสู�ตลาด
» การแต�งตั้งคนไทยปฏิบัติงานในตำแหน�งแทนคนต�างด�าว
» การส�งผู�เช�่ยวชาญจากต�างประเทศมาให�ความรู�และ/หร�อการส�ง
 บุคลากรไทยไปเร�ยนรู�จากผู�เช�่ยวชาญ ณ ต�างประเทศ
» การสนับสนุนด�านการศึกษาและ/หร�อว�ชาการให�สถาบันการศึกษา
 หร�อสถาบันอื่นที่เกี่ยวข�อง
» การฝ�กอบรม
» กิจกรรมอื่นๆ

ระยะเวลาประกอบธุรกิจไม�ถึง 3 ป� 
» ต�องนำส�งทุนขั้นต่ำตามจำนวนที่กำหนดให�ครบภายใน 6 เดือน

ระยะเวลาประกอบธุรกิจตั้งแต� 3 ป�ข�้นไป
» ต�องนำส�งทุนขั้นต่ำตามที่กำหนดในแต�ละช�วงเวลา
 • ภายใน 3 เดือนแรก ต�องนำส�ง 25%
 • ภายใน 1 ป� ต�องนำส�งอีก 25%
 • ภายใน 2 ป� ต�องนำส�งอีก 25%
 • ภายใน 3 ป� ต�องนำส�งให�ครบทั้งหมด

3

นำส�งทุนขั้นต่ำ
เข�ามาประเทศไทย
ครบตามจำนวน

ในระยะเวลา
ที่กำหนด
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ผลการติดตามและตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในปี พ.ศ. 25572

2.1 การตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 17
	 ในปี	พ.ศ.	2557		มีการตรวจสอบธุรกิจของคนต่างด้าวทั้งหมดจำานวน	630	ราย	ดังนี้		1)	ตรวจสอบ

การประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตและตรวจสอบการดำาเนินการตามแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 จำานวน	

287	ราย	และ	2)	ตรวจสอบการนำาส่งทุนขั้นต่ำา	จำานวน	343	ราย	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	พฤศจิกายน	2557)

2.2 ผลการตรวจสอบ
	 จากการตรวจสอบปรากฏผลว่า	 มีธุรกิจต่างด้าวไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	 จำานวน	 56	 ราย	 ดังนี้	 

1)	ไมป่ระกอบธรุกจิตามทีไ่ด้รบัอนญุาตและไมด่ำาเนินการตามแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีทีแ่จง้ไว	้จำานวน	45	ราย	

(ร้อยละ	80)	และ	2)	ไม่นำาส่งทุนขั้นต่ำาเข้ามาในประเทศไทยตามจำานวนและระยะเวลาที่กำาหนด	จำานวน	11	ราย	

(ร้อยละ	20)

ปฏิบัติตามกฎหมาย
242 ราย

ไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย
45 ราย

287
จำนวนรายที่ตรวจสอบ

84%

16%

ปฏิบัติตามกฎหมาย
332 ราย

ไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย
11 ราย

343
จำนวนรายที่ตรวจสอบ

97%

3%

ผลการตรวจสอบการประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมายและเงื่อนไขที่กำาหนด
และการดำาเนินการตามแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลการตรวจสอบการนำาส่งทุนขั้นต่ำาเข้ามาในประเทศไทย

หมายเหตุ	 :	 ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	 คือ	 ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่	 หรือไม่ยอมให้ 

ข้อเท็จจริง	หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐาน	ทั้งนี้	มีบทกำาหนดโทษ	คือ	ปรับไม่เกินห้าพันบาท
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คนต่างด้าวไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมาตรา 22 3

อันดับของประเทศที่คนต่างด้าวไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 4

5%
เนเธอร�แลนด�

5 ราย

28%
ญี่ปุ�น
26 ราย

13%
สิงคโปร�
12 ราย

10%
ฮ�องกง

9 ราย

10%
สหรัฐอเมร�กา

9 ราย

21

ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ
ตามมาตรา 17 

หนังสือรับรอง
ประกอบธุรกิจ
ตามมาตรา 12

(กรณีได�รับการส�งเสร�ม
การลงทุน)

หนังสือรับรอง
ประกอบธุรกิจ
ตามมาตรา 11
(กรณีการใช�สิทธ�
ตามสนธ�สัญญา)

ราย
9
ราย

6
ราย

คนต่างด้าวไม่ปฏิบัติตามมาตรา 22 กรณีแจ้งเลิกประกอบธุรกิจหรือแจ้งย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ 

ในปี	พ.ศ.	2557	มีคนต่างด้าวที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา	22	ของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	กล่าวคือ	ไม่แจ้งเลิกการประกอบธุรกิจ	หรือไม่แจ้งย้ายสำานักงาน	หรือสถานที่ประกอบ

ธุรกิจ	ภายใน	15	วันนับแต่วันเลิกหรือวันย้าย	มีจำานวน	36	ราย

คนต่างด้าวที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสูงสุด	5	อันดับ	ได้แก่	ญี่ปุ่น	 (ร้อยละ	28)	สิงคโปร์	 (ร้อยละ	13)		

ฮ่องกงและสหรัฐอเมริกา	(ร้อยละ	10)	เนเธอร์แลนด์	(ร้อยละ	5)	และประเทศอื่นๆ	(ร้อยละ	34)
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บทที่ 4
การพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

ขอบเขตและแนวทางการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ในปี พ.ศ. 2557

การพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ในปี พ.ศ. 2557

2

1

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 มาตรา	 9	 วรรคสอง	 กำาหนดให้

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ 

อย่างน้อยครั้งหนึ่งในทุกรอบระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ	 แล้วทำาความเห็นเสนอ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	 ซึ่งคณะกรรมการฯ	 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจ

ตามบญัชท้ีายพระราชบัญญติัการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	ขึน้เพือ่ศกึษาข้อมลูประเภทธรุกจิ	และ

เสนอความเหน็สำาหรบัการปรบัปรงุหรอืแก้ไขประเภทธรุกจิให้เหมาะสมกบัสภาพการค้าการลงทนุและสถานการณ์

ทางเศรษฐกิจ	ทั้งนี้	มาตรา	9	วรรคหนึ่ง	กำาหนดให้การปรับปรุง	หรือแก้ไขธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ 

ต้องจัดทำาเป็นพระราชกฤษฎีกา	 เว้นแต่ธุรกิจตามบัญชีหน่ึง	 และธุรกิจตามบัญชีสอง	 หมวด	 1	 ให้ทำาเป็น 

พระราชบัญญัติ	 นอกจากนี้	 กฎหมายยังกำาหนดให้การยกเว้นธุรกิจบริการใดที่คนไทยมีความพร้อมที่จะแข่งขัน 

ในการประกอบธุรกิจกับคนต่างด้าว	อันเป็นธุรกิจบัญชีสาม	(21)	ต้องจัดทำาเป็นกฎกระทรวง	

คณะกรรมการการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว	 ได้กำาหนดขอบเขตและแนวทางการพจิารณาทบทวน

ประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	 ในปี	 พ.ศ.	 2557	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขัน 

ในการประกอบธรุกิจรวมทัง้การกำากับการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าวตามประเภทธรุกจิบญัชท้ีายพระราชบญัญตัฯิ	 

ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกจิ	การค้าและการลงทนุระหว่างประเทศในปัจจบุนั	ตลอดจนการดำาเนนิการ 

ที่สอดคล้องกับพันธกรณีตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศซึ่งจะก่อประโยชน์แก่ประเทศไทยในภาพรวม	 และ

มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 

ของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	ดำาเนนิการ

ขอบเขตการพจิารณาทบทวนประเภทธรุกจิ	กำาหนดให้พจิารณาศกึษาประเภทธรุกจิภายใต้กรอบ	ดงัต่อไปนี้

• ประเภทธรุกจิบัญชหีนึง่	บญัชสีอง	และบญัชีสาม

• ประเภทธรุกจิท่ีมกีฎหมายเฉพาะและหน่วยงานเฉพาะกำากบั

• ความเข้มงวดของมาตรการกำากบัการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าวตามกฎหมายเฉพาะ
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สำาหรับแนวทางในการพิจารณา	กำาหนดให้พจิารณาประเภทธรุกจิภายใต้แนวทาง	ดังนี้

• ความพร้อมของผูป้ระกอบการไทยในการแข่งขนัในการประกอบกจิการกบัคนต่างด้าว

• ความสอดคล้องกบัสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ	และการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศในภาพรวม

• ผลกระทบจากการที่ธุรกิจไม่อยู่ภายใต้การกำากับของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	เช่น	ผลด	ีผลเสยีต่อความปลอดภยัและความม่ันคงของประเทศ	การพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคม	และการถ่ายทอดเทคโนโลย	ีเป็นต้น

การศึกษาข้อมูลพื้นฐานประเภทธุรกิจ3

คณะอนกุรรมการพจิารณาทบทวนประเภทธรุกจิตามบญัชท้ีายพระราชบัญญตักิารประกอบธรุกิจของ

คนต่างด้าว	พ.ศ.	 2542	 ได้ศกึษาข้อมลูพืน้ฐานประเภทธรุกจิบญัชสีามท้ายพระราชบญัญัตฯิ	 โดยกำาหนดประเภท

ธุรกิจเป้าหมาย	 และประชุมหารือพร้อมทั้งรับฟังความเห็นจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน	 

เพือ่ประมวลข้อมลูเบ้ืองต้นของธุรกิจ	ในประเด็น	5	ประเดน็	คอื	1)	ขอบเขตประเภทธรุกจิ	2)	ธรุกจิมหีน่วยงานเฉพาะ 

กำากับโดยกฎหมายเฉพาะ	 และมาตรการตามกฎหมายเฉพาะมีการกำากับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 

3)	 แนวโน้มการจดทะเบียนนิติบุคคลของธุรกิจที่ผ่านมา	 4)	 ความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย	 

โดยผลการศึกษาหรือความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน	 5)	 ผลดีและผลเสียของการแก้ไข 

ประเภทธรุกจิออกจากบญัชท้ีายพระราชบญัญัตฯิ	 ซึง่คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้รับข้อมลู

ประเภทธรุกจิทีไ่ด้มกีารประมวลผลในเบือ้งต้น	เช่น	การทำากิจการบริการทางบญัช	ีการทำากิจการบริการทางกฎหมาย	

การทำากจิการบรกิารทางวิศวกรรม	การก่อสร้าง	การขายอาหารหรอืเคร่ืองดืม่	เป็นต้น	

บัญชี ประเภท
ธุรกิจ

หน่วยงาน
กำากับ กฎหมายเฉพาะ 

จำานวนนิติบุคคล
ประกอบกิจการ (ราย) ความพร้อมในการแข่งขัน

ไทย ตปท. บุคลากร เงินทุน ตลาด บริหาร

3(6) การทำากิจการ
บริการทาง
บัญชี

สภาวิชาชีพ
บัญชี

กฎหมายกำากับ
เฉพาะตัวบุคคล	
คือ	นักบัญชี	ไม่ใช่
สำานักงานบัญชี
-	พ.ร.บ.วิชาชีพ
บัญชี	พ.ศ.2547

-	พ.ร.ฏ.กำาหนด
งานในอาชีพและ
วิชาชีพที่ห้าม 
คนต่างด้าวทำา	
พ.ศ.	2522

-	 2,402
-	ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี	
81,979

-	ผู้สอบบัญชี	
9,122

138 X X
ไม่มี 

การสร้าง	
แบรนด์ 
ของไทย

X
ไม่มี 

ความพร้อม
ด้านองค์
ความรู้ 
ด้าน

เครือข่าย
เชื่อมโยง	
และด้าน
ฐานลูกค้า

ข้อมูลพื้นฐานประเภทธุรกิจบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
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บัญชี ประเภท
ธุรกิจ

หน่วยงาน
กำากับ กฎหมายเฉพาะ 

จำานวนนิติบุคคล
ประกอบกิจการ (ราย) ความพร้อมในการแข่งขัน

ไทย ตปท. บุคลากร เงินทุน ตลาด บริหาร

3(7) การทำากิจการ
บริการทาง
กฎหมาย

สภา
ทนายความ

กฎหมายกำากับ
เฉพาะตัวบุคคล	
ไม่ใช่สำานักงาน
ทนายความ
-	พ.ร.บ.ทนายความ	
พ.ศ.	2528

-	พ.ร.ฏ.	กำาหนด
งานในอาชีพและ
วิชาชีพที่ห้าม 
คนต่างด้าวทำา	
พ.ศ.	2522

2,205 94 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล X
ไม่มีการ
สร้าง	
แบรนด์ 
ของไทย

X
ไม่มีความ
พร้อมด้าน
เครือข่าย
เชื่อมโยง

3(9) การทำากิจการ
บริการทาง
วิศวกรรม

สภาวิศวกร พ.ร.บ.	วิศวกร	 
พ.ศ.	2542

1,942 75

บุคลากร
มีคุณภาพ
มีความ
เชี่ยวชาญ

X
ประสบ
ปัญหา 
การเงิน
สำาหรับ	 

การออกไป
รับงานต่าง
ประเทศ

X
ปัญหา 

การเข้าถึง
ลูกค้า 
รายใหม่

3(10) การก่อสร้าง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

-	พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร	พ.ศ.2522

-	พ.ร.บ.	การ
ประกอบอาชีพ
งานก่อสร้าง	 
พ.ศ.	2522

36,912 17

บุคลากร
มีคุณภาพ
มีความ
เชี่ยวชาญ

X
ปัญหา 

การเข้าถึง
แหล่ง 
เงินทุน

X
ปัญหา

ความไม่ต่อ
เนื่องการทำา
โฆษณา

X
ปัญหา 

การทำาวิจัย
อย่างต่อเนือ่ง

3(19) การขาย
อาหารหรือ
เครื่องดื่ม

- ไม่มีกฎหมายกลาง 
ที่กำากับดูแลธุรกิจ	
แต่มีหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับ 
การประกอบธุรกิจ	
ดังนี้	
-	 กฎหมายที่เกี่ยว
กับสุขอนามัย	

-	 กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับราคา
สินค้า

5,235 2 X
ขาดแคลน
บุคลากร

X
ขาดแคลน
เงินทุน

X
ขาดการ

ทำาการตลาด
เชิงรุก

X
ไม่มี 

การบริหาร
จัดการ
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การพิจารณาในชั้นแรกของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว4

คณะกรรมการการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าวพจิารณาเหน็ว่า	 การทบทวนประเภทธรุกิจตามบญัชี

ท้ายพระราชบญัญัตฯิ	 นัน้	 สำาหรบัประเภทธุรกจิตามบญัชหีน่ึงและประเภทธรุกิจตามบัญชสีอง	 จะเสนอให้คงอยู่

ในบญัชีท้ายพระราชบญัญัตฯิ	ต่อไป	เนือ่งจากเป็นธรุกจิทีม่ผีลกระทบต่อความสงบเรยีบร้อยของประเทศ	ศลีธรรม

อันดีของประชาชน	 และการประกอบอาชีพของคนไทย	 ส่วนประเภทธุรกิจตามบัญชีสองถือเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับ 

ความปลอดภยัหรอืความมัน่คงของประเทศ	หรอืมผีลกระทบต่อศลิปวฒันธรรม	จารตีประเพณ	ีหตัถกรรมพืน้บ้าน

หรอืทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของประเทศ	ดังน้ัน	จงึยังมคีวามจำาเป็นในการกำากับการประกอบธุรกจิต่อไป

สำาหรับประเภทธุรกจิตามบัญชสีาม	คณะกรรมการฯ	พจิารณาจำาแนกออกเป็น	2	กลุม่	ได้แก่	

 กลุม่ที ่ 1 คอื กลุม่ประเภทธุรกจิทีจ่ะเสนอให้คงอยูใ่นบญัชีท้ายพระราชบญัญัติฯ เนือ่งจาก 

เป็นธรุกจิทีไ่ม่มกีฎหมายเฉพาะ	หน่วยงานเฉพาะ	และมาตรการกำากบัการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าวใดๆ	ทีเ่ข้มงวด 

กว่าพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2542	 และเป็นประเภทธุรกิจที่ผู้ประกอบการไทย 

ไม่มคีวามพร้อมในการแข่งขนักบัผูป้ระกอบการต่างด้าวในด้านบคุลากร	เงินทนุ	การตลาดและการบรหิารจดัการ	ดังนัน้	 

หากแก้ไขประเภทธุรกิจดังกล่าวออกจากบัญชีท้ายพระราชบญัญตัฯิ	 จะทำาให้ไม่มกีลไกในการควบคมุการประกอบ

ธรุกจิของคนต่างด้าว	 ประกอบกบัข้อคดิเหน็ของภาคเอกชน	 เช่น	 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยทีเ่สนอให้ธรุกิจ 

บญัชสีาม	 (10)	การก่อสร้าง	บญัชสีาม	 (14)	การค้าปลกี	บญัชสีาม	 (17)	การทำากจิการโรงแรม	และบญัชสีาม	 (18)	 

การนำาเที่ยว	 ให้คงอยู่ในบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติฯ	 อย่างไรก็ตาม	 เพื่อความรอบคอบจึงมอบหมายให ้

คณะอนกุรรมการพจิารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบญัชีท้ายพระราชบญัญัตฯิ	ศกึษาข้อมลูเชงิลึกของแต่ละประเภท

ธรุกจิเพิม่เตมิ	เพือ่ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าวต่อไป

 กลุม่ที ่2 คอื กลุม่ประเภทธรุกจิท่ีจะเสนอให้มกีารทบทวนให้ออกจากบัญชท้ีายพระราชบัญญตัฯิ  

ได้แก่	 ธรุกจิธนาคารพาณชิย์	 ธุรกิจสำานกังานผูแ้ทนธนาคาร	 ธรุกจิประกนัชวีติ	 และธรุกจิประกนัวนิาศภยั	 ซึง่เป็น

ธุรกิจให้บริการทางการเงินลักษณะคล้ายคลึงกันกับธุรกิจหลักทรัพย์	 ซึ่งได้รับการพิจารณาว่าเป็นธุรกิจบริการ 

ที่คนไทยมีความพร้อมจะแข่งขันในการประกอบธุรกิจกับคนต่างด้าว	 ประกอบกับเป็นธุรกิจท่ีมีหน่วยงานเฉพาะ 

ทีก่ำากบัดแูลและมีข้อมลูเบือ้งต้นบ่งช้ีว่า	ผูป้ระกอบการไทยมคีวามพร้อมในการแข่งขันกบัคนต่างด้าว	อย่างไรก็ตาม	

เพื่อให้การพิจารณาของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวมีความรอบคอบด้วยข้อมูลที่ครอบคลุม 

รอบด้าน	 ดังนั้นจึงมอบหมายคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	 

ศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับธุรกิจที่เก่ียวเนื่องหรือจำาเป็นกับการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์	 ตามมาตรา	 36	 

แห่งพระราชบญัญตัธิรุกจิสถาบนัการเงนิ	พ.ศ.	 2551	 และธรุกิจอ่ืนของบริษทัประกันชวีติ	 และธรุกิจอ่ืนของบรษิทั

ประกนัวนิาศภัยตามประกาศคณะกรรมการกำากบัและส่งเสริมการประกอบธรุกจิประกนัภยั	เรือ่งการลงทุนประกอบ

ธรุกจิอืน่ของบรษิทัประกนัชวีติ	พ.ศ.	2556	และเรือ่งการลงทนุประกอบธรุกจิอืน่ของบรษิทัประกนัวนิาศภยั	พ.ศ.	2556	 

ว่าครอบคลุมเพียงใดเพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ	 

ของคณะกรรมการการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าวต่อไป	•
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บทที่ 5
บทวิเคราะห์

การขออนุญาตประกอบธุรกิจครั้งแรกของคนต่างด้าว ในปี พ.ศ. 25571

การอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในปี	 พ.ศ.	 2557	 ปรากฏจำานวนใบอนุญาต	 432	 ราย	

โดยมีมูลค่าเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	 จำานวน	 64,438	 ล้านบาท	 จำาแนกเป็น	 1)	 การออกใบอนุญาต

ให้แก่คนต่างด้าวท่ีเคยได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจแล้ว	 จำานวน	 191	 ราย	 มีมูลค่าเงินลงทุน	 10,616	 ล้านบาท	 

และ	 2)	 การออกใบอนุญาตให้แก่คนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตคร้ังแรก	 จำานวน	 241	 ราย	 มีมูลค่าเงินลงทุนสูงถึง	

53,822	ล้านบาท	เนื่องจากในปี	พ.ศ.	2557	มีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตครั้งแรกประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์

และธุรกิจบริการทางการเงินอื่น	เช่น	ธุรกิจบัตรเครดิต	ธุรกิจให้สินเชื่อส่วนบุคคล	ธุรกิจแฟ็กเตอริ่ง	ธุรกิจให้เช่าซื้อ

และลีสซิ่ง	ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง

คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตครั้งแรกในปี พ.ศ. 2557	 ประกอบธุรกิจ	 3	 อันดับแรก	 ดังนี	้ 

1)	 ธุรกิจสำานักงานผู้แทนและสำานักงานภูมิภาค	 ซึ่งเป็นการรายงานความเคล่ือนไหวทางธุรกิจและหาแหล่ง 

จัดซื้อสินค้าและบริการให้สำานักงานใหญ่	จำานวน	85	ราย	(ร้อยละ	35)		2)	บริการให้แก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม	

(เช่น	 การให้กู้ยืมเงิน	 ให้เช่าพื้นที่อาคารสำานักงาน	 บริการทางบัญชีและบริการทางกฎหมาย)	 จำานวน	 58	 ราย	 

(ร้อยละ	24)	และ	3)	บริการทางการเงิน	(เช่น	ธนาคารพาณิชย์	บัตรเครดิต	ให้สินเชื่อส่วนบุคคล)	จำานวน	15	ราย	

(ร้อยละ	6)

เคยได�รับอนุญาต
 • ทุนขั้นต่ำ 10,616 ล�านบาท

ได�รับอนุญาตครั้งแรก
• ทุนขั้นต่ำ 53,822  ล�านบาท

56%44%
191 ราย 241 ราย

คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ ปี พ.ศ. 2557



การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 35

อื่นๆ (63 ราย)

26%

สำนักงานผู�แทนและสำนักงานภูมิภาค
(85 ราย)

(รายงานข�อมูลธุรกิจ/
หาแหล�งจัดซ�้อสินค�า/สนง. สาขา)

อื่นๆ (15 ราย)
(ให�คำปร�กษาแนะนำ/รับค�ำประกันหนี้

/ว�จัยและพัฒนา)

บร�การด�านการตลาด/
ส�งเสร�มการขาย (6 ราย)

สนง. ผู�แทนธนาคาร (6 ราย)

บร�การทางบัญช� (7 ราย)

ให�เช�า (9 ราย)
(ที่ดิน/พื้นที่อาคาร)

ให�กู�ยืมเง�น (15 ราย)
แก�บร�ษัทในเคร�อและในกลุ�ม

35%

ค�าปลีก (9 ราย)
(เคร�่องจักร/แม�พิมพ�)

4%

บร�การทางการเง�น (15 ราย)
(ธนาคารพาณิชย�/ ให�เช�าซ�้อ/ลีสซ�่ง)

6%

บร�การให�แก�
บร�ษัทในเคร�อและในกลุ�ม

(58 ราย)

24%

ค�าส�ง (11ราย)
(ช�้นส�วนยานยนต�/
เคร�่องจักรอุตสาหกรรม) 

5%
26%

16%

12%

10%

10%

26%

คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจครั้งแรก จำาแนกตามประเภทธุรกิจ

แนวโน้มการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 25582

2.1 คำาขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
	 ปริมาณคำาขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 ในปี	 พ.ศ.	 2558	 จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

อย่างต่อเนื่องเช่นปีท่ีผ่านมา	 เนื่องจากต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	 2543	 -	 2557	 การอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 

มีจำานวนทั้งส้ิน	 4,057	 ราย	 โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	 16	 ต่อปี	 และการอนุญาตการประกอบธุรกิจของ 

คนต่างดา้ว	ในป	ีพ.ศ.	2557	มอีตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ	6	(408	ราย)	จากปทีีผ่า่นมา	ทัง้นี	้ปรมิาณคำาขอในป	ีพ.ศ.	2558	 

อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านความมั่นคงทางการเมือง	 ซึ่งเป็นปัจจัยที่นักลงทุนต่างชาติมีความกังวลในการประกอบ

การค้าการลงทุนที่มีผลต่อการกำาหนดแผนการลงทุน	ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การเมืองที่มีเสถียรภาพ	และรัฐบาล

มีนโยบายการบริหารประเทศที่ชัดเจนในการส่งเสริมการลงทุน	 ลดข้ันตอนในการประกอบธุรกิจ	 และอำานวย 

ความสะดวกทางการค้า	 จะเป็นปัจจัยเพิ่มความเชื่อมั่นในด้านต่างๆ	 ให้ปรับตัวดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง	 ตลอดจน 

ความมั่นใจของชาวต่างชาติในการเข้ามาลงทุนหรือขยายธุรกิจ
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การอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2557
เทียบกับปี พ.ศ. 2556

แนวโน้มการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2558
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อนุญาตเฉลี่ยต�อป�

108
ราย

เติบโตเฉลี่ยต�อป�

14%

ราย

ป�

การอนุญาตธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือและในกลุ่มในช่วงระยะเวลา 5 ปี  (ปี พ.ศ. 2553 - 2557)

	 เมื่อพิจารณามูลค่าการลงทุนของธุรกิจของคนต่างด้าว	คาดการณ์ว่ามูลค่าการลงทุนในปี	พ.ศ.	2558	

อาจมแีนวโนม้ลดลงจากปี	พ.ศ.	2557	แต่นา่จะอยูใ่นระดบัทีส่งูกวา่ป	ีพ.ศ.	2556	เน่ืองจาก	ตัง้แต่ป	ีพ.ศ.	2543	-	2557 

มูลค่าการลงทุนของธุรกิจของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	

พ.ศ.	2542	มีจำานวนทั้งสิ้น	247,451	ล้านบาท	มีอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ	76	ต่อปี	โดยในปี	พ.ศ.	2557	นั้น	มูลค่า

การลงทุนของธุรกิจของคนต่างด้าว	 มีจำานวน

ทั้งสิ้น	64,438	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	

45,500	 บาท	 หรือร้อยละ	 240	 เนื่องจากปี	

พ.ศ.	2557	มกีารอนญุาตใหค้นต่างดา้ว	ประกอบ

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์	 2	 ราย	 ได้แก่	 ธนาคาร 

กรุงศรีอยุธยา	 จำากัด	 (มหาชน)	 และธนาคาร 

แหง่ประเทศจนี	(ไทย)	จำากดั	(มหาชน)	และการให้

บริการทางการเงินอื่น	 ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงิน

ลงทุนสูง	 เช่น	 ธุรกิจให้สินเชื่อส่วนบุคคล	 ธุรกิจ

ใหเ้ชา่ซือ้และลสิซิง่	และธรุกจิบตัรเครดติ	เปน็ตน้

2.2 ประเภทธุรกิจที่คนต่างด้าวจะยื่นขออนุญาต
 2.2.1 ประเภทธุรกิจที่คนต่างด้าวยื่นขออนุญาตเป็นจ�านวนมากในปีที่ผ่านมา

  • ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม

	 	 	 เป็นธุรกิจทีอ่ำานวยความสะดวกตอ่การดำาเนนิธรุกจิให้แกธ่รุกิจหลกั	อาท	ิธรุกจิใหกู้ย้มืเงนิ	 

บริการทางบัญชีและกฎหมาย	 ให้เช่าที่ดิน	 เนื่องจากประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตและ 

มศีกัยภาพในการรองรบัการขยายการลงทนุในอตุสาหกรรมสนับสนนุ	(Supporting	Industry)	ของกลุม่ธรุกจิขา้มชาต	ิ 

จงึมผีลให้ธรุกจิบรกิารในลกัษณะการใหบ้รกิารแกบ่รษิทัในเครอืและในกลุม่มีแนวโนม้เพิม่ขึน้ในป	ีพ.ศ.	2558	ท้ังนี	้

ในปี	พ.ศ.	2557	ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือและในกลุ่มเป็นประเภทธุรกิจที่ได้รับอนุญาตมากที่สุด	จำานวน	

140	ราย	เมื่อเทียบกับธุรกิจประเภทอื่น	คิดเป็นร้อยละ	32	ของปริมาณคำาขอทั้งหมด	เพิ่มขึ้นจากปี	พ.ศ.	2556	

ร้อยละ	3	และเมื่อพิจารณาในช่วง	5	ปีที่ผ่านมา	(ปี	พ.ศ.	2553	-	2557)	พบว่าธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ

และในกลุ่ม	มีอัตราการอนุญาตเติบโตเฉลี่ยกว่าร้อยละ	14	ต่อปี	หรือได้รับอนุญาตเฉลี่ยปีละ	108	ราย	ซึ่งเป็น

อัตราเติบโตเฉลี่ยสูงสุดเมื่อเทียบกับธุรกิจประเภทอื่นที่ได้รับอนุญาต	

มูลค่าการลงทุนของธุรกิจต่างด้าว ปี พ.ศ. 2553 - 2557
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  • ธุรกิจบริการเป็นส�านักงานผู้แทน

	 	 	 เป็นธุรกิจที่เป็นกลไกสำาคัญต่อสำานักงานใหญ่ในต่างประเทศในการเข้าถึงข้อมูล 

ในประเทศไทยและข้อมูลในภูมิภาคอาเซียน	 ดังนั้น	 คาดว่าปริมาณคำาขอของธุรกิจดังกล่าวในปี	 พ.ศ.	 2558	 

จะเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 และนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมให้

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของภูมิภาคเอเชียและกลุ่มอาเซียน	 ในการส่งเสริมธุรกิจบริการ 

เปน็สำานกังานใหญข่า้มประเทศ	(International	Headquarters	:	IHQ)	และบริษทัการคา้ระหวา่งประเทศ	(International	

Trading	Center	:	ITC)	ทัง้นี	้ธรุกจิสำานกังานผูแ้ทนไดรั้บอนุญาตในป	ีพ.ศ.	2557	จำานวน	82	ราย	คดิเปน็ร้อยละ	19	 

ของปริมาณคำาขอทั้งหมด	 โดยกิจกรรม	 3	 อันดับแรกที่สำานักงานผู้แทนขออนุญาต	 ได้แก่	 การรายงาน 

ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ	(ร้อยละ	41)	การให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับสินค้า	(ร้อยละ	19)	และการหาแหล่งจัดซื้อสินค้า	 

ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า	(ร้อยละ	14)	อาทิ	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	และสินค้าอุปโภคบริโภค	ซึ่งธุรกิจบริการ

เป็นสำานักงานผู้แทนมีอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ	10	หรือได้รับอนุญาตเฉลี่ย	79	รายต่อปี

 2.2.2 ประเภทธุรกิจที่คนต่างด้าวยื่นขออนุญาตอันเป็นธุรกิจบริการกระแสใหม่

  • ธุรกิจ e-commerce

	 	 	 เป็นธุรกิจบริการกระแสใหม่ที่มีความสำาคัญด้วยเป็นช่องทางการตลาดสำาหรับสินค้า

และบริการในปัจจุบันที่ผู้ให้บริการเข้าถึงผู้รับบริการได้โดยง่าย	 รวดเร็ว	 และมีต้นทุนต่ำา	 ซึ่งสนับสนุนการซื้อขาย 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ	 ตลอดจนการเสาะแสวงหาวัตถุดิบในการผลิต	 หรือการหาคู่ค้า	 ดังนั้น	 ธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์	 หรือ	 e-commerce	 อันเป็นการดำาเนินธุรกรรมการซื้อขายสินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ต	 

จึงมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว	 ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม	 Digital	 Economy	ดังนั้น	 คาดการณ์ว่า 

การขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในปี	 พ.ศ.	 2558	 จะประกอบด้วย	 2	 ลักษณะ	 คือ	 1)	 กิจกรรม 

การให้เช่าพ้ืนที่บนเว็บไซต์	 (Web	 Hosting)	 การดาวน์โหลดเพลงหรือรูปภาพ	 และการให้ใช้สิทธิในลิขสิทธิ์เพลง 

หรือรูปภาพ	อันเป็นธุรกิจบัญชีสาม	(21)	ธุรกิจบริการอื่น	และ	2)	การซื้อขายผลิตภัณฑ์บนอินเทอร์เน็ต	เป็นธุรกิจ

บัญชีสาม	(14)	ธุรกิจค้าปลีก	เป็นต้น
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การอนุญาตธุรกิจบริการเป็นสำานักงานผู้แทนในช่วงระยะเวลา 15 ปี (ปี พ.ศ. 2543 – 2557)
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ประเภทธุรกิจที่ผู้ประกอบการไทยควรได้รับการส่งเสริมพัฒนา3

โดยท่ีการอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธรุกิจภายใต้พระราชบญัญัตกิารประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว	

พ.ศ.	 2542	 โดยเฉพาะธุรกิจตามบัญชีสามน้ัน	 เป็นธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมในการแข่งขันการประกอบ

กจิการกบัคนต่างด้าว	 ซึง่ในอกีด้านหน่ึงน้ันหากผูป้ระกอบการไทยได้รบัการส่งเสรมิพฒันาจากภาครฐัให้มศีกัยภาพ	 

และมีความพร้อมในการแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติแล้ว	 อาจเป็นการลดภาระของภาครัฐในการกำากับ 

การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว	

ดังนั้น	 การคัดกรองประเภทธุรกิจเพื่อกำาหนดมาตรการการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไทย	 

อาจพจิารณาได้จากสถติกิารอนญุาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามพระราชบญัญัตกิารประกอบธุรกจิของ 

คนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	พบว่าประเภทธุรกิจทีค่นต่างด้าวได้รับอนญุาตมากทีสุ่ด	(ไม่รวมธุรกจิให้บริการเป็นสำานกังาน

ผู้แทนและสำานักงานภูมิภาค	 และธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม)	 อันเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เทคโนโลยี 

และเงินลงทนุสงู	ซึง่ผู้ประกอบธุรกจิไทยยงัไม่มีความพร้อมในการแข่งขนั	ทัง้ปัจจยัด้านบคุลากร	การเข้าถงึแหล่งทุน	

การตลาดและการสร้างเครอืข่าย	รวมถงึการบรหิารจดัการ	ได้แก่	ธรุกจิบรกิารตามบญัชสีาม	คอื	บรกิารสำารวจและ 

ขดุเจาะปิโตรเลียม	 การก่อสร้าง	 (สนามบิน	 ตดิตัง้และวางท่อประปา	 ตดิตัง้และทดสอบอปุกรณ์ของสถานไีฟฟ้า)	 

การทำากจิการบรกิารทางวศิวกรรม	 (การวางระบบท่อจ่ายนำา้มนัในบรเิวณท่าอากาศยาน	 การเป็นท่ีปรกึษาทางด้าน

วศิวกรรมในโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน	 การเป็นทีป่รึกษาควบคมุการก่อสร้างในโครงการรถไฟฟ้ามหานคร)	

การรบัจ้างผลติ	 (แม่พมิพ์	 ชิน้ส่วนแม่พมิพ์	 อปุกรณ์ชิน้ส่วนยานยนต์	อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์	 คอมพวิเตอร์)	 ธรุกจิ 

ให้คำาปรกึษาแนะนำาด้านการบรหิารจดัการ	ดังนัน้ธรุกจิดงักล่าวจงึเป็นธรุกจิทีผู่ป้ระกอบการไทยควรได้รบัการส่งเสรมิ

พฒันาให้มคีวามพร้อมในการแข่งขัน

การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไทยควรมีการดำาเนินการคู่ขนานกันระหว่างการมีมาตรการ	 

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทยในธุรกิจดังกล่าว	 ควบคู่ไปกับการอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ 

ควรพจิารณาเก่ียวกบัเงนิทนุและการถ่ายทอดเทคโนโลยท่ีีจะเกดิขึน้ในประเทศไทย	กล่าวคอื	ภาครฐัควรมกีารจดัทำา 

แผนแม่บทพฒันาธรุกจิบรกิารของไทย	โดยศกึษาสภาพปัญหา	จดุแขง็	จดุอ่อน	ตลอดจนปัจจยัทีผู่ป้ระกอบการไทย 

ต้องการส่งเสริมเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำาหนดเป็นแผนงาน	 โครงการในการพัฒนาผู้ประกอบการไทย 

อย่างครอบคลุมรอบด้านและเป็นรูปธรรมต่อไป	 อาทิ	 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน	 การส่งเสริมด้านบุคลากร	 

การบรหิารจดัการ	การส่งเสรมิด้านนวตักรรม	เป็นต้น	นอกจากนี	้ควรส่งเสรมิการสร้างเครอืข่ายระหว่างผูป้ระกอบการ	 

การรวมกลุ่มของสมาคม	หอการค้า	 ตลอดจนสถาบนัการศกึษาและสมาคมวชิาชีพ	 ควรร่วมศกึษาวจัิยหาแนวทาง 

การส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจไทย	 และสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยมีความพร้อมในการแข่งขันได้จริง	 สำาหรับ

แนวทางการพจิารณาอนญุาตควรให้มกีารระบุข้อมลูการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเกีย่วข้องโดยตรงกบักระบวนการทำางาน 

ของธรุกจิทีข่ออนญุาต	และข้อมลูการถ่ายทอดเทคโนโลยด้ีานอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้องด้วย	•



ภาคผนวก

Know
How

IPRs

Innovation

Rep.
Office



รายงานประจำาปี พ.ศ. 255740

รายนามคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2557

1. นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร1 ประธานกรรมการ

	 	 ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2. นายธานินทร์  ผะเอม  กรรมการ

	 	 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

	 	 ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3. นางหิรัญญา  สุจินัย  กรรมการ

	 	 ที่ปรึกษาด้านการลงทุน

	 	 ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

4. พลเอกนิวัติ  ศรีเพ็ญ2 กรรมการ

	 	 เจ้ากรมพระธรรมนูญ

	 	 ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

5. ผู้แทนกระทรวงการคลัง3 กรรมการ

6. ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ

7. นายวิมล  จันทรโรทัย4 กรรมการ

	 	 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 	 ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8. นายสมศักดิ์  ห่มม่วง5 กรรมการ

	 	 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำา

	 	 ผู้แทนกระทรวงคมนาคม

9. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กรรมการ

หมายเหตุ
1	 1.	 นางสาวชุติมา		บุณยประภัศร	ปลัดกระทรวงพาณิชย์	ประธานกรรมการ	ดำารงตำาแหน่ง	28	มิถุนายน	2557	–	ปัจจุบัน

	 2.	 นางศรีรัตน์		รัษฐปานะ	ปลัดกระทรวงพาณิชย์	ประธานกรรมการ	ดำารงตำาแหน่ง	1	ตุลาคม	2556	-	27	มิถุนายน	2557

2	 1.	 พลเอกนิวัติ		ศรีเพ็ญ	เจ้ากรมพระธรรมนูญ	กรรมการ	ตั้งแต่	21	ตุลาคม	2557	–	ปัจจุบัน

	 2.	 พลโทจิระ		โกมุทพงศ์	รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ	กรรมการ	ตั้งแต่	20	พฤศจิกายน	2555	–	20	ตุลาคม	2557

3	 1.	 ผู้แทนกระทรวงการคลัง	กรรมการ	ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2557	–	ปัจจุบัน

	 2.	 นางดนุชา		ยินดีพิธ	ผู้แทนกระทรวงการคลัง	กรรมการ	ตั้งแต่	21	ตุลาคม	2553	–	30	กันยายน	2557

4	 1.	 นายวิมล		จันทรโรทัย	ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กรรมการ	ตั้งแต่	15	ตุลาคม	2557	–	ปัจจุบัน

	 2.	 นายชลิต		ดำารงศักดิ์	ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กรรมการ	ตั้งแต่	20	มีนาคม	2555	–	14	ตุลาคม	2557

5	 1.	 นายสมศักดิ์		ห่มม่วง	ผู้แทนกระทรวงคมนาคม	กรรมการ	ตั้งแต่	15	ตุลาคม	2557	–	ปัจจุบัน

	 2.	 นายประเสริฐศิริ		สุขะวัธนกุล	ผู้แทนกระทรวงคมนาคม	กรรมการ	ตั้งแต่	30	มกราคม	2556	–	30	กันยายน	2557
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10. ผู้แทนกระทรวงแรงงาน กรรมการ

11. นายสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ กรรมการ

	 	 รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12. นายอาทิตย์  วุฒิคะโร6 กรรมการ

	 	 รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	

	 	 หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกำากับตรวจสอบกระบวนการผลิต

	 	 ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม

13. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ

14. นายก�าจัด  รามกุล กรรมการ

	 	 ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข	(ด้านสาธารณสุข)

	 	 ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

15. ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรรมการ

16. ผู้แทนส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กรรมการ

17. นายสุรพล  ว่องวัฒนโรจน์ กรรมการ

	 	 กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

	 	 ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

18. นายน�าชัย  เอกพัฒนพานิชย์7 กรรมการ

	 	 รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

	 	 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ
6	 1.	 นายอาทิตย์	วุฒิคะโร	ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม	กรรมการ	ตั้งแต่	3	กันยายน	2557	-	ปัจจุบัน

	 2.	 นายพสุ		โลหารชุน	ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม	กรรมการ	ตั้งแต่	18	พฤศจิกายน	2556	–	2	กันยายน	2557

7	 1.	 นายนำาชัย	เอกพัฒนพานิชย์	ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	กรรมการ	ตั้งแต่	11	มิถุนายน	2557	-	ปัจจุบัน

	 2.	 ศาสตราจารย์ปกรณ์		อดุลพันธุ์	ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	กรรมการ	ตั้งแต่	27	ตุลาคม	2553	–	10	มิถุนายน	2557
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19. นายธวัชชัย  ยงกิตติกุล กรรมการ

	 	 เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย

	 	 ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย

20. นางปราณี  ภาษีผล  กรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

21. นางภาณุมาศ  สิทธิเวคิน  กรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

22. ศาสตราจารย์ปกรณ์  อดุลพันธุ์8 กรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

23. นายรพี  สุจริตกุล9 กรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

24. นายธิติพันธุ์  เชื้อบุญชัย10 กรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

25. นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์ กรรมการและเลขานุการ

	 	 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

26. นางสาวรัตนา  เธียรวิศิษฎ์สกุล11 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

	 	 รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หมายเหตุ
8	 1.	 ศาสตราจารย์ปกรณ์		อดุลพันธุ์	ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง	กรรมการ	ตั้งแต่	16	สิงหาคม	2557	–	ปัจจุบัน

	 2.	 นายเทียนชัย		ปิ่นวิเศษ	ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง	กรรมการ	ตั้งแต่	17	สิงหาคม	2553	-	16	สิงหาคม	2557

9	 1.	 นายรพี		สุจริตกุล	ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง	กรรมการ	ตั้งแต่	16	สิงหาคม	2557	-	ปัจจุบัน

	 2.	 นายวินิจฉัย		แจ้มแจ้ง	ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง	กรรมการ	ตั้งแต่	17	สิงหาคม	2555	-	16	สิงหาคม	2557

10	1.	 นายธิติพันธุ์		เชื้อบุญชัย	ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง	กรรมการ	ตั้งแต่	16	สิงหาคม	2557	-	ปัจจุบัน

	 2.	 นายบุญมา		เตชะวณิช	ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง	กรรมการ	ตั้งแต่	17	สิงหาคม	2553	-	16	สิงหาคม	2557

11	1.	 นางสาวรัตนา		เธียรวิศิษฎ์สกุล	รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ	ตั้งแต่	5	พฤศจิกายน	2557	-	ปัจจุบัน

	 2.	 นายชัยณรงค์		โชไชย	รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ	ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2557	–	4	พฤศจิกายน	2557

	 3.	 นางสาวพิกุล		ทักษิณวราจาร	รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ	ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2556	–	30	กันยายน	2557
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1. นางสาวรัตนา  เธียรวิศิษฎ์สกุล1 ประธานอนุกรรมการ

	 	 รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2. นางสาวสมศรี  เหลืองมณีรัตน์  อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3. นายปริเยศ  พิริยะมาสกุล2  อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

4. นางสาวนฤมล  สงวนวงศ์ 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. นายรณรงค์  พูลพิพัฒน์ อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

10. นางหัสกาญจน์  ภิงคารวัฒน์ อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนกรมสรรพากร

11. นายธเนส  เตชะเสน อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12. นางบุญบันดาล  ยุวนะศิริ อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนกระทรวงพลังงาน

หมายเหตุ
1	 1.	 นางสาวรัตนา	เธียรวิศิษฎ์สกุล		รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า		ประธานอนุกรรมการ		ตั้งแต่	5	พฤศจิกายน	2557	-		ปัจจุบัน

	 2.	 นายชัยณรงค์		โชไชย		รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า		ประธานอนุกรรมการ		ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2557	–		4	พฤศจิกายน	2557

	 3.	 นางสาวพิกุล		ทักษิณวราจาร			รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า		ประธานอนุกรรมการ		ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2556	–		30	กันยายน	2557

2	 1.	 นายปริเยศ	พิริยะมาสกุล		ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน		อนุกรรมการ		ตั้งแต่	30	มิถุนายน	2557	–	ปัจจุบัน

	 2.	 นายสลิล		วิศาลสวัสดิ์		ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน		อนุกรรมการ		ตั้งแต่	22	กุมภาพันธ์	2554	–	29	มิถุนายน	2557
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13. นายทนง  โชติสรยุทธ์ อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้า

14. นางสาวสิริมาศ  วัฒนะโชติ อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

15. นายไพบูลย์  ภู่เจริญ อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรมยานยนต์

16. นายขัติยา  ไกรกาญจน์ อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

17. นายนิลสุวรรณ  ลีลารัศมี อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

18. พลต�ารวจตรีรัฐวิทย์  แสนทวีสุข อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

19. นายจักกพงศ์  ณ บางช้าง อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

20. นายดิเรก  บุญแท้3 อนุกรรมการ

	 	 ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

21. นางปรารถนา  หัสมินทร์ อนุกรรมการ

	 	 ผู้อำานวยการกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ	 และเลขานุการ

	 	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

22. หัวหน้าส่วนเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว อนุกรรมการ

	 	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 และผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ
3	 1.	 นายดิเรก		บุญแท้		ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	อนุกรรมการ		ตั้งแต่	4	พฤศจิกายน	2557	-		ปัจจุบัน

	 2.	 นายสำารวย		แดงด้วง		ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	อนุกรรมการ		ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2553	–		3	พฤศจิกายน	2557	
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รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

1. นางสาวอรจิต  สิงคาลวณิช ที่ปรึกษา

2. นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์ ประธานอนุกรรมการ

	 	 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3. นางสาวรัตนา  เธียรวิศิษฎ์สกุล1 อนุกรรมการ

	 	 รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

4. ที่ปรึกษากฎหมาย  กระทรวงพาณิชย์  อนุกรรมการ

5. นางสาวสมศรี  เหลืองมณีรัตน์  อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

6. นายปริเยศ  พิริยะมาสกุล  อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

7. นางสาวชุลีพร  น่วมทนง อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย

8. นายพจน์  อร่ามวัฒนานนท์ อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

9. นายน�าชัย  เอกพัฒนพานิชย์ อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

10. นายรณรงค์  พูลพิพัฒน์ อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

11. นางสาวเรวดี  วีระวุฒิพล อนุกรรมการ

	 	 ผู้แทนกรมการค้าภายใน

12. รองศาสตราจารย์ ดร. ชนินทร์  มีโภคี อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

13. ดร. ภาณุมาศ  สิทธิเวคิน อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

หมายเหตุ
1	 1.	 นางสาวรัตนา		เธียรวิศิษฎ์สกุล		รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า		อนุกรรมการ		ตั้งแต่		5	พฤศจิกายน	2557	-	ปัจจุบัน

	 2.	 นายชัยณรงค์		โชไชย		รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า		อนุกรรมการ		ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2557	–	4	พฤศจิกายน	2557

	 3.	 นางสาวพิกุล		ทักษิณวราจาร		รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า		อนุกรรมการ		ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2556	–	30	กันยายน	2557



รายงานประจำาปี พ.ศ. 255746

รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

14. นางสุรางคณา  วายุภาพ อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

15. นางสาวสิริมาศ วัฒนะโชติ อนุกรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

16. นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ อนุกรรมการ

	 	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

17. นายดิเรก  บุญแท้2  อนุกรรมการ

	 	 ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย		กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

18. นางปรารถนา  หัสมินทร์ อนุกรรมการ

	 	 ผู้อำานวยการกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ	 และเลขานุการ

	 	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

19. หัวหน้ากลุ่มวิชาการ  กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ  อนุกรรมการ

	 	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 และผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ
2	 1.	 นายดิเรก		บุญแท้		ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย		อนุกรรมการ		ตั้งแต่		4	พฤศจิกายน	2557	-	ปัจจุบัน

	 2.	 นายสำารวย		แดงด้วง		ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย		อนุกรรมการ		ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2553	–	3	พฤศจิกายน	2557	
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รายนามคณะอนุกรรมการศึกษาการประกอบธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงิน
ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

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. ดร.ธวัชชัย  ยงกิตติกุล  อนุกรรมการ

	 	 เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย		

	 	 ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย	

10. นายดิเรก  บุญแท้1 อนุกรรมการ

	 	 ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย

	 	 ผู้แทนสำานักกฎหมาย	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

11. นางสาวสุนทรา  ติละกูล2 อนุกรรมการ

	 	 ผู้อำานวยการกองกำากับบัญชีธุรกิจ

	 	 ผู้แทนกองกำากับบัญชีธุรกิจ		กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หมายเหตุ
1	 1.	 นายดิเรก		บุญแท้		ผู้แทนสำานักกฎหมาย		อนุกรรมการ		ตั้งแต่	4	พฤศจิกายน	2557	-	ปัจจุบัน

	 2.	 นายสำารวย		แดงด้วง		ผู้แทนสำานักกฎหมาย		อนุกรรมการ		ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2553	–	3	พฤศจิกายน	2557

2	1.	 นางสาวสุนทรา		ติละกูล		ผู้แทนกองกำากับบัญชีธุรกิจ		อนุกรรมการ		ตั้งแต่		1	ตุลาคม	2557	–	ปัจจุบัน

	 2.	 นายทวีป	ชินะประยูร		ผู้แทนกองกำากับบัญชีธุรกิจ		อนุกรรมการ		ตั้งแต่		25	กันยายน	2556	–	30	กันยายน	2557



รายงานประจำาปี พ.ศ. 255748

รายนามคณะอนุกรรมการศึกษาการประกอบธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงิน
ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

12. นายจิตรกร  ว่องเขตกร3 อนุกรรมการ

	 	 ผู้อำานวยการกองธรรมาภิบาลธุรกิจ

	 	 ผู้แทนกองธรรมาภิบาลธุรกิจ	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

13. นางปรารถนา  หัสมินทร์ อนุกรรมการและเลขานุการ

	 	 ผู้อำานวยการกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ

	 	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

14. นักวิชาการพาณิชย์ช�านาญการ  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ

	 	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

15. นักวิชาการพาณิชย์ช�านาญการ  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ	

	 	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	

หมายเหตุ
3	 1.	 นายจิตรกร		ว่องเขตกร		ผู้แทนกองธรรมาภิบาลธุรกิจ		อนุกรรมการ		ตั้งแต่		5	พฤศจิกายน	2557	-	ปัจจุบัน

	 2.	 นางอารีพร		จงวัฒนานุกูล		ผู้แทนกองธรรมาภิบาลธุรกิจ		อนุกรรมการ		ตั้งแต่		2	ธันวาคม	2556	–	2	ตุลาคม	2557

	 3.	 นายสยาม		ลิขิตพงศธร		ผู้แทนกองธรรมาภิบาลธุรกิจ		อนุกรรมการ		ตั้งแต่		7	สิงหาคม	2556	–	17	พฤศจิกายน	2556
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