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มาตรา 5 การอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัตินี้ให้
พิจารณาโดยค านึงถึงผลดีและผลเสียต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของ
ประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ความสงบเรียบร้อยหรอื
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณขีองประเทศ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม การ
คุ้มครองผู้บริโภค ขนาดของกิจการ การจ้างแรงงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การวิจัยและพัฒนา 

เจตนารมณ์กฎหมาย



พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

เจตนารมณ์กฎหมาย



ใคร คือ ?
“คนต่างด้าว”

กลไกการท างานของ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

นิยามของ
คนต่างด้าว

➢ การขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
➢ การรับรองสิทธิการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจที่
ควบคุม

ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว

การรับรองสิทธิ
การประกอบ
ธุรกิจของคน

ต่างด้าว

ธุรกิจอะไรบ้าง ?
ที่ควบคุม



นิยาม “คนต่างด้าว”



คนต่างด้าวที่เป็นองค์กรธุรกิจซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

นิยามของ
คนต่างด้าว

มาตรา 4 (3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

• กรณีเป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนพิจารณา
หุ้นอันเป็นทุนตั้งกึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดย
บุคคลตาม (1) หรือ (2)

• กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่   
จดทะเบียน พิจารณาตัวหุ้นส่วนผู้จัดการหรือ
ผู้จัดการเป็นบุคคลตาม (1) และพิจารณาการ
ลงทุนที่มีนิติบุคคลตาม (1) หรือ (2) ลงทุนมี
มูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดของห้างฯ 



ธุรกิจที่ก ากับ

เป็นธุรกิจเกี่ยวกับอาชีพพืน้ฐานและความเปน็อยู่ของคนไทย  
ไม่อนุญาต ให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจด้วยเหตุผลพเิศษ เช่น

การท านา ท าไร่ หรือท าสวน

การเลี้ยงสตัว์

การท าป่าไม้และการแปรรปูไม้จากป่าธรรมชาติ

การท าประมงเฉพาะการจับสัตว์ในน่านน้ าไทยและเขต EEZ 

การสกัดสมุนไพรไทย

การค้าที่ดิน



ธุรกิจที่ก ากับ

การท านา ท าไร่ หรือท าสวน
บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นสัญชาติออสเตรเลียประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร โดย
บริษัทจะจัดหาเมล็ดสบู่ด า ปุ๋ย ยาฆ่าหญ้า และอบรมเกษตรกรให้ทราบถึงวิธีการ
เพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวรวมทั้งเมื่อเกษตรกรเก็บเก่ียวเมล็ดพันธุ์สบู่ด าแล้วบริษัทจะรับ
ซื้อคืนทั้งหมดเพ่ือน ามาสกัดเป็นน้ ามันดิบและกลั่นเป็นน้ ามันไบโอดีเซล เพ่ือจ าหน่าย
ต่อไป จึงขอหารือว่าบริษัทสามารถกระท าได้หรือไม่ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (ไม่สามารถประกอบธุรกิจได้)

การเลี้ยงสตัว์
นิติบุคคลต่างชาติประกอบธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตสัตว์ทดลอง และจ าหน่ายเพื่องาน
วิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง (ไม่สามารถประกอบธุรกิจได้)



ธุรกิจที่ก ากับ

หมวด 1 ความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศ

หมวด 2 มีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี          
และหัตถกรรมพื้นบ้าน

หมวด 3 มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม

• การขนส่งทางบก ทางน้ า ทางอากาศในประเทศ

• การผลิตเครื่องทอง เครื่องเงิน

• การแปรรูปไม้เพื่อท าเครื่องเรือน/เครื่องใช้ไม้สอย



ธุรกิจที่ก ากับ

หมวด 
1• การขนส่งทางบก ทางน้ า ทางอากาศในประเทศ

นิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศ โดยบริษัทจะขนส่งตู้คอนเทน
เนอร์ซึ่งบรรจุสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบังมายังสถานีขนถ่ายสินค้าลาดกระบัง และจะขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งบรรจุ
สินค้าจากโรงงานผู้ส่งออกมายังบริเวณท่าเรือในประเทศไทย เพ่ือบรรทุกสินค้าไปยังต่างประเทศท่ีท่าเรือปลายทาง     
ซึ่งบริษัทเรียกค่าตอบแทนเพ่ิมต่างหาก ถือเป็นการขนส่งในประเทศตามบัญชีสองแห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่ (มีส่วนการขนส่งในประเทศ ต้องขออนุญาต)

หมวด 
2• การผลิตเครื่องทอง เครื่องเงิน

นิติบุคคลต่างด้าว ประกอบกิจการส่งออกเครื่องประดับอัญมณี โดยบริษัทจะสั่งซื้ออัญมณีและตัวเรือนจากผู้ผลิตใน
ประเทศ แล้วท าการประกอบเครื่องประดับตามแบบของตัวเองเพ่ือจ าหน่ายให้ลูกค้าในต่างประเทศทั้งหมด                                   
(การประกอบเครื่องประดับตามแบบของตัวเองไม่ใช่การผลิตเครื่องทอง เครื่องเงิน ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวตามบัญชีสอง)



ธุรกิจที่ก ากับ

ต้องได้ รับอนุญาตจากรัฐมนตรี  
โดยการอนุมัติของครม .



ธุรกิจที่ก ากับ

ธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขนั เช่น

การท ากิจการโรงแรม การขายอาหาร เครื่องดื่ม

การค้าภายในผลิตผลทางการเกษตรพืน้เมือง

การค้าปลีก การค้าส่ง

การท าธุรกิจบริการอื่น ยกเว้นธุรกิจบริการที่ก าหนดในกฎกระทรวง



ธุรกิจที่ก ากับ

• ครอบคลุมธุรกิจบริการทุกประเภท
- (21) ธุรกิจบริการอื่น ยกเว้นธุรกิจบริการที่ก าหนดในกฎกระทรวง

• ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ 100%

ธุรกิจในบัญชีสาม



ธุรกิจที่ก ากับ

การค้าภายในผลิตผลทางการเกษตรพืน้เมือง

การค้าปลีก การค้าส่ง
นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในประเทศไทยประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าต่าง ๆ มีแผนจะประกอบธุรกิจเพิ่มเติมโดยจะซื้อสินค้า

ประเภทกะลาปาล์ม เช้ือเพลิง เศษไม้อัดแท่ง และถ่านหิน และจะจ าหน่ายสินค้าดังกล่าวให้แก่ลูกค้าในประเทศไทยเพื่อน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงและพลังงานใน
โรงงานหรือโรงไฟฟ้า จึงขอหารือว่าการจ าหน่ายสินค้าดังกล่าวถือเป็นการประกอบธุรกิจท่ีต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2542 ในธุรกิจบัญชีสาม (13) การค้าภายในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลทางการเกษตรพื้นเมือง หรือเป็นการประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม 
(14) การค้าปลีกและบัญชีสาม (15) การค้าส่งหรือไม่

กรณีท่ีคนต่างด้าวได้ซื้อสินค้าประเภทกะลาปาล์มเชื้อเพลิงเศษไม้อัดแท่ง และถ่านหิน และจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย เข้าข่ายเป็ น
การค้าปลีกตามบัญชีสาม (14) และหรือการค้าส่งตามบัญชีสาม (15) ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยไม่ถือเป็น
การประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (13) การค้าภายในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลทางการเกษตรพื้นเมืองเนื่องจาก 1) กะลาปาล์มและเชื้อเพลิงเศษไม้อัด
แท่งเป็นเพียงเศษที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตซึ่งไม่ถือเป็นผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลทางการเกษตรพ้ืนเมือง และ 2) ถ่านหินไม่ถือเป็นผลิตภัณฑ์หรือผลิตผล
ทางการเกษตรพื้นเมือง



ธุรกิจที่ก ากับ

การค้าภายในผลิตผลทางการเกษตรพืน้เมือง

การค้าปลีก การค้าส่ง (ต่อ)
หากคนต่างดา้วจะประกอบธุรกิจการคา้ปลีกและหรอืการคา้ส่ง ตอ้งไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจจากอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว อย่างไรก็ตาม หากคนต่างดา้วจะประกอบธุรกิจคา้ปลีกหรอืคา้ส่งโดยไม่ตอ้งขออนญุาตคนต่างดา้ว
สามารถด าเนินการไดโ้ดยจะตอ้งมีทนุตามความเป็นจรงิ คือ ทนุจดทะเบียนท่ีไดมี้การเรยีกช าระค่าหุน้แลว้ท่ีใชใ้นการเริ่มตน้ประกอบธุรกิจแต่ละธุรกิจไม่
นอ้ยกว่า 100 ลา้นบาท ซึง่ไม่รวมทนุขัน้ต  ่าในธุรกิจอ่ืนท่ีไดร้บัอนญุาตตามพระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ.2542 และทนุท่ี
กฎหมายอ่ืนไดก้ าหนดไว ้ทัง้นี ้ทนุ 100 ลา้นบาท ส าหรบัการคา้ปลีกสามารถมี รา้นคา้ไดจ้  านวน 5 รา้นคา้หรอืกรณีการคา้ส่งสามารถมีรา้นคา้ไดจ้  านวน 
1 รา้นคา้ อนึ่ง การคา้ปลีก ไดแ้ก่ การขาย ใหแ้ก่ลกูคา้เพ่ือใชใ้นการบรโิภคโดยตรงของตนเอง และการคา้ส่ง ไดแ้ก่ การขายใหแ้ก่ผูซ้ือ้ท่ีน  าไปขายหรอื
ใหบ้รกิารต่อแก่ลกูคา้หรอืน าไปเป็นวตัถดุิบในการผลิตสินคา้อ่ืน



การขออนุญาตประกอบธุรกิจ

มาตรา 11

มาตรา 12

มาตรา 17

ภายใน 30 วัน

ภายใน 30 วัน

ภายใน 60 วัน



การขอหนังสือรับรองภายใต้สนธิสัญญาหรือความ
ตกลงการค้าระหว่างประเทศกับคู่ภาคี (มาตรา 11)

ส าหรับคนต่างด้าวตามมาตรา 10
Foreign Business Certificate (FBC)

ช่องทางที่ 1 



ความตกลงและสนธิสัญญาต่างๆ

• ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA)

• ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (AFAS)

• สนธิสัญญาไทย-อเมริกัน

• ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย

• ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)



การขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของ                  
คนต่างด้าว (มาตรา 12) (FBC)

• ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากการนิคมอุตสาหกรรม

• กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงขอบข่ายธุรกิจที่ระบุในเงื่อนไข
เฉพาะโครงการ หรือได้รับอนุญาตจากการนิคมฯ เป็นธุรกิจตามบัญชีสองหรือ
บัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

• หากได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตซึ่งมิได้เป็นธุรกิจที่เข้าข่ายตาม
บัญชีท้าย พรบ.ฯ แต่โดยข้อเท็จจริงมีการรับจ้างผลิตซ่ึงเป็นการประกอบ
ธุรกิจตามบัญชีสาม (21) การท าธุรกิจบริการ นิติบุคคลนั้นที่มีสถานะเป็นคน
ต่างด้าวสามารถขอหนังสอืรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 
12 นี้ได้เช่นกัน

ช่องทางที่ 2 



คนต่างด้าว ย่ืนค าขอใช้สิทธิ
การประกอบธรุกิจเป็นหนังสือ

พิจารณาตรวจสอบ
การขอใช้สิทธิ

แจ้งผลการพิจารณา

กรมพฒันาธรุกิจการค้า
ตรวจสอบคณุสมบติั

กรมพฒันาธรุกิจการค้า
แจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือ

อนุญาต และออกหนังสือ
รบัรอง

กรมพฒันาธรุกิจการค้า
จดัท าหนังสือรบัรอง

30 วนั

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

การขอรับหนังสือรับรองการประกอบ
ธุรกิจ

22



หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ

หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

❑ ธุรกิจตามที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

❑ ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากการนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย

❑ ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอื่น เช่น
• พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก พ.ศ.2561 (EEC)

❑ ธุรกิจตามที่ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญา /                 
ความตกลงระหว่างประเทศ (FTA)



การขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
มาตรา 17

(Foreign Business License)

ช่องทางที่ 3 



ออกใบสั่งช ำระค่ำธรรมเนียมค ำขอ (กรณีข้อมูลเกี่ยวกบัธุรกิจในค ำขอสมบูรณ์)

วิเครำะห์และสรุปค ำขอ / จัดท ำเอกสำรเสนอคณะอนุกรรมกำรฯ 

รับค ำขอ / ตรวจพิจำรณำค ำขอ

คณะอนุกรรมกำรฯ พิจำรณำค ำขอ 

เสนอค ำขอเพื่อขอรับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรฯ

อธิบดีอนุญำตหรือไม่อนุญำต

คณะกรรมกำรฯ พิจำรณำค ำขอ

แจ้งผลกำรพิจำรณำเป็นหนังสอื
25



คนต่างด้าว ยื่นค าขอ

ตรวจวิเคราะห์ค าขอ

พิจารณาค าขอ
(60 วัน)

แจ้งผลการพิจารณา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คณะกรรมการ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ไม่อนุญาต
(15 วัน) อนุญาต

ใบอนุญาต
(15 วัน)

วินิจฉัยอุทธรณ์

ไม่อนุญาต
(15 วัน)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แจ้งผลวินิจฉัยอุทธรณ์

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณืชย์

คนต่างด้าว

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จัดท าใบอนุญาต

อนุญาต

อุทธรณ์
(30 วัน)

ค าวินิจฉัยอุทธรณ์
ของรัฐมนตรีถือเป็นที่สุด

ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

การขออนุญาตประกอบธุรกิจ
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ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาต

ต้องน าหรือส่งทุนขั้นต่ า เข้ามาในประเทศไทย 
เพ่ือใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ

ต้องน าส่งงบการเงิน

ต้องรายงานผลการด าเนินงานการประกอบธุรกิจ

ต้องรายงานผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแผนที่ได้น าเสนอไว้

การขออนุญาตประกอบธุรกิจ

การปฏิบัติตามกฎหมายเมื่อ
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
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การขออนุญาตประกอบธุรกิจ

ประเภทการอนุญาต

ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ธุรกิจภายใต้บัญชีสอง

ธุรกิจภายใต้บัญชีสาม



ช่องทางที่ 4 



1.ธุรกิจท่ีมีกฎหมายเฉพาะก ากบั
2.ธุรกิจผลติ (ท่ีมีใชผ้ลติสินคา้ตามบญัชีหนึ่ง สอง และสาม)
3. ธุรกิจสง่ออก 
4. ธุรกิจบรกิารส านกังานผูแ้ทน/ส านกังานภมูิภาค 
5. ธุรกิจบรกิารท่ีมีสว่นราชการหรอืรฐัวิสาหกิจเป็นคู่สญัญา 
6. ธุรกิจขนสง่ระหวา่งประเทศ 



ธุรกิจบรกิารท่ีมีสว่นราชการหรอืรฐัวิสาหกิจเป็นคู่สญัญา (เฉพาะธุรกิจบรกิารตามบญัชี
สาม (21))
เช่น การท าธุรกิจบรกิารในโครงการจา้งเหมาแบบเบด็เสรจ็ (Turn Key Project)

• บรกิารจดัหาและก่อสรา้งสายสง่ไฟฟา้แรงสงูขนาด 230 เควี ระยะทาง 50
กิโลเมตร ใหแ้ก่ การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย

• บรกิารดา้นวิศวกรรม จดัหา จดัซือ้อปุกรณ ์ก่อสรา้งและติดตัง้แทน่ขดุเจาะ
น า้มนั และการวางทอ่ใตท้ะเล เพื่อเช่ือมตอ่กบัแทน่ขดุเจาะใหแ้ก่ บรษัิท ปตท. 
ส  ารวจและผลติปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)

• บรกิารตรวจสอบและแกไ้ขงานก่อสรา้งระบบรถไฟฟา้ขนสง่มวลชนแบบใตด้ิน 
ใหก้บัการรถไฟฟา้ขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย 



กฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยี
-มาตรา 18 รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจออกกฎกระทรวง
ก าหนดเงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขใดให้คนต่างด้าวผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
(1) ...
(2) ...
(3) ...
(4) เทคโนโลยีหรือทรัพย์สินที่จ าเป็น
(5) ... 
- กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตประกอบธุรกิจตาม
มาตรา 17 พ.ศ. 2546 ข้อ 1 (6) 



การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้บริบทของ WTO
WTO ได้ก าหนดหลักการเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีอยู่ภายใต้ TRIMS (Trade-related investment measures) ซึ่งประกอบด้วยมาตรการ

ต้องห้ามส าหรับประเทศผู้รับการลงทุนในหลายมาตรการเพื่อไม่ให้ขัดกับหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) โดยหนึ่งในนั้นมีมาตรการ
เรื่องTechnology Transfer ด้วย แต่ไม่ได้ก าหนดออกมาใน Annex Illustrative list (ซึ่ง list ดังกล่าว ก็มิได้เป็น exhaustive list) ท าให้ข้อก าหนดห้าม
ในมาตรการดังกล่าวยังไม่มีความแน่ชัด
2.      การถ่ายทอดเทคโนโลยีในเชิงบังคับของต่างประเทศ

จากการศึกษาพบว่าประเทศจีนมีแนวทางเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีในเชิงบังคับ ดังนี้
• การถ่ายทอดเทคโนโลยีต้องท าเป็นหนังสอืในรูปแบบสัญญาที่เป็นเอกสารเท่านั้น (Written Agreement)
• มีการจัดระดับความส าคัญของเทคโนโลยีที่จะถา่ยทอดโดยก าหนดประเภทของเทคโนโลยีออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. เทคโนโลยีที่ห้าม

การถ่ายทอดสู่ประเทศจีน (prohibited) 2. เทคโนโลยีที่มีขอ้จ ากัดในการถ่ายทอดสู่ประเทศจีน (Restricted) 3. เทคโนโลยีที่สนับสนนุ
ให้มีการถ่ายทอดสู่ประเทศจีน (Encouraged)

• เมื่อมีการจัดท าเป็นสัญญา หากไม่ปฏิบัติตามสัญญาย่อมมีผลในทางกฎหมายให้มีการบังคับตามสัญญาได้   



การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ต่อ)

3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้การให้อนุญาตประกอบธุรกิจธุรกิจของคนต่างด้าว ตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
-ปัจจุบันการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้การให้อนุญาตฯ ถูกก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตประกอบธุรกิจ

ตามมาตรา 17 พ.ศ. 2546 ข้อ 1 (6) “แผนการน าเทคโนโลยีเข้ามาจากต่างประเทศ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ถ้ามี)
- ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ 1 (6) นั้น ได้แก่ “ค ารับรองการถ่ายทอดเทคโนโลยี” โดยกฎกระทรวงฯ ไม่ได้บังคับว่า คนต่างด้าวต้องยื่นเอกสารดังกล่าว 

มาพร้อมกับค าขออนุญาตประกอบธุรกิจ (เป็นทางเลือกส าหรับผู้ขออนุญาต)
- “ค ารับรองการถ่ายทอดเทคโนโลยี” จะระบุข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่คนไทย อย่างน้อย 1 วิธี จาก 8 วิธีที่ก าหนด ได้แก่

1. การจัดท าสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี 2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรไทยในโครงการวิจัยและพัฒนา 3. การมีส่วนร่วมของบุคลากรไทยใน
โครงการพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ออกสู่ตลาด 4. การแต่งต้ังคนไทยปฏิบัติงานในต าแหน่งแทนคนต่างด้าว 5. การส่งผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้
ความรู้และ/หรือ การส่งบุคลากรไทยไปเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 6. การสนับสนุนด้านการศึกษาและ/หรือวิชาการให้สถาบันการศึกษาหรือสถาบัน
อื่นที่เกี่ยวข้อง 7. การฝึกอบรม 8. กิจกรรมอื่นๆ 

- ทั้งนี้ จะต้องระบุลักษณะของเทคโนโลยทีี่จะถ่ายทอด เช่น หัวข้อเรื่องขององคค์วามรู้/ ระบุจ านวนผู้ถ่ายทอดและจ านวนผู้รับการถ่ายทอด โดย
จ าแนกเป็นคนไทยและคนต่างด้าว /ระบุงบประมาณที่ใช้ และระยะเวลาของการถ่ายทอดเทคโนโลยี

-ค ารับรองการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้รับการปรับปรุงตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการยื่นค าขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เมื่อปี พ.ศ. 2560



การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ต่อ)

4. เกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- คณะกรรมการใช้อ านาจและเกณฑ์ตามมาตรา 5 ของ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็น 1 ใน 13

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา โดยมีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องดังนี้
- เทคโนโลยีที่ถา่ยทอดต้องเกี่ยวขอ้งกับสินคา้หรือบริการที่ขออนญุาต
- ผู้ถ่ายทอดต้องเป็นเจ้าของเทคโนโลยี หรือมีสิทธิในการใช้และถ่ายทอดให้ผู้อื่นใช้เทคโนโลยีนั้นได้
- เทคโนโลยทีี่ถ่ายทอดจะต้องไม่กระทบความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยของผู้บริโภค ไม่ก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ



การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ต่อ)

5. มาตรการติดตามการตรวจสอบการถ่ายทอดเทคโนโลยีของคนต่างด้าว ตาม “ค ารับรองการถ่ายทอดเทคโนโลย”ี 
-เมื่อคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตฯ ครบ 1 ปี จะมีกระบวนการติดตามตรวจสอบการถ่ายทอดเทคโนโลยีของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต โดยเจ้าหน้าที่จะส่ง

หนังสือเรียกเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยตีาม “ค ารับรองการถ่ายทอดเทคโนโลยี” ให้ไว้ เพื่อตรวจสอบว่า ได้มีการปฏิบัติเก่ียวกับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยตีามค ารับรองหรือไม่ เช่น หลักฐานการจัดอบรม ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่ามีการด าเนินการตามแผนการถา่ยทอด
เทคโนโลยี เป็นต้น 

- หากคนต่างด้าวไม่มีการจัดส่งเอกสารรายงานการด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามที่เจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งไป เจ้าหน้าที่จะใช้อ านาจตามมาตรา 40 
แห่ง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ด าเนินกระบวนการทางกฎหมายเพื่อเปรียบเทียบปรับฐานไม่ปฏบิัติตามหนังสือเรียกของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
6. การถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้กฎหมายเฉพาะ

- มาตรา 6/2 ของพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 เพื่อประโยชน์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสง่เสริมการลงทุนเกี่ยวกับการผลิตอากาศ
ยาน การผลิตส่วนประกอบส าคัญของอากาศยาน และการบ ารุงรักษาอากาศยานของหน่วยซ่อมประเภทที่หนึ่งส าหรับอากาศยาน... อาจตราพระราช
กฤษฎีกายกเว้นคุณสมบัติและลักษณะของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรอง.... เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนซึ่งต้องเป็นของผู้มสีัญชาติไทย...



การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ต่อ)

90%

8% 1%
1%

วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการส่งผูเ้ช่ียวชาญจากต่างประเทศมาใหค้วามรู ้และส่งคนไทยไปเรยีนรู ้

วิธีการมีส่วนรว่มของบคุลากรไทยในโครงการพฒันาสินคา้/บรกิารใหม่ออกสู่ตลาด

วิธีการสนบัสนนุดา้นการศกึษาและ/หรอืวิชาการใหส้ถาบนัการศกึษาหรอืสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง



กรณีศึกษา การถ่ายทอดเทคโนโลยีของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว ในธุรกิจระบบการขนส่งทางราง

ลักษณะของธุรกจิ การถ่ายทอดเทคโนโลย ี หมายเหตุ

1. จา้งซอ่มบ ารุง ลอ้พรอ้มเพลาของรถพว่ง รถจกัร
ดีเซลไฟฟา้ รถจกัรลากจงูใหก้บับรษัิท ทีพีไอ โพลีน 
จ ากดั (มหาชน) (มาเลเซีย)

-การจดัท าสญัญาถ่ายทอดเทคโนโลยี
คู่สญัญาคือบรษัิท ทีพีไอ โพลีน โดยมีการถ่ายทอด

เทคโนโลยีและฝึกอบรมใหแ้ก่พนกังานไทยระดบั
หวัหนา้งานและระดบัปฏิบตัิการ ในประเทศมาเลเซีย
เป็นเวลา 6 สปัดาห ์
- การฝึกอบรมภายในองคก์ร (on the job 
training) 

-คณะกรรมการฯ อนุญาตเฉพาะผูร้บับรกิารเฉพาะท่ี
ระบช่ืุอเท่านัน้ และเป็นการด าเนินธุรกิจตามสญัญา
ชดัเจน โดยเป็นบรกิารท่ีตอ้งใชค้วามรูค้วามเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น

2. ธุรกิจบรกิารเป็นท่ีปรกึษาเพ่ือศกึษาความ
เหมาะสม ออกแบบรายละเอียดและจดัท าเอกสาร
ประกวดราคา โครงการรถไฟฟา้สายสีน า้เงิน ใหแ้ก่
การรถไฟฟา้ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฝรั่งเศส) 

- จดับรรยายใหค้วามรูโ้ดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
ผสมผสานระบบรถไฟฟา้จากส านกังานใหญ่ ในหวัขอ้
เรื่อง “การวิเคราะหเ์ชิงการท างานส าหรบัระบบ
รถไฟฟา้ในเมือง”

-การฝึกอบรมใหก้บัวิศวกรฝ่ายวิเคราะหร์ะบบของ
คู่สญัญาคอนซอรเ์ทียม 5 คน



กรณีศึกษา การถ่ายทอดเทคโนโลยีของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว ในธุรกิจระบบการขนส่งทางราง 
(ต่อ)

ลักษณะของธุรกจิ การถ่ายทอดเทคโนโลย ี หมายเหตุ

3. ท าธุรกิจบรกิารออกแบบ จดัหาอปุกรณ ์ก่อสรา้ง
และติดตัง้อปุกรณเ์ครื่องมือ รวมทัง้การทดสอบ
อปุกรณ ์งานระบบไฟฟา้และเครื่องกล รวมจดัหาตู้
รถไฟฟา้ส าหรบัโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสี
แดง) ใหแ้ก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ญ่ีปุ่ น)

- การฝึกอบรมโดยบรรยายใหค้วามรูว้ิศวกรและ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นบรหิารสถานี
- ส่งบคุลากรไปเรยีนรูจ้ากผูเ้ชียวชาญจากประเทศ
ญ่ีปุ่ น

4. การท ากิจการบรกิารทางวิศวกรรมในการเป็นท่ี
ปรกึษาเพ่ือตรวจสอบและใหค้  าปรกึษาแนะน า
เก่ียวกบัการบรหิารโครงการ (Project 
Management) การประกนัระบบ การตรวจ
รบัรองความปลอดภยั การออกแบบ การก่อสรา้ง และ
การประเมินความพรอ้มในการเปิดใหบ้รกิารภายใต้
โครงการรถไฟฟา้ความเรว็สงูเช่ือมสามสนามบิน 
(เยอรมนันี)

-การส่งผูเ้ช่ียวชาญจากต่างประเทศมาใหค้วามรู ้
-การฝึกอบรม

บญัชีสาม (9) การท ากิจการบรกิารทางวิศวกรรม



กรณีศึกษา การถ่ายทอดเทคโนโลยีของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว ในธุรกิจระบบการขนส่งทางราง (ต่อ)
ลักษณะของธุรกจิ การถ่ายทอดเทคโนโลย ี หมายเหตุ

5. การก่อสรา้งทางวิ่งรถไฟฟา้ และสถานียกระดบัช่วงสะพาน
ใหม-่คคูต ใหแ้ก่การรถไฟฟา้ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กบั
กิจการรว่มคา้... (สาธารณรฐัประชาชนจีน)

-การจดัท าสญัญาถ่ายทอดเทคโนโลยีโดย
การฝึกอบรมใหว้ิศวกรและเจา้หนา้ท่ีงาน
เทคนิคของการรถไฟฟา้ขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย

บญัชีสาม (10) การก่อสรา้ง

6. การท าธุรกิจบรกิารออกแบบ จดัซือ้ จดัหา ติดตัง้ ตรวจสอบ 
ทดสอบระบบเช่ือมระบบและการเปิดใชง้าน ตลอดจนการ
บรหิารจดัการโครงการ ฝึกอบรม การใหค้  าปรกึษาแนะน า
ทางดา้นวิศวกรรม ดา้นการปฏิบตัิการ ดา้นการบ ารุงรกัษา 
และการแกไ้ขความช ารุดบกพรอ่ง รวมทัง้การใหบ้รกิาร
สนบัสนนุ (support services) ในการจดัหาชิน้ส่วน 
อะไหล่ เครื่องมือ อปุกรณต์่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบจดัเก็บค่า
โดยสารอตัโนมตัิ (Automatic Fare Collection 
System ส าหรบัโครงการรถไฟฟา้สายสีเหลืองใหก้บับรษัิท 
บางกอก เพยเ์มนต ์โซลชูั่น (สิงคโ์ปร)์

- เป็นการฝึกอบรมภายในองคก์ร โดย
ผูจ้ดัการโครงการทดสอบระบบของบรษัิท



กรณีศึกษา การถ่ายทอดเทคโนโลยีของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว ในธุรกิจระบบการขนส่งทางราง (ต่อ)
ลักษณะของธุรกจิ การถ่ายทอดเทคโนโลย ี หมายเหตุ

7. การท าธุรกิจบรกิารเป็นท่ีปรกึษาเพ่ือบรหิารโครงการส าหรบั 
โครงการรถไฟฟา้ความเรว็สงูเช่ือมสามสนามบินในประเทศ
ไทย ใหแ้ก่ บรษัิทรถไฟความเรว็สงูสายตะวนัออกเช่ือมสาม
สนามบิน จ ากดั (สาธารณรฐัฝรั่งเศส) 

จดัการบรรยายใหค้วามรูโ้ดยวิทยากร
ผูเ้ช่ียวชาญ เป็นเวลา 3 ปี (ปีละครัง้)

8. การท ากิจการบรกิารทางวิศวกรรมในการเป็นท่ีปรกึษาเพ่ือ
ควบคมุการก่อสรา้งโครงการรถไฟฟา้ความเรว็สงูเช่ือมสาม
สนามบิน ใหแ้ก่ ส  านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันา
พเิศษภาคตะวนัออก  (สาธารณรฐัเกาหลี)

การฝึกอบรม



อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้การให้อนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

-มาตรการการถ่ายทอดเทคโนโลยีไมเ่ป็นเง่ือนไขบงัคบั ท าใหก้ารถ่ายทอดเทคโนโลยีหากไมไ่ดเ้กิดขึน้ตามแผนที่ไดส้ญัญาไว ้
จะไมม่ีบทลงโทษในการไมป่ฏิบตัิ

-เน่ืองจากเป็นมาตรการท่ีไมไ่ดมี้เง่ือนไขบงัคบั และเป็น 1 ใน 13 ปัจจยัในการพิจารณาอนญุาต ท าใหผู้ข้ออนญุาตไมไ่ดมี้
มาตรการการถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดบัเขม้ขน้ใหก้บัคนไทย

-การก าหนดใหธุ้รกิจบรกิารท่ีมีสว่นราชการหรอืรฐัวิสาหกิจเป็นคู่สญัญา เป็นธุรกิจนอกบญัชีท าใหไ้มส่ามารถก ากบัดแูลในเรื่อง
การถ่ายทอดเทคโนโลยีได ้/หรอืการไมก่ ากบัดแูลจะสง่ผลดีมากกว่าในเชงิท่ีมีคนต่างชาติเขา้มาลงทนุสะดวกยิ่งขึน้

-ยงัไมม่ีการประเมนิผลภาพรวมการถ่ายทอดเทคโนโลยีว่าคนไทยไดป้ระโยชนม์ากนอ้ยเพียงใด ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัในการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในระยะยาว 

-อปุสรรคอ่ืนๆ เช่น ผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 ท าใหไ้มส่ามารถจดัอบรมหรอืเดินทางไปฝึกงานในต่างประเทศได้



ขอบคุณครับ

นายณพเกษม  โชติดิลก
กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
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