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 การประกอบธรุกจิใหบ้รกิารออกแบบเครื�องจกัรของนิตบุิคคลซึ�งจดทะเบยีนใน
ต่างประเทศ แก่ลกูคา้ภายในประเทศไทย 

 คาํแนะนําของกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์เกี�ยวกบัหนงัสอืแสดง
เลขทะเบยีนนิตบิคุคลที�ตั /งขึ/นตามกฎหมายต่างประเทศที�ประกอบธรุกจิใน
ประเทศไทย และสาํเนาแบบแจง้สถานที�เกบ็รกัษาบญัชแีละเอกสารที�ตอ้งใช้
ประกอบการลงบญัช ี

 

การประกอบธรุกิจให้บริการออกแบบเครื�องจกัรของนิติบคุคลซึ�งจด
ทะเบียนในต่างประเทศ แก่ลกูค ้าภายในประเทศไทย 

นิตบิุคคลต่างดา้วซึ�งจดทะเบยีนในต่างประเทศ และไมม่สีาํนกังานจดทะเบยีนในประเทศไทย 
(“นิตบิุคคลต่างดา้ว”) ประกอบธุรกจิออกแบบเครื�องจกัรใหก้บัลูกคา้ในประเทศไทย โดยได้
วา่จา้งบรษิทัที�จดทะเบยีนในประเทศไทย (“ผูร้บัเหมา”) ดาํเนินการสาํรวจพื/นที�ก่อนการ
ออกแบบ โดยผูร้บัเหมาจดัหาวศิวกรไปทาํงานใหก้บัลกูคา้ของนิตบุิคคลต่างดา้ว ทั /งนี/ ผูร้บัเหมา
เป็นผูจ้่ายค่าจา้ง หกัภาษ ีณ ที�จ่าย รวมไปถงึนําสง่เงนิสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคมใหก้บั
วศิวกร อยา่งไรกด็ ีวศิวกรอยูภ่ายใตก้ารควบคมุและปฏบิตังิานตามคาํสั �งที�นิตบิุคคลต่างดา้ว 
มอบหมาย และมอีาํนาจตดัสนิใจจา้งงาน กาํหนดค่าตอบแทน และเลกิจา้งวศิวกรได ้จากนั /นนิติ
บุคคลต่างดา้วจะแจง้มายงัผูร้บัเหมาใหด้าํเนินการในฐานะนายจา้งตามกฎหมายของวศิวกร  



ผูร้บัเหมาจะใชค้า่จา้งวศิวกรและคา่ใชจ้า่ยอื�นที�เกี�ยวขอ้งเป็นฐานในการคาํนวณและเรยีกเกบ็
คา่บรกิารจากนิตบิุคคลต่างดา้ว ในขณะที�นิตบิุคคลต่างดา้ว เรยีกเกบ็คา่บรกิารในการออกแบบ
เครื�องจกัรจากลกูคา้ 
 
กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดม้คีาํวนิิจฉัยว่านิตบิุคคลต่างดา้วประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย และเป็นการประกอบธุรกจิตามบญัชสีามท้ายพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของ
คนต่างด้าว พ.ศ.?@A? นิติบุคคลต่างด้าวต้องได้รบัอนุญาตจากอธิบดกีรมพฒันาธุรกิจการคา้
กระทรวงพาณชิยก่์อน จงึจะสามารถกระทาํได ้

คาํแนะนําของกรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์เกี�ยวกบั
หนังสือแสดงเลขทะเบียนนิติบคุคลที�ต ั /งขึ/นตามกฎหมาย
ต่างประเทศที�ประกอบธรุกิจในประเทศไทย และสาํเนาแบบแจ้ง
สถานที�เกบ็รกัษาบญัชีและเอกสารที�ต ้องใช้ประกอบการลงบญัชี 

กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดม้คีาํแนะนําเกี�ยวกบัหนังสอืแสดงเลขทะเบยีนนิติ
บุคคลที�ตั /งขึ/นตามกฎหมายต่างประเทศที�ประกอบธุรกจิในประเทศไทย (เชน่ สาํนักงานผูแ้ทน 
หรอืสาํนักงานสาขาที�ไม่ตอ้งขอรบัใบอนุญาตในการประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว เป็นตน้) และ
สาํเนาแบบแจง้สถานที�เกบ็รกัษาบญัชแีละเอกสารที�ตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัช ี(“หนังสอืแสดง
เลขทะเบยีนนิตบิคุคลฯ และสาํเนาแบบแจง้สถานที�เกบ็รกัษาบญัชฯี”) ดงันี/ 

1. หนังสอืแสดงเลขทะเบยีนนิตบิุคคลฯ และสาํเนาแบบแจง้สถานที�เกบ็รกัษาบญัชฯี นั /นจะ
ออกใหเ้พยีงคร ั /งเดยีว ณ วนัที�นิตบิุคคลนั /นยื�นแบบแจง้สถานที�เกบ็รกัษาบญัชแีละเอกสารที�
ตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัช ีโดยเอกสารดงักลา่วนั /นจะไม่สามารถขอคดัสาํเนา ออกใบแทน 
หรอืรบัรองความเป็นปัจจบุนัของเอกสารได ้ 

2. การรบัรองความเป็นปัจจุบนัของหนงัสอืแสดงเลขทะเบยีนนิตบิุคคลฯ และสาํเนาแบบแจง้
สถานที�เกบ็รกัษาบญัชฯี นั /น ใหผู้แ้ทนซึ�งมหีน้าที�รบัผดิชอบการดาํเนินการในประเทศไทย
ของนิตบิุคคลดงักล่าว ซึ�งมชีื�อปรากฏอยูใ่นเอกสาร เป็นผูร้บัรอง  

3. หนังสอืแสดงเลขนิตบิุคคลฯ นั /นจะออกใหม่ไดเ้ฉพาะกรณทีี�นิตบิคุคลเปลี�ยนแปลงชื�อ หรอื
เปลี�ยนแปลงสถานที�ตั /งในประเทศไทยเท่านั /น ทั /งนี/ วนัที�บนหนังสอืแสดงเลขนติบิุคคลฯ จะ
ไม่ถกูเปลี�ยนแปลง  

4. นิตบุิคคลจะตอ้งเกบ็รกัษาหนงัสอืแสดงเลขนิตบิุคคลและสาํเนาแบบแจง้สถานที�เกบ็รกัษา
บญัชฯี ไวเ้พื�อแสดงต่อบุคคลหรอืหน่วยงาน 
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