
สรุปขอหารอื ประจําเดือนกันยายน  2549 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

บริษัทไดรับใบอนุญาต ให

ประกอบธุรกิ จบ ริการ

ซอมแซม บํารุงเครื่องจักร

และอุปกรณที่ใชสําหรับ

ป ร ะ ก อ บ ชิ้ น ส ว น

แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส

ของเครื่องใชไฟฟายี่หอ

ของบริษัท 

บริษัทประสงคจะใหบริการซอมแซมบํารุง

เครื่องจักรโดยรวมถึงการจําหนายอะไหลและ

อุปกรณ และบริษัทจะจําแนกรายการ คาชิ้นสวน

อะไหลและคาบริการออกจาก ใบแจงหนี้ของ

บริษัท ถือวาบริษัทสามารถประกอบ ธุรกิจตามที่

ไดรับใบอนุญาตหรือไม 

บริษัทสามารถประกอบธุรกิจ

บริการซอมแซม บํารุงเครื่องจักร

และอุปกรณที่ใชสําหรับประกอบ

ชิ้นสวนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสของ

เครื่องใชไฟฟายี่หอของบริษัทได

เฉพาะที่บริษัทไดรับอนุญาตเทานัน้ 

บริษัทจะลงทุนในธุรกิจ 

โรงแรม โดยการกอสราง

อาคารพักอาศัยในรูปแบบ

อาคารชุดเพื่อขายหองชุด

ใ ห กั บ บุ ค ค ล ทั่ ว ไ ป 

หลังจากนั้นบริษัทจะเชา

หองชุดจากผู ซื้อทุกราย

แลวนําหองชุดทั้งหมดมา

ใชประกอบธุรกิจโรงแรม 

หากบุคคลตางดาวถือกรรมสิทธิ์ของหอง

ชุดแลวนําหองชุดดังกลาวมาใหบริษัทเชาถือวา

เปนกิจการอันเปนการคาที่คนตางดาวตองขอ

อนุญาตกอนหรือไม 

หากคนตางดาวถือกรรมสิทธิ์

ในหองชุดแลวนําหองชุดดังกลาวมา

ให บริษัทเชา ถือวาเปนธุรกิจอันเปน

การคา ซึ่งเขาขายเปนการประกอบ

ธุรกิจบริการตามบัญชีสาม (21) 

แหงพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

โดยจะตองไดรับอนุญาตจากอธิบดี

กรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาวกอน 

จึงจะประกอบธุรกิจได 



สรุปขอหารอื ประจําเดือนตุลาคม  2549 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

กิ จ ก า ร ร ว ม ค า ซึ่ ง

ประกอบดวย 3 บริษัท คือ  

1. บริษัทไทย 

2. บริษัทตางดาวจดทะเบียน

ในไทย 

3. บริษัทตางดาวจดทะเบียน

ในประเทศอินเดีย กิจการ

รวมคา I.S.U. ไดยื่นประมูล

งานจางเหมาและติดตั้งงาน

เหมาพรอม ติดตั้งระบบ

วางแผนทรัพยากรของ

องคกร ตอการไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทที่อยูในประเทศอินเดีย ซึ่งรวมใน

กิจการรวมคา จะดําเนินการที่รับผิดชอบ โดยจะ

ดําเนินการทั้งหมดในประเทศอินเดีย และ

พนักงานทั้งหมดทํางานอยูในประเทศอินเดีย 

ตองขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว

หรือไม 

หากบริษัทในประเทศอินเดีย

ซึ่งไมมีสาขาในประเทศไทย ทํา

ธุรกิจตามสัญญาดังกลาวขางตน

ทั้งหมดในตางประเทศก็ไมตองขอ

อนุญาตประกอบธุรกิจของคนตาง

ด า ว ต า มพระ ร า ชบั ญ ญั ติ ก า ร

ประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 

2542 

 



สรุปขอหารอื ประจําเดือนตุลาคม  2549 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

 บริษัทประกันภัยประสงค

จะขายกรมธรรมประกัน

ชีวิตควบหนวยลงทุน โดย

จะทําหนาที่เปนตัวแทน

ซื้อขายหนวยลงทุน และ

จ ะ ยื่ น ข อ ใ บ อ นุ ญ า ต

คณะก ร รมก า ร กํ า กั บ

ห ลักท รัพย แ ล ะตล าด

ห ลั ก ท รั พ ย ใ น ธุ ร กิ จ

นายหนาซื้อขายหลักทรัพย 

การคาหลักทรัพย 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. บริษัทจะตองขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

นายหนาซื้อขายหลักทรัพยหรือไม หรือจะไดรับ

ยกเวนตามบัญชีสาม (11) (ก) 

2. หากบริษัทประกอบธุรกิจการคาหลักทรัพย

ที่เปนหนวยลงทุน และจัดจําหนายหลักทรัพยที่

เปนหนวยลงทุนบริษัทตองขออนุญาตหรือไม  

1. หากบริษัทประกอบธุรกิจ

นายหนาซื้อขายหลักทรัพยตาม

บัญชีสาม (11)(ก) บริษัทก็สามารถ

ประกอบธุรกิจไดโดยไมตองขอ

อนุญาต 

2. ธุรกิจการคาหลักทรัพยที่

เปนหนวยลงทุน และจัดจําหนาย

หลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน เปน

ธุรกิจบริการตามบัญชีสาม (21) 

บริษัทตองไดรับอนุญาตจากอธิบดี

กรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาวกอน 

จึงจะประกอบธุรกิจได 

 

 



สรุปขอหารือ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2549 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

บ ริษั ท จดทะ เ บี ยน ใน

ประเทศไทยมีสถานะเปน

นิติบุคคลตางดาว ประสงค

จะเปนตัวกลางในการจัดหา

และติดตอประสานงาน

เพื่อหาผูใหบริการใหกับ

บริษัทในเครือ 2 ราย 

การที่บริษัททําหนาที่เปนตัวกลางในการ

จัดหาบริการใหกับบริษัทในเครือจํานวน 2 ราย  

ดังกลาวขางตน ถือวาเปนการประกอบกิจการที่

เขาขายยกเวนตามบัญชีสาม (11) (ข) การเปน

นายหนาหรือ   ตัวแทนซื้อขายสินคาหรือบริการ

ที่จําเปนตอการผลิตหรือการใหบริการของ

วิสาหกิจในเครือเดียวกันใชหรือไม 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากบริษัทจะประกอบธุรกิจตามบัญชีหนึ่ง 

บั ญ ชี ส อ ง  แ ล ะ /ห รื อ บั ญ ชี ส า ม ท า ย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542 โดยไมไดเรียกเก็บคาบริการหรือไม

จากขอมูลเทาที่ปรากฏในขอ

หารือ หากบริษัทมีรายไดเกิดขึ้นจาก

การดําเนินการเปนตัวกลางในการ

จัดหาบริการหรือใหบริการดาน

ธุรการใหกับบริษัทในเครือจํานวน 

2 ราย ดังกลาว  ขางตน เขาขายเปน

การประกอบธุรกิจตามบัญชีทาย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 โดย

บริษัทตองไดรับอนุญาตจากอธิบดี

กรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาวกอน 

จึงจะประกอบธุรกิจดังกลาวได 

 

หากบริษัทมีรายไดเกิดขึ้นจาก

การประกอบธุรกิจอันเปนการคา

ปกติตามบัญชีสองและ/หรือบัญชี

สามทายพระราชบัญญัติ บริษัทจะ

 



สรุปขอหารอื ประจําเดือนพฤศจิกายน 2549 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

  ทําเพื่อเปนการแสวงหากําไรในทางการคา 

หากแตจะเรียกเก็บเฉพาะคาใชจายตามจํานวนที่

เกิดขึ้นจริง ที่บริษัทไดทดลองจายไปกอน

เทานั้น จะถือวาบริษัทประกอบธุรกิจที่มิได

กําหนดใหเปนธุรกิจที่ตองขออนุญาตตามบัญชี

ทายพระราชบัญญัติดังกลาว และมีผลใหบริษัท

ไมตองขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตาง

ดาวสําหรับการประกอบกิจการนั้นๆ ใชหรือไม 

ประกอบธุรกิจดังกล าวไดตอง

ไดรับอนุญาต ดังนี้ กรณีธุรกิจตาม

บัญชีสอง ตองไดรับอนุญาตจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี 

หรือกรณีธุรกิจตามบัญชีสาม ตอง

ไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาวแลวแตกรณี ธุรกิจ

ตามบัญชีหนึ่งทายพระราชบัญญัติ

ดังกลาว เปนธุรกิจที่ไมอนุญาตให

คนตางดาวประกอบกิจการดวย

เหตุผลพิเศษ 

 

 

 

 

 

 



สรุปขอหารอื ประจําเดือน พฤศจิกายน 2549 

 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

บร ิษ ัท จดทะ เ บ ีย น ใน

ประเทศไทย มีผูถือหุน

สัญชาติไทยรอยละ 67 

และตางดาวรอยละ 33 

ของหุนทั้งหมด โดยบริษัท

เปนสมาชิกของกลุมบริษัท

ในตางประเทศ และบริษัท

ไดทําสัญญาเพื่อเขาเปน

สมาชิกโดยใช ชื่ อของ

บริษัทตางประเทศ  เปน

รายป และเมื่อบริษัทจัดตั้ง

บริษัทในเครือ 3 บริษัท 

(มีใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาวแลว) 

ก็ใหบริษัทในเครือทั้ง 3 

ใชชื่อบริษัทในตางประเทศ

ชื่อเดียวกัน  โดยจะเก็บเงิน

คาใชชื่อจากบริษัทในเครือ

ทั้ง 3 บริษัท โดยไมมีสวน

หากบริษัทเปลี่ยนโครงสรางการถือหุนเปนคน

ตางดาวทั้งหมด การเรียกเก็บเงินคาใชชื่อจาก

บริษัทในเครือดังกลาวขางตน ตองขออนุญาต

ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 หรือไม 

จากขอเท็จจริงเทาที่ปรากฏในขอ

หารือ การดําเนินการดังกลาว

ขางตนเขาขายเปนการประกอบ

ธุรกิจตามบัญชีทายพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542 บริษัทจะตองไดรับ

อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาวกอน จึงจะประกอบ

ธุรกิจได 

 



สรุปขอหารอื ประจําเดือน พฤศจิกายน 2549 

 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

เพิ่มหรือคิดกําไร ซึ่งในการ

เรียกเก็บเงินคาใชชื่อนั้น 
จะระบุในใบเรียกเก็บเงิน

เปนคา Management fee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปขอหารอื ประจําเดือน พฤศจิกายน 2549 

 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

บริษัทจดทะเบียนเปนนิติ

บุ ค คลประ เ ภทบริ ษั ท

จํากัดในประเทศไทย มีผู

ถือหุนคนไทย 50% และ 

คนตางดาว 50% ทุนจด

ทะเบียน 100 ลานบาท  

บริษัทประสงคจะนําเขา อาหารแหง อาหาร

สําเร็จรูป เครื่องกระปอง อาหารเพื่อสุขภาพ 

อาหารเสริม ลูกอม ขนมขบเคี้ยว ขนมแปรรูป 

เครื่องปรุง และเครื่องบริโภคอื่น เพื่อคาสง

ภายในประเทศ จึงขอหารือวาบริษัทตองขอ

อนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาวตาม

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542 หรือไม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากขอเท็จจริงเทาที่ปรากฏในขอ

หารือ หากบริษัทมีทุนจดทะเบียน 

100 ลานบาท และประกอบธุรกิจ

คาสงเพียงธุรกิจเดียว โดยมีสถานที่

คาสง 1 แหงก็ไมตองขออนุญาต

ประกอบธุรกิจของคนตางดาวตาม

พระราชบัญญัติดังกลาว 

 

 



สรุปขอหารอืประจําเดือนธันวาคม 2549 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

การประกอบธุรกิจขาย

ตรงและการตลาดแบบ

ตรง 

บริษัทจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ

ขายตรง ตามพระราชบัญญัติขายตรงและ

ตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 โดยตอมามีการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางเปนตางดาวถือหุน

ทั้งหมด  

1. ตามพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

อนุญาตใหคนตางดาวประกอบ

ธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบ

ตรงไดหรือไม 

2. กรณีบริษัทมีทุนจดทะเบียน 100 

ลานบาท  โดยมีผู ถือหุนทั้งหมด

เปนคนตางดาว สามารถประกอบ

ธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบ

ต ร ง โ ด ย อ า ศั ย อํ า น า จ ต า ม

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ได

หรือไม 

การประกอบธุรกิจขายตรง เขาขายการ

ประกอบธุรกิจคาปลีกในบัญชีสาม (14) และ

การทําธุรกิจบริการในบัญชีสาม (21) สําหรับ

การประกอบธุรกิจทําตลาดแบบตรงเขาขาย

การทําธุรกิจบริการในบัญชีสาม (21) ตาม

บัญชีทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542  

ทั้งนี้ คนตางดาวจะประกอบธุรกิจดังกลาวได 

ตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

การประกอบธุรกิจของคนตางดาวกอน โดย

พิจารณาอนุญาต ตาม มาตรา 5 ของ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตาง

ดาว พ.ศ. 2542 กําหนดใหคณะกรรมการการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาวตองคํานึงถึง

ผลดีและผลเสียตอความปลอดภัยและความ

มั่นคงของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ ความสงบเรียบรอยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชนศิลปวัฒนธรรม 

และจารีตประเพณีของประเทศ การอนุรักษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปขอหารอืประจําเดือนธันวาคม 2549 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

   ทรัพยากร ธรรมชาติ การพลังงานและการ

รักษาสิ่งแวดลอม การคุมครองผูบริโภค ขนาด

ของกิจการ  การจางแรงงาน  การถายทอด

เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา  

หากบริษัทตางดาวมีทุนตามความเปนจริง

ที่ใชในการเริ่มตนประกอบธุรกิจไมนอยกวา 

100 ลานบาท ก็สามารถประกอบธุรกิจได โดย

ไมตองขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ และ

เมื่อประสงคจะประกอบธุรกิจบริการอื่น

นอกเหนือจากธุรกิจคาปลีกดวย บริษัทจะตอง

มีทุนขั้นต่ําใหสอดคลองกับจํานวนเงินที่จะใช

ประกอบธุรกิจในประเทศไทยที่จะดําเนินการ

เพิ่มขึ้นนั้น โดยตองมีจํานวนตั้งแต 3 ลานบาท

ขึ้นไปสําหรับแตละธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปขอหารอื ประจําเดือน มกราคม 2550 

 ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

บริษัทจดทะเ บียนเปน

บริษัทจํากัดในประเทศ

ไ ท ย  มี สั ญ ช า ติ ไ ท ย

ป ร ะ ส ง ค จ ะ เ ป ลี่ ย น

โครงสรางผู ถือหุนเปน

ตางดาวทั้งหมด  บริษัท

ตองขออนุญาตประกอบ

ธุรกิ จของคนต า งด า ว

หรือไม และระหวางการ

พิจารณาขอรับใบอนุญาต

บริษัทมีการโอนหุนเปน

ต างด าวและได รับการ

อนุ มัติ ในหลักการแลว 

บริษัทสามารถประกอบ

กิจการอยางตอเนื่องได

หรือไม 

บริษัทจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดในประเทศ

ไทย มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการในการจัดทํา

โฆษณาระบบดิจิตอลเพื่อฉายบนจอพลาสมาที่ติด

อยูตามสถานีรถไฟฟาใหกับลูกคาทั่วไป มีผูถือหุน

สัญชาติไทยมากกวารอยละ 51 ของจํานวนหุน

ทั้งหมด ซึ่งผูถือหุนของบริษัทประสงคจะโอนหุน

ของตนใหกับคนตางดาว  จึงขอหารือเกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

1. เมื่อเปลี่ยนโครงสรางผูถือหุนเปนตางดาว

 ทั้งหมด บริษัทตองขอใบอนุญาตประกอบ

 ธุรกิจของคนตางดาวหรือไม 

2. หากบริษัทไดรับอนุมัติในหลักการและผูถือ

 หุนสัญชาติไทยโอนหุนใหคนตางดาวแลว 

 ซึ่งคําขอ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจยังอยู

 ระหวางการพิจารณา บริษัทสามารถ

 ประกอบกิจการอยางตอเนื่องได ความเขาใจ

 ของบริษัทถูกตองหรือไม 

 

 

จากขอเท็จจริงเทาที่ปรากฏใน

ขอหารือ การดําเนินการดังกลาว

ขางตนเขาขายเปนการประกอบ

ธุรกิจตามบัญชีทายพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542 โดยบริษัทจะตองไดรับ

อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา  โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาวกอน จึงจะประกอบ

ธุรกิจได 

 



สรุปขอหารอื ประจําเดือน กุมภาพันธ 2550 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

การพิจารณาวาลักษณะ

ของธุรกิจ เปนการผลิต

เพื่ อจํ าหน าย  หรือการ

รับจางผลิต 

บริษัทนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 

มีผูถือหุนขางมากเปนคนตางดาว ไดรับการ

สงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุนในกิจการผลิต DIES, JIGS AND 

TOOLS, PARTS FOR MACHINES AND 

AUTOMOBILE ประเภท 5.49 การผลิต

ผลิตภัณฑเพื่อสงออกเปนสวนใหญ ซึ่งการผลิต

สินคาตามโครงการที่ได รับการสงเสริม  มี

ขั้นตอนดังนี้ 

1. ลูกคาแจงใหบริษัทผลิตแมพิมพหรือ

 ชิ้นสวนแมพิมพตามตัวอยาง หรือแบบที่

 ลูกคาสงมาให 

2. บริษัทเสนอราคา และกําหนดสงมอบให

 ลูกคาทราบ 

3. เมื่อไดรับการตอบรับจากลูกคา บริษัทจึง

 เริ่มดําเนินการดังตอไปนี้ 

 3.1 ออกแบบและเขียนแบบการผลิต  

 3.2 กําหนดกระบวนการผลิต จัดหา 

  วัตถุดิบ และอุปกรณสําหรับการผลิต

  ทั้งหมด (มีตอ) 

จากขอเท็จจริงเทาที่ปรากฏใน

ขอหารือ หากบริษัทผลิตสินคาตาม

แบบของลูกคาถือเปนการรับจาง

ผลิต ซึ่งเขาขายธุรกิจบริการตาม

บัญชีสาม (21) ทายพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542 ซึ่งตองไดรับอนุญาต

จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

โ ด ย ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาวกอน จึงจะประกอบ

ธุรกิจได ทั้งนี้ หากธุรกิจดังกลาว

เปนธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมจาก

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

บริษัทก็ตองยื่นขอหนังสือรับรอง

การประกอบธุรกิจตามมาตรา 12 

แหงพระราชบัญญัติดังกลาวกอน 

จึงจะประกอบธุรกิจได 

 

 

 



สรุปขอหารอื ประจําเดือน กุมภาพันธ 2550 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

 3.3 เริ่มผลิตตามกระบวนการ และมาตรฐาน 

  ที่กําหนด 

 3.4 ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน รวมถึงการ 

  ประกอบชิ้นงานตามแบบที่กําหนด 

 3.5 ชิ้นงานที่ผานการตรวจสอบคุณภาพ 

  จะถูกจดัสงใหลูกคาพรอมกับ 

  ใบกํากับภาษ ี

โดยบริษัทใชกรรมวิธีการผลิต และเครื่องจักรที่

ไดรับอนุญาตตามบัตรสงเสริม จึงขอหารือวา 

การดําเนินการตามขางตนเปนการผลิตเพื่อ

จําหนาย หรือเปนการรับจางผลิตที่เปนธุรกิจ

บริการตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

  



สรุปขอหารอื ประจําเดือน มีนาคม 2550 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

บ ริษั ทประกอบ ธุ รกิ จ

ประเภทคาสง และมีทุน

จดทะเบียนเกิน 100 ลาน

บาท  

บริษัทเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด 

ประกอบธุรกิจจําหนายเครื่องใชไฟฟา มีทุนจด

ทะเบียน 123 ลานบาท และมีสัดสวนผูถือหุน

คนไทยจํานวน 45% คนตางดาวจํานวน 55% 

ทั้งนี้ ผูถือหุนที่เปนคนตางดาวตองการที่จะซื้อ

หุนจํานวน 45% ในสวนที่เปนของคนไทย โดย

สัญญาการซื้อขายระบุวา ณ วันเซ็นสัญญาตองมี

หนังสือรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการคาระบุวา 

การประกอบธุรกิจของคนตางดาวที่มีทุนจด

ทะเบียนเกิน 100 ลานบาท ประเภทคาสง ไมตอง

ขออนุญาต จึงขอใหยืนยันเปนหนังสือดวย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากบริษัทจะประกอบธุรกิจคา

สง โดยไมตองขออนุญาต บริษัท

จะตองมีทุนจดทะเบียนตามความ

เปนจริงที่ใชในการเริ่มตนประกอบ

ธุรกิจไมนอยกวา 100 ลานบาท 

สําหรับแตละรานคา 

 



สรุปขอหารอื ประจําเดือน มีนาคม 2550 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

วันที่บริษัทสามารถเริ่ม

ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ไ ด 

หลังจากไดรับใบอนุญาต

ใหประกอบธุรกิจตาม

มาตรา 17 แลว 

บริษัทไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจตาม

มาตรา 17 โดยออกใบอนุญาตใหวันที่ 29 

มีนาคม 2549 และชําระคาธรรมเนียมวันที่ 5 

เมษายน 2549 ขอหารือวา บริษัทเริ่มประกอบ

ธุรกิจไดในวันที่ 29 มีนาคม 2549 หรือวันที่ 5 

เมษายน 2549 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากขอเท็จจริงเทาที่ปรากฏใน

ขอหารือ บริษัทสามารถประกอบ

ธุ ร กิ จ ไ ด ตั้ ง แ ต วั น ที่ ชํ า ร ะ

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจเรียบรอยแลว 

 



สรุปขอหารอื ประจําเดือน มีนาคม 2550 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

ขอบขายธุรกิจการคาปลีก

และการคาสง 

บริษัทไดสอบถามขอบขายของธุรกิจตาม

บัญชีทายพระราชบัญญัตการประกอบธุรกิจของ

คนตางดาว พ.ศ. 2542 บัญชีสาม (14) การคา

ปลีก และบัญชีสาม (15) การคาสง โดยใหขอมูล

วา กรณีที่บริษัท ก. ดําเนินธุรกิจ 3 แบบ คือ  

- ธุรกิจที่ 1 นําเขาเครื่องจักร และขายให

 บริษัท ข. ซึ่งเปนผูผลิตสินคา บริษัท ข. 

 ใชเครื่องจักรนั้นในการผลิตสินคาเพื่อขาย  

- ธุรกิจที่ 2 บริษัท ก. นําเขาอะไหลเครื่องจักร 

 และขายอะไหลนั้นใหบริษัท ข. เพื่อนําไป

 ซอมแซมเครื่องจักรที่บริษัท ข.ใชอยู 

- ธุรกิจที่ 3 บริษัท ก. นําเขาชิ้นสวนอะไหล

 ของเครื่องจักร เพื่อขายใหบริษัท ค. และ

 บริษัท ค. นําอะไหลนั้นไปประกอบ

 เค รื่องจักรเพื่อจําหนายให ลูกคาของ

 บริษัทตอไป 

การดําเนินธุรกิจของบริษัท ก. ในรูปแบบ

ตางๆ เหลานี้ จะถือเปนการคาปลีกหรือคาสง 

 

 

ตามพระราชบัญญัติดังกลาว 

ไมไดมีการกําหนดความหมายของ

การคาปลีก และการคาสงไว ทั้งนี้ 

กรมพัฒนา ธุ รกิ จการค า ได ใช

แนวทางในการพิจารณาเบื้องตน คือ 

- การคาปลีก ไดแก การขาย

 ให ลู ก ค า เ พื่ อ ใ ช ใ นก า ร

 บริโภคโดยตรงของตนเอง 

 ทั้ งนี้  ไม รวมถึงการขาย

 ใหแกผูผลิตเพื่อนําไปเปน

 วัตถุดิบในการผลิตสินคาอื่น 

- การคาสง  ไดแก  การขาย

 ใหแกผูซื้อที่นําไปขาย หรือ

 ใหบริการตอแกลูกคา หรือ

 นําไปเปนวัตถุดิบในการ

 ผลิตสินคาอื่น 

 



สรุปขอหารอื ประจําเดือน มีนาคม 2550 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

บริษัทรับจางผลิตชิ้นสวน

สําหรับยานพาหนะซึ่งใช

ใ น ก า ร ย ก  ล า ก จู ง 

เคลื่อนยายรถที่นําไปใช

ใ น ก า ร บ ร ร ทุ ก อ า วุ ธ

ยุ ท โ ธ ป ก ร ณ  ห รื อ

ยานพาหนะทางการทหาร

เพื่อนํากลับไปซอมบํารุง 

บริษัทต อ งขออนุญาต

ประกอบธุรกิจของคนตาง

ดาวหรือไม 

บริษัทได รับการสงเสริมการลงทุนจาก

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ให

เปนผูผลิตชิ้นสวนสําหรับอุปกรณหนัก เชน รถ

ปาดหนาดิน โฟลคลิฟท เครน รถกวาดหิมะ 

ฯลฯ เพื่อการสงออก มีความประสงคจะรับจาง

ผลิตชิ้นสวนสําหรับยานพาหนะซึ่งใชในการยก 

ลากจูง เคลื่อนยายรถที่นําไปใชในการบรรทุก

อาวุ ธยุ ทโธปกรณ  หรือยานพาหนะทาง

การทหารเพื่อนํากลับไปซอมบํารุง บริษัทตอง

ขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางด าว

หรือไม 

จากขอเท็จจริงที่ปรากฏในขอ

หา รือ  หากบริษัทผลิต ชิ้นสวน

ยานพาหนะทางการทหาร เขาขาย

เ ป น ธุ ร กิ จ ต าม บัญชี ส อ งขอ ง

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ซึ่งคน

ตางดาวจะประกอบธุรกิจดังกลาว

ในประ เทศไทยได  ตองได รับ

อนุ ญ า ต จ า ก รั ฐ มนต รี ว า ก า ร

กระทรวงพาณิชยโดยการอนุมัติ

ข อ ง คณ ะ รั ฐ มน ต รี  โ ด ย ก า ร

ประกอบธุรกิจดังกลาว มาตรา 15 

กําหนดวาจะตองมีคนไทย หรือนิติ

บุ ค ค ล ที่ มิ ใ ช ค นต า ง ด า ว ต า ม

พระราชบัญญัตินี้ถือหุนอยูไมนอย

กวารอยละสี่สิบของทุนของคนตาง

ดาวที่เปนนิติบุคคลนั้น และตองมี

คณะกรรมการเปนคนไทยไมนอย

กวาสองในหาของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมด 

 



สรุปขอหารอื ประจําเดือน มีนาคม 2550 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

บริษัทจะขนสงตูคอนเทน

เนอรซึ่งบรรจุสินคาจาก

ทา เ รือแหลมฉบังมายัง

ส ถ า นี ข น ถ า ย สิ น ค า

ลาดกระบัง และจะขนสง

ตูคอนเทนเนอรซึ่งบรรจุ

สิ น ค า จ า ก โ ร ง ง า น ผู

สงออกมายังบริเวณทาเรือ

ในป ร ะ เ ท ศ ไท ย  เ พื่ อ

บ ร ร ทุ ก สิ น ค า ไ ป ยั ง

ต า ง ป ร ะ เ ท ศ ที่ ท า เ รื อ

ปลายทาง ซึ่งบริษัทเรียก

คาตอบแทนเพิ่มตางหาก 

ถื อ เ ป น ก า ร ขนส ง ใ น

ประเทศตามบัญชีสอง

แหงพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนตาง

ดาว พ.ศ. 2542 หรือไม 

 

นิติ บุ คคลจดทะ เบี ยนในต า งประ เทศ

ประกอบธุรกิจขนสงสินคาทางเรือระหวาง

ประเทศ โดยบริษัทจะขนสงตูคอนเทนเนอรซึ่ง

บรรจุสินคาจากทาเรือแหลมฉบังมายังสถานีขน

ถายสินคาลาดกระบัง และจะขนสงตูคอนเทน

เนอรซึ่งบรรจุสินคาจากโรงงานผูสงออกมายัง

บริเวณทาเรือในประเทศไทย เพื่อบรรทุกสินคา

ไปยังตางประเทศที่ทาเรือปลายทาง ซึ่งบริษัท

เรียกคาตอบแทนเพิ่มตางหาก ถือเปนการขนสง

ในประเทศตามบัญชีสองแหงพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

หรือไม 

จากขอเท็จจริงเทาที่ปรากฏใน

ขอหารือ หากบริษัทขนสงสินคา

ภายในประเทศ เขาขายเปนธุรกิจ

ตามบัญชีสองของพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542 ซึ่งคนตางดาวจะประกอบ

ธุรกิจดังกลาวในประเทศไทยได 

ตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพาณิชยโดยการอนุมัติ

ของคณะรัฐมนตรีกอน 

 

 



สรุปขอหารอื ประจําเดือน เมษายน 2550               

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

บริษัทตองการประกอบ

ธุรกิจคาปลีกเครื่องจักร 

โดยจะลงทุน 100 ลาน

บาท บริษัทจะตองเพิ่มทุน

ใหครบ 100 ลานบาทจาก

ทุนจดทะเบียนที่มีอยูแลว 

12 ลานบาท หรือจะตอง

เพิ่มทุนอีก 100 ลานบาท

รวมกับทุนจดทะเบียนเดิม

เปน 112 ลานบาท 

บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยมีผูถือหุน

ขางมากเปนตางดาว  ไดรับการสงเสริมการ

ลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนให

ประกอบธุรกิจ 

1. การใหบริการทางวิศวกรรมและเทคนิค 

ที่ ไ ม ร ว ม ถึ ง ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร ท า ง

สถาปตยกรรม และทางวิศวกรรมโยธา 

2. กิจการทางธุรกิจ เกี่ ยวกับเครื่องจักร 

เครื่องกล เครื่องมือ และอุปกรณ เชน 

การนํ า เข า เ พื่อค าส ง  การใหบ ริการ

ฝกอบรม  การติดตั้ง  บํารุงรักษา และ

ซอมแซม  การปรับ (CALIBRATION) 

และบริษัทตองการประกอบธุรกิจคาปลีก

เครื่องจักรโดยจะลงทุน 100 ลานบาท 

บริษัทจะตองเพิ่มทุนใหครบ 100 ลาน

บาทจากทุนจดทะเบียนที่มีอยูแลว 12 

ลานบาท หรือจะตองเพิ่มทุนอีก 100 ลาน

บาทรวมกับทุนจดทะเบียนเดิมเปน 112 

ลานบาท 

จากขอเท็จจริงเทาที่ปรากฏใน

ขอหารือ หากบริษัทจะประกอบ

ธุรกิจคาปลีกโดยไมตองขออนุญาต

ประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

บริษัทจะตองมีทุนจดทะเบียนตาม

ความเปนจริงที่ใชในการเริ่มตน

ประกอบธุรกิจไมนอยกวา  100 

ลานบาท 

 



สรุปขอหารอื ประจําเดือน เมษายน 2550               

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

บริษัทไดรับการสงเสริม

การลงทุนจากสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริม

การลงทุนในธุรกิจผลิตรถ

ขุดตีนตะขาบ และแขน

ของรถขุด โดยมีลูกคา

ประสงคจะนําเขาตัวรถ

ขุดเพื่อใหบริษัทผลิตแขน

รถขุด เปนธุรกิจที่ตองขอ

อนุญาตตาม พรบ.การ

ประกอบธุรกิจของคนตาง

ดาว พ.ศ.2542หรือไม 

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 390 ลานบาท เปน

นิติบุคคลตางดาวถือหุนขางมาก ไดรับการ

สงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุนในธุรกิจผลิตรถขุดตีนตะขาบ 

และแขนของรถขุด โดยมีลูกคาประสงคจะ

นําเขาตัวรถขุดเพื่อใหบริษัทผลิตแขนรถขุด 

บริษัทเขาใจวาธุรกิจผลิตแขนรถขุด เปนธุรกิจที่

ไมตองขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคน

ตางดาวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ.2542 จากกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา ขอหารือวาบริษัทเขาใจถูกตองหรือไม 

สํ า นั ก ง า น เ ล ข า นุ ก า ร

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว (สลต.) ขอเรียนวา 

จากขอเท็จจริงที่ปรากฏในขอหารือ 

หากบริษัทประกอบธุรกิจรับจาง

ผลิตแขนของรถขุดใหลูกคา เขา

ขายการประกอบธุรกิจตามบัญชี

สาม (21) ทายพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

พ.ศ.2542 ซึ่งตองไดรับอนุญาตจาก

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการ

การประกอบธุรกิจของคนตางดาว

กอน จึงจะประกอบธุรกิจได 

 

 

 

 

 

 



สรุปขอหารอื ประจําเดือน เมษายน 2550               

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

ขอหารือวาลักษณะธุรกิจ

ของบริษัทตองหามตาม

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร

ประกอบธุรกิจของคนตาง

ดาวหรือไม 

บ ริษั ทนํ า เ ข า หนั ง สั ต ว ต า ก แห ง จ า ก

ตางประเทศ และนํามาแชน้ําจนคืนรูป นําไป

ผานกระบวนการฟอก ยอมสี พิมพลาย และตัด

แตงขนาดใหไดตามมาตรฐานของโรงงาน ทั้งนี้

บ ริ ษั ท ยั ง มี ก า ร นํ า เ ข า ห นั ง สั ต ว ที่ ผ า น

กระบวนการผลิตบางขั้นตอนแลวเขามาใน

ประเทศไทยเพื่อทําการตัดแตง ยอมสี และ

พัฒนาหนังสัตวนั้นจนเปนหนังสัตวสําเร็จรูป

ตามความตองการของลูกคาแลวสงออกหนัง

สัตวที่สําเร็จแลวคืนกลับไปยังลูกคา จึงขอหารือ

ว า ลักษณะธุรกิ จของบริษัทต องห ามตาม

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตาง

ดาวหรือไม 

 

 

 

 

 

จากขอเท็จจริงเทาที่ปรากฏใน

ขอหารือ การดําเนินการดังกลาว

ขางตนเขาขายเปนการประกอบ

ธุรกิจบริการตามบัญชีสาม  (21) 

ทายพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542 ซึ่ง

ตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรม

พัฒนาธุรกิจการคา โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาวกอน 

จึงจะประกอบธุรกิจได 
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บริษัทประกอบธุรกิจขาย

ชิ้นส วนยึ ด จั บกระจก

รถยนตโดยตองทําการติด

ชิ้นสวนยึดจับกระจกบน

ตัวกระจก ซึ่งการเรียกเก็บ

เงินคาสินคาจะคิดรวมเอา

ตนทุนดําเนินการติดตั้ง

เขาไปดวย จึงขอหารือวา

ธุรกิจของบริษัทเปนธุรกิจ

ประเภทคาสงหรือบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทประสงคจะประกอบกิจการคาสง

ชิ้นสวนกระจกรถยนต โดยลักษณะการคาสงจะมี

ขอตกลงกับลูกคา ซึ่งกําหนดเงื่อนไขในการซื้อ 

คือใหบริษัทติดชิ้นสวนยึดจับกระจกไปบนตัว

กระจกรถยนตดวย  โดยลูกคาซึ่งเปนผูผลิต

กระจกรถยนตจะสงกระจกมาใหบริษัทเพื่อทํา

การติดชิ้นสวนยึดจับกระจกเปนที่เรียบรอยแลว

จึงสงมอบใหลูกคา และบริษัทจะเรียกเก็บเงิน

จากลูกคาเปนราคาเดียวคือ คาชิ้นสวนยึดจับ

กระจกตามจํานวนที่ไดติดไปกับกระจกทั้งหมด 

ซึ่งประกอบดวยคาใชจายของชิ้นสวน คาใชจาย

ในการประกอบชิ้นสวนดังกลาวลงบนกระจก 

และค า ใช จ า ยที่ เ กิ ด ขึ้นจากการลงทุนใน

เครื่องจักร อุปกรณ บวกกําไรตอชิ้น โดยไมได

แยกเก็บเงินคาบริการตางหากออกจากสินคา 

การบริการติดชิ้นสวนที่บริษัทขายใหลูกคาเปน

การอํานวยความสะดวก  และเปนเ งื่อนไข

สําหรับแขงขันในตลาดการขายสินคาประเภทนี้

ในธุรกิจ 

จากขอเท็จจริงเทาที่ปรากฏใน

ขอหารือ  หากบริษัทขายสินคา

ใหแกผูบริโภคโดยตรงก็เขาขาย

การประกอบธุรกิจคาปลีกตาม

บัญชีสาม (14) แตหากบริษัทขาย

ให แก ผู ซื้ อ เพื่ อนํ า ไปขายห รือ

ใหบริการตอแกลูกคาหรือนําไป

ผลิตสินคาก็เขาขายการประกอบ

ธุรกิจการคาสงตามบัญชีสาม (15) 

ทายพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542 ซึ่ง

บริษัทจะตองไดรับอนุญาตจาก

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการ

การประกอบธุรกิจของคนตางดาว

กอน จึงจะประกอบธุรกิจดังกลาว

ได 
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บ ริษั ทนํ า เ ข า ชิ้ นส ว น

อิเล็กทรอนิกสเพื่อจางให

บริษัทอื่นภายในประเทศ

ชุบหรือเคลือบ โดยบริษัท

จ ะ เ ป น ผู ต ร ว จ ส อ บ

คุณภาพ และสงออกไป

จําหนายใหกับบริษัทใน

เครือที่อยูในตางประเทศ

ทั้งหมด บริษัทเขาใจวา

ธุรกิจดังกลาวไมตองขอ

อนุญาตประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาวใชหรือไม 

บริษัทนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 

มีสถานะเปนตางดาว ไดรับบัตรสงเสริมจาก

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ในกิจการผลิต

ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส และทําการจําหนาย

ผลิตภัณฑดังกลาวเอง โดยบริษัทมีความ

ประสงคจะประกอบธุรกิจนํ า เข า ชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกสจากบริษัทในเครือที่ประเทศ

มาเลเซีย และจางผูอื่นภายในประเทศชุบหรือ

เคลือบชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส โดยบริษัทจะ

ตรวจสอบคุณภาพของสินคาดังกลาวที่ผานการ

ชุบหรือเคลือบแลว และสงออกไปจําหนาย

ใหกับบริษัทในเครือในตางประเทศทั้งหมด ไม

มีการจําหนายในประเทศไทย บริษัทเขาใจวา

ธุรกิจดังกลาวเปนธุรกิจสงออกที่ไมเขาขาย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตาง

ดาว พ.ศ.2542 จึงไมตองขออนุญาตประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว จึงขอหารือวาบริษัทเขาใจ

ถูกตองหรือไม 

จากขอเท็จจริงเทาที่ปรากฏใน

ขอหารือ เฉพาะในสวนที่บริษัท

ประกอบธุรกิจสงออกไมเขาขาย

ธุรกิจตามบัญชีทายพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542 
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กระบวนการผลิตน้ํายาเคมี 

สเตเบิลไลเซอรเพื่อจําหนาย

ของบริษทัเปนธุรกิจที่คนตางดาว

สามารถประกอบกิจการได

โดยไมขัดตอพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคน

ตางดาว พ.ศ. 2542ใชหรือไม 

บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย เปนบรษิัทไทยตาม

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

และจะขยายการลงทุนในอนาคตจะทําใหเปนคนตางดาว 

ประกอบธุรกจิผลิตน้ํายาเคมีสเตเบิลไลเซอร (STABILIZER) 

โดยบริษัทจะนําวัตถุดิบ ไดแก กลูโคสไซรับ ซึ่งเปนนําเชื่อม

สีเหลืองทํามาจากแปงมนัสําปะหลัง โดยนาํมากวนผสมกบั

เคมีภัณฑประเภทตางๆ เชน โซเดียมคลูโคเนท ไบโอไซร 

เพื่อใหวัตถุดิบตางๆ ทําปฏิกิริยาทางเคมี ตามสัดสวนและสตูร

การผลิตของบริษัท ภายหลังจากที่วัตถุดิบตาง  ๆทําปฏิกิริยาทาง

เคมีแลว จะเกิดเปนน้ํายาเคมีสเตเบิลไลเซอร ทําใหคอนกรีต

แข็งตัวเร็วขึ้นหรือแข็งตัวชาลง ระดับการแข็งตัวชาหรือเร็วนี้จะ

ขึ้นอยูกับสูตรการผลิตของบริษัท เมื่อไดน้ํายาเคมีสเตเบิล

ไลเซอรแลว จะพักน้ํายาไวจนน้ํายาเย็นตัวลง จึงจะทําการ

ทดสอบคุณภาพและปลอยน้ํายาเคมีสเตเบิลไลเซอรเขาสู

กระบวนการบรรจุลงถัง การบรรจุนี้บริษัทจะใชเครื่องควบคุม

ปริมาณการบรรจุในการควบคุมปริมาณ และใสลงถังกอนปดฝา

ถังและสงออกจําหนาย บริษัทเขาใจวา กระบวนการดังกลาวเปน

ธุรกิจผลิตน้ํายาเคมีสเตเบิลไลเซอรเพื่อจําหนายซึ่งเปนธุรกิจที่

คนตางดาวสามารถประกอบกิจการไดโดยไมขัดตอ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542   

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ขอเรียนวา 

จากขอเท็จจริงเทาที่ปรากฏในขอ

หารือ  หากบรษิัทประกอบธรุกิจการ

ผลิตน้ํายาเคมสีเตเบิลไลเซอร ไมเขา

ขายการประกอบธุรกิจตาม

พระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 
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การประกอบกจิการของบริษทั

จะขัดกบัพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกจิของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542 หรือไม 

บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนใหผลิตเมล็ดพนัธุ

ขาวโพด มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุนรวมทัง้สิ้นไมนอยกวา

รอยละหาสิบเอ็ดของทนุจดทะเบยีนจะขอแกไขอัตราสวนผู

ถือหุนจากเดิมเปนผูถือหุนไทยไมนอยกวารอยละยี่สิบของ

ทุนจดทะเบียน เปนผูถือหุนชาวตางชาติ (สัญชาติอเมริกัน) 

ถือหุนขางมาก โดยบริษัทนําเมล็ดพอแมพนัธุมาวิจยัจนได

เมล็ดพันธุผสม ตามความตองการ และเกบ็เกี่ยวฝกพนัธุสง

มายังโรงงาน เพื่อทําการกะเทาะเมล็ด อบแหง คัดคณุภาพ 

บรรจุ รอจําหนายตอไป จึงขอหารือวาการประกอบกิจการ

ของบริษัทจะขัดกับพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนตางดาว พ.ศ. 2542 หรือไม ดังความละเอียดแจงแลว นั้น 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ขอเรยีนวา จาก

ขอเท็จจริงเทาที่ปรากฏในขอหารือ 

หากบริษทันําเมล็ดพนัธุมาจาง

เกษตรกรเปนผูปลูกแลวทําการเกบ็

เกีย่วฝกพันธุสงมายังโรงงานเพื่อทํา

การกะเทาะเมล็ด อบแหง คดัคุณภาพ 

บรรจุ รอจําหนายตอไป เขาขายเปน

การประกอบธรุกิจตามบัญชีหนึ่ง (2) 

การทํานา ทําไร หรือทําสวน ตามบัญชี

ทายพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ซึ่ง

ธุรกิจตามบัญชีหนึ่งไมอนุญาตใหคน

ตางดาวประกอบธุรกิจดวยเหตุผล

พิเศษ 
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บริษัทจําหนายสินคาใหกับ

ลูกคาซึ่งเปนผูผลิตเครื่องจักร  

ถือเปนการประกอบธุรกิจ  

ขายสงตามบัญชีสาม (15) ใช

หรือไม และบริษัทสามารถ

ประกอบธุรกจิดังกลาว โดยมี

ทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท 

ในกรณีที่บริษทัไมมีสํานักงาน

สาขา ถูกตองหรือไม    

บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย  แตมี

สถานะเปนตางดาว  ประสงคจะจําหนายจอ

ควบคุมระบบสัมผัส  คอมพิวเตอร

อุตสาหกรรม ซึ่งผลิตโดยบริษัทที่ประเทศ

ญี่ปุนใหกับผูผลิตเครื่องจักรเพื่อนําไปผลิต

และสงออกจําหนาย  บริษัทจึงขอหารือ

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการประกอบธุรกจิ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ดงันี้ 

1.บริษัทจําหนายสินคาใหกับลูกคาซึ่งเปน

ผูผลิตเครื่องจกัร  ถือเปนการประกอบธุรกิจ  

ขายสงตามบญัชีสาม (15) ใชหรือไม 

2.บริษัทสามารถประกอบธุรกิจดังกลาว โดย

มีทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท ในกรณีที่

บริษัทไมมีสํานักงานสาขา ถูกตองหรือไม    

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ขอเรียนวา จากขอมูล

เทาที่ปรากฏในขอหารือ  

1.หากบริษัทขายสินคาใหแกลูกคาเพื่อใชในการ

บริโภคโดยตรงของตนเอง ซึ่งไมรวมถึงการขาย

ใหแกผูผลิตเพือ่นําสินคานัน้ไปเปนวัตถุดบิใน

การผลิตสนิคาอื่นกเ็ขาขายการประกอบธุรกจิ

การคาปลีกตามบัญชีสาม (14)  แตหากบรษิัทขาย

ใหแกผูซื้อที่นาํไปขายหรือใหบริการตอแกลูกคา 

หรือนาํไปเปนวัตถุดิบ ในการผลิตสินคาอืน่กเ็ขา

ขายการประกอบธุรกิจการคาสงตามบญัชสีาม 

(15) ทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนตางดาว พ.ศ. 2542 

2.หากบริษัทประสงคจะประกอบธุรกิจการคา

ปลีกและการคาสง โดยไมตองขออนุญาตจะตอง

มีทุนตามความเปนจริงที่ใชในการเริ่มตน

ประกอบธุรกิจ สําหรับแตละธุรกิจไมนอยกวา 

100 ลานบาท โดยทุน 100 ลานบาท สําหรบั

ธุรกิจคาปลีกนั้นมีได 5 รานคา และทุน 100 ลาน

บาท สําหรับธุรกิจคาสงนั้น มีได 1 รานคา 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธุรกิจของบริษัทเปนธุรกิจ

บริการอื่นที่ตองไดรับอนุญาต

จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ

การคาหรือไม 

บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย มีสถานะ

เปนตางดาว มโีรงงานผลิตวัตถุปรุงแตงรส

อาหาร ประสงคจะใหพนักงานของบริษัทใน

กลุมเขามาใชโรงอาหารของบริษัทโดยเรียก

เก็บเงิน จึงขอหารือวาธุรกิจดังกลาวเปน

ธุรกิจบรกิารอื่น และตองไดรับอนุญาตจาก

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาหรือไม 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

ขอเรียนวา จากขอมูลเทาที่ปรากฏในขอหารอื 

หากบริษัทใหพนักงานของบริษัทในกลุม เขามา

ใชโรงอาหารของบริษัทโดยเรียกเก็บเงนิเปน

คาบริการบางอยางเปนรายเดือนหรือไมกต็าม  

เขาขายเปนธุรกิจตามบัญชีสาม (21) การทาํ

ธุรกิจบริการอื่น แหงพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกจิของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ซึ่ง

บริษัทตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมพฒันา

ธุรกิจการคา โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการประกอบธรุกิจของคนตาง

ดาวกอน จึงจะประกอบธุรกจิได 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินธุรกิจของบริษัท

เปนกิจการซึ่งอยูในบัญชีทาย

พระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 

2542 หรือไม 

บริษัทเปนนิตบิุคคลจดทะเบยีนในประเทศไทย 

มีชาวตางชาตเิปนผูถือหุนทั้งหมดและไดรับการ

สงเสริมจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม 

การลงทุน ประเภทกิจการประกอบรถยนต

สําหรับผลิตภัณฑรถแขง (Racing Car) บริษัท

จะสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นสวนจากผูผลิตทั้งใน

และตางประเทศเพื่อนํามาใชในกระบวนการ

ประกอบผลิตภัณฑ โดยบรษิัทไมไดรับจางผลิต

หรือประกอบผลิตภัณฑใหแกผูประกอบกจิการ

รายอื่น รวมทัง้บริษัทเปนผูจดัจําหนาย

ผลิตภัณฑเอง จึงขอหารือวาการดําเนินธุรกิจ

ดังกลาวขางตนเปนกจิการซึง่อยูในบัญชีทาย

พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจของคนตางดาว

พ.ศ. 2542 หรือไม  

 

 

 

 

 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ขอเรียนวา จากขอมูล

เทาที่ปรากฏในขอหารือ หากบริษัทไดรับการ

สงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตรถแขง (Racing 

Car) ซึ่งไมเขาขายการประกอบธุรกิจตาม

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542 จึงไมตองขอหนงัสือรับรองการ

ประกอบธุรกจิ ดังกลาว 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทสามารถประกอบธุรกิจ

ตามรายละเอียดที่หารือได

หรือไมภายใตพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542    

บริษัทมีผูถือหุนทั้งหมดเปนสัญชาติออสเตรเลีย 

ประกอบธุรกจิเกี่ยวกบัการเกษตร โดยบรษิัทจะ

จัดหาเมล็ดสบูดํา ปุย ยาฆาหญา และอบรม

เกษตรกรใหทราบถึงวิธีการเพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว

รวมทั้งเมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุสบูดําแลว 

บริษัทจะรับซือ้คืนทั้งหมดเพื่อนํามาสกัดเปน

น้ํามันดิบและกลั่นเปนน้ํามนัไบโอดีเซล เพื่อ

จําหนายตอไป จึงขอหารือวาบริษัทสามารถ

กระทําไดหรือไมภายใตพระราชบัญญัติ       

การประกอบธรุกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542    

 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ขอเรียนวา จากขอมูล

เทาที่ปรากฏในขอหารือ หากบริษัทจัดหา

เมล็ดพันธุมาใหเกษตรกรเปนผูปลูก และเมื่อ

เกษตรกรเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุสบูดําแลว บริษัท

จะรับซื้อคืนทัง้หมด เพื่อนํามาสกัดเปน

น้ํามันดิบและกลั่นเปนน้ํามนัไบโอดีเซลเพื่อ

จําหนายตอไป ถือวาบริษัทเปนผูดําเนินการ

เอง เขาขายเปนการประกอบธุรกิจตามบัญชี

หนึ่ง (2) การทาํนา ทําไร หรือทําสวน ตาม

บัญชีทายพระราชบัญญัตกิารประกอบธุรกจิ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ซึ่งธุรกิจตามบัญชี

หนึ่งไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกจิ

ดวยเหตุผลพิเศษ 
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การคิดคาขนสงสินคา โดย

นําไปวาจางบริษัทอื่นอีกทอด

หนึ่งจะบันทึกบัญชีอยางไร 

และตองขออนุญาตประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาวหรือไม 

บริษัทซึ่งมีสถานะเปนตางดาวหารือวา หากบริษัทเรียก

เก็บเงินคาขนสงสินคาจากลูกคา โดยวาจางใหบริษัทอื่น

เปนผูขนสงสินคาใหและนําเงินที่เรียกเกบ็จากลูกคามา

จายใหอีกทอดหนึ่ง บริษัทจะแสดงบนใบกาํกับภาษวีา 

เก็บคาขนสงสินคาไดหรือไม และจะบันทกึคาขนสง

สินคาเปนรายไดอื่น ๆ ไดหรือไม 

สํานักบริหารการประกอบธรุกิจของ  

คนตางดาว ขอเรียนวา การบันทึกบัญชี

และรายการตามใบกํากับภาษีเปนไป

ตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติของ

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และ

ประมวลรัษฎากรของกรมสรรพากร 

ทั้งนี้ หากบรษิทัมีรายไดหรือคานายหนา

จากการดําเนินการขนสงสินคาใหลูกคา 

โดยจางใหบริษัทอื่นเปนผูจดัสง บริษัท

ตองขออนุญาตประกอบธุรกิจของ     

คนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกจิของคนตางดาว พ.ศ.2542 

กอน จึงจะประกอบธุรกิจดังกลาวได 
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ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

บริษัทเขาไปซอมแซมสินคาที่

บริษัทขายโดยไดรับอนุญาต

แลว หากมีการเปลี่ยนอะไหล 

และคิดคาอะไหลจากลูกคา 

บริการดังกลาวอยูในขอบเขต

ธุรกิจที่ไดรับอนุญาตหรือไม 

บริษัทไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

ในธุรกิจบริการติดตั้ง ทดสอบ ซอมแซม บาํรุงรักษา 

ปรับปรุง (Upgrade) ใหคําปรกึษาและแนะนาํทางดาน

เทคนคิของสนิคาเครื่องทดสอบหวัอานขอมูล (Hard 

Disk Drive Tester) และสินคาเกีย่วกบัเครื่องทดสอบ

หัวอานขอมูล ภายใตชื่อทางการคา “…”  ซึ่งสํานักงาน

ใหญและบรษิทัในกลุมจําหนายใหกบัลูกคาใน   

ประเทศไทย  โดยการเขาไปซอมแซม บํารุงรักษา 

ปรับปรุงสินคาตามทีร่ะบใุนใบอนุญาต หากมีการ

เปลี่ยนอะไหลและคิดคาอะไหลจากลูกคา กิจกรรม

ดังกลาวอยูในขอบเขตธุรกจิที่ไดรับอนุญาตหรือไม 

 

 

 

 

 

 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของ  คน

ตางดาว ขอเรยีนวา จากขอมูลเทาที่

ปรากฏในขอหารือหากการเปลี่ยน

อะไหลเปนสวนหนึ่งของการซอมแซม

อุปกรณหรือสินคาภายใตชื่อทางการคา 

“…” นั้น บริษทัสามารถดําเนินการได

เฉพาะที่บริษัทไดรับอนุญาตเทานั้น 
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การขออนุญาตประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว และการจด

ทะเบียนพาณชิยตาม

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย

บริษัทตองการนําเงินทุนจากตางประเทศเขา

มาในประเทศไทย ไมนอยกวา 100 ลานบาท  

เพื่อนํามาใชในธุรกรรมตาง ๆ ในประเทศไทย

โดยไมตองขออนุญาตประกอบธุรกิจของคน

ตางดาว และไมตองจดทะเบยีนพาณิชยตาม

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 

บริษัทเขาใจถกูตองหรือไม 

สํานักบริหารการประกอบธรุกิจของคนตางดาว 

ขอเรียนวา จากขอเท็จจริงเทาที่ปรากฏในขอ

หารือ หากบรษิัทประสงคจะเขามาประกอบ

ธุรกิจคาสง โดยไมตองขออนุญาตประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว บริษทัตองนําเงินทนุตาม

ความเปนจริงเขามาไมนอยกวา 100 ลานบาท 

เพื่อใชจายในการประกอบธรุกิจดังกลาว ทั้งนี้

ธุรกรรมที่ตองจดทะเบยีนพาณิชย สามารถดูได

จากเว็บไซตกรม www.dbd.go.th 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

การค้ําประกันทั้งแบบไมคดิ

คาตอบแทนและคิดคาตอบแทน 

จะถือเปนการประกอบธุรกิจ

บริการตามบญัชีสาม (21) ตาม

พระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542

หรือไม 

บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยมีสถานะ

เปนคนตางดาว ประกอบธุรกิจผลิตและ

ประกอบชิ้นสวน spindle motor มีความ

ประสงคจะออกหนังสือค้ําประกันเพื่อเปน

หลักประกนัการชําระหนี้เงนิกูของบรษิัทใน

ประเทศญี่ปุน ซึ่งกูเงินจากทรัสตและธนาคาร

ที่ประเทศญี่ปุนนั้น บริษัทหารือวาการค้ํา

ประกันทั้งแบบไมคิดคาตอบแทนและคิด

คาตอบแทน จะถือเปนการประกอบธุรกิจ

บริการตามบัญชีสาม (21) ตาม

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ       

คนตางดาว พ.ศ. 2542 หรือไม 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ขอเรียนวา การที่

บริษัทของคนตางดาวดังกลาว จะออก

หนังสือค้ําประกันเพื่อเปนหลักประกันการ

ชําระหนี้เงนิกูใหแกบริษัทอืน่ เขาขายเปน

การประกอบธรุกิจบริการตามบัญชีสาม (21)

แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ  

คนตางดาว พ.ศ. 2542 ซึ่งคนตางดาวจะ

ประกอบธุรกจิดังกลาว ตองไดรับอนุญาต

จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกอบธุรกิจเขาถือหุนใน

บริษัทอื่นเปนกิจการซึ่งอยูใน

บัญชีทายพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

พ.ศ. 2542 หรือไม 

บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย มีสถานะ

เปนคนตางดาว มีความประสงคจะเขารวม

ลงทุนกับ บริษทัที่จดทะเบยีนภายใตกฎหมาย

ญี่ปุน โดยบรษิัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหมเปนบรษิัท

ที่จดทะเบยีนภายใตกฎหมายไทย โดยบรษิัทมี

ผูถือหุนขางมากเปนชาวตางชาติ ประกอบธุรกิจ

เขาถือหุนในบริษัทอื่นนั้น บริษัทขอหารือวา 

การดําเนินธุรกิจดังกลาวเปนกิจการซึ่งอยูใน

บัญชีทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว  พ.ศ. 2542 หรือไม 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

ขอเรียนวา จากขอมูลเทาที่ปรากฏในขอหารือ 

ปจจุบันในทางปฏิบัติของกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา การลงทุนในบริษัทอื่นไมใชธุรกิจที่ตอง

ขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทเปน

กิจการซึ่งอยูในบัญชีทาย

พระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

หรือไม 

1. บริษัทจะขายหุนใหคนตางดาว 100 % จะ

ประกอบธุรกิจซื้อและจําหนายแบตเตอรี่

รถยนต จาระบ ีและน้ํามันหลอลื่น ไดหรือไม 

2. บริษัทในเครือ 3 บริษัทซึ่งเปนบริษัทตางดาว 

จะประกอบธุรกิจผลิตแบตเตอรี่รถยนต และ

ผลิตน้ํามันหลอลื่น ตองขออนุญาตประกอบ

ธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 หรือไม    

 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ขอเรียนวา จากขอมูล

เทาที่ปรากฏในขอหารือ  

1. หากบริษัท มีสถานะเปนตางดาวประกอบ

ธุรกิจจําหนายแบตเตอรี่รถยนต จาระบี และ

น้ํามนัหลอลื่น ตองไดรับอนุญาตจากอธิบดี

กรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ 

คนตางดาวกอน หรือบริษัทประสงคจะ

ประกอบธุรกิจคาปลีกและคาสงโดยไมตอง

ขออนุญาต จะตองมีทุนตามความเปนจริงที่

ใชในการเริ่มตนประกอบธุรกิจสําหรับแตละ

ธุรกิจไมนอยกวา 100 ลานบาท โดยทุน 100 

ลานบาท สําหรับธุรกิจคาปลีกนั้นมีได 5 

รานคา และทุน 100 ลานบาท สําหรับธุรกิจ

คาสงนั้นมี ได 1 รานคา 

2. หากบริษัทในเครือทั้ง 3 บริษัทเปลี่ยน

สถานะเปนบรษิัทตางดาวและประกอบ

ธุรกิจผลิตสินคาตามที่หารือซึ่งเปนธุรกิที่

ไมเขาขายการประกอบธุรกจิตามบัญชีทาย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ  

คนตางดาว พ.ศ. 2542 จึงไมตองขออนุญาต 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉยั หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทเปน

กิจการซึ่งอยูในบัญชีทาย

พระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

หรือไม 

การดําเนินการธุรกิจดังตอไปนี้เขาขาย

การคาปลีกคาสงหรือไม 

1. บริษัทขายชิ้นสวนแมพิมพใหบริษัท A เพื่อ

นําไปประกอบแมพิมพและผลิตสินคา 

พรอมทั้งโอนกรรมสิทธิ์ในแมพิมพเปน

ใหแกบริษัท B 

2. บริษัทขายชิ้นสวนแมพิมพใหบริษัท A 

เพื่อนําไปซอมแซมชิ้นสวนแมพิมพให

บริษัท B  

3. บริษัทขายชิ้นสวนแมพิมพใหบริษัท C 

เพือนําไปซอมแซมแมพิมพซึ่งซื้อจาก

บริษัท A 

 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ขอเรียนวา จากขอมูล

เทาที่ปรากฏในขอหารือตามพระราชบัญญัติ

การประกอบธรุกิจของคนตางดาวไมไดมีการ

กําหนดความหมายของการคาปลีก และการคา

สงไว แตคณะกรรมการการประกอบธุรกจิ

ของคนตางดาว ไดใชแนวทางในการพจิารณา

เบื้องตนคือ 

   การคาปลีกไดแก การขายใหแกลูกคาเพื่อใช

ในการบริโภคโดยตรงของตนเอง ทั้งนี้ไม

รวมถึงการขายใหแกผูผลิตเพื่อนําสินคานัน้ไป

เปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาอื่น 

   การคาสง ไดแก การขายใหแกผูซื้อที่นําไป

ขายหรือใหบริการตอแกลูกคาหรือนาํไปเปน

วัตถุดิบในการผลิตสินคาอื่น 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉยั หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทจะดําเนนิธุรกิจซึ่งอยูใน

บัญชีทายพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกจิของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542 โดยไมตองขอ

อนุญาตไดหรือไม 

บริษัท ไดรับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาวในธุรกิจคาสงและบริษัทมีความ

ประสงคจะทําธุรกิจการคาปลีกเพิ่ม 4 สาขา และ 

1 สํานักงานใหญ โดยมีทุนจดทะเบียนและชาํระ

เต็ม 100 ลานบาท  โดยไมตองขออนุญาต

ประกอบธุรกิจตามพระราชบญัญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ไดหรือไม 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ขอเรียนวา จากขอมูล

เทาที่ปรากฏในขอหารือ หากบริษัทประสงค

จะประกอบธุรกิจการคาปลีกโดยไมตองขอ

อนุญาตจะตองมีทุนตามความเปนจริงที่ใชใน

การเริ่มตนประกอบธุรกิจไมนอยกวา 100 ลาน

บาท โดยทุน 100 ลานบาทนั้น มีได 5 รานคา 

ทั้งนี้ไมรวมถึงทุนที่มีอยูเดิม 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทตางดาวไดรับสัมปทาน

สํารวจ ผลิต และจําหนาย

ปโตรเลียม ตองไดรับอนุญาต

ประกอบธุรกจิตามพระราช 

บัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนตางดาว พ.ศ. 2542 หรือไม 

บริษัทไดรับสัมปทานจากกระทรวงพลังงานใน

การสํารวจ ผลิต และจําหนายปโตรเลียมในเขต

พื้นที่สัมปทาน ในฐานะผูรับสัมปทาน บริษัท

ผลิตและจําหนายผลิตภณัฑของตนเองโดยไม

ตองขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคน  

ตางดาวใชหรือไม 

 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ขอเรียนวา จากขอมูล

เทาที่ปรากฏในขอหารือ  

การสํารวจ  ผลิตและจําหนายปโตรเลียม

ซึ่งบริษัทผลิตไดเอง ไมเขาขายการประกอบ

ธุรกิจตามบัญชีทายพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉยั หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทเปน

กิจการซึ่งอยูในบัญชีทาย

พระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

หรือไม 

บริษัทจัดสงพนักงานไปชวยงานดานการ

บริหารจัดการ เชน ฝกอบรมแกบริษัทในเครือ

ที่ตั้งในตางประเทศ โดยไดรับคาตอบแทน  

ตองขออนุญาตประกอบธุรกิจตามพระราช 

บัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542 หรือไม 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ขอเรียนวา จากขอมูล

เทาที่ปรากฏในขอหารือ การที่บริษัทสง

พนักงานไปใหบริการฝกอบรมแกบริษัท     

ในเครือในตางประเทศโดยไดรับคาตอบแทน 

เขาขายเปนการประกอบธุรกิจบริการตาม 

บัญชีสาม (21) แหงพระราชบัญญัติ            

การประกอบธรุกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

บริษัทตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมพฒันา

ธุรกิจการคา โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการประกอบของคนตางดาว

กอนจึงจะประกอบธุรกิจดังกลาวได  
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิติบุคคลในตางประเทศซื้อลด

สิทธิในการชําระหนี้จากผู

จําหนายสินคา โดยลูกหนี้ทาง

การคาที่จะตองชําระหนี้ตาม

สัญญาที่ซื้อลดไมไดอยูใน

ประเทศไทย 

นิติบุคคลในตางประเทศไมมีสํานักงานใน

ประเทศไทยประสงคจะซื้อลดสิทธิในการ

ชําระหนีจ้ากผูจําหนายสินคา โดยการโอนเงิน

จากตางประเทศเพื่อเขาบัญชีของผูจําหนายใย

ประเทศไทยโดยตรง ทั้งนี้ลูกหนี้ทางการคาที่

จะตองชําระหนี้ตามสัญญาที่ซื้อลดไมไดอยูใน

ประเทศไทย บริษัทเขาใจวาการดําเนินการ

ดังกลาวไมเปนการประกอบธุรกิจตามบัญชี

ทายพระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจของคน

ตางดาว พ.ศ.2542 

สํานักบริหารการประกอบธรุกิจของคนตาง

ดาว ขอเรียนวา จากขอมูลเทาที่ปรากฏในขอ

หารือ หากบรษิัทไมมีสํานักงานในประเทศ

ไทย และการดําเนินธุรกรรมดังกลาวไมได

เกิดขึ้นในประเทศไทย จึงไมเขาขายการ

ประกอบธุรกจิตามบัญชีทายพระราชบัญญัติ

การประกอบธรุกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542 

 

 



สรุปขอหารอื ประจําเดือนธันวาคม 2551             1 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทตางดาวเคยไดรับอนุญาต

ใหประกอบธุรกิจคาปลีก คาสง 

และบริการซอมแซมแลว 

ประสงคจะตั้งศูนยกระจาย

สินคาในสวนภูมิภาค เพื่อเกบ็

สินคาและอํานวยความสะดวก

แกพนกังานขาย รวมทั้งพัฒนา

ศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการธุรกิจ 

บริษัทตางดาวเคยไดรับอนุญาตใหประกอบ

ธุรกิจคาปลีก คาสง และบริการซอมแซมแลว 

ประสงคจะตั้งศูนยกระจายสินคาในสวน

ภูมิภาค เพื่อเกบ็สินคาและอาํนวยความสะดวก

แกพนกังานขาย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการธุรกิจ 

บริษัทเขาใจวาสามารถตั้งศูนยกระจายสินคา

ดังกลาวไดโดยไมตองขออนุญาตตาม

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตาง

ดาว พ.ศ.2542 

สํานักบริหารการประกอบธรุกิจของคนตาง

ดาว ขอเรียนวา จากขอมูลเทาที่ปรากฏในขอ

หารือ หากบรษิัทจะเชาสถานที่แหงใหมเพิ่ม

เพื่อใชเปนสถานที่สําหรับเกบ็สินคา โดยไมมี

การติดตอการคากับลูกคา เกีย่วกับการซื้อขาย

สินคา การรับและสงคืนสินคา และการรับคํา

สั่งซื้อ ณ สถานที่ดังกลาวก็ไมถือวาเปน

สํานักงานสาขาแตอยางใด  

 

 



สรุปขอหารอื ประจําเดือนธันวาคม 2551             2 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทไดรับอนุญาตใหประกอบ

ธุรกิจบริการเปนหองปฏิบัตกิาร

เพื่อตรวจวิเคราะหทาง

การแพทยใหแกโรงพยาบาล

และบุคคลทั่วไป ประสงคจะสง

พนักงานไปเสนอบริการแก

ลูกคาในรูปแบบการออกบตัร

ตรวจสุขภาพ (Voucher) 

บริษัทไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจบริการ

เปนหองปฏิบตัิการเพื่อตรวจวิเคราะหทาง

การแพทยใหแกโรงพยาบาลและบุคคลทั่วไป 

บริษัทมีความประสงคจะสงพนักงานไปเสนอ

บริการแกลูกคาในรูปแบบการออกบัตรตรวจ

สุขภาพ (Voucher) การดําเนนิการดังกลาวถือ

เปนการประกอบธุรกิจตามบัญชีสามของ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตาง

ดาว พ.ศ.2542 หรือไม 

สํานักบริหารการประกอบธรุกิจของคนตาง

ดาว ขอเรียนวา จากขอมูลเทาที่ปรากฏในขอ

หารือ หากบรษิัทดําเนนิการดังกลาวเพื่อธุรกิจ

ของบริษัทตามที่ไดรับอนุญาต ไมเขาขาย

ธุรกิจตามบัญชีทายพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542 

 

 



สรุปขอหารอื ประจําเดือนมกราคม 2552             1 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทที่ไดรับอนุญาตใหใช

ที่ดินจากการนคิมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย ประสงคจะ

ประกอบธุรกจิซื้อมาขายไป 

บริษัทแจงวาไดรับอนุญาตใหใชที่ดนิ

จากการนิคมอตุสาหกรรมแหง

ประเทศไทย และประสงคจะ

ประกอบธุรกจิซื้อมาขายไปสินคาของ

บริษัท 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ขอเรียนวา จากขอมูล

เทาที่ปรากฏในขอหารือ การประกอบธุรกิจ

ดังกลาว เขาขายธุรกิจบัญชสีาม (14) การคาปลีก 

และบัญชีสาม (15) การคาสง ตามบัญชีทาย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตาง

ดาว พ.ศ.2542 ซึ่งบริษัทตองไดรับอนุญาตจาก

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยความเหน็ชอบ

ของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตาง

ดาวกอน จึงจะประกอบธุรกจิดังกลาวได ทั้งนี้

บริษัทจะตองมีทุนขั้นต่ําสําหรับประกอบธุรกิจ 

แตละธุรกิจไมนอยกวา 3 ลานบาท ซึ่งบริษัท

สามารถยื่นคําขออนุญาตประกอบธุรกิจไดที่ 

สํานักบริหารการประกอบธรุกิจของคนตางดาว 

ชั้น 10 กรมพฒันาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

จังหวดันนทบรุี หมายเลขโทรศัพท 02-5474425-6 

หากบริษัทประสงคจะประกอบธุรกิจการคา

ปลีกและการคาสง โดยไมตองขออนุญาต จะตอง

มีทุนตามความเปนจริงที่ใชในการเริ่มตน

ประกอบธุรกจิ สําหรับแตละธุรกิจไมนอยกวา 

100 ลานบาท 

 

 



สรุปขอหารอื ประจําเดือนกุมภาพันธ 2552             1 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทที่ไดรับอนุญาตใหใช

ที่ดินจากการนคิมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย ประสงคจะ

ประกอบธุรกจิซื้อมาขายไป 

บริษัทแจงวาไดรับอนุญาตใหใชที่ดนิ

จากการนิคมอตุสาหกรรมแหง

ประเทศไทย และประสงคจะ

ประกอบธุรกจิซื้อมาขายไปสินคาของ

บริษัท 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ขอเรียนวา จากขอมูล

เทาที่ปรากฏในขอหารือ การประกอบธุรกิจ

ดังกลาว เขาขายธุรกิจบัญชสีาม (14) การคาปลีก 

และบัญชีสาม (15) การคาสง ตามบัญชีทาย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตาง

ดาว พ.ศ.2542 ซึ่งบริษัทตองไดรับอนุญาตจาก

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยความเหน็ชอบ

ของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตาง

ดาวกอน จึงจะประกอบธุรกจิดังกลาวได ทั้งนี้

บริษัทจะตองมีทุนขั้นต่ําสําหรับประกอบธุรกิจ 

แตละธุรกิจไมนอยกวา 3 ลานบาท ซึ่งบริษัท

สามารถยื่นคําขออนุญาตประกอบธุรกิจไดที่ 

สํานักบริหารการประกอบธรุกิจของคนตางดาว 

ชั้น 10 กรมพฒันาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

จังหวดันนทบรุี หมายเลขโทรศัพท 02-5474425-6 

หากบริษัทประสงคจะประกอบธุรกิจการคา

ปลีกและการคาสง โดยไมตองขออนุญาต จะตอง

มีทุนตามความเปนจริงที่ใชในการเริ่มตน

ประกอบธุรกจิ สําหรับแตละธุรกิจไมนอยกวา 

100 ลานบาท 

 

 



สรุปขอหารอื ประจําเดือนกุมภาพันธ 2552             2 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนตางดาวถือกรรมสิทธิ์ใน

ที่ดินในกการนิคมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนตางดาวแจงวาไดถือกรรมสิทธิ์

ที่ดินในนิคมอตุสาหกรรมแหง

ประเทศ และประสงคจะประกอบ

ธุรกิจใหเชาโรงงาน และขายอาคาร

โรงงานพรอมที่ดิน ถือเปนธรุกิจตาม

บัญชีสาม (21) หรือไม                          

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ขอเรียนวา จากขอมูล

เทาที่ปรากฏในขอหารือ  

1. กรณีคนตางดาวใหเชาอาคารพรอมที่ดิน เขา

ขายการประกอบธุรกิจบริการตามบัญชีสาม 

(21) ซึ่งคนตางดาวจะตองไดรับอนุญาตจาก

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาวกอน 

2. กรณีคนตางดาวขายอาคารโรงงานพรอม

ที่ดิน เขาขาวประกอบธุรกิจตามบัญชีหนึ่ง 

(9)ซึ่งไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบ

ธุรกิจนี้ดวยเหตุผลพิเศษ 

 

หากคนตางดาวประสงคจะประกอบธุรกิจ

ตามขอ 1. และ 2 อาจรวมลงทุนกับคนไทยโดย

ใหคนไทยเปนผูถือหุนขางมากก็สามารถ

ประกอบธุรกจิดังกลาวไดโดยไมตองขออนุญาต 

 

 



สรุปขอหารอื ประจําเดือนพฤษภาคม 2552             1 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การควบรวมกจิการกันกับบริษัท

ซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว 

บริษัทมีสถานะเปนนติิบุคคลตางดาว 

ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของ

คนตางดาวแลว สองบริษัทมีแผนจะ

ควบรวมกจิการตามหลักเกณฑของ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ. 2535 หลังการควบรวมกิจการ

บริษัทสามารถยื่นคําขอแกไข

เปลี่ยนแปลงชือ่บริษัทในใบอนุญาต

เดิมไดใชหรือไม และมีขั้นตอน

ดําเนินการอยางไร 

สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

ขอเรียนวา จากขอมูลเทาที่ปรากฏในขอหารือ นั้น  

บริษัทไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของ

คนตางดาวไปแลว หากมีการควบรวมกิจการตาม

หลักเกณฑของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทที่เกดิจากการควบรวม

กิจการนัน้สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อในใบอนุญาต

เดิมได โดยชําระคาธรรมเนียมการขอเปลี่ยนชื่อ

ใบอนุญาตฉบับละ 1,000 บาท ทั้งนี้ระหวาง

ดําเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อใหมในใบอนุญาต 

บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได 
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การออกหนังสือค้ําประกัน เพื่อ

เปนหลักประกันการชําระหนี้

เงินกูใหแกบริษัทอื่น 

บริษัทมีสถานะเปนนติิบุคคลตางดาว 

ประกอบธุรกจิผลิตสินคาอุปโภค 

ประสงคจะกูเงินจากตางประเทศ โดย

ผูใหกูมีเงื่อนไขวาจะตองค้ําประกัน

หนี้ใหแกบริษทัลูกหนี้รายอื่นดวย 

โดยไมระบจุํานวนเงนิ ซึ่งเรยีกวา การ

ค้ําประกันไขวกัน บริษัทหารอืวา

ประเด็นการค้ําประกันดังกลาวเขาขาย

เปนการประกอบธุรกิจบัญชีสามทาย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 หรือไม 

กรมพฒันาธุรกจิการคา  ขอเรียนวา จากขอมลู

เทาที่ปรากฏในขอหารือ นั้น หากบริษัทออก

หนังสือค้ําประกัน เพื่อเปนหลักประกนัการชําระ

หนี้เงินกูใหแกบริษัทอื่น เขาขายเปนการประกอบ

ธุรกิจบัญชีสาม (21) แหงพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกจิของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ซึ่งคน

ตางดาวจะประกอบธุรกิจดังกลาวตองไดรับ

อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดย

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว 
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การสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศ 

และขายใหกับลูกคาอีกประเทศ

หนึ่งโดยไมมกีารนําสินคาผาน

เขามาในประเทศไทย 

บริษัทมีสถานะเปนนติิบุคคลตางดาว 

ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกจิการ

ศูนยจดัซื้อระหวางประเทศ โดย

นอกจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม

แลว บริษัทจะมีการสั่งซื้อสินคาจาก

ตางประเทศเพือ่ขายใหกับลูกคาอีก

ประเทศหนึ่ง โดยสินคาจะไมเขามา

ในประเทศไทย การชําระเงนิบริษัท

จะชําระคาสินคาไปตางประเทศ และ

ลูกคาจะชําระคาสินคาเขามาใหกับ

บริษัทในไทย บริษัทเขาใจวาการซื้อ

ขายสินคาในตางประเทศ โดยสินคา

ไมไดเขามาในประเทศไทย เปนธุรกิจ

ที่คนตางดาวตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกจิของคนตางดาว พ.ศ. 

2542 สามารถประกอบกิจการได โดย

ไมตองขออนุญาตประกอบธุรกิจกอน 

ใชหรือไม 

กรมพฒันาธุรกจิการคา  ขอเรียนวา จากขอมลู

เทาที่ปรากฏในขอหารือ การดําเนินการดงักลาว 

ไมเขาขายเปนการประกอบธรุกิจตามบัญชีทาย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตาง

ดาว พ.ศ. 2542 บริษัทจึงสามารถประกอบธุรกิจ

ไดโดยไมตองขออนุญาตประกอบธุรกิจตาม

พระราชบัญญัติฉบับนี้ 
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การสงออกสินคารีไซเคิล 

ประเภทเหล็ก อลูมิเนียม 

บริษัทมีสถานะเปนนติิบุคคลตางดาว 

ประกอบธุรกจิสงออกสินคารีไซเคิล 

ประเภทเหล็ก อลูมิเนียม โดยซื้อ

สินคาใชแลวดงักลาวมาเขาเครื่องอัด

ใหเปนกอนสี่เหลี่ยม เพื่อบรรจุเขาตู

คอนเทนเนอรสงออกไปจําหนาย

ใหกับลูกคาในตางประเทศ บริษัทขอ

หารือวา บริษทัสามารถดําเนินธุรกิจ

ไดเลย หรือตองไดรับใบอนญุาต

ประกอบธุรกจิของคนตางดาวกอน จึง

จะสามารถประกอบธุรกิจได 

สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

ขอเรียนวา จากขอมูลเทาที่ปรากฏในขอหารือ 

การประกอบธรุกิจดังกลาว ไมเขาขายการ

ประกอบธุรกจิตามบัญชีทายพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกจิของคนตางดาว พ.ศ. 2542 จึงไม

ตองขออนุญาต 
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การสงพนักงานไปทํางานใหกับ

บริษัทในเครือ โดยเรียกเก็บ

คาใชจายคืนตามจริง 

บริษัทจดทะเบียนในตางประเทศ มี

สํานักงานสาขาในประเทศไทย 

ประกอบธุรกจิการบินระหวาง

ประเทศ ประสงคจะสงพนกังาน

ตอนรับไปทํางานใหกับบริษัทใน

เครือที่ตางประเทศ โดยจะรบัผิดชอบ

จายคาจาง เบีย้เลี้ยง สวัสดิการ 

ผลประโยชนตาง ๆ แกพนกังาน และ

จะเรียกเก็บคาใชจายทั้งหมดคืนจาก

บริษัทในเครือตามจริง บริษัทเขาใจวา

สามารถประกอบธุรกิจดังกลาวได 

โดยไมตองขออนุญาตประกอบธุรกิจ

ตามพระราชบญัญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 กอน 

ใชหรือไม 

สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

ขอเรียนวา จากขอมูลเทาที่ปรากฏในขอหารือ 

การประกอบธรุกิจดังกลาว เขาขายเปนการ

ประกอบธุรกจิตามบัญชีสาม (21) ทาย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตาง

ดาว พ.ศ. 2542 ซึ่งคนตางดาวจะประกอบธรุกิจ

ดังกลาวไดตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรม

พัฒนาธุรกิจการคา โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการประกอบธรุกิจของคนตางดาว 
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ธุรกิจที่สามารถประกอบไดตาม

หนังสือรับรองการประกอบ

ธุรกิจตามประกาศคณะปฏวิตัิ 

ฉบับที่ 281 

นิติบุคคลจดทะเบียนในตางประเทศ 

ไดรับหนังสือรับรองการประกอบ

ธุรกิจตามประกาศคณะปฏวิตัิ ฉบับที่ 

281 ในธุรกิจบริการรับจางตรวจสอบ

คุณภาพและความเสียหายของสินคา 

ธุรกิจที่ไดรับอนุญาตตามหนังสือ

รับรองการประกอบธุรกิจตาม

ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 นั้น

ครอบคลุมถึงการรับตรวจสอบมลพิษ

ดวยหรือไม 

กรมพฒันาธุรกจิการคา  ขอเรียนวา จากขอมลู

เทาที่ปรากฏในขอหารือ ธุรกิจที่ไดรับอนญุาต

ตามหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตาม

ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 นั้นครอบคลุม

เฉพาะธุรกิจบริการรับจางตรวจสอบคุณภาพและ

ความเสียหายของสินคาเทานั้น 
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การใหบริการทางกฎหมาย

ตามที่ไดรับการสงเสริมการ

ลงทุน 

บริษัทมีสถานะเปนนติิบุคคลตางดาว 

ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกจิการ

สํานักงานปฏิบัติการภูมภิาคและ

ไดรับหนังสือรับรองการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาวในกจิการ

ดังกลาวแลว บริษัทขอหารือวาบริษัท

สามารถใหบริการทางดานกฎหมาย

และเทคโนโลยีสารสนเทศไดหรือไม 

กรมพฒันาธุรกจิการคา  ขอเรียนวา จากขอมลู

เทาที่ปรากฏในขอหารือ หนงัสือรับรองการ

ประกอบธุรกจิของคนตางดาว ตามที่ไดรับการ

สงเสริมการลงทุนในกิจการสํานักงานปฏิบัติการ

ภูมิภาค (ROH) ไมรวมถึงการใหบริการทาง

กฎหมายตามบัญชีสาม (7) แหงพระราชบัญญัติ

การประกอบธรุกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542 

เนื่องจากธุรกจิ ROH ที่ไดรับการสงเสริมการ

ลงทุน ในหวัขอการบริหารงานทั่วไปเปนการ

ใหบริการทัว่ไปตามบัญชีสาม (21) ซึ่งไมรวมถึง

บริการทางวิชาชีพ หากบริษทัประสงคจะ

ประกอบธุรกจิการใหบริการทางกฎหมายในเชิง

วิชาชีพดังกลาว ตองขออนุญาตกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ

ประกอบธุรกจิของคนตางดาว 
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การจางที่ปรึกษากฎหมาย

ชาวตางชาต ิ

บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย 

ประสงคจะจางบุคคลธรรมดาสัญชาติ

อเมริกันเปนทีป่รึกษากฎหมาย ตาม

สัญญาจางซึ่งใชกฎหมายสิงคโปร

บังคับ บริษัทเขาใจวา บุคคลตางดาว

ตองขออนุญาตประกอบธุรกิจตาม

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 กอน ใช

หรือไม และหากบริษัทจางบคุคลตาง

ดาวซึ่งยังไมมใีบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาวทํางานบริษัทจะ

มีความผิดหรอืไม 

สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

ขอเรียนวา จากขอมูลเทาที่ปรากฏในขอหารือ 

หากคนตางดาวรับจางเปนทีป่รึกษากฎหมายให

บริษัทในประเทศไทยดังกลาว เขาขายเปนการทํา

กิจการบริการทางกฎหมาย ตามบัญชีสาม (7) 

แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน

ตางดาว พ.ศ. 2542 ซึ่งคนตางดาวจะประกอบ

ธุรกิจดังกลาวไดตองไดรับอนุญาตจากอธบิดีกรม

พัฒนาธุรกิจการคา โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการประกอบธรุกิจของคนตางดาว

กอน ทั้งนี้ หากบริษัทใหความชวยเหลือหรือ

สนับสนุนหรอืรวมประกอบธุรกิจของคนตางดาว

ดังกลาว โดยที่คนตางดาวนัน้มิไดรับอนุญาตให

ประกอบธุรกจิ หรือรวมประกอบธุรกิจของคน

ตางดาวโดยแสดงออกวาเปนธุรกิจของตนแตผู

เดียว เพื่อใหคนตางดาวประกอบธุรกิจโดย

หลีกเลี่ยงหรือฝาฝนบทบัญญัติแหง

พระราชบัญญัติดังกลาว จะมีความผิดตามมาตรา 

36 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน

ตางดาว พ.ศ. 2542 
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การพิจารณาทนุขั้นต่ําของ

บริษัทที่ไดรับการสงเสริมการ

ลงทุน 

นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

มีสถานะเปนตางดาว มีทุนจดทะเบยีน

ชําระเต็มมูลคา 90 ลานบาท ไดรับการ

สงเสริมการลงทุน ในกิจการผลิต และ

กิจการสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค 

โดยมีเงื่อนไขเฉพาะโครงการวา

บริษัทจะตองมีทุนจดทะเบยีนเรียก

ชําระแลวไมนอยกวา 90 ลานบาท 

บริษัทประสงคจะประกอบธุรกิจคา

สงสินคาที่บริษัทไมไดผลิตเอง และ

ธุรกิจสงออกวตัถุดิบและผลิตภัณฑ 

บริษัทหารือวาบริษัทตองมีทุนขั้นต่ํา

เปนจํานวนเทาไรสําหรับใชในการ

ประกอบธุรกจิที่ไดรับการสงเสริม

การลงทุนและธุรกิจที่ไมไดรับ

สงเสริมการลงทุน รวมทั้งธุรกิจคาสง

ที่กําหนดยกเวนหากมีทนุขั้นต่ํา 100 

ลานบาท 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา  ขอเรียน ดังนี ้

1. ธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัท

จะตองมีทุนขัน้ต่ําตามที่สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุนกําหนด คอืทุนจดทะเบียนชําระ

เต็มมูลคา 90 ลานบาท 

2. หากบริษัทประกอบธุรกจิผลิตหรือธุรกิจ

สงออกที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทก็

ตองมีทุนขั้นต่าํธุรกิจละ 2 ลานบาท 

3. หากบริษัทประกอบธุรกจิคาสง โดยไมตองขอ

อนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 บริษัทตองทุนตาม

ความเปนจริงเพิ่มอีก 100 ลานบาท นอกเหนือจาก

ทุนสําหรับธุรกิจตามที่ไดรับการสงเสริมการ

ลงทุนตามขอ 1 และการประกอบธุรกิจตามขอ 2 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
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การนําเงินไปลงทุนในตลาด

หลักทรัพยเปนการประกอบ

ธุรกิจตามบัญชีทาย

พระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542

หรือไม 

นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

มีสถานะเปนตางดาว ประกอบธุรกิจ

รับจัดการเกีย่วกับทรัพยสินและดอก

ผลของทรัพยสิน โดยการนาํเงินไป

ลงทุนในตลาดหลักทรัพย การดําเนิน

ธุรกิจดังกลาวเปนกิจการซึ่งอยูใน

บัญชีทายพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกจิของคนตางดาว พ.ศ. 

2542 หรือไม 

สํานักบริหารการประกอบธรุกิจของคนตางดาว  

ขอเรียนวา จากขอมูลเทาที่ปรากฏในขอหารือ

ปจจุบันในทางปฏิบัติของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

การลงทุนในบริษัทอื่นไมใชธุรกิจที่ตองขอ

อนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 
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การใหบริการดานงาน

สนับสนุนแกบุคคลอื่น (In 

sourcing) และบริการอื่น 

สําหรับธนาคารพาณิชย 

ธนาคารพาณิชยแจงวา ตามประกาศ

ธนาคารแหงประเทศไทยอนญุาตให

ธนาคารสามารถประกอบธุรกิจ

ใหบริการดานงานสนับสนุนแกบุคคล

อื่น (In sourcing) และบริการอื่น โดย

ไมตองขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ

การประกอบธรุกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542 ทั้งนี้เปนไปตามมาตรา 13 

แหงพระราชบัญญัติดังกลาวใช

หรือไม 

กรมพฒันาธุรกจิการคา  ขอเรียนวา มาตรา 13 

แหงพระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542 เปนขอยกเวนจากหลักทั่วไป เฉพาะกรณีที่

กฎหมายอืน่ไดกําหนดเรือ่งการถือหุน การเปน

หุนสวน การลงทุนของคนตางดาว การอนุญาตหรือ

การหามคนตางดาวในการประกอบธุรกิจบางประเภท 

ดังนัน้ จงึขึ้นอยูกับบทบัญญตัิของกฎหมายนั้นได

กําหนดเรือ่งดงักลาวขางตนไวหรือไม หากมบีท

กําหนดเกีย่วกบัเรื่องหนึง่เรื่องใดไวกไ็มนาํความใน

พระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 

2542 ไปบังคับใช  

ดังนัน้ หากธนาคารประสงคจะประกอบธุรกจิการ

ใหบริการดานงานสนบัสนนุแกบุคคลอื่น (In sourcing) 

และบรกิารอืน่ ซึ่งเปนธุรกจิทีธ่นาคารแหงประเทศไทย

ประกาศกาํหนดตามมาตรา 36 จึงเขาขายธุรกิจบัญชี

สาม (21) ทายพระราชบัญญัตกิารประกอบธุรกิจของ

คนตางดาว พ.ศ. 2542 ธนาคารตองไดรับอนญุาตจาก

อธิบดีกรมพฒันาธุรกจิการคา โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาวกอน 

จึงจะประกอบธุรกิจดงักลาวได 

 

สานกบรหารการประกอบธรกจของคนตางดาว ํ ั ิ ุ ิ  
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การประกอบธุรกิจผลิตชิ้นสวน

โลหะเพื่อนําไปประกอบกับ

เครื่องประดับสําหรับทําสรอย

ขอมือหรือสรอยคอสงออกไป

ขายยังตางประเทศ 

บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย มีผู

ถือหุนขางมากสัญชาติไทยการ

ประกอบธุรกจิผลิตชิ้นสวนโลหะเพื่อ

นําไปประกอบกับเครื่องประดับหวง

โซแบบตาง ๆ สําหรับทําสรอยขอมือ

หรือสรอยคอสงออกไปขายยัง

ตางประเทศ โดยนําเขาเครื่องประดับ

รูปหวงโซมาจากบริษัทแมใน

ตางประเทศเพื่อมาเขากระบวนการตัด

ใหมีขนาดตามที่ตองการ บริษัทขอ

หารือวา บริษทัตองขออนุญาต

ประกอบธุรกจิตามพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542 หรือไม และหากบริษัทมี

สถานะเปนตางดาว 

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

ขอเรียนวา จากขอมูลเทาที่ปรากฏในขอหารือ 

หากบริษัทเปลี่ยนสถานะเปนตางดาวและ

ประกอบธุรกจิ ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. หากบริษัทผลิตชิ้นสวนโลหะที่เปนเครื่อง

ทอง เครื่องเงินซึ่งเขาขายเปนธุรกิจบัญชีสอง 

หมวด 2 (5) คนตางดาวจะประกอบธุรกิจไดตอง

ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยการอนุมัตขิอง

คณะรัฐมนตรี 

2. หากบริษัทนําเขาเครื่องประดับรูปหวงโซ

มาจากบริษัทในตางประเทศเพื่อมาเขา

กระบวนการตดัเพื่อสงออกทั้งหมด เปนธุรกิจที่

ไมเขาขายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนตางดาว พ.ศ. 2542 จึงไมตองขออนุญาต 

 

สานกบรหารการประกอบธรกจของคนตางดาว ํ ั ิ ุ ิ  
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การใหบริการตรวจสุขภาพเพื่อ

ประกอบพิจารณารับประกนั

ชีวิต และการจดัสวัสดิการดาน

การรักษาพยาบาลแกเจาหนาที่ 

พนักงาน ลูกจาง และผูเกีย่วของ 

บริษัทประกันชีวิตตางประเทศ ไดรับ

อนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันชวีิต

จากกรมพัฒนาธุรกิจการคาแลว 

ภายหลังบริษทัไดจัดใหมหีองแพทย

ในสํานักงานเพื่อตรวจสุขภาพใหแกผู

ประสงคจะทําประกันชวีิต ซึ่งการ

พิจารณารับประกันชวีิตจะมีขั้นตอน

ของการคัดเลือกภัยทางดานสุขภาพ 

โดยพิจารณาจากรายงานแพทย 

รวมทั้งจัดสวสัดิการรักษาพยาบาล 

สงเสริมพัฒนาสุขภาพ ควบคุมและ

ปองกันโรคใหแกเจาหนาที ่พนักงาน 

ลูกจาง และผูเกี่ยวของ  

สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  ขอ

เรียนวา จากขอมูลเทาที่ปรากฏในขอหารือ 

1. การที่บริษัทมีบริการตรวจสุขภาพแกลูกคา ซึ่ง

เปนขั้นตอนหนึ่งของธุรกิจประกันชวีิตที่บริษัท

ไดรับอนุญาตตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของ

คนตางดาวไปแลว บริษัทก็สามารถทําได  

2. หากบริษัทใหบริการดานการรักษาพยาบาล 

สงเสริมพัฒนาสุขภาพ ควบคุมและปองกนัโรค

ใหแกเจาหนาที่ พนักงาน ลูกจาง และผูเกีย่วของ

จะเขาขายเปนการประกอบธรุกิจบริการตามบัญชี

สาม (21) ทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 บริษัทตองไดรับ

อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดย

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาวกอน จงึจะประกอบธุรกิจ

ดังกลาวได 

 

 

สานกบรหารการประกอบธรกจของคนตางดาว ํ ั ิ ุ ิ  
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การประกอบธรุกิจผลิต จัดหา 

รักษาคุณคา ถนอม แปรรูป 

จําหนาย นําเขาและสงออก

ผลิตภัณฑนม นมเปรี้ยว โยเกิรต 

ผลิตภัณฑนมแปรรูป นมที่มี

สวนผสมทางชีวภาพ ผลิตภณัฑ

อาหารเพื่อสุขภาพ เครื่องดื่ม 

นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยมี

สถานะเปนตางดาว ประกอบธุรกิจผลิต 

จัดหา รักษาคณุคา ถนอม แปรรูป 

จําหนาย นําเขาและสงออกผลิตภัณฑ

นม นมเปรี้ยว โยเกิรต ผลิตภณัฑนม

แปรรูป นมที่มีสวนผสมทางชีวภาพ 

ผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ เครื่องดื่ม 

บริษัทขอหารือวาธุรกิจดังกลาวเปน

กิจการซึ่งอยูในบัญชีทาย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนตางดาว พ.ศ. 2542 หรือไม 

สํานักบริหารการประกอบธรุกิจของคนตางดาว  

ขอเรียนวา จากขอมูลเทาที่ปรากฏในขอหารือ

สรุปไดดังนี ้

1. ธุรกิจผลิตโยเกิรต นมเปรี้ยวเปนธุรกิจทีไ่มเขา

ขายการประกอบธุรกิจตามบัญชีทาย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542 จึงไมตองขออนุญาต 

2. ธุรกิจนําเขาสินคาจากตางประเทศและจาํหนาย

ในประเทศเขาขายเปนธุรกิจคาปลีกหรือคาสงตาม

บัญชีทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนตางดาว พ.ศ. 2542 ซึ่งตองไดรับอนุญาตจาก

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยความเหน็ชอบ

ของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตาง

ดาวกอน จึงจะประกอบธุรกจิดังกลาวได 

 

 

สานกบรหารการประกอบธรกจของคนตางดาว ํ ั ิ ุ ิ  
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสั่งผลิตสินคาและสงใหกับ

ลูกคาในตางประเทศ โดยสินคา

ไมไดผานเขามาในประเทศไทย  

นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยมี

สถานะเปนตางดาว ประกอบธุรกิจผลิต 

และขายชิ้นสวนประกอบเครือ่ง

คอมพิวเตอร มีความประสงคจะขยาย

ตลาด โดยจะรับใบสั่งซื้อจากบริษัทแม

ในตางประเทศ และวาจางบริษัทใน

ตางประเทศผลิตสินคาตามใบสั่งเพื่อ

จัดสงใหกับลูกคา โดยไมผานเขามาใน

ประเทศไทย บริษัทจะเรยีกเก็บคา

สินคาจากบริษัทแมและบริษัทแมจะ

เรียกเก็บคาสินคากับลูกคาใน

ตางประเทศเอง บริษัทขอหารือวาธุรกิจ

ดังกลาวตองขออนุญาตประกอบธุรกิจ

ตามพระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 หรือไม 

สํานักบริหารการประกอบธรุกิจของคนตางดาว  

โดยความเห็นชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการคามี

ความเหน็วา จากขอมูลเทาที่ปรากฏในขอหารือ

การซื้อขายสินคาในตางประเทศ ไมมีการซื้อขาย

สินคาในประเทศไทย จึงไมใชธุรกิจคาปลีก-คาสง

ตามนัยของธุรกิจคาปลีก-คาสงตามบัญชีทาย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542  
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใหบริการรักษาพยาบาลแก

เจาหนาที่ พนกังาน ลูกจาง ตาม

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 

บริษัทประกันชีวิตตางประเทศ ไดรับ

อนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันชวีิต

จากกรมพัฒนาธุรกิจการคาแลว 

ภายหลังบริษทัไดจัดใหมหีอง

พยาบาล โดยมีสิ่งจําเปนในการปฐม

พยาบาลและรกัษาพยาบาลใหเฉพาะ

ลูกจางของบริษัท โดยไมเกบ็เงินคา

รักษาพยาบาลแตอยางใด และไมเปด

ใหบริการแกบคุคลอื่น แตเปนการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 ตามกฎกระทรวง

วาดวยการจัดสวัสดิการในสถาน

ประกอบกิจการ 

สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  ขอ

เรียนวา จากขอมูลเทาที่ปรากฏในขอหารือ 

การดําเนินการจัดหองพยาบาลเพื่อเปนสวัสดิการ

เฉพาะพนักงานของบริษัท โดยไมเก็บเงิน

คาบริการ และไมเปดใหบริการแกบุคคลอื่นไม 

เขาขายเปนการประกอบธุรกิจบริการตามบัญชี 

ทายพระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจของคนตาง

ดาว พ.ศ. 2542  

 

 

สานกบรหารการประกอบธรกจของคนตางดาว ํ ั ิ ุ ิ  



สรุปขอหารอื ประจําเดือนตุลาคม 2552                                     2 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทไดรับหนังสือรับรองการ

ประกอบธุรกจิของคนตางดาว 

ตามที่ไดรับการสงเสริมการ

ลงทุน ตองการทําความเขาใจ

เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเพื่อ

ขอรับสิทธิประโยชนทางภาษี 

บริษัทไดรับหนังสือรับรองการ

ประกอบธุรกจิของคนตางดาวตามที่

ไดรับการสงเสริมการลงทุนในธุรกิจ

บัญชีสาม (21) การทําธุรกิจบริการดังนี ้

1. กํากับดแูลและหรือใหบริการบริษัท

ในเครือ ทั้งนี้ใหรวมถึงการใหบริการ

จัดหา หรือใหเชาอาคารสํานักงานหรือ

อาคารโรงงานใหบริษัทในเครือดวย 

2. การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร(ซอฟตแวร) 

เนื่องจากการดาํเนินการดังกลาว

ทั้งหมดเปนการใหบริการกับบริษัทใน

เครือในตางประเทศ บริษัทจึงจะยื่นขอ

สิทธิประโยชนทางภาษกีับ

กรมสรรพากร โดยบริษัทมิไดมีการ

เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมลักษณะธุรกิจ

หรือการดําเนนิการหรือการ

ประกอบการอืน่นอกเหนือไปจาก

ธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน 

สํานักบริหารการประกอบธรุกิจของคนตางดาว  

ขอเรียนวา จากขอมูลเทาที่ปรากฏในขอหารือ

บริษัทสามารถประกอบธุรกิจตามที่ไดรับหนังสือ

รับรองการประกอบธุรกิจของคนตางดาวดังกลาว 

และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุนกําหนด 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การควบรวมกจิการตาม

ประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย ใบอนญุาตประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาวที่บริษทั

เดิมเคยไดรับสามารถโอนไปยัง

บริษัทใหมที่เกิดจากการควบ

รวมกันไดหรือไม 

บริษัทไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว มีความประสงคจะควบ

รวมกิจการกับอีกบริษัทหนึ่งตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

หลังจากการควบรวมบริษัทที่ตั้งขึ้น

ใหมจะไดรับโอนมาซึ่งสิทธิ หนาที่ 

ทรัพยสิน และธุรกิจของบริษัทเดิม 

รวมทั้งมีทุนจดทะเบยีนเทากับสอง

บริษัทรวมกัน และยังคงมีสถานะเปน

ตางดาว บริษทัใหมสามารถประกอบ

ธุรกิจตามที่ระบุไวในใบอนญุาต

ประกอบธุรกจิของคนตางดาวได โดย

ไมตองขออนุญาตประกอบธุรกิจอีกใช

หรือไม 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ขอเรียนวา จากขอมูล

เทาที่ปรากฏในขอหารือ หากบริษัทสองบริษัท

ควบรวมกนัเปนบริษัทใหมตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณชิย และบริษัทเดิมไดรับใบอนุญาต

ประกอบธุรกจิตามพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542ไปแลว บริษัท

ใหมไมตองขออนุญาตประกอบธุรกิจดังกลาวอีก 

เพียงมาแจงขอเปลี่ยนชื่อบริษัทตามใบอนญุาตเดิม 

โดยมีเอกสารหลักฐานการควบรวมกจิการและ

เอกสารประกอบการแจงเปลี่ยนชื่อบริษัท และ

บริษัทใหมสามารถประกอบธุรกิจของบริษัทเดิม

ตอไปไดโดยไมตองรอรับใบอนุญาตที่จะออกให

ใหม 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกอบธรุกิจสงผานขอมูล 

(Download) ประเภทขอมูล

รูปภาพ เสียงเพลง ริงโทน เกมส 

และรายการหรือขอมูลอื่นที่

คลายคลึงหรือเกี่ยวของกับสิง่

ดังกลาวขางตน ผานระบบ

โทรศัพทเคลื่อนที่  

บริษัทมีสถานะเปนตางดาวตาม พ.ร.บ. 

การประกอบธรุกิจของคนตางดาว พ.ศ. 

2542 ยื่นขอหนังสือรับรองการ

ประกอบธุรกจิของคนตางดาว ภายใต

สนธิสัญญาทางไมตรีและ

ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวาง

ราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกา 

พ.ศ. 2511  ในธุรกิจสงผานขอมูล 

(Download) ประเภทขอมูลรูปภาพ 

เสียงเพลง ริงโทน เกมส และรายการ

หรือขอมูลอื่นที่คลายคลึงหรือเกี่ยวของ

กับสิ่งดังกลาวขางตน ผานระบบ

โทรศัพทเคลื่อนที่ ไดหารือวา ธุรกิจ

ลักษณะดังกลาวเขาขายการประกอบ

ธุรกิจคมนาคม ซึ่งเปนธุรกิจสงวนตาม

สนธิสัญญาฯ ดังกลาวหรือไม 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ขอเรียนวา จากการหารือ

กับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการ

ตางประเทศ ไดรับความเหน็วา การประกอบ

ธุรกิจดังกลาวเขาขายการประกอบธุรกิจคมนาคม 

ซึ่งเปนธุรกิจสงวนตามสนธสิัญญาทางไมตรีและ

ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางราชอาณาจักร

ไทยและสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2511 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกอบธรุกิจขนสง

ผูโดยสารและสินคาทางอากาศ

ระหวางประเทศ 

บริษัทจดทะเบียนในตางประเทศ 

ประกอบธุรกจิขนสงผูโดยสารและ

สินคาทางอากาศระหวางประเทศ โดย

ไดรับอนุญาตจากกรมการบนิพาณิชย 

ใหทําการบินแบบประจํามายงั

ประเทศไทยแลว หารือวาการ

ประกอบกิจการดังกลาวของบริษัทเขา

ขายจะตองขออนุญาตประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาวหรือไม 

สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  ได

พิจารณาเฉพาะประเดน็ที่เกีย่วกับพระราชบัญญัติ

การประกอบธรุกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 แลว 

ขอเรียนวา จากขอมูลเทาที่ปรากฏในขอหารือ 

ธุรกิจการบินระหวางประเทศ ไมเปนธุรกจิตาม

บัญชีทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนตางดาว พ.ศ. 2542 ดังนัน้ บริษัทจึงไมตองขอ

อนุญาตตามพระราชบัญญัติดังกลาว 
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเพิ่ม/ลด หรือยายสาขาของ

บริษัทซึ่งไดรับอนุญาตตาม

มาตรา 17  

บริษัทไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว ตามมาตรา 17 แหง

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ในธุรกิจ

บริการเกี่ยวกบัหลักทรัพย ตามที่

ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง

และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดย

ขณะทีย่ื่นขออนุญาตยังไมมสีาขา

สําหรับใหบริการนอกเหนือจาก

สํานักงานใหญ หากบริษัทประสงคจะ

ประกอบธุรกจิดังกลาวที่สํานักงาน

สาขาดวย จะตองยื่นจดทะเบยีน

หรือไม และหากมีการเพิ่ม/ลดสาขา 

หรือยายสาขา บริษัทตองแจงตอนาย

ทะเบียนหรือไม 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา  ขอเรียนวา จากขอมูล

เทาที่ปรากฏในขอหารือ หากบริษัทไดรับอนุญาต

ใหประกอบธุรกิจดังกลาวแลว บริษัทสามารถ

ประกอบธุรกจิที่สํานักงานใหญ และสํานกังาน

สาขาได แตตองแจงเพิ่มสาขา และหากบริษัทมี

การเพิ่ม/ลดสาขา หรือยายสาขา บริษัทตองแจงตอ

นายทะเบียนการประกอบธุรกิจของคนตางดาว

ดวย 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขายสินคาจากตางประเทศ

เขามาในประเทศไทย 

บริษัทจดทะเบียนในตางประเทศขาย

สินคาเขามาในไทย โดยวาจางให

ผูประกอบการคลังสินคาในประเทศ

ไทยเปนตวัแทนดําเนนิการนาํเขาและ

เก็บรักษาสินคาใหกอนจัดสงใหกับ

ลูกคาในประเทศไทย โดยกรรมสิทธิ์

ของสินคายังคงเปนของบริษทัใน

ตางประเทศดงักลาว  

สํานักบริหารการประกอบธรุกิจของคนตางดาว 

ขอเรียนวา จากขอมูลที่ปรากฏในขอหารือ การ

ประกอบธุรกจิดังกลาวเขาขายเปนการประกอบ

ธุรกิจตามบัญชีสาม (14) การคาปลีก หรือบัญชี

สาม (15) การคาสง ทายพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกจิของคนตางดาว พ.ศ.2542 บริษัท

ตองไดรับอนญุาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธรุกิจ

การคา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ

ประกอบธุรกจิของคนตางดาวกอน จึงจะประกอบ

ธุรกิจได 
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ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทไดรับการสงเสริมการ

ลงทุนจาก BOI ภายใตเงื่อนไข

กิจการ IPO  

บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุน

จาก BOI ภายใตเงื่อนไขกิจการ IPO 

ซึ่งไมไดรองรับการทํากิจกรรมในบาง

ขอ จึงขอหารือ 2 กรณี คือ 

กรณีที่ 1 บริษัทจางบริษัทอืน่ผลิต 

Mold แลวขายใหลูกคาในตางประเทศ 

โดยไมมีการสงออก Mold ถือเปน

ธุรกิจตามบัญชีทายพระราชบัญญัติ

การประกอบธรุกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542 หรือไม 

กรณีที่ 2 บริษัทจางบริษัทอืน่ผลิต 

Mold ในตางประเทศ และนํา Mold ที่

ไดใหบริษัทรับขึ้นรูปในตางประเทศ

ยืมใชในการผลิตสินคา โดยไมคิด

คาใชจาย 

สํานักบริหารการประกอบธรุกิจของคนตางดาว  

ขอเรียนวา  

กรณีที่ 1 เขาขายการประกอบธุรกิจคาปลีกตาม

บัญชีสาม (14) ทายพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ซึ่งคนตางดาวจะ

ประกอบธุรกจิดังกลาวได ตองไดรับอนุญาตจาก

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยความเหน็ชอบ

ของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

กรณีที่ 2 หากบริษัทใหบริษทัที่รับจางผลิตยืม 

Mold เพื่อใชผลิตเฉพาะสินคาของบริษัทเทานั้น 

ไมเขาขายธุรกจิตามบัญชีทายพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกจิของคนตางดาว พ.ศ. 2542 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การคาสงสินคาที่บริษัทไมได

ผลิตเอง 

บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย มี

สถานะเปนตางดาวตาม

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว ประกอบธุรกิจผลิต

และจําหนายสินคา ขอหารือ ดังนี ้

1. บริษัทประกอบธุรกิจสงออกสินคา

ที่บริษัทไมไดผลิตเอง จะถือเปนการ

ประกอบธุรกจิตามบัญชีทาย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ.2542 หรือไม 

2. บริษัทประกอบธุรกิจคาสงสินคาที่

บริษัทไมไดผลิตเอง โดยมีทนุจด

ทะเบียน 200 ลานบาท 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา พิจารณาแลว ขอเรียนวา 

1. การสงออกสินคาไปจําหนายตางประเทศ ไม

เปนธุรกิจตามบัญชีทายพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกจิของคนตางดาว พ.ศ.2542 

2. หากบริษัทประกอบธุรกจิคาสงสินคาที่บริษัท

ไมไดผลิตเอง เขาขายเปนการประกอบธุรกิจ

การคาสง ตามบัญชีสาม (15) ทายพระราชบัญญัติ

การประกอบธรุกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542 ซึ่ง

คนตางดาวจะประกอบธุรกจิไดตองไดรับอนุญาต

จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ

คนตางดาว หรือ บริษัทประสงคจะประกอบธุรกิจ

การคาสง โดยไมขออนุญาต บริษัทตองมีทุนตาม

ความเปนจริงที่ใชในการเริ่มประกอบธุรกิจ 100 

ลานบาท 
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สรุปขอหารอื ประจําเดือนมกราคม 2553                                    1 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและ

จําหนายผลิตภณัฑจากเนื้อสัตว 

บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย 

ประสงคจะขายหุนทั้งหมดให

ชาวตางชาติ โดยบริษัทประกอบธุรกิจ

ผลิตและจําหนายอาหารสําเร็จรูปและ

กึ่งสําเร็จรูปที่เปนผลิตภัณฑจาก

เนื้อสัตว เชน แฮม เบคอน ฮอทดอก 

โดยมีกระบวนการตั้งแตเลือกซื้อ

วัตถุดิบ ซึ่งเปนเนื้อสัตวสดมาทําความ

สะอาด บดและคลุกเคลากับสวนผสม 

แลวนําไปผานกรรมวิธีในการรมควัน 

การทําความเยน็  จากนัน้จึงนํามาแล

และตัดเปนชิน้บรรจุหีบหอ โดย

เครื่องจักรอัตโนมัติ บริษัทเขาใจวา

ธุรกิจดังกลาวไมเขาขายเปนการ

ประกอบธุรกจิตามบัญชีทาย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ.2542 แตตองมี

ทุนขั้นต่ําในการเริ่มตนประกอบธุรกิจ

ไมนอยกวา 2 ลานบาท  

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ขอเรียนวา จากขอมูล

เทาที่ปรากฏในขอหารือ หากบริษัทประกอบ

ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภณัฑจากเนื้อสัตว 

โดยมีกรรมวิธีและขั้นตอนในการผลิตดังกลาว

ขางตน ไมเขาขายเปนการประกอบธุรกิจตาม

บัญชีทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนตางดาว พ.ศ.2542 จึงไมตองขออนุญาตตาม

พระราชบัญญัติดังกลาว 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทํากิจการนายหนาหรือ

ตัวแทน และการคาปลีกและ

การคาสง 

บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย มี

สถานะเปนตางดาว ประกอบธุรกิจ

ผลิตและจําหนายสินคาที่ตนเองผลิต 

มีแผนจะดําเนนิธุรกิจใหม ดงันี้ 

1. นําเขาเครื่องจักรจากตางประเทศ

เพื่อคาปลีกและคาสงใหแกลูกคาใน

ประเทศไทย  

2. บริษัทสั่งซื้อสินคาจากบริษัทแมใน

ตางประเทศตามคําสั่งซื้อของลูกคาใน

ตางประเทศ โดยไมมกีารนําสินคาเขา

มาในไทยและกรรมสิทธิ์ของสินคา

เปนของบริษทั 

3. บริษัทจะประกอบธุรกิจเปน

นายหนาหรือตัวแทน เพื่อจดัซื้อสินคา

ทั้งในและตางประเทศกับผูขายซึ่งเปน

บริษัทแมในตางประเทศ โดยผูซื้อ

และผูขายจะตดิตอกันโดยตรง บริษัท

ไดรับคาตอบแทนเปนคานายหนา 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พิจารณาแลว ขอ

เรียนวา 

การประกอบธุรกิจที่ 1 เขาขายเปนการประกอบธุรกิจตามบัญชี

สาม (14) การคาปลีก และบัญชีสาม (15) การคาสง ซึ่งคนตางดาว

จะประกอบธุรกิจดังกลาวไดตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรม

พัฒนาธุรกิจการคา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาว  หากบริษัทประกอบธุรกิจการคา

ปลีกหรือการคาสงโดยไมตองขออนญุาต บริษัทตองมีทุนตาม

ความเปนจริงสําหรับธุรกิจการคาปลีก 100 ลานบาท และธุรกิจ

การคาสง 100 ลานบาท 

กรณีธุรกิจที่ 2 หากบริษัทประกอบธุรกิจซื้อขายสินคาดังกลาวและ

ไมมีการดําเนินการใดใดในประเทศไทย โดยกรรมสิทธิ์สินคาเปน

ของบริษัท ไมเขาขายลักษณะธุรกิจสงออก 

กรณีธุรกิจที่ 3 ไมเขาขายขอยกเวน บญัชีสาม (11) (ค) เนื่องจาก

การประกอบธุรกิจเปนนายหนาหรือตัวแทนซื้อขายซึ่งสนิคาที่ผลิต

ในประเทศหรือนําเขามาจากตางประเทศ อันมีลักษณะเปนการ

ประกอบธุรกิจระหวางประเทศ บริษัทตองมีทุนขั้นต่ําของคนตาง

ดาวตั้งแต 100 ลานบาทขึ้นไป 

         ทั้งนี้ ประเด็นทุนขั้นต่ําในการประกอบธุรกิจตาม

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542 ไมมี

ขอกําหนดเรื่องการเรียกชําระมูลคาหุน แตบรัทตองมีทุนตามความ

เปนจริงในการประกอบธุรกิจประเภทนั้น 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทํากิจการนายหนาหรือ

ตัวแทน และการคาปลีกและ

การคาสง 

บริษัทในเครือของผูหารือประสงคจะตั้ง

บริษัทลูกเพื่อประกอบธุรกิจ ดังนี้ 

1. เปนนายหนาหรือตัวแทนในการขนสง

สินคาภายในประเทศ โดยบริษัทจะไมเขา

ไปเกี่ยวของกับขั้นตอนการขนสง การออก

ใบเรียกเก็บเงินเกี่ยวกับคาขนสง แตอาจให

บุคคลที่สามที่เกี่ยวของเรียกเก็บเงิน

คาบริการในสวนของตนเอง โดยไมเปน

เจาของหรือเขาไปจัดการในสวนของ

ยานพาหนะที่ใชในการขนสง และไมทํา

การตลาดหรือประชาสัมพันธตนเองใน

ฐานะบริษัทขนสงทางบก 

2. ใหบริการบรรจุหรือขนถายสินคาจากตู

บรรจุสินคาและ/หรือรถบรรทุก และ

บริการจัดการคลังสินคา รวมทั้งใหบริการ

ทางพิธีศุลกากรเกี่ยวกับการนําเขาและ

สงออกสินคา โดยบริษัทจะไมเขาไป

เกี่ยวของกับขั้นตอนการขนสง 

3. จัดหาวัสดุ บรรจุภัณฑสินคา รวมทั้ง

จําหนายวัสดุดังกลาว 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ขอเรียนวา จากขอมูลเทาที่

ปรากฏในขอหารือ 

1. หากบริษัทประกอบธุรกิจเปนนายหนาหรือตัวแทน 

เขาขายเปนการประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (11) แตหาก

บริษัทประกอบธุรกิจในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการ

ขนสงในประเทศถือวาบริษัทประกอบธุรกิจขนสงดวย 

2. หากบริษัทใหบริการบรรจุหรือขนถายสินคาจากตู

บรรจุสินคาและ/หรือรถบรรทุก บริการพิธีการศุลกากร 

และบริการจัดการคลังสินคา เขาขายเปนการประกอบ

ธุรกิจบริการตามบัญชีสาม (21)  

3. หากบริษัทจําหนายวัสดุ บรรจุภัณฑสินคา เขาขายเปน

การประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (14) การคาปลีก หรือ 

(15) การคาสง 

ทั้งนี้  การประกอบธุรกิจตามขอ 1 – 3 จะตอง

ไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ

คนตางดาวกอน แตหากบริษัทประกอบธุรกิจขนสงใน

ประเทศจะตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี โดยการอนุมัติ

ของคณะรัฐมนตรี 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใหบริการแกบริษัทในเครือ 

และสํานักงานสาขาใน

ตางประเทศ 

บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย มี

สถานะเปนตางดาว ประสงคจะ

ประกอบธุรกจิในตางประเทศ โดย

แบงเปน 2 กรณี ดังนี ้

กรณีที่ 1  สํานักงานสาขาใน

ตางประเทศจะใหบริการดาน

การตลาด ชวยเหลือการขยายธุรกิจ 

จัดทําคําสั่งซื้อสินคาภายใต

เครื่องหมายการคาของบริษัท รวมทั้ง

บริการหลังการขายใหแกบริษัทใน

เครือที่อยูในตางประเทศ โดย

คาบริการจะโอนเขามาในนามบริษัท

ในประเทศไทย 

กรณีที่ 2 บริษัทในเครือที่ประเทศ

หนึ่งทําสัญญารับบริการกับสํานักงาน

สาขา แตมีการเรียกเก็บคาบริการจาก

บริษัทในเครือที่อยูอีกประเทศ โดย

การชําระจะโอนเขาบัญชีของบริษัทที่

อยูในประเทศไทย 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ขอเรียนวา จาก

ขอมูลเทาที่ปรากฏในขอหารือหากบริษัทดาํเนิน

ธุรกิจ โดยมีการใหบริการสวนใดสวนหนึ่งที่

เกิดขึ้นในประเทศไทย บริษทัตองขอรับ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกจิของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ดวย 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใหบริการแกบริษัทในเครือ  บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย มี

สถานะเปนตางดาว ประสงคจะ

ใหบริการแกกนัและกนั โดยมี

ความสัมพันธเปนบริษัทในเครือกัน 

ภายหลังหากไดรับอนุญาตประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว ตามกฎหมาย

แลวมีการโอนหุนทําใหไมมี

ความสัมพันธในฐานะในเครือกันแลว 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจทีไ่ดรับ

ยังคงมีผลบังคับใชหรือไม 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ขอเรียนวา จาก

ขอมูลเทาที่ปรากฏในขอหารือหากบริษัทไดรับ

อนุญาตประกอบธุรกิจบริการแกบริษัทในเครือ 

ตอมาความสัมพันธมีการเปลี่ยนแปลงทําใหไมมี

สถานะเปนบรษิัทในเครือตามที่เคยไดรับอนุญาต

ไปแลวนัน้ บริษัทควรยืน่ขออนุญาตประกอบ

ธุรกิจตามความสัมพันธที่เปนจริงระหวางผูขอ

อนุญาตกับผูรับบริการตอไป 
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ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกอบธรุกิจบริการ

จัดการโรงแรม การทํากิจการ

โรงแรม และบริการเปนที่

ปรึกษา 

 บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย มี

สถานะเปนตางดาว ประสงคจะ

ประกอบธุรกจิบริการบริหารจัดการ

โรงแรม และบริการเปนที่ปรึกษา 

แนะนําเกี่ยวกับการบริหารงานพาณิชยกรรม 

อุตสาหกรรม การผลิต การตลาด และ

การจัดจําหนาย เปนการประกอบ

ธุรกิจตามบัญชีทายพระราชบัญญัติ

การประกอบธรุกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542 หรือไม 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ขอเรียน

วา จากขอมูลเทาที่ปรากฏในขอหารือ  

1. หากบริษัทประกอบธุรกิจบริการบริหารจัดการ

โรงแรม โดยมิไดเปนเจาของโรงแรม ไมเขาขายเปน

การประกอบธุรกิจตามบัญชีทายพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542 จึงไมตอง

ขออนุญาตตามพระราชบัญญัติดังกลาว 

2. หากบริษัททํากิจการโรงแรม เขาขายเปนธุรกิจบัญชี

สาม (17) ทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนตางดาว พ.ศ.2542 

3. หากบริษัทประกอบธุรกิจบริการเปนที่ปรึกษา และ

ใหคําแนะนําในดานตางๆ เขาขายเปนการทําธุรกิจ

บริการตามบัญชีสาม (21) ทายพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542 

ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจในขอ 2 และ 3 ตองไดรับอนุญาต

จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาวกอน จึง

จะสามารถประกอบธุรกิจได 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธุรกิจใหบริการหลอดอกยาง

เครื่องบินที่บริษัทไดรับ

อนุญาตรวมถึงการหลอดอก

ยางเครื่องบินที่ใชในการทหาร

หรือไม 

 

บริษัทไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ

บัญชีสาม (21) การทําธุรกิจใหบริการ

หลอดอกยางเครื่องบิน บริษัทมีแผนที่

จะใหบริการหลอดอกยางเครือ่งบินที่

ใชในการทหารและดอกยางเครื่องบิน

รบ ขอหารือวาการประกอบธุรกิจที่

ไดรับอนุญาตรวมถึงการหลอดอกยาง

เครื่องบินที่ใชในการทหารและดอก

ยางเครื่องบินรบหรือไม 

สํานักบริหารการประกอบธรุกิจของคนตางดาว 

ขอเรียนวา การประกอบธุรกิจตามที่ไดรับอนุญาต

เปนธุรกิจตามบัญชีสาม (21) การทําธุรกิจบริการ

หลอดอกยางเครื่องบินซึ่งเปนการบริการเพื่อการ

พาณิชย หากบริษัทประสงคจะประกอบธุรกิจหลอ

ดอกยางเครื่องบินที่ใชในการทหารและเครื่องบิน

รบ  จะเขาขายการประกอบธรุกิจในบัญชีสอง 

หมวด 1 (1) (ง) การผลิต การจําหนายและการซอม

บํารุง อุปกรณ หรือสวนประกอบของอุปกรณ

สงครามทุกประเภท ซึ่งคนตางดาวตองไดรับ

อนุญาตจากรัฐมนตรีโดยการอนุมัติของ

คณะรัฐมนตรกีอนจึงจะประกอบธุรกิจดังกลาวได 
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สํานักงานในประเทศไทยของ

หนวยงานรัฐบาลตางประเทศ

ใหบริการขอมลูทางธุรกิจ 

 

หนวยงานรัฐบาลตางประเทศ มี

สํานักงานในประเทศไทย มีหนาที่

ใหบริการขอมลูทางธุรกิจโดยไมมี

วัตถุประสงคในทางการคาหรือ

แสวงหากําไร  ตอมาหนวยงาน

ดังกลาวไดเปลี่ยนรูปแบบการ

ดําเนินงานอยูในรูปบริษัทจาํกัด แต

ยังคงไดรับเงนิสนับสนุนและอยู

ภายใตการควบคุมของรัฐบาลตอไป 

ทั้งนี้ สํานักงานในประเทศไทยยังคงมี

หนาที่ตามเดิมทุกประการ โดยไมมี 

รายไดจากการดําเนินการในประเทศ

ไทยแตอยางใด จึงยังคงสามารถ

ดําเนินการไดโดยไมตองขออนุญาต

ประกอบธุรกจิตามพระราชบัญญัติ

การประกอบธรุกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542 ใชหรือไม 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ขอเรียนวา จากขอมูลเทาที่

ปรากฏในขอหารือ หากบรษิัทจัดตั้งขึ้นตาม

กฎหมายพาณชิยของประเทศนั้น แมประกอบ

ธุรกิจโดยไมแสวงหากําไร ตองขออนุญาตตาม

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542 แตหากบริษัทจดัตั้งขึ้นโดยกฎหมาย

พิเศษและอยูภายใตการควบคุมของหนวยงานของ

รัฐ การดําเนินงานของบริษัทดังกลาว ซึ่งไมเปน

การประกอบธรุกิจอันเปนการคาตาม

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542 บริษัทไมตองขออนุญาตตาม

พระราชบัญญัติดังกลาว 

 

 

สานกบรหารการประกอบธรกจของคนตางดาว ํ ั ิ ุ ิ  



สรุปขอหารอื ประจําเดือนมีนาคม 2553                                    3 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตการประกอบธุรกิจ

สํานักงานผูแทนตาม

ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาวครอบคลุมตาม

หนังสืออนุญาตของธนาคาร

แหงประเทศไทยหรือไม 

 

บริษัทไดรับหนังสืออนุญาตจาก

ธนาคารแหงประเทศไทยและไดรับ

อนุญาตตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกจิของคนตางดาว พ.ศ. 

2542 ประกอบธุรกิจสํานักงานผูแทน 

ขอหารือวาขอบเขตการประกอบ

ธุรกิจสํานักงานผูแทนที่บริษทัไดรับ

อนุญาตตามใบอนุญาตการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาวครอบคลุม

ขอบเขตการประกอบธุรกิจสํานักงาน

ผูแทนตามหนงัสืออนุญาตของ

ธนาคารแหงประเทศไทยหรอืไม  

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ขอเรียนวา จากขอมูลเทาที่

ปรากฏในขอหารือ ตามที่บริษัทไดรับอนญุาตให

ประกอบธุรกจิสํานักงานผูแทน บริษัทสามารถ

ใหบริการแกสํานักงานใหญหรือบริษัทในเครือ

หรือบริษัทในกลุมในตางประเทศได โดยการ

บริการตองไมมีรายไดจากการประกอบกิจกรรม

ดังกลาว นอกจากไดรับเงนิสนับสนุนคาใชจายใน

สํานักงานจากสํานักงานใหญเทานั้นและไมมี

อํานาจรับคําสั่งซื้อหรือเสนอขายหรือเจรจาทํา

ธุรกิจกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ  

 

 

สานกบรหารการประกอบธรกจของคนตางดาว ํ ั ิ ุ ิ  



สรุปขอหารอื ประจําเดือนเมษายน 2553                                    1 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

ประกอบกิจการสงออกสินคาที่

จางนิติบุคคลอื่นผลิต 

 

บริษัทประกอบกิจการสงออกสินคา 

ที่จางนิติบุคคลอื่นผลิต  ขอหารือวา

การประกอบกจิการดังกลาวเขาขายที่

ตองขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ

การประกอบธรุกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542 หรือไม 

สํานักบริหารการประกอบธรุกิจของคนตางดาว 

ขอเรียนวา จากขอมูลเทาที่ปรากฏในขอหารือ  

การประกอบธรุกิจสงออกสินคา ไมเขาขายธุรกิจที่

ตองขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

สานกบรหารการประกอบธรกจของคนตางดาว ํ ั ิ ุ ิ  



สรุปขอหารอื ประจําเดือนเมษายน 2553                                    2 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทใหบริษทัในเครือใช

ที่ดินโดยไมมคีาตอบแทนและ

รับผิดชอบตนทุนและคาใชจาย

อันเกิดจากการใช

สาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความ

สะดวกและบริการ

สาธารณูปโภครวมกัน 

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตสารลดแรง

ตึงผิวและแอสไพริน ประสงคโอน

ธุรกิจการผลิตแอสไพรินใหแกบริษัท

ในเครือ โดยเมื่อโอนกิจการแลว

บริษัทจะใหบริษัทในเครือใชที่ดิน

โดยไมมีคาตอบแทนและบริษัทตกลง

ที่จะรับผิดชอบตนทุนและคาใชจาย

อันเกิดจากการใชสาธารณูปโภค สิ่ง

อํานวยความสะดวกและบริการ

สาธารณูปโภครวมกับบริษทัในเครือ 

โดยบริษัทไมไดรับกําไรจากการใช

สิ่งดังกลาว ขอหารือวาบริษทัตองขอ

อนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว

หรือไม 

สํานักบริหารการประกอบธรุกิจของคนตางดาว 

ขอเรียนวา จากขอมูลเทาที่ปรากฏในขอหารือ การ

ใชที่ดินพรอมสิ่งอํานวยความสะดวก และบริการ

สาธารณูปโภคเปนการประกอบธุรกิจบริการตาม

บัญชีสาม (21) ทายพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ซึ่งบริษัทตอง

ไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ

ประกอบธุรกจิของคนตางดาวกอนจึงจะประกอบ

ธุรกิจได  

 

 

สานกบรหารการประกอบธรกจของคนตางดาว ํ ั ิ ุ ิ  



สรุปขอหารอื ประจําเดือนเมษายน 2553                                    3 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทําสัญญาใหบริษัทอื่นทํา

แทนในตางประเทศ 

บริษัทในประเทศไทย ไดทําสัญญา

เพื่อให บริษัทในประเทศอนิเดีย

ใหบริการกอนและหลังการขายแก

ลูกคาของบริษัทในประเทศจนี โดย

บริษัทจะชําระคาบริการใหแกบริษัท

ในประเทศอนิเดียแลวเรียกเก็บเงิน

จากบริษัทในประเทศจีน โดยการโอน

เงินเขาบัญชีของบริษัทในประเทศ

ไทย ขอหารือวา การใหบริการ

ดังกลาวจะถือวามีการใหบริการสวน

ใดสวนหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

ซึ่งตองอนุญาตประกอบธุรกิจของคน

ตางดาวหรือไม 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ขอเรียนวา จากขอมูลเทาที่

ปรากฏในขอหารือนั้น แมวาการใหบริการ

บางสวนจะอยูนอกประเทศไทย แตหากปรากฏวา

บริษัทในประเทศอินเดียใหบริการในนามหรือเปน

ตัวแทนของบริษัทในประเทศไทยและบริษัทใน

ประเทศไทยตองรับผิดชอบตอบุคคลที่สามซึ่งเปน

ลูกคาของบริษัทในประเทศจนี การใหบริการ

ดังกลาวเขาขายธุรกิจตามบญัชีทายพระราชบัญญัติ

การประกอบธรุกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

สานกบรหารการประกอบธรกจของคนตางดาว ํ ั ิ ุ ิ  



สรุปขอหารอื ประจําเดือนพฤษภาคม 2553                                    1 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

การใหบริการภายใตการทําธุรกิจ

บริการการธนาคารพาณิชย 

นิติบุคคลจดทะเบียนที่ประเทศญี่ปุน

ไดรับอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจ

การคาใหประกอบธุรกิจบริการ การ

ธนาคารพาณิชย (สาขาเต็มรูปแบบ) 

และการเปนธนาคารรับอนุญาตตาม

พระราชบญัญัติควบคมุการแลกเปลี่ยนเงนิ 

พ.ศ. 2485 ประสงคเพิ่มชองทางธุรกิจ

โดยใหบริการรับคําขอและเรียกเก็บ

คาบริการการประกันการสงออก โดย

ไดรับคาธรรมเนียมจากการดําเนินการ 

ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 

ที่ สนส. 2/2552 เรื่องการอนุญาตให

ธนาคารพาณิชยเปนตวัแทนรับคําขอ

และเรียกเก็บเบี้ยประกันหรือคาบริการ

การประกันการสงออกและการค้ํา

ประกันสินเชือ่แกลูกคา เมื่อวันที่ 30 

มกราคม 2552 ขอหารือวาการประกอบ

กิจการดังกลาวเขาขายที่ตองขออนุญาต

ตามพระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 หรือไม 

สํานักบริหารการประกอบธรุกิจของคนตางดาว 

ขอเรียนวา จากขอมูลเทาที่ปรากฏในขอหารือ  

หากธนาคารประกอบธุรกิจขางตนเปนการประกอบ

ธุรกิจบริการตามบัญชีสาม (21) ทายพระราชบัญญัติ

การประกอบธรุกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542  

ซึ่งบริษัทตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

การประกอบธรุกิจของคนตางดาวกอนจึงจะ

ประกอบธุรกจิได 

 

สานกบรหารการประกอบธรกจของคนตางดาว ํ ั ิ ุ ิ  
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสั่งซื้อและขายสินคาใน

ตางประเทศ 

บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย  

ผูถือหุนเปนสัญชาติญี่ปุน100%   

จะประกอบธุรกิจระหวางประเทศ 

โดยเมื่อบริษัทไดรับคําสั่งซื้อจาก

ลูกคาในตางประเทศแลวจะสั่งซื้อ

สินคาจากผูผลิตในตางประเทศ  

และสงมอบสินคาไปยังลูกคาใน

ตางประเทศ ซึ่งสินคาไมไดเขามาและ

ไมไดสงออกจากประเทศไทย และ

เมื่อลูกคาไดรับสินคาจากผูผลิตก็จะ

ชําระหนีใ้หกบับริษัท และบริษัทก็จะ

ชําระหนีใ้หกบัผูผลิต จึงขอหารือวา

บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจดังกลาว

ไดหรือไม 

สํานักบริหารการประกอบธรุกิจของคนตางดาว 

ขอเรียนวา จากขอมูลเทาที่ปรากฏในขอหารือ  

หากกรรมสิทธิ์ในสินคาที่สั่งซื้อจากผูผลิตใน

ตางประเทศเปนของบริษัท การดําเนินการดงักลาว

ขางตนไมเขาขายธุรกิจตามบัญชีทายพระราชบัญญัติ

การประกอบธรุกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

บริษัทจึงสามารถประกอบธุรกิจไดโดยไมตองขอ

อนุญาตประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

 

 

สานกบรหารการประกอบธรกจของคนตางดาว ํ ั ิ ุ ิ  



สรุปขอหารอื ประจําเดือนมิถุนายน 2553                                    1 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

ตั้งจุดรับบริการชําระคาใชจาย

ภายในสถานประกอบกิจการ 

บริษัทมีโครงการจัดตั้งจดุบริการรับ

ชําระคาใชจาย ภายในบริเวณสถาน

ประกอบการ โดยจะรับชําระคาใชจาย 

เชน คาน้ําประปา คาไฟฟา เปนตน 

พรอมเก็บคาธรรมเนียม นําสงให

บริษัท เคานเตอรเซอรวิส จํากัด และ

บริษัท จะไดรับคาตอบแทนในอัตรา

รายการละ 5-6 บาท  ขอหารือวา    

การประกอบกจิการดงักลาวของบริษัท

เขาขายที่ตองขออนุญาตประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาวหรือไม 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

ขอเรียนวา จากขอมูลเทาที่ปรากฏในขอหารือ  

การดําเนินการดังกลาวเขาขายเปนการประกอบ

ธุรกิจบริการตามบัญชีสาม (21) ทายพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ซึ่ง

ตองไดรับอนญุาตจากอธิบดกีรมพฒันาธุรกิจการคา 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาวกอนจงึจะประกอบธุรกิจได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สานกบรหารการประกอบธรกจของคนตางดาว ํ ั ิ ุ ิ  
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

ขายเครื่องเจียรนัยโลหะหรือ

เครื่องกัดผิวโลหะ ใหลูกคาซึ่ง

นําไปใชในการผลิตสินคาเพื่อ

จําหนาย 

บริษัทประสงคจะประกอบธุรกิจสั่ง

สินคาเครื่องเจียรนัยโลหะหรือ

เครื่องกัดผิวโลหะ (Surface Grinding 

Machine) จากตางประเทศเขามา

จําหนายใหกับลูกคาในประเทศไทย 

ซึ่งลูกคาจะนําไปผลิตสินคาจําหนาย

อีกตอหนึ่ง จงึขอหารือวาธุรกิจ

ดังกลาวเปนการคาสงหรือไม 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

ขอเรียนวา จากขอมูลเทาที่ปรากฏในขอหารือ  

หากบริษัทประกอบธุรกิจจําหนายสินคาเครื่อง

เจียรนยัโลหะ หรือเครื่องกัดผิวโลหะ (Surface 

Grinding Machine) โดยลูกคานําเครื่องเจียรนัยโลหะ 

หรือเครื่องกัดผิวโลหะไปผลิตสินคาจําหนายอีก

ตอหนึ่ง เปนการประกอบธุรกิจการคาปลีกสินคา 

ตามบัญชีสาม (14) ทายพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 บริษัทจะตอง

ไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาวกอนจงึจะประกอบธุรกิจได 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

นําเขาอะไหลรถยนตและแปร

สภาพเปนชิ้นสวนรถยนตหรือ

ยานพาหนะเพื่อสงออก

ตางประเทศ 

บริษัทประสงคจะประกอบธุรกิจ

นําเขาอะไหลรถยนตและแปรสภาพ

เปนชิ้นสวนรถยนตหรือยานพาหนะ

เพื่อสงออกตางประเทศ โดยไมมีการ

จําหนายสินคาในประเทศไทย จึงขอ

หารือวาการประกอบธุรกิจดงักลาว

เปนธุรกิจคาปลีก หรือคาสง หรือ

กิจการประเภทอื่นที่จะตองขอรับ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตาม

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 หรือไม 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

ขอเรียนวา จากขอมูลเทาที่ปรากฏในขอหารือ  

 

บริษัทนําเขาอะไหลรถยนตและแปรสภาพเปน

ชิ้นสวนรถยนตหรือยานพาหนะเพื่อสงออก

ตางประเทศ โดยไมมีการขายในประเทศเปน    

การประกอบธุรกิจสงออก ไมเขาขายที่ตองขอ

อนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 
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สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตลูกสูบ บริษัทประสงคประกอบธุรกิจผลิต

ลูกสูบ โดยซื้ออลูมิเนียมอินกอต 

(Aluminium Ingot) มาหลอม เทลงใน

แมพิมพ กลึง เจียรใหออกมาเปน

ลูกสูบแลวประกอบเขากับวตัถุดิบที่

ซื้อจากบุคคลภายนอก เชน คลิปล็อค 

สลักพิน แหวนลูกสูบ และประกอบ

เขากับชิ้นสวนอื่นดวยเครื่องจักรและ

สงขายในนามบริษัท โดยคาตอบแทน

จะถูกเก็บเปนคาสินคาและบันทึกบัญชี

เปนคาวัตถุดิบที่ใชในการผลิต จึงขอ

หารือวาบริษัทตองขอใบอนญุาต

ประกอบธุรกจิของคนตางดาวหรือไม 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

ขอเรียนวา จากขอมูลเทาที่ปรากฏในขอหารือ  

การดําเนินการดังกลาว ไมเขาขายธุรกิจตามบัญชี

ทายพระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542 บริษัทจึงสามารถประกอบธุรกจิไดโดย

ไมตองขออนุญาตประกอบธุรกิจตาม

พระราชบัญญัติฉบับนี้ 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

ใหเชาสถานที่พรอม

เฟอรนิเจอร 

บริษัทประสงคจะใหเชาสถานที่

พรอมเฟอรนิเจอรและอุปกรณ

เครื่องมือตาง ๆ เพื่อประกอบธุรกิจ

รานอาหารและเครื่องดื่ม ขอหารือวา    

การประกอบธุรกิจดังกลาวของบริษัท

เปนธุรกิจที่ตองหามใหคนตางดาว

ประกอบกิจการหรือไม  

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

ขอเรียนวา จากขอมูลเทาที่ปรากฏในขอหารือ  

การดําเนินการดังกลาวเขาขายเปนการประกอบ

ธุรกิจบริการตามบัญชีสาม (21) ทายพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ซึ่ง

ตองไดรับอนญุาตจากอธิบดกีรมพฒันาธุรกิจการคา 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาวกอนจงึจะประกอบธุรกิจได 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

ใหพนกังานกูยืมเงินเพื่อเปน

สวัสดิการ 

บริษัทใหพนักงานกูยืมเงินเพือ่เปน

สวัสดิการของพนักงานและคิด

ดอกเบี้ยสําหรับเงินที่ใหกูยืมตาม

สมควร ขอหารือวา การใหกูยืมเงินแก

พนักงานเปนธุรกิจที่ตองขออนุญาต

หรือไม 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

ขอเรียนวา  การใหกูยืมเงินแกพนักงานและคิด

ดอกเบี้ยสําหรับเงินที่ใหกูยืมเปนการประกอบ

ธุรกิจตามบัญชีสาม (21) ทายพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกจิของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ซึ่ง

บริษัทจะตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

การประกอบธุรกิจของคนตางดาวกอนจึงจะ

ประกอบธุรกจิได 
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สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปนนายหนาหรือตัวแทน

ซื้อขายสินคาระหวางประเทศ 

โดยบริษัทมีทุน 100 ลานบาท 

บริษัทเปนนิตบิุคคลจดทะเบียนใน

ประเทศไทย ทุนจดทะเบียน 160 ลาน

บาท ชําระเต็มมูลคา มีสถานะเปนคน

ตางดาว มีโครงการจะประกอบธุรกิจ

ติดตอประสานงาน การหาตัวอยาง 

และสืบราคา เพื่อชี้ชองใหกบัผูขาย

ขาวสารในประเทศไทยกับผูซื้อ

ขาวสารที่อยูตางประเทศ ไดมีการ

ติดตอซื้อขายกันจนกวาผูซื้อและผูขาย

ชําระเงินกนัเสร็จ และบริษัทไดรับคา

คอมมิสชั่น จึงขอหารือวา บริษัทตอง

ขอใบอนุญาตประกอบธุรกจิของคน

ตางดาวหรือไม 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

ขอเรียนวา จากขอมูลเทาที่ปรากฏในขอหารือ  

บริษัทประกอบธุรกิจเขาขายธุรกิจบัญชีสาม (11) 

การเปนนายหนาหรือตัวแทนซื้อขาย จัดซื้อหรือ

จําหนายหรือจดัหาตลาดทั้งในประเทศและ

ตางประเทศเพื่อการจําหนาย ซึ่งสินคาที่ผลิตใน

ประเทศหรือนาํเขามาจากตางประเทศอันมี

ลักษณะเปนการประกอบธุรกิจระหวาประเทศ 

ตามบัญชีทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ซึ่งบริษัทตองไดรับ

อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดย

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาวกอนจงึจะประกอบธุรกิจได 

หากบริษัทมีทุนตามความเปนจริงที่ใชในการ

เริ่มตนประกอบธุรกิจตั้งแต 100 ลานบาทขึ้นไปก็

สามารถประกอบธุรกิจดังกลาวไดโดยไมตองขอ

อนุญาต 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

การนําเขาแมพิมพและขายให

ผูผลิตสินคา 

บริษัทแจงวา กรมพัฒนาธุรกิจการคา

ไดตอบขอหารือเกี่ยวกับการนําเขา

แมพิมพและขายใหผูผลิตสินคา โดย

ผูผลิตใชแมพิมพในการผลิตสินคา

เพื่อขาย เปนการประกอบธุรกิจการคา

สงสินคา ตามบัญชีสาม (15) และ

ตอมาไดตอบขอหารือเกี่ยวกับการ

ประกอบธุรกจิลักษณะเดียวกันวาเปน

การประกอบธุรกิจการคาปลีกสินคา 

ตามบัญชีสาม (14) บริษัทจึงขอความ

ชัดเจนเกี่ยวกบัการประกอบธุรกิจ

ดังกลาว 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ขอเรียนวา  การสั่งสินคา

เครื่องเจียรนยัโลหะหรือเครื่องกัดผิวโลหะเขามา

จําหนายใหกับลูกคา หากบริษัทขายสินคาใหแก

ลูกคาเพื่อใชในการบริโภคโดยตรงของตนเอง เขา

ขายการประกอบธุรกิจการคาปลีก ตามบัญชีสาม 

(14) แตหากบริษัทขายสินคาใหแกลูกคาที่นําไป

ขายอีกตอหนึง่หรือนําไปเปนวัตถุดิบในการผลิต

สินคาอื่น เขาขายการประกอบธุรกิจการคาสง ตาม

บัญชีสาม (15) ทายพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

นําเขาปุยเพื่อจาํหนายตอให

ผูแทนจําหนายและผูผลิตปุย

รายอื่น 

บริษัทประกอบธุรกิจนําเขาปุยมาเพื่อ

จําหนายตอใหผูแทนจําหนายและ

ผูผลิตปุยรายอื่น ขอหารือวา การ

ประกอบธุรกิจของบริษัทเปนธุรกิจ

ตามบัญชีทายพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกจิของคนตางดาว พ.ศ. 

2542 หรือไม และบริษทัจะตองมีทุน

ขั้นต่ําที่ใชในการประกอบธุรกิจเปน

จํานวนเทาไหร 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ขอเรียนวา จากขอมูล

เทาที่ปรากฏในขอหารือ หากบริษัทนําเขาปุยมา

เพื่อจําหนายใหแกลูกคาในประเทศไทย จะเขา

ขายการคาปลีกตามบัญชีสาม (14) หรือการคา

สงตามบัญชีสาม (15) ทายพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ซึ่งตอง

ไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ

ประกอบธุรกจิของคนตางดาวกอน จึงจะ

ประกอบธุรกิจได และบริษัทจะตองมีทุนขั้นต่ํา

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงสําหรับแตละธุรกิจ

ตองไมนอยกวา 3,000,000 บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ หากบริษทัจะประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคา

สง โดยไมตองขออนุญาต จะตองมีเงินทุนตาม

ความเปนจริงที่ใชในการเริ่มตนประกอบธุรกิจ

สําหรับแตละธุรกิจไมนอยกวา 100 ลานบาท อนึ่ง 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตาง

ดาว พ.ศ. 2542 ไมไดมีการกําหนดความหมาย  
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ของการคาปลีกและการคาสงไว ทั้งนี้ กรม

พัฒนาธุรกิจการคาไดใชแนวทางในการ

พิจารณาเบื้องตน คือ  

การคาปลีก ไดแก การขายสินคาใหแกลูกคาเพื่อ

ใชในการบริโภคโดยตรงของตนเอง ทั้งนี้ ไม

รวมถึงการขายใหแกผูผลิตเพื่อนําไปเปนวตัถุดิบ

ในการผลิตสินคาอื่น 

การคาสง ไดแก การขายสินคาใหแกผูซื้อที่นําไป

ขายหรือใหบริการตอแกลูกคา หรือนําไปเปน

วัตถุดิบในการผลิตสินคาอื่น 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

คานายหนาในการประสาน

จัดหาแหลงสินคาและลูกคา

ใหแกผูผลิตและผูซื้อ 

บริษัทประกอบธุรกิจนายหนาจัดหา

แหลงสินคาจากตางประเทศเพื่อนําไป

ขายใหกับลูกคาในตางประเทศ โดย

ไมมีการจําหนายสินคาในประเทศ

และบริษัทไดรับคานายหนาในการ

ประสานจัดหาแหลงสินคาและลูกคา

ใหแกผูผลิตและผูซื้อ ขอหารือวา การ

การประกอบธุรกิจดังกลาวเขาขายการ

ประกอบธุรกจินายหนาหรือตัวแทน 

หรือกิจการประเภทอื่นที่ตองขอรับ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตาง

ดาวหรือไม 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

ขอเรียนวา จากขอมูลเทาที่ปรากฏในขอหารือ  

การประกอบธุรกิจของบริษทั เขาขายธุรกิจบัญชี

สาม (11) การทํากิจการนายหนาหรือตัวแทน ตาม

บัญชีทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนตางดาว พ.ศ. 2542 ซึ่งบริษัทตองไดรับอนุญาต

จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาวกอนจึงจะประกอบธุรกิจได  
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

การขออนุญาตประกอบธุรกิจ

นายหนาหรือตัวแทนตามบัญชี

สาม (11) (ค)  

บริษัทมีสถานะเปนคนตางดาว มีทุน

จดทะเบียน 100 ลานบาท ชําระเต็ม

มูลคา มีความประสงคจะประกอบ

ธุรกิจเปนนายหนาหรือตัวแทนตาม

บัญชีสาม (11)  ขอหารือวา บริษัท 

สามารถประกอบธุรกิจนายหนาหรือ

ตัวแทนโดยไมตองขอใบอนุญาต 

เนื่องจากเขาขอยกเวนตามบัญชีสาม 

(11) (ค) หรือไม 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

ขอเรียนวา จากขอมูลเทาที่ปรากฏในขอหารือ  

หากการดําเนนิการของบริษทัเปนการประกอบ

ธุรกิจการเปนนายหนาหรือตัวแทนซื้อขาย จัดซื้อ

หรือจําหนายหรือจัดหาตลาดทั้งในประเทศและ

ตางประเทศเพื่อการจําหนาย ซึ่งสินคาที่ผลิตใน

ประเทศหรือนาํเขามาจากตางประเทศอันมี

ลักษณะเปนการประกอบธุรกิจระหวางประเทศ 

เปนธุรกิจบัญชีสาม (11) (ค) ตามบัญชีทาย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542 หากบริษัทมีทุนตามความเปนจริงที่ใช

ในการเริ่มตนประกอบธุรกจิตั้งแตหนึ่งรอยลาน

บาทขึ้นไปก็สามารถประกอบธุรกิจไดโดยไมตอง

ขออนุญาต 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

บริษัทจายเงินเดือนลวงหนา

โดยไมคิดคาตอบแทนหรือมี

เงินไดจากพนกังาน 

บริษัทมีนโยบายที่จะชวยเหลือ

พนักงานที่ประสบปญหาดานการเงิน 

โดยจะจายเงินเดือนลวงหนาใหกับ

พนักงานไมเกนิ 3 เดือน สําหรับ

พนักงานทีแ่จงความประสงคมายัง

บริษัท และจะหักคืนจากเงินเดือนของ

พนักงาน โดยบริษัทไมไดคิด

คาตอบแทนหรือมีเงินไดจากพนักงาน 

ขอหารือวาเขาขายที่จะตองขออนุญาต

ประกอบธุรกจิของคนตางดาวหรือไม 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

ขอเรียนวา จากขอมูลเทาที่ปรากฏในขอหารือ  

หากบริษัทจายเงินเดือนลวงหนาใหกับพนกังาน

ของบริษัท โดยไมไดคิดคาตอบแทนหรือมีเงินได 

ไมเขาขายธุรกจิตามบัญชีทายพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกจิของคนตางดาว พ.ศ. 2542 
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สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใหลูกคาโอนเงินสดเขาฝากใน

บัญชีธนาคารของผูขายเพื่อเปน

หลักประกนัในการชําระคา

สินคา 

บริษัทประกอบธุรกิจจําหนายสินคา 

โดยใหลูกคาโอนเงินสดเขาฝากใน

บัญชีธนาคารเพื่อเปนหลักประกันใน

การชําระเงินคาสินคาตามจํานวนเงิน

ที่ตกลงในสัญญา หากลูกคาชําระ

ราคาคาสินคาตามกําหนดเวลา บริษัท

จะจายดอกเบีย้สูงกวาปกติใหทุก ๆ 6 

เดือน ถาผิดนดัชําระราคาสินคาจะดึง

เงินหลักประกนัมาชําระเปนคาสินคา  

ขอหารือวา การที่ลูกคาโอนเงินสดมา

ฝากไวในบัญชีของบริษัทและมีการ

จายดอกเบี้ยใหกับลูกคาดังกลาว เปน

การดําเนินการที่ตองขออนุญาตตาม

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 หรือไม  

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

ขอเรียนวา จากขอมูลเทาที่ปรากฏในขอหารือ  

การที่ลูกคาของบริษัทโอนเงินสดมาฝากไวใน

บัญชีธนาคารเพื่อเปนหลักประกันในการชําระเงิน

คาสินคาไมเขาขายเปนการประกอบธุรกจิตาม

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทวิจยัและปรับปรุงเมล็ด

พันธุแลวใหเกษตรกร

เพาะปลูกแลวรับซื้อคืน 

บริษัทวิจยัและพัฒนาปรับปรุงเมล็ด

พันธุใหไดพอพันธุและแมพนัธุ แลว

ใหเกษตรกร เพื่อทําการเพาะขยาย 

พันธุพืช โดยมีขอตกลงวาเกษตรกร

จะตองขายคนืใหแกบริษัทหรือขาย

เมล็ดพอพนัธุและแมพนัธุแก

เกษตรกร เพื่อทําการเพาะขยายพันธุ

พืช โดยมีขอตกลงวา บริษัทจะรับซื้อ

ผลผลิตที่ไดจากเมล็ดพันธุทีบ่ริษัท

ขายใหแกเกษตรกร ซึ่งเมล็ดพันธุที่

บริษัทรับซื้อคืนจะจําหนายใหแก

บริษัทผูคาเมล็ดพันธุตอไป จงึขอ

หารือวาเปนการทํานา ทําไร หรือ    

ทําสวน ภายใตบัญชีหนึ่ง (2) แหง

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 หรือไม   

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ขอเรียนวา  จากขอมูล

เทาที่ปรากฏในขอหารือ 

   1. หากบริษทันําเมล็ดพันธุไปใหหรือขายแก

เกษตรกรเพื่อทําการเพาะปลูกโดยเกษตรกรจะ

ขายคืนผลผลิตนั้นใหแกบริษัท เขาขายเปนการทํา

ธุรกิจตามบัญชีหนึ่ง (2) การทํานา ทําไรหรือ     

ทําสวน ทายพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ซึ่งไมอนุญาตให      

คนตางดาวประกอบธุรกิจดวยเหตุผลพิเศษ 

   2. หากบริษทัทํากิจการเพาะขยายหรือปรับปรุง

เมล็ดพันธุเพื่อจําหนายเปนพอพันธุแมพันธุ

สําหรับนําไปเพาะปลูกตอนัน้ เขาขายเปนการทํา

ธุรกิจตามบัญชีสาม (20) การทํากิจการเพาะขยาย

หรือปรับปรุงพันธุพืช ซึ่งคนตางดาวจะประกอบ

ธุรกิจไดตอเมือ่ไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรม

พัฒนาธุรกิจการคา โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการประกอบธรุกิจของคนตางดาว 

 

 

 

สานกบรหารการประกอบธรกจของคนตางดาว ํ ั ิ ุ ิ  
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตสินคาอื่นนอกเหนือจากที่

ไดรับการสงเสริมการลงทุน 

บริษัทจะประกอบธุรกิจผลิตสินคาอื่น

นอกเหนือจากการผลิตที่ไดรับการ

สงเสริมการลงทุน และคาสง

เครื่องจักรทางการเกษตรโดยไมตอง

ขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว จึงขอหารือวา จะตอง

เพิ่มทุนจดทะเบียนเทาไร จึงจะ

ประกอบธุรกจิไดโดยไมขัดตอ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ขอเรียนวา จากขอมูล

เทาที่ปรากฏในขอหารือ  

   1. หากบริษทัประกอบธุรกิจผลิตซึ่งไมไดอยูใน

บัญชีทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนตางดาว พ.ศ. 2542 ตองมีเงินทุนตามความเปน

จริงที่ใชในการเริ่มตนประกอบธุรกิจไมนอยกวา 

2 ลานบาท   

   2. หากบริษทัประกอบธุรกิจคาสง โดยไมตอง

ขออนุญาต ตองมีเงินทุนตามความเปนจริงที่ใชใน

การเริ่มตนประกอบธุรกจิไมนอยกวา 100 ลานบาท 

 

 

สานกบรหารการประกอบธรกจของคนตางดาว ํ ั ิ ุ ิ  
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดทํางบการเงินของบริษัท 

ซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบ

ธุรกิจเปนสํานกังานผูแทน และ 

ไดรับอนุญาตใหประกอบ

ธุรกิจทั่วไป 

บริษัทไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ตามพระราชบญัญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ใน

ธุรกิจบัญชีสาม (21) การทําธุรกิจ

บริการเปนสํานักงานผูแทนฯ จํานวน 

1 ฉบับ และบญัชีสาม (10) การ

กอสรางงานโยธาฯ จํานวน 1 ฉบับ 

ขอหารือวาหากบริษัทฯ จดัทํางบ

การเงินของธุรกิจทั้งสองแยกจากกัน 

ถูกตองหรือไม 

สํานักบริหารการประกอบธรุกิจของคนตางดาว 

ขอเรียนวา  จากขอมูลเทาที่ปรากฏในขอหารือ  

ตามพระราชบญัญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 

11 กําหนดใหนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย

ตางประเทศทีป่ระกอบธุรกจิในประเทศไทยเปน 

ผูมีหนาที่จัดทาํบัญชีและมีหนาที่จัดสงงบการเงิน  

โดยถือเปนหนึ่งหนวยธุรกจิไมวานิติบุคคลที่

ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศนั้นจะไดรับ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลายใบรวมทั้งที่ไดรับ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเปนสํานักงานผูแทน

และสํานักงานสาขาดวย ดังนั้น งบการเงินที่จัดสง

จึงใหทําฉบับเดียวและแสดงฐานะการเงินของนิติ

บุคคลตางประเทศนั้นในภาพรวม แตทั้งนีเ้พื่อให

เกิดความชดัเจนในกรณีที่ไดรับใบอนุญาต

ประกอบธุรกจิเปนสํานักงานผูแทนและสํานักงาน

สาขาดวย อาจแยกรายไดและคาใชจายตาม

ประเภทธุรกิจเพื่อเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินก็ได 

 

 

 

สานกบรหารการประกอบธรกจของคนตางดาว ํ ั ิ ุ ิ  
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนตางดาวเขาถือครองที่อยู

อาศัยและทําธุรกิจ Time 

Sharing 

บริษัท ไดรับอนุมัติจากการนคิม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จัดตั้ง

นิคมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ

บริการ ขอหารือวา กรณีคนตางดาว

ไดลงทุนซื้อบานพรอมที่ดินใน

โครงการเพื่อใชเปนที่พักอาศัยโดยไม

ประสงคจะประกอบธุรกิจใด ๆ จะ

สามารถทําไดหรือไม และกรณีคน

ตางดาวที่เปนบุคคลธรรมดาทั่วไป 

ซื้อที่ดินในโครงการเพื่อประกอบ

ธุรกิจการใหบริการประเภท Time 

Sharing จะเขาขายควบคุมตามบัญชี

ทายพระราชบญัญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

หรือไม 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ขอเรียนวา ภายใต

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542  

   1.  คนตางดาวที่ซื้อบานพรอมที่ดินในโครงการ 

หากเพื่อใชเปนที่พักอาศยัโดยไมประสงคจะ

ประกอบธุรกจิใด ๆ จะสามารถทําไดโดยไมตอง

ขออนุญาตภายใตพระราชบัญญัติดังกลาว 

   2. คนตางดาวที่เปนบุคคลธรรมดาทั่วไป ซื้อ

ที่ดินในโครงการและประสงคจะประกอบธุรกิจ

การใหบริการประเภท Time Sharing ถือวาเปน

การประกอบธรุกิจบริการตามบัญชีสาม (21)ทาย

พระราชบัญญัติดังกลาว คนตางดาวตองไดรับ

อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาโดย

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาวกอนจงึจะประกอบธุรกิจ

ดังกลาวได 

 

 

สานกบรหารการประกอบธรกจของคนตางดาว ํ ั ิ ุ ิ  
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดตั้งบริษทัรวมกับคนตาง

ดาว 

บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีความ

ประสงคจะจัดตั้งบริษัทเพื่อดาํเนิน

ธุรกิจ อพารทเมนทใชเชา โดยจะถือ

หุน 51 % และคนตางดาวจํานวน 2 

คน ถือหุนรวมกัน 49 % ขอหารือวา

การจัดตั้งบริษทัเพื่อทําธุรกิจดังกลาว

ไดหรือไม และจะขดัตอ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 หรือไม 

สํานักบริหารการประกอบธรุกิจของคนตางดาว 

ขอเรียนวา  จากขอมูลเทาที่ปรากฏในขอหารือ 

การจัดตั้งบริษทัโดยมีหุนอันเปนทุนตั้งแตกึ่งหนึ่ง

ของบริษัท ถือโดยบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย

ไมเขาขายเปนคนตางดาวตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกจิของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

สานกบรหารการประกอบธรกจของคนตางดาว ํ ั ิ ุ ิ  
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การผลิตไฟฟาเพื่อขายใหแก

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

หรือการไฟฟานครหลวง หรือ

การไฟฟาสวนภูมิภาค 

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตไฟฟาเพื่อ

ขายใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย หรือการไฟฟานครหลวง 

หรือการไฟฟาสวนภูมิภาค ขอหารือวา 

บริษัทตองขออนุญาตตาม

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 หรือไม 

สํานักบริหารการประกอบธรุกิจของคนตางดาว 

ขอเรียนวา  จากขอมูลเทาที่ปรากฏในขอหารือ  

การประกอบกจิการผลิตกระแสไฟฟาเพื่อขาย

ใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือ

การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภมูิภาค 

มิใชกิจการตามบัญชีทายพระราชบัญญัติ      

การประกอบธรุกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

บริษัทจึงไมอยูในบังคับตองขออนุญาตประกอบ

ธุรกิจตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

 

 

 

สานกบรหารการประกอบธรกจของคนตางดาว ํ ั ิ ุ ิ  
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขออนุญาตประกอบธุรกิจ

ใหกูยืมเงินแกบริษัทที่จด

ทะเบียนเลิกบริษัทแลว 

บริษัทเปนนิตบิุคคลจดทะเบยีนตาม

ประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย 

หุนทั้งหมดถือโดยนิติบุคคลสัญชาติ

ฝรั่งเศส บริษัทใหกูยืมเงินแก บริษัท 

A จํากัด โดยไมไดขออนุญาต

ประกอบธุรกจิตามพระราชบัญญัติ

การประกอบธรุกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542 ตอมา บริษัทไดหยุด

ประกอบกิจการ แตยังไมจดทะเบียน

เลิกบริษัท เนื่องจากมีหนี้ที่คางชําระ

จากบริษัท A จํากัด ทั้งนี้ บริษัท A 

จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกบรษิัทแลว 

เมื่อวันที่ 29 กนัยายน 2549 ขอหารือ

วาบริษัทตองยืน่ขออนุญาตประกอบ

ธุรกิจใหกูยืมเงินแกบริษทั A จํากัด 

หรือไม 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ขอเรียนวา จากขอมูล

เทาที่ปรากฏในขอหารือ บริษัทไมสามารถขอ

อนุญาตประกอบธุรกิจ ใหกูยืมเงินแกบริษทั A 

จํากัด ได เนื่อจากบริษัท A จํากัด ไดจดทะเบียน

เลิกบริษัทแลว เมื่อวันที่ 29 กนัยายน 2549 

 

 

สานกบรหารการประกอบธรกจของคนตางดาว ํ ั ิ ุ ิ  
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉยั หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. บริษัทในต่างประเทศส่งคน

 เข้ามาปฏิบัติงานให้กับบริษัท

 ในไทย 

บริษัทในประเทศไทยร่วมทุนกับบริษัท

ต่างประเทศเพื่อผลิตอุปกรณ์สําหรับ

ธุรกิจยานยนต์ โดยบริษัทต่างประเทศ

จะส่งช่างเทคนิคผู้ชํานาญการเข้ามา

ปฏิบัติงานในประเทศไทย และบริษัท

จะชําระเงินจากการทํางานนั้นเป็นค่าสิทธิ 

(Royalty) ให้แก่บริษัทต่างประเทศที่

ส่งช่างเทคนิคผู้ชํานาญการเข้ามา ทั้งนี้ 

บริษัทต่างประเทศมิได้เข้ามาประกอบ

กิจการในประเทศไทย คงเพียงแต่ส่ง

ช่างเทคนิคผู้ชํานาญการเข้ามาทํางาน

ตามสัญญาเท่านั้น จึงขอหารือว่า กรณี

ที่บริษัทในต่างประเทศส่งคนเข้ามา

ปฏิบัติงานให้กับบริษัทในไทยจะถือว่า

บริษัทในต่างประเทศนั้นได้มาประกอบ

ธุรกิจในไทยด้วยหรือไม่ 

 

 

 

 

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่

ปรากฏในข้อหารือ หากบริษัทในต่างประเทศมีรายได้

จากการส่งคนเข้ามาทํางานในประเทศไทย เข้าข่าย

เป็นการประกอบธุรกิจบริการตามบัญชีสาม (21) 

ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ .ศ . 2542  ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวก่อน 

จึงจะประกอบธุรกิจได้ 

 



สรุปข้อหารอื ประจําเดอืน มกราคม 2554                                    2 

สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 
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2. ธุรกิจค้าปลีก, ค้าส่ง, การทํา

 ธุรกรรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 และธุรกรรมที่จัดเป็นสวัสดิการ

 พนักงาน 

บริษัทแจ้งว่า จากการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคล

ต่าง ด้าว  ทํา ให้ เกิด ธุรกรรมต่ างๆ 

ตามมา จึงขอหารือในประเด็น ดังนี้ 

 1.  จากการที่บริษัทประกอบกิจการ

ผลิตเพื่อจําหน่ายแบบค้าส่งให้กับดีลเล่อร์ 

และมีการสั่งนําเข้ารถจักรยานยนต์ 

BIG BIKE เพื่อจําหน่ายแบบค้าปลีก 

รวมทั้งการจําหน่ายรถจักรยานยนต์ 

มือสองแบบค้าปลีก บริษัทสามารถทํา

การค้าปลีกและค้าส่งได้ โดยได้รับการ

ยกเว้นเพราะมีทุนจดทะเบียนชําระเต็ม

สําหรับการค้าปลีก 100 ล้านบาท 

และการค้าส่ง 100 ล้านบาท  

 2.  ธุ รกรรมที่ ต้ อ งดํ า เนิ นการ

ร่วมกันกับบริษัทในกลุ่ม บริษัทลูก 

หรือบริษัทในเครือ คือ   

   1) การตรวจสอบภายในของ

บริษัทในกลุ่มเดียวกัน   

   2) การ ให้ คํ าปรึ กษาและ

ดําเนินการด้านกฎหมาย บัญชี และการเงิน 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขอ

เรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือ บริษัท

สามารถดําเนินกิจการต่างๆ ภายใต้พระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

 1. หากบริษัทประสงค์จะทําการค้าปลีกและ 

ค้าส่งโดยไม่ต้องขออนุญาตจะต้องมีทุนตามความ

เป็นจริงที่ใช้ในการเริ่มต้นทําธุรกิจสําหรับแต่ละ

ธุรกิจไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท  โดยทุน 100 ล้านบาท 

สําหรับการค้าปลีกสามารถมีร้านค้าได้ 5 ร้านค้า 

และทุน 100 ล้านบาทสําหรับการค้าส่งสามารถมี

ร้านค้าได้ 1 ร้านค้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงทุนขั้นต่ําตามที่

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นได้กําหนดไว้แล้ว 

 2.  การประกอบกิจการตามที่หารือในข้อ 2 

และข้อ  3 ดังกล่าวข้างต้น  ยกเว้นการใช้รถ

สวัสดิการพนักงานร่วมกันนั้น หากบริษัทได้ทําเป็น

การค้าจะเข้าข่ายเป็นการทําธุรกิจตามบัญชีสาม (6) 

การทํากิจการบริการทางบัญชี  บัญชีสาม (7) การทํา

กิจการบริการทางกฎหมายและบัญชีสาม (21) 

การทําธุรกิจบริการ ซึ่งคนต่างด้าวจะทําธุรกิจได้

ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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    3) การให้บริการเครือข่าย

ด้านคอมพิวเตอร์ในกลุ่มเดียวกัน โดย

ธุรกรรมดังกล่าวไม่มีการคิดค่าใช้จ่าย

แต่อย่างใด  

 3.   ธุรกรรมที่จัดให้เป็นสวัสดิการ

พนักงานเพื่อจุดประสงค์ในการอํานวย

ความสะดวกแก่พนักงานของบริษัท 

บริษัทในกลุ่มหรือบริษัทในเครือ และ

ไม่เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายใดๆ คือ  

   1) การใช้โรงอาหารร่วมกัน 

   2) การใช้ห้องพยาบาลเพื่อมี

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเป็นการ

ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

   3) การใช้รถสวัสดิการพนักงาน

ร่วมกัน แต่มีการแบ่งจ่ายตามความ

เป็นจริงเป็นรายหัว โดยไม่มีรายได้  

   4) การมีตู้เอทีเอ็มของธนาคาร

เพื่ออํานวยความสะดวกแก่พนักงาน 

   5) การขายสินค้า OTOP หรือ 

SME ตามคําร้องขอของ อบต.   

 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว และการใช้รถสวัสดิการ

พนักงานร่วมกันโดยมีการคิดค่าใช้จ่ายตามความ

เป็นจริงนั้น เข้าข่ายเป็นการทําธุรกิจตามบัญชีสอง

หมวด 1 (2) การขนส่งทางบก ทางน้ํา หรือทางอากาศ

ในประเทศซึ่งคนต่างด้าวจะทําธุรกิจได้ต้องได้รับ

อนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดย

การอนุมัติของคณะรัฐมนตรี 
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    6) การให้ บุคคลภายนอก 

(ร้านค้า) เข้ามาใช้พื้นที่เพื่อประกอบอาหาร

ขายให้กับพนักงานเพื่อเป็นสวัสดิการ  

   7) การให้พนักงานกู้ยืมเงิน

ฉุกเฉินกรณีพนักงานประสบปัญหา

เดือนร้อนหรือประสบภัยพิบัติภายใน

ระยะเวลาและวงเงินจํากัดโดยไม่คิด

ดอกเบี้ย 

  บริษัทจึงหารือในประเด็นต่างๆ 

ดังกล่าวข้างต้นว่าสามารถทาํได้หรือไม่ 
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3. ธุรกิจแปรรูปไม้ยางพารา

 และอบแห้งเพื่อจําหน่ายใน

 ประเทศและส่งออกต่างประเทศ 

บริษัทมีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าว

จะขยายกิจการเพื่อลงทุนในธุรกิจ แปรรูป

ไม้ยางพาราและอบแห้งเพื่อจําหน่าย

ในประเทศ และส่งออกไปจําหน่าย

ต่างประเทศ โดยมีโครงการจะเพิ่มทุน

จดทะเบียนอีกหนึ่งร้อยล้านบาท ชําระ

ค่าหุ้นเต็มมูลค่า ขอหารือว่าธุรกิจ

ดังกล่าวอยู่ในบังคับจะต้องขออนุญาต

ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 

หรือไม่ และเข้าข่ายเป็นธุรกิจตามบัญชีใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขอ

เรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือ  การ

แปรรูปไม้ดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นการทําธุรกิจ

ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 บัญชีสอง หมวด 3 (5) 

การแปรรูปไม้เพื่อทําเครื่องเรือนและเครื่องใช้สอย 

ซึ่งคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจได้ต้องได้รับอนุญาต

จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยการอนุมัติ

ของคณะรัฐมนตรี 
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4. ธุรกิจขายกระจกนิรภัยที่

 บริษัทไม่ได้ผลิตเอง ให้แก่

 บริษัทที่รับประกอบกระจก 

 ซึ่งเมื่อประกอบเสร็จแล้วจะ

 ขายคืนกลับมาให้แก่บริษัท

 และบริษัทจะขายต่อให้แก่

 ผู้ผลิตรถยนต์ 

บริษัทขอหารือเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

ดังนี้ 

 1.  ขายกระจกนิรภัย พร้อมอุปกรณ์

ต่างๆ ที่บริษัทไม่ได้ผลิตเอง 

 2. ขายกระจกนิรภัย พร้อมอุปกรณ์

ต่างๆ ที่บริษัทไม่ได้ผลิตเอง ให้แก่

บริษัทที่รับประกอบกระจกเข้ากับแท่น

ติดกระจกและอุปกรณ์ต่างๆ  ซึ่งเมื่อ

ประกอบเสร็จแล้วจะขายคืนกลับมา

ให้แก่บริษัทและบริษัทจะขายต่อให้แก่

ผู้ผลิตรถยนต์  

 บริษัทจึงขอหารือว่าการประกอบธุรกิจ

ในลักษณะข้างต้นเป็นการค้าส่งตาม

บัญชีสาม (15) ท้ายพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 

2542 ซึ่งบริษัทสามารถประกอบธุรกิจ

ค้าส่งได้หากบริษัทมีทุนขั้นต่ําของแต่

ละร้านค้าไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท 

ใช่หรือไม่ 

 

 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขอ

เรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือ หาก

บริษัทขายกระจกนิรภัยและอุปกรณ์ต่างๆ ที่บริษัท

ไม่ได้ผลิตเอง จะเข้าข่ายเป็นการค้าปลีกตาม 

บัญชีสาม (14) หรือการค้าส่งตามบัญชีสาม (15) 

ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรม

พัฒนาธุ รกิ จการค้ า  โดยความเห็ นชอบของ

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ก่อน จึงจะประกอบธุรกิจได้  ทั้งนี้ หากบริษัทจะ

ประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่งโดยไม่ต้องขอ

อนุญาต จะต้องมีเงินทุนตามความเป็นจริงที่ใช้ใน

การเริ่มต้นประกอบธุรกิจสําหรับแต่ละธุรกิจไม่

น้อยกว่า 100 ล้านบาท  

  อนึ่ง  พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ .ศ . 2542  ไม่ได้มีการกําหนด

ความหมายของการค้าปลีกและการค้าส่งไว้  ทั้งนี้ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ใช้แนวทางในการพิจารณา

เบื้องต้น คือ 
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    การค้าปลีก ได้แก่ การขายสินค้าให้แก่ลูกค้าเพื่อ

ใช้ในการบริโภคโดยตรงของตนเอง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการขาย

ให้แก่ผู้ผลิตเพื่อนําไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอื่น

  การค้าส่ง ได้แก่ การขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อที่นําไป

ขายหรือให้บริการต่อแก่ลูกค้า หรือนําไปเป็นวัตถุดิบ

ในการผลิตสินค้าอื่น 
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1. รับขนส่งสินค้าในและนอก

 ราชอาณาจักร 

บริษัทมีคนต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นข้างมาก 

ประสงค์จะใหบ้ริการ ดังนี้ 

1. รับขนส่งสนิค้าจากท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิไปสง่ที่ปลายทางนอก

ราชอาณาจักรหรือนําสินค้าจากนอก

ราชอาณาจักรมาส่งยังท่าอากาศยาน

สุวรรณภูม ิ

2. รับขนส่งสนิค้าจากสํานักงานของ

บริษัทในราชอาณาจักรไปส่งที่

ปลายทางนอกราชอาณาจักรหรือนําส่ง

สินค้าจากนอกราชอาณาจักรมาส่งที่

สํานักงานของบริษัทในราชอาณาจักร 

3. รับขนส่งสนิค้าจากสถานที่ที่ลูกค้า

ระบุแล้วนําส่งปลายทางนอก

ราชอาณาจักรหรือรับสินค้าจากนอก

ราชอาณาจักรมาส่งยังสถานที่ที่ลูกค้า

ระบุ  ขอหารือว่าการให้บริการ

ดังกล่าว สามารถทําได้หรือไม่ 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขอ

เรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือ ภายใต้

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 การขนส่งสินค้าตามที่หารือในข้อ 1 

นั้นไม่เข้าข่ายเป็นการทําธุรกิจภายใต้

พระราชบัญญัติดังกล่าว ส่วนการขนส่งตามข้อ 2 

และข้อ 3 นั้น เข้าข่ายเป็นการทําธุรกิจขนสง่

ภายในประเทศตามบัญชีสอง หมวด 1(2) การ

ขนส่งทางบก ทางน้ํา หรือทางอากาศในประเทศ 

รวมถึงกิจการการบินในประเทศ ซึ่งคนต่างด้าวจะ

ทําธุรกิจได้ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี 
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2. บริการให้คําปรึกษาด้าน

 บริหารและการบัญชี โดย

 จะเรียกผลตอบแทนใน

 การให้คําปรึกษา 

 บริษัทมีสถานะเป็นนิติบุคคลต่าง

ด้าวมีทุนจดทะเบียน 350 ลา้นบาท 

ชําระเต็มมูลค่าแล้ว ปัจจุบันบริษัท

ประกอบธุรกิจตัด รับจ้างตัด และแปรรูป

เหล็กม้วน (COIL CENTER) โดยได้รับ

การส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทประสงคจ์ะประกอบธุรกิจ

เพิ่มเติม ดังนี้  

 1. ซื้อเหล็กแผน่ เหล็กม้วนจาก

บริษัทและโรงงานต่างๆในประเทศไทย

แล้วจําหน่ายต่อให้กับลูกค้าในประเทศไทย  

 2. บริการให้คาํปรึกษาด้านบริหาร

และการบัญชี โดยจะเรียกผลตอบแทน

ในการให้คําปรกึษา  

 จึงขอหารอืว่าธุรกิจดังกล่าวข้างต้น

เข้าข่ายเป็นการทําธุรกิจตามบัญชีใดใน

ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่ 

และหากต้องขออนุญาตจะต้องใช้ 

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่าง

ด้าว ขอเรียนว่า ธุรกิจตามที่หารือดังกล่าว เข้าข่าย

เป็นการทําธุรกิจตามบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่ง

คนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจได้ เมื่อได้รับอนุญาต

จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าวแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. หากบริษัทซื้อเหล็กแผ่นและเหล็กม้วนจาก

บริษัทและโรงงานในประเทศไทยแล้วจําหนา่ยต่อ

ให้กับลูกค้าในประเทศไทย จะเข้าข่ายเป็นการค้า

ปลีกตามบัญชีสาม (14) หรอืการค้าส่งตามบัญชี

สาม (15) แลว้แต่กรณี ทั้งนีห้ากบริษัทจะประกอบ

ธุรกิจการค้าปลีก หรือการคา้ส่งโดยไม่ต้องขอ

อนุญาตจะต้องมีเงินทุนตามความเป็นจริงที่ใช้ใน

การเริ่มต้นประกอบธุรกิจสําหรับแต่ละธุรกิจไม่

น้อยกว่า 100 ล้านบาท  

 อนึ่ง พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน

ต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่ได้มกีารกาํหนด 
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 เอกสารใดบ้าง รวมทั้งต้องใช้

ระยะเวลาในการดําเนินการนานเท่าใด 

ความหมายของการค้าปลีกและการค้าส่งไว้ ทั้งนี้ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ใช้แนวทางในการ

พิจารณาเบื้องต้น คือ 

 การค้าปลีก ได้แก่ การขายสนิค้าให้แก่ลูกคา้

เพื่อใช้ในการบริโภคโดยตรงของตนเอง ทั้งนี้ ไม่

รวมถึงการขายให้แก่ผู้ผลิตเพือ่นําไปเป็นวัตถุดิบใน

การผลิตสินค้าอื่น 

 การค้าส่ง ได้แก่ การขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อที่

นําไปขายหรือให้บริการต่อแก่ลูกค้า หรือนาํไปเป็น

วัตถุดิบในการผลิตสินค้าอื่น 

 2. การให้คําปรึกษาด้านการบริหารงานและ

ด้านบัญชี เข้าข่ายเป็นการทําธุรกิจบริการตาม

บัญชีสาม (21) และการทํากิจการบริการทางบัญชี

ตามบัญชีสาม (6) 

 3. หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการขออนุญาต

เพื่อประกอบธุรกิจตามที่หารอืนั้น บริษัทสามารถดู

รายละเอียดได้จาก website : www.dbd.go.th. 

 

 



สรุปข้อหารอื ประจําเดอืน มีนาคม 2554                                   1 

สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉยั หมายเหต ุ

พระราชบญัญตักิารประกอบ

ธุรกิจของคนตา่งด้าว พ.ศ. 

2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ธุรกิจร้านค้าปลีก (Shop 

หรือ Boutique) ตาม

ห้างสรรพสินค้า และการขาย

ปลีกในลักษณะเคาน์เตอร์ขาย

สินค้าแบบ Kiosk ตาม

ห้างสรรพสินค้า 

บริษัทมีเงินทุนจดทะเบียนชําระเต็ม  

400 ล้านบาท มีความประสงค์

ประกอบธุรกิจร้านค้าปลีก (Shop หรือ 

Boutique) ตามห้างสรรพสินค้า และ

การขายปลีกในลักษณะเคาน์เตอร์ขาย

สินค้าแบบ Kiosk ตามห้างสรรพสินค้า 

จึงขอหารือว่าการประกอบธุรกิจใน

ลักษณะข้างต้นเป็นการค้าปลีกตาม

บัญชีสาม (14) ท้ายพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 

2542 ซึ่งจะต้องมีทุนขั้นต่ําของแต่ละ

ร้านค้าไม่น้อยกว่ายี่สิบล้านบาทใช่

หรือไม่  

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขอ

เรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือ หาก

บริษัทจะประกอบธุรกิจค้าปลีกโดยไม่ต้องขอ

อนุญาต จะต้องมีทุนตามความเป็นจริงในการ

เริ่มต้นประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท 

โดยทุน 100 ล้านบาท สําหรับธุรกิจค้าปลีกนั้นมี

ได้ 5 ร้านค้า 
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2. นําเข้าถั่วเขียวเพื่อจําหน่าย

ให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย 

บริษัทมีผูถ้ือหุ้นทั้งหมดเป็นคนต่างด้าว 

ประสงค์จะนําเข้าถั่วเขียวที่ไม่ได้แปร

รูป บริษัทจึงขอหารือว่าการประกอบ

ธุรกิจนําเข้าถั่วเขียว ต้องห้ามตาม

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรอืไม่ 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขอ

เรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือ หาก

บริษัทนําเข้าถั่วเขียวเพื่อจําหน่ายให้แก่ลูกคา้ใน

ประเทศไทย จะเข้าข่ายเป็นการค้าปลีกตามบัญชี

สาม (14) หรอืการคา้ส่งตามบัญชีสาม (15) ท้าย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 ซึง่ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ก่อนจึงจะประกอบธุรกิจได้ 
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3.  การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทใน

เครือทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

บริษัทได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจให้

กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือตาม

ใบอนุญาตเลขที่ xxxxxxxx ซึ่ง

ปัจจุบันบริษัทให้กู้ยืมเงินแกบ่ริษัทใน

เครือในประเทศไทยเพียงหนึ่งราย และ

บริษัทจะมีการก่อตั้งบริษัทในเครือแห่ง

ใหม่ที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยจะ

ให้บริการกู้ยืมเงินตามเงื่อนไขที่ได้รับ

อนุญาตให้แก่บริษัทดังกล่าว ขอหารือ

ว่าการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศเป็นการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามที่

ได้รับอนุญาตหรอืไม่ 

สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว    

ขอเรียนว่าจากข้อมูลเท่าทีป่รากฏในข้อหารอื     

การประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือตาม

ใบอนุญาตเลขที่ xxxxxxxx รวมถึงการให้กู้ยืมเงิน

แก่บริษัทในเครือในต่างประเทศด้วย ทั้งนี้ การให้

กู้ยืมเงินในต่างประเทศให้เปน็ไปตามเงื่อนไขที่

ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด 
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4.  ความสัมพันธ์ของบริษัท

เปลี่ยนแปลงจากการเป็นบริษัท

ในกลุ่มเป็นบรษิัทในเครือ 

บริษัท A ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในกลุ่ม ตาม

ใบอนุญาตเลขที่ xxxx ต่อมา บริษัท B 

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษทั ได้โอน

หุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด ใหแ้ก่ บรษิัท C 

โดยบริษัท B และ บริษัท C มีบริษัท D 

ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 และบริษัท C 

ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท A 

จากเดิมร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 

58.77 จึงขอหารือว่าบริษัทจะยังคง

สามารถประกอบธุรกิจบริการภายใต้

ใบอนุญาตดังกล่าวได้หรือไม่ 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขอ

เรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฎในข้อหารือ หาก

บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการแก่

บริษัทในกลุ่ม ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่นิติ

บุคคลหนึ่งถือหุ้นในอีกนิติบุคคลหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ

ยี่สิบห้าแต่ไม่เกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่

ออกจําหน่าย ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงผูถ้ือหุ้น 

โดยผู้ถือหุ้นรายใหม่ก็มคีวามสัมพันธ์เป็นบริษัทใน

กลุ่ม/เครือเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายเดิมและมีการ

เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทจากร้อยละ 50 

เป็นร้อยละ 58.77 จะส่งผลให้ความสมัพันธ์ของ

บริษัทเปลี่ยนแปลงจากการเป็นบริษัทในกลุม่เป็น

บริษัทในเครือ และถือว่าบริษัทยังคงสามารถ

ประกอบธุรกิจตามใบอนุญาตเลขที่ xxxx ต่อไปได้ 
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5.  การพิจารณาว่ากิจการใด

ถือว่าทําเป็นการค้า 

ตามที่สํานักบริหารการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าวได้ตอบข้อหารือเมื่อ

เดือนมกราคม 2554 บริษัทขอหรือ

เพิ่มเติมว่า กิจการที่บริษัทดําเนินการ

เป็นการค้าหรือไม่ เนื่องจากไม่มี

วัตถุประสงค์ในการแสวงหากําไร และ

คําว่า “ทางการค้า” หมายความว่า

ต้องเป็นการแสวงหากําไรจากธุรกรรม

ที่ทําใช่หรือไม่ หรือหมายถึงธุรกรรมใด 

ๆ ก็ได้ที่มรีายได้หรือไม่มีรายได้ก็ตาม

ต่างถือเป็นการค้าทั้งสิ้น 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขอ

เรียนว่า ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่ได้มีการกําหนด

นิยามของคําว่า “ทางการค้า” ไว้แต่ประการใด 

และการพิจารณาว่ากิจการใดถือว่าได้ทําเป็น

การค้าหรือไม่นั้นต้องพิจารณาในภาพรวมของการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทด้วย โดยในประด็นของการ

แสวงหากําไร หรือการมีรายได้จากการดําเนิน

กิจการหรือไมน่ั้น เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในการ

พิจารณาเท่านั้น 
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6. บริษัทต่างด้าวส่งผู้แทนเข้า

มาติดต่อและทําสัญญากับ

คู่สัญญาในประเทศไทยและ

ดําเนินการจัดแข่งขันกอล์ฟใน

ประเทศไทย 

บริษัทได้ทําสญัญากับบริษัท A ซึ่งเป็น

บริษัทจดทะเบียนในเกาะคุก เพื่อเป็น

สปอนเซอร์สนบัสนุนการแข่งขันกอล์ฟ

ในประเทศไทย โดยบริษัทในเกาะคุก

ส่งผู้แทนเข้ามาติดต่อและทําสัญญากับ

บริษัทโดยบริษัทจะต้องจ่ายค่า

สปอนเซอร์ใหแ้ก่บริษัทในเกาะคุกตาม

สัญญาที่ตกลงไว้และบริษัทในเกาะคุก

จะดําเนินการจัดแข่งขันกอลฟ์ใน

ประเทศไทย จงึขอหารือว่า บริษัทใน

เกาะคุกเป็นคนต่างด้าวตาม

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรอืไม่ และ

ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจหรือไม่ 

และหากไม่ได้ขออนุญาตจะมีความผิด

หรือไม่ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเรียนว่า จากข้อมูล

เท่าที่ปรากฏในข้อหารือ  

1. หาก บริษัท A เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในเกาะ

คุกจะมีสถานะเป็นคนต่างด้าว ตามมาตรา 4 

(2) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

2. หากบรษิัทในเกาะคุกได้ส่งผู้แทนเข้ามาติดต่อและ

ทําสญัญากับคูส่ัญญาในประเทศไทยและ

ดําเนินการจดัแข่งขันกอล์ฟในประเทศไทยด้วย โดย

คู่สญัญาจะต้องจ่ายค่าสปอนเซอร์ให้ตามสัญญาที่

ตกลงกนัไว้จะเข้าข่ายเป็นการทําธุรกิจบรกิารตาม

บัญชีสาม (21) แห่งพระราชบญัญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งคนต่างด้าว

จะประกอบธุรกจิดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจาก

อธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่าง

ด้าวตามมาตรา 8 และหากนิติบุคคลต่างด้าว

ประกอบธุรกิจดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมี

ความผิดตามมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
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การนําช่างเทคนิคจาก
ต่างประเทศเข้ามาปฏิบัติงาน
ให้กับบริษัท 

บริษัทแจ้งว่า ตามที่ได้เคยหารือ    
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการนํา
ช่างเทคนิคจากต่างประเทศเข้ามา
ปฏิบัติงานให้กับบริษัท และได้รับแจ้ง
ว่าหากบริษัทในต่างประเทศมีรายได้
จากการส่งคนเข้ามาทํางานในประเทศ
ไทย เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจ
บริการตามบัญชีสาม (21) ท้าย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ.2542 ซึ่งต้องได้รับ
อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวก่อนจึงจะประกอบธุรกิจได้ 
ต่อมาบริษัทได้ส่งที่ปรึกษามาขอหารือ
ในประเด็นดังกล่าวข้างต้นกับสํานัก
บริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
และได้รับการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ว่า หาก
ช่างผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนต่างด้าวเข้ามา
ทํางานในนามของบริษัทไทยหรือ
บริษัทต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตจาก 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเรียนว่า หากบริษัทใน
ต่างประเทศมีรายได้จากการส่งคนเข้ามาทํางานใน
ประเทศไทย จะเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจบริการ
ตามบัญชีสาม (21) ท้ายพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งต้อง
ไดร้ับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าวก่อนจึงจะประกอบธุรกิจได้ 
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  ทางการไทยให้ประกอบธุรกิจได้ 
บริษัทในต่างประเทศที่ส่งคนมาให้ก็ไม่
เข้าข่ายที่ต้องได้รับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว จึงขอให้กรม
ยืนยันว่า หากบริษัทแม่หรือบริษัทใน
เครือเดียวกันหรือบริษัทที่มีเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทซึ่งอยู่ใน
ต่างประเทศได้จัดหาหรือส่งช่าง
ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้ทํางานในประเทศ
ไทยในนามของบริษัท บริษัทใน
ต่างประเทศก็ไม่ต้องขออนุญาต 
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การให้บริการทางด้านวิศวกรรม
ในการติดตั้ง ตรวจสอบ ดูแล
บํารุงรักษาและ/หรือซ่อมแซม
ผลิตภัณฑ์ระบบและอุปกรณ์ที่
บริษัทแม่ผลิตและจําหน่ายตาม
สัญญาที่ได้ทําไว้กับหน่วยงาน
ราชการ ไทยหรื อบริ ษั ท ใน
ประเทศไทย 

บริษัท A มีสถานะเป็นนิติบุคคลจด
ทะเบียนจัดตั้งในประเทศสวีเดนได้     
ทําสัญญากับหน่วยงานราชการไทยให้
เป็นผู้จําหน่าย ติดตั้ง ดูแล บํารุงรักษา
และซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ ระบบและ
อุปกรณ์ทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และ
การสื่อสารให้แก่หน่วยงานราชการไทย 
มีความประสงค์จะจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทลูกในประเทศไทยที่มีบริษัท A
ถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์ โดยบริษัทลูก
ในประเทศไทยจะให้บริการทางด้าน
วิศวกรรมในการติดตั้ง ตรวจสอบ ดูแล
บํ า รุ ง รั ก ษ า แ ล ะ / ห รื อ ซ่ อ ม แ ซ ม
ผลิตภัณฑ์ระบบและอุปกรณ์ที่บริษัท 
A ได้ผลิตและจําหน่ายตามสัญญาที่ได้
ทําไว้ กับหน่วยงานราชการไทยหรือ
บริษัทในประเทศไทย จึงขอหารือว่า 
การให้บริการดังกล่าวของบริษัทลูกใน
ประเทศไทย รวมทั้งการรับประกัน
ความชํารุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวภายหลังการติดตั้งแล้วนั้น  

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอ
เรียนว่า   
1. บริษัทลูกในประเทศไทย ไม่สามารถขอหนังสือ

รับรองประกอบธุรกิจตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 ได้ เนื่องจากไม่ได้เป็นคนต่างด้าวที่
อยู่ภายใต้สนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือ
มีความผูกพันตามพันธกรณี และไม่ได้เป็นคนต่างด้าว
ที่ประกอบธุรกิจโดยได้รับอนุญาตจากรัฐบาลไทย
เป็นการเฉพาะกาล  

2. การให้บริการทางด้านวิศวกรรมในการติดตั้ง 
ตรวจสอบ ดูแลบํารุงรักษาและ/หรือซ่อมแซม
ผลิตภัณฑ์ระบบและอุปกรณ์ทางด้านอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ เข้าข่ายเป็นการทําธุรกิจตาม
บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บัญชีสอง หมวด 1 (1) 
(ค) การผลิต การจําหน่าย และการซ่อมบํารุง
อาวุ ธยุทโธปกรณ์ เรือ  อากาศยาน หรือ
ยานพาหนะทางการทหาร ซึ่งคนต่างด้าวจะ
ประกอบธุรกิจได้ต้องได้รับอนุญาตจาก 
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  บริษัทลูกในประเทศไทย สามารถขอ
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ ตาม
มาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2542 ได้หรือไม่ และจะถือว่าเป็น 
การทําธุรกิจเกี่ยวกับความปลอดภัย
หรือความมั่นคงของประเทศในส่วนที่
เกี่ยวกับการผลิต จําหน่าย และซ่อม
บํารุงอาวุธและยุทธภัณฑ์ตามบัญชีสอง 
หมวด 1 (1) หรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยการอนุมัติ
ของคณะรัฐมนตรี และต้องมีคนไทยหรือนิติบุคคล
ที่มิใช่คนต่างด้าวตามพระราชบัญญัตินี้ถือหุ้นอยู่
ไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของทุนของคนต่างด้าวที่
เป็นนิติบุคคลนั้น และต้องมีกรรมการที่เป็นคนไทย
ไม่น้อยกว่าสองในห้าของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด 
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พระราชบัญญัติการประกอบ

ธุ ร กิ จ ข อ งคนต่ า ง ด้ า ว  พ .ศ . 

2542 

 

การประกอบธุรกิจนายหน้าและ
ธุ ร กิ จ บ ริ ก า ร ที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ น
ประเทศไทยแต่บริษัทได้รับเงิน
โดย เ ข้ าบัญชี ของบริ ษั ท ใน
ประเทศไทย และธุรกิจซื้อขาย
สินค้าระหว่างประเทศ  

บริษัทเป็นนิติบุคคลต่างด้าวประสงค์
จะทําธุรกิจ ดังนี ้
1. รับงานบริการที่เกี่ยวกับเครื่องจักร 

เช่นงานติดตั้ง ซ่อมแซม บํารุงรักษา 
ใ ห้ แ ก่ บ ริ ษั ท ที่ อ ยู่ ใ น ป ร ะ เ ท ศ
เวียดนามและประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  โ ด ย ลู ก ค้ า ใ น
ต่างประเทศจะส่งเงินค่าบริการเข้า
มาชําระให้แก่บริษัทโดยเข้าบัญชี
ของบริษัทในประเทศไทย 

2. สั่ ง ซื้ อ เ ครื่ อ งจั ก รจ ากผู้ ข าย ใน
ประเทศญี่ปุ่ น  หรือในประเทศ
อินโดนีเซียและขายเครื่องจักรนั้น
ให้แก่ลูกค้าในประเทศเวียดนาม
หรือประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ประเทศ
ไทย โดยเครื่องจักรจะถูกส่งตรงจาก
ประเทศผู้ขายไปยังประเทศผู้ซื้อ และ
ลูกค้าในต่างประเทศจะส่งเงินค่า
สินค้าเข้ามาชําระให้แก่บริษัทโดย
เข้าบัญชีของบริษัทในประเทศไทย 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขอ
เรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือ การทํา
ธุรกิจตาม ข้อ 1 และข้อ 3 ดังกล่าวข้างต้น เข้าข่าย
เป็นการทําธุรกิจบริการตามบัญชีสาม (21) และ
การทํากิจการนายหน้าตามบัญชีสาม (11) แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 ซึ่งคนต่างด้าวต้องได้รับอนุญาตจาก
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าวก่อนจึงจะทําได้ ส่วนการทําธุรกิจตามข้อ 2 
ดังกล่าวข้างต้น เป็นการทําธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชี
ท้ายพระราชบัญญัติดั งกล่าว  คนต่างด้ าวจึ ง
ส า ม า ร ถ ทํ า ไ ด้ โ ด ย ไ ม่ ต้ อ ง ข ออนุ ญ าตต า ม
พระราชบัญญัติฉบับนี ้
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  3. ติดต่อประสานงานให้เกิดการซื้อ
ขายเครื่องจักรระหว่างผู้ขายที่อยู่ใน
ป ร ะ เ ท ศ ญี่ ปุ่ น ห รื อ ป ร ะ เ ท ศ
อินโดนีเซียและผู้ซื้อที่อยู่ในประเทศ
เวียดนามหรือประเทศอื่นที่ไม่ใช่
ประเทศไทย โดยบริษัทจะได้รับเงิน
ค่าคอมมิชชั่น (ค่านายหน้า) จาก
ผู้ขายในต่างประเทศซึ่งจะส่งเงินค่า
คอมมิชชั่นมาให้บริษัทโดยเข้าบัญชี
ของบริษัทในประเทศไทย 
 

จึ ง ขอหารื อ ในประ เด็ นต่ า ง  ๆ 
ดังกล่าวข้างต้นว่า เป็นธุร กิจ ที่อยู่
ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
หรือไม่  
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1.  ความหมายของเงื่อนไข 
“เงินกู้ทั้งสิ้นที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต
ต้องไม่เกินเจ็ดเท่าของเงินทุน” 

 บริษัทได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อ ให้เช่าแบบ 
ลีสซิ่ง และแฟ็กเตอริ่ง (Factoring) 
โดยบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข คือ 
เงินกู้ทั้งสิ้นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่
ได้รับอนุญาต ต้องไม่เกินเจ็ดเท่าของ
เงินทุน จึงขอสอบถามเกี่ยวกับ
ความหมายของเงื่อนไขดังกล่าว ดังนี ้
1. “เงินกู้ทั้งสิ้น” หมายถึง หนี้สิน
รวมทั้งสิ้นของบริษัท หรือหมายถึง
เฉพาะส่วนที่เป็นเงินกู้ยืมทั้งจาก
สถาบันการเงินและบุคคลอื่น 
นอกจากนี้ จะมีความหมายรวมถึง
ดอกเบี้ยค้างจ่าย เจ้าหนี้การค้า หนี้สิน
ตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ 
ด้วยหรือไม่ 
2. “เงินทุน” หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทั้งหมดของบริษัท หรือหมายถึงเฉพาะ
ทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยไม่คํานึง
ว่าทุนจดทะเบียนดังกล่าวจะมีการ
ชําระค่าหุ้นเป็นจํานวนเท่าใด 

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว 
ขอเรียนว่า   
1. “เงินกู้” หมายถึง เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือ 
นิติบุคคลอื่น รวมทั้งธนาคารพาณิชย์ สถาบนัการเงนิ
อื่นและภาระหนี้สินทั้งหมดของกิจการ ไม่ว่า
ธุรกรรมที่ก่อให้เกิดภาระหนี้สินนั้นจะกระทําใน
รูปแบบใดก็ตาม แต่ทั้งนี ้ไม่รวมถึงหนี้ทางการค้า
ตามปกติธุระของกิจการ 
2. “ทุน” หมายถึง ทุนจดทะเบียนของบริษัทจํากัด 
หรือทุนชําระแล้วของบริษัทมหาชนจํากัด หรือเงิน
ที่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือสมาชิกนํามาลงหุ้นในห้างหุ้นส่วน
หรือนิติบุคคลนั้น 
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2.  ศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ฯ 
เข้าข่ายเป็น “ร้านค้า” ตาม
บัญชีสาม (14) หรือ (15) 
หรือไม่  

 บริษัทมีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าว
ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้
สนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักร
ไทยและสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2509 
ประกอบธุรกิจผลิต นําเข้าและจําหน่าย
ซึ่งอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารเสรมิและ
ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ภายใต้ยี่ห้อ 
“........” ในรูปแบบของธุรกิจขายตรง 
โดยบริษัทได้มีการทําสัญญาตั้งตัวแทน
เพื่อขายสินค้า ตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร (ฉบับที่ 8) ภายใต้
สัญญาที่มีชื่อว่า “สัญญาศูนย์จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยูนิซิตี้” โดยบริษัทได้แต่งตั้ง
ผู้ดําเนินการศูนย์ฯ ซึ่งเป็นนิติบุคคล
แยกต่างหากจากบริษัท มีหน้าที่สั่งโอน
สินค้าและกระทําการเชน่คนกลางใน
การขายและจัดส่งสินค้าให้แก่ 
ผู้จําหน่วยอิสระอีกทอดหนึ่ง ขอหารือ
ว่า หากบริษัทมิได้อยูภ่ายใต้ 

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
ขอเรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือ หาก
บริษัทนําเข้าและจําหน่ายซึ่งอาหาร ผลิตภัณฑ์
อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เข้าข่าย
ประกอบธุรกิจค้าปลีกตามบัญชีสาม (14) หรือ 
ค้าส่งตามบัญชีสาม (15) ท้ายพระราชบัญญัติ 
การประกอบธุรกิจของ  คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวก่อน จึงจะประกอบธุรกิจได้และ
บริษัทจะต้องมีทุนขั้นต่ําตามที่กฎกระทรวงกําหนด 
แต่ละธุรกิจต้องไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท 
  ทั้งนี้ หากบริษัทจะประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือ 
ค้าส่ง โดยไม่ต้องขออนุญาต จะต้องมีเงินทุนตาม
ความเป็นจริงที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ
สําหรบัแต่ละธุรกิจไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท  
โดยทุน 100 ล้านบาทสําหรับการค้าปลีกสามารถ
มีร้านค้าได้ 5 ร้านค้า และทุน 100 ล้านบาท
สําหรับการค้าส่งสามารถมีร้านค้าได้ 1 ร้านค้า  
ไม่รวมถึงทุนขั้นต่ําตามที่พระราชบัญญัติการ 
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และ 
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 ความคุ้มครองของสนธิสัญญาไทย-
สหรัฐอเมริกาฯ อีกต่อไป  
ศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ฯ จะเข้าข่าย
เป็น “ร้านค้า” ตามบัญชีสาม (14) 
หรือ (15) หรือไม่ และหากเข้าข่าย
บัญชีสาม (14) หรือ (15) บริษัท
จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกเท่าไรจึง
ประกอบธุรกิจดังกล่าวได้โดยไม่ต้อง
ขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวตามมาตรา 17 แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมายอื่นได้กําหนดไว้แล้ว  
  อนึ่ง พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่ได้มีการกําหนด
ความหมายของการค้าปลีกและการค้าส่งไว้ กรม
พัฒนาธุรกิจการค้าได้ใช้แนวทางในการพิจารณา
เบื้องต้น คือ  
 การค้าปลีก ได้แก่ การขายสินค้าให้แก่ลูกค้า
เพื่อใช้ในการบริโภคโดยตรงของตนเอง ไม่รวมถึง
การขายให้แก่ผู้ผลิตเพื่อนําไปเป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตสินค้าอื่น 
 การค้าส่ง ได้แก่ การขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อที่
นําไปขายหรือให้บริการต่อแก่ลูกค้า หรือนําไปเป็น
วัตถุดิบในการผลิตสินค้าอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สรุปข้อหารือ ประจําเดือน มิถุนายน 2554                                   4 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

 ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

3.  ความเป็นไปได้ที่จะขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจเพิ่มเติม
จากที่ได้รับอนุญาต 

 บริษัทมีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าว 
ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจให้เช่า
ทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง ให้เช่า และให้เช่าซื้อ
รถยนต์ยี่ห้อ “.....”และยี่ห้ออื่นบางยี่ห้อ 
ประสงค์จะขออนุญาตประกอบธุรกิจ
เพิ่มเติมจากที่ได้รับอนุญาตคือ ให้เช่า 
ให้เช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภทและทุกยี่ห้อ 
และบริหารจัดการฟลีท (Fleet 
Management) จึงขอหารือความ
เป็นไปได้ที่จะขออนุญาตประกอบธุรกิจ
เพิ่มเติมจากที่ได้รับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 

 

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้พิจารณาจาก
ข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 
หากบริษัทจะประกอบธุรกิจให้เช่า ให้เช่าซื้อ
รถยนต์ทุกประเภทและทุกยี่ห้อ และธุรกิจบริหาร
จัดการฟลีท (Fleet Management) เข้าข่ายเป็น
การทําธุรกิจบริการตามบัญชีสาม (21) ท้าย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 ซึ่งคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจได้ต้อง
ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธรุกิจการค้า โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณาคําขอ
อนุญาตและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นรายกรณีไป 
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1. ธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ
ผลิต สร้างสรรค์ ออกแบบ ดูแล
บํารุงรักษา พัฒนาระบบซอฟต์แวร ์
และงานทางด้านอนิเมชั่นสามมิต ิ
ให้กับลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศ 

นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย  
มีความประสงค์จะเปลี่ยนโครงสร้าง   
ผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติญี่ปุ่นถือประมาณ
ร้อยละ 70-80 และทําธุรกิจเกี่ยวกับ
การให้บริการผลิต สร้างสรรค์ ออกแบบ 
ดูแลบํารุงรักษา พัฒนาระบบซอฟต์แวร ์
และงานทางด้านอนิเมชั่นสามมิติ ให้กับ
ลูกค้าที่อยู่ ในต่างประเทศด้วยวิธีการ        
2 กรณี คือ กรณีที่ลูกค้าติดต่อขอรับ
บริการไปยังบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น 
จากนั้นบริษัทแม่จะว่าจ้างบริษัทให้
ดําเนินการช่วงต่อ  หรือกรณีที่ลูกค้า
เข้ามาติดต่อขอรับบริการจากบริษัท
โดยตรง บริษัทเข้าใจว่าการให้บริการ
ดังกล่าวข้างต้นไม่ถือว่าเป็นการทํา
ธุรกิจบริการภายใต้พระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ.  2542 จึงขอหารือว่าบริ ษัท
เข้าใจถูกต้องหรือไม่ 
 
 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว   
ได้พิจารณาจากข้อมูลที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอ
เรียนว่า การให้บริการดังกล่าวข้างต้นทั้ง 2 กรณี
เข้าข่ายเป็นการทําธุรกิจบริการตามบัญชีสาม (21)       
ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว 
พ.ศ. 2542 ซึ่งคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจได้ต้อง
ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณาคําขอ
อนุญาตจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นรายกรณีไป 
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2. บริษัทได้ยื่นคําขอมีใบอนุญาต
ทํางานต่อกรมการจัดหางานใน
ฐานะของสํานักงานผู้แทน ตาม
หนังสือรับรองให้ประกอบธุรกิจ
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ 281 เลขที่ 1632 บัญชี ค. 
หมวด 3 (1) การประกอบธุรกิจ
บริการ ข่าวสาร และสํารวจ
ความต้องการของตลาดเกี่ยวกับ
ธุรกิจการก่อสร้างทุกชนิด แต่
ได้รับการปฏิเสธคําขอ เนื่องจาก
ในหนังสือรับรองมิได้มีข้อความใด
แสดงว่าบริษัทเป็นสํานักงานผู้แทน 

บริ ษั ท  (นิ ติ บุ คคลจดทะเบี ยนใน
ต่างประเทศ) ได้ประกอบธุ ร กิจ ใน
ประเทศไทยก่อนที่ประกาศคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ 281 จะใช้บังคับและได้รับ
หนังสือรับรองให้ประกอบธุรกิจตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 
เลขที่ 1632 บัญชี ค. หมวด 3 (1) 
การประกอบธุรกิจบริการข่าวสาร และ
สํารวจความต้องการของตลาดเกี่ยวกับ
ธุรกิจการก่อสร้างทุกชนิด โดยไม่มี
รายได้และสํานักงานใหญ่เป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการดังกล่าว 
และบริษัทได้แสดงตนต่อหน่วยงานทั้ง
ภาคราชการและเอกชนในฐานะ
สํานักงานผู้แทนมาโดยตลอดและที่ผ่านมา
บริ ษัทสามารถยื่นขอมีใบอนุญาต
ทํางานในฐานะของสํานักงานผู้แทนได้ 
จนกระทั่ง ปี 2546 กรมการจัดหางาน
ได้ปฏิเสธการยื่นขอใบอนุญาตทํางาน
ในฐานะข อ ง สํ า น ัก ง า น ผู ้แ ท น
เนื่องจากในหนังสือรับรองไม่มีคําว่า 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้
พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า 
1. ภายใต้หนังสือรับรองประกอบธุรกิจ เลขที่ 
1632 ธุรกิจตามบัญชี ค. หมวด 3 (1) การ
ประกอบธุรกิจบริการข่าวสารและสํารวจความ
ต้องการของตลาดเกี่ยวกับการก่อสร้างทุกชนิดที่
บริษัทได้รับนั้น เป็นการออกหนังสือรับรองเพื่อ
รองรับสิทธิของบริษัทให้สามารถประกอบธุรกิจ
ต่อไปได้ ตาม ข้อ 30 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 281 และได้ออกหนังสือรับรองให้ก่อนที่
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอตั้ง
สํานักงานผู้แทนของนิติบุคคลต่างประเทศในธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2529 จะมีผลใช้
บังคับ 
     ดังนั้น บริษัทจึงไม่ได้เป็นนิติบุคคลต่างด้าวที่
ได้รับการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการเป็น
สํานักงานผู้แทนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการขอตั้งสํานักงานผู้แทนของนิติบุคคล
ต่ างประเทศในธุ รกิจการค้าระหว่ างประเทศ       
พ.ศ. 2529  
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 สํ านั ก งานผู้ แทน  และสํ านั ก ง าน
เลขานุการคณะกรรมการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวได้มีหนังสือตอบโดยส่ง
ทางโทรสารแจ้งว่าบริษัทได้ทําธุรกิจใน
ลักษณะของสํานักงานผู้แทน แต่เนื่องจาก
ได้รับหนังสือรับรองก่อนที่จะมีระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้ง
สํานักงานผู้แทนใช้บังคับจึงไม่ได้ระบุ
ว่าเป็นสํานักงานผู้แทน กรมการจัดหางาน
จึงได้ออกใบอนุญาตทํางานให้แก่บริษัท 
ปัจจุบันบริษัทได้เปลี่ยนผู้รับผิดชอบใน
การดําเนินกิจการในประเทศ และได้ยื่น
คําขอมีใบอนุญาตทํางานต่อกรมการ
จัดหางานในฐานะของสํานักงานผู้แทน
ซึ่งได้รับการปฏิเสธคําขอเช่นเดิมว่าใน
หนังสือรับรองมิได้มีข้อความใดแสดงว่า
บริษัทเป็นสํานักงานผู้แทน จึงขอหารือว่า 
การได้รับหนังสือรับรองประกอบธุรกิจ
ตามบัญชี ค. หมวด 3 (1) การประกอบธุรกิจ
บริการข่าวสารและสํารวจความต้องการ
ของตลาดเกี่ยวกับการก่อสร้างทุกชนิด 

2. หากบริษัทมีความต้องการที่จะได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจบริการเป็นสํานักงานผู้แทนจะต้อง
ยื่นคําขออนุญาตตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
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 เป็นการอนุญาตให้ดํ า เนินการใน
ลักษณะสํานักงานผู้แทนหรือไม่ และ
หากบริษัทจะแก้ไขให้ปรากฏความชัดเจน
ในหนังสือรับรองจะต้องดําเนินการ
อย่างไร 
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3. ธุร กิจการให้บริการเป็น
สํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคซึ่ง
จะทําหน้าที่ดูแล สนับสนุนงาน
ให้แก่บริษัทในกลุ่มที่ตั้งอยู่ใน
ภูมิภาคเอเชียในด้านการวางแผน
ธุรกิจ การลงทุน งานเทคนิค 
งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ต้องขออนุญาตหรือไม่ 

บริ ษัทเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนใน
ประเทศไทย ปัจจุบันประกอบธุรกิจ
ให้บริการออกแบบ วิจัยและพัฒนา
แม่พิมพ์ แบบของแม่พิมพ์ บล็อกพิมพ์ 
แท่งขึ้นรูปและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับ
ขึ้นรูปงานที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
รวมทั้งจักรยานยนต์ รถยนต์ จะดําเนินการ
เพิ่มธุรกิจการให้บริการเป็นสํานักงาน
ปฏิบัติการภูมิภาคซึ่งจะทําหน้าที่ดูแล 
สนับสนุนงานให้แก่บริษัทในกลุ่มที่
ตั้ งอยู่ ในภู มิภาคเอเชียในด้านการ
วางแผนธุรกิจ การลงทุน งานเทคนิค 
งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดย
บริษัทเข้าใจว่าธุรกิจที่ประกอบการ
เพิ่มเติมนี้ ไม่ถือว่าธุรกิจการให้บริการ
เป็นสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคซึ่งจะ
ทําหน้า ที่ดูแล สนับสนุนงานให้แก่
บริษัทในกลุ่มที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชีย
ในด้านการวางแผนธุรกิจ การลงทุน 
งาน เทคนิ ค  ง านวิ จั ยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ จึงขอหารือว่าบริษัทเข้าใจ
ถูกต้องหรือไม่ 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว   
ได้พิจารณาจากข้อมูลที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว   
ขอเรียนว่า ธุรกิจที่บริษัทจะดําเนินการเพิ่มนั้น    
เข้าข่ายเป็นการทําธุรกิจบริการตามบัญชีสาม (21) 
ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว 
พ.ศ. 2542 ซึ่งคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจได้ต้อง
ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณาคําขอ
อนุญาตจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นรายกรณีไป 
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4. การนําเข้าวัตถุดิบต่างๆ
เพื่อใช้ในการผลิตของบริษัท 
ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวหรือไม่ 

บริ ษัทเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนใน
ประเทศไทย มีสถานะเป็นคนต่างด้าว 
ได้ รั บการส่ ง เ สริ มการลง ทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนใน
กิจการผลิตพืช ผัก ผลไม้ อาหาร
สําเร็จรูป และอาหารกึ่งสําเร็จรูปบรรจุ
ในภาชนะปิดผนึกเพื่อส่งออก ซึ่งใน
การผลิตอาหารบางชนิดจําเป็นต้อง
นํ า เ ข้ า วั ต ถุดิ บ  เช่ น  วั ต ถุดิ บแห้ ง 
เครื่องปรุง ซอส ผักและผลไม้สด  ผัก
และผลไม้แปรรูป วัตถุปรุงแต่ง สี กลิ่น 
รส และวัตถุดิบเพื่อการปรับปรุงเนื้อ
สัมผัส และ/หรือช่วยในขั้นตอนการ
ผลิตต่าง ๆ โดยเป็นการนําเข้ามาเพื่อ
ใช้ในการผลิตเท่านั้น จึงขอหารือว่า 
การนําเข้าวัตถุดิบต่างๆเพื่อใช้ในการผลติ
ของบริษัท ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวหรือไม่ 
 
 
 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้
พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฏ
ในข้อหารือนั้น หากบริษัทนําเข้าวัตถุดิบดังกล่าว
เพื่อใช้สําหรับผลิตอาหารตามที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนไม่เข้าข่ายเป็นการทําธุรกิจในบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 คนต่างด้าวจึงสามารถทําได้โดยไม่
ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ 
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5. ศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ฯ 
เข้าข่ายเป็น “ร้านค้า” ตาม
บัญชีสาม (14) หรือ (15) 
หรือไม่ 

บริษัท มีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าว
ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สนธิสัญญา
ทาง ไมตรี และคว ามสั ม พันธ์ ท า ง
เศรษฐกิจ ระหว่างราชอาณาจักรไทย
และสหรั ฐอ เมริ กา  พ .ศ .  2509 
ปร ะกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต  นํ า เ ข้ า แล ะ
จําหน่ายซึ่งอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 
ภายใต้ยี่ห้อ “Unicity” ในรูปแบบของ
ธุรกิจขายตรง โดยบริษัทได้ทําสัญญา
ตั้งตัวแทนเพื่อขายสินค้า ภายใต้สัญญา
ที่มีชื่อว่า“สัญญาศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์
........” ซึ่งเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจาก
บริษัท ให้เป็นผู้ดําเนินการศูนย์ และ
เป็นผู้รับผิดชอบฝ่ายเดียวในการจัดตั้ง
ศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยมีหน้าที่สั่ง
โอนสินค้าและกระทําการเช่นคนกลาง
ในการขายและจัดส่ งสิน ค้า ให้แ ก่       
ผู้จําหน่ายอิสระอีกทอดหนึ่ง รวมทั้ง
เป็นศูนย์ฝึกอบรมสําหรับผู้จําหน่าย
อิสระ และเป็นคลังเก็บสินค้าตามที่ 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้
พิจารณาข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอ
เรียนว่า ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542   
1. ศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ฯ ทั้ง 62 แห่ง หากมี
การติดต่อการค้ากับลูกค้าเกี่ยวกับการซื้อขาย
สินค้าแทนบริษัท เช่น การรับคําสั่งซื้อ การรับและ
ส่งคืนสินค้า ไม่ว่าบริษัทจะประกอบธุรกิจโดยได้รับ
ความคุ้มครองตามสนธิสัญญาไทย-สหรัฐอเมริกาฯ 
หรือไม่ก็ตาม  ศูนย์จําหน่ายดังกล่าวจะเข้าข่ายเป็น
ร้านค้าทั้งสิ้น 
2. ศูนย์จําหน่ายดังกล่าวจะเข้าข่ายเป็นร้านค้าตาม
บัญชีสาม (14) การค้าปลีกสินค้า หรือบัญชีสาม (15) 
การค้าส่งสินค้านั้น จะเป็นไปตามข้อเท็จจริงในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทแล้วแต่กรณี 
   อนึ่ง พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ   
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่ได้มีการกําหนดความหมาย
ของการค้าปลีกและการค้าส่งไว้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ได้ใช้แนวทางในการพิจารณาเบื้องต้น คือ  
   การค้าปลีก ได้แก่ การขายสินค้าให้แก่ลูกค้าเพื่อ
ใช้ในการบริโภคโดยตรงของตนเอง ไม่รวมถึงการขาย 
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 ระบุในสัญญาฯ จึงขอหารือ ดังนี ้
1. ในอนาคต หากบริษัทฯ มิได้อยู่
ภายใต้ความคุ้มครองของสนธิสัญญา
ไทย-สหรัฐอเมริกาฯ อีกต่อไป ศูนย์
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ฯ ทั้ง 62 แห่ง
ดังกล่าว จะเข้าข่ายเป็น “ร้านค้า” 
ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่ 
อย่างไร 
2.  ในกรณีที่ เข้าข่าย ไม่ทราบว่ าจะ      
เข้าข่ายเป็น “ร้านค้า” ในบัญชี ใด 
ระหว่างบัญชีสาม (14) การค้าปลีกสินค้า 
หรือบัญชีสาม (15) การค้าส่งสินค้า 
3. หากเข้าข่าย “ร้านค้า” ตามบัญชีสาม (14) 
การค้าปลีกสินค้า หรือบัญชีสาม (15) 
การค้าส่งสินค้าแล้วแต่กรณีก็ดี บริษัทฯ 
จะต้องดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน
อีก เป็ นจํ านวน เ ท่ า ไหร่  เ พื่ อ ที่ จะ
สามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวได้โดย
ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 17 

ให้แก่ผู้ผลิตเพื่อนําไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอื่น 
   การค้าส่ง ได้แก่ การขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อที่นําไป
ขายหรือให้บริการต่อแก่ลูกค้า หรือนําไปเป็น
วัตถุดิบในการผลิตสินค้าอื่น 
3. หากบริษัทจะใช้ทุนขั้นต่ําเป็นข้อยกเว้นในการ
ประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (14) การค้าปลีกสินค้า 
หรือบัญชีสาม (15) การค้าส่งสินค้า โดยไม่ต้อง
ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว บริษัทจะต้องมีเงินทุนตามความเป็นจริงที่
ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจสําหรับแต่ละธุรกิจ
ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท โดยทุน 100 ล้านบาท
สําหรับการค้าปลีกสามารถมีร้านค้าได้ 5 ร้านค้า 
และทุน 100 ล้านบาทสําหรับการค้าส่งสามารถมี
ร้านค้าได้ 1 ร้านค้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงทุนขั้นต่ําตามที่
พระราชบัญญัติดังกล่าวและกฎหมายอื่นได้กําหนด
ไว้แล้ว 
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สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
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 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 
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ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

6. การเพิ่มสถานที่ทํางานของ
ธุรกิจซึ่งได้รับใบอนุญาตแล้ว 
ต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวเพิ่มเติมหรือไม่ 

บริษัทซึ่งเป็นคู่สัญญากับการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย ตามสัญญาเลขที่ 
EGAT45-O28608-5-1-4B-1/008 
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2551 และได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 แล้ว ตาม
ใบอนุญาตเลขที่ xxxx บริษัทและการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ทําการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในรายละเอียด
งานซ่อมอะไหล่ โดยการเพิ่มสถานที่ทํางาน
ของบริษัทในประเทศไทยนอกเหนือจาก
ประเทศญี่ปุ่น เพื่อดําเนินการซ่อมแซม
ชิ้ นส่ วนของเครื่ องกั งหั นก๊ าซ ทั้ งนี้
ระยะเวลาส่งมอบและมูลค่าโครงการ
ยังคงเดิมทุกประการ จึงขอหารือว่า
บริษัทต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวเพิ่มเติมหรือไม่ 
 
 
 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว   
ขอเรียนว่าภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ xxxx จะ
ครอบคลุมเฉพาะขอบเขตงานภายใต้สัญญาที่ยื่น
คําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
เลขที่ xxxxx วันที่............. ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงสัญญา
ดังกล่าว หากมีขอบเขตของงานนอกเหนือจาก
สัญญาเดิมที่เคยยื่นคําขอไว้ บริษัทจะต้องยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตในงานที่นอกเหนือสญัญาเดิมด้วย 
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สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

7. บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น
ต่างประเทศ ทําธุรกิจให้บริการ
โดยไม่จัดส่งพนักงานเข้ามาใน
ประเทศไทย 

บริษัท A จดทะเบียนตามกฎหมายของ
ประเทศญี่ปุ่น ประสงค์จะประกอบธุรกิจ
ให้บริการกับบริษัท B ซึ่งจดทะเบียน
ในประเทศไทย โดย บริษัท B จะเข้า
ทําสัญญาโครงการก่อสร้างอาคาร
ให้กับลูกค้าในประเทศไทย และจะจ้าง
ให้ บริษัท A ออกแบบการก่อสร้าง
อาคาร ให้คําปรึกษาด้านวิศวกรรมการ
ก่อสร้างอาคาร จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ 
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง และ
ว่าจ้างช่วง บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
อาคาร รวมทั้ง การติดตั้งเครื่องจักร 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ จึงขอหารือ
เ กี่ยวกับการประกอบธุรกิจภายใต้
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ในกรณีต่างๆ
ว่าบริษัทเข้าใจถูกต้องหรือไม่ ดังนี ้
1. บริษัท A จะออกแบบแผนผังการ
ก่อสร้าง ให้คําปรึกษา ด้านวิศวกรรม
แก่ บริษัท B ผ่านทางอีเมล์หรือพัสด ุ 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว       
ขอเรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือ หาก
การประกอบธุรกิจของบริษัทมีขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
เกิดขึ้นในประเทศไทย และเข้าข่ายเป็นธุรกิจตาม
บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บริษัทต้องได้รับอนุญาต
ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติฯ ก่อนจึงจะ
ประกอบธุรกิจได ้
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สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 ไปรษณีย์ โดยไม่ส่งพนักงานของตน 
เข้ามาในประเทศไทย จะไม่ถือว่าเป็น
การประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (9) 
และ (21) ท้ายพระราชบัญญัติฯ 
2 .  บ ริ ษั ท  A จั ด ห า เ ค รื่ อ ง จั ก ร 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้แก่บริษัท
ผู้รับเหมาในประเทศไทยเพื่อใช้ใน
โครงการก่อสร้างอาคาร จะไม่ถือว่า
เป็นการประกอบธุรกิจตามบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติฯ 
3. บริ ษัท A ทํางานตามสัญญากับ
บริษัท B เพื่อจัดการบริหารและว่าจ้าง
ช่ วงงานก่อสร้ างอาคารและติ ดตั้ ง
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้แก่
บริษัทผู้รับเหมาในประเทศไทย โดยไม่
จัดส่งพนักงานเข้ามาในประเทศไทย
เพื่อตรวจสอบและรับมอบงานก่อสร้าง
จากบริษัทผู้รับเหมานั้น จะไม่ถือว่า
เป็นการประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (10) 
และ (21) ท้ายพระราชบัญญัติฯ 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 
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ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 4. การว่าจ้างช่วงงานก่อสร้างและ
ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์
ให้แก่บริษัทผู้รับเหมาในประเทศไทย 
โดยไม่จัดส่งพนักงานเข้ามาในประเทศไทย
เพื่อตรวจสอบและรับมอบงานก่อสร้าง
จากบริษัทผู้รับเหมานั้น จะไม่ถือเป็น
การประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (10) 
และ (21) ท้ายพระราชบัญญัติฯ 
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1. การจ้างผู้ประกอบการใน
ประเทศไทยประกอบทีวีเ พื่อ
จําหน่าย  

บริษัทเป็นนิติบุคคลต่างด้าวที่จด
ทะเบียนในประเทศไทย มีทุนจด
ทะเบียน 100,000 บาท 
วัตถุประสงค์ประกอบกิจการค้าทีวี 
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า อะไหล่
และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวใน
ประเทศไทย บริษัทจะรับโอนธุรกิจทีวี
จากบริษัท xxx จํากัด และจะจ้าง
ผู้ประกอบการในประเทศไทยประกอบ
ทีวีเพื่อจําหน่าย โดยนําเข้า
ส่วนประกอบบางส่วนจากต่างประเทศ 
และขายสินค้าให้ตัวแทนจําหน่าย
เท่านั้น จึงขอหารือว่าบริษัทต้องขอ
อนุญาตการประกอบธุรกิจตาม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่ 

สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้
พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏใน
ข้อหารือนั้น หากบริษัทจําหน่ายสินค้าที่บริษัทไม่ได้
เป็นผู้ผลิตจะเข้าข่ายเป็นการค้าปลีกตามบัญชีสาม (14) 
หรือการค้าส่งตามบัญชีสาม (15) ท้าย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากอธิบด ี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณาคําขออนุญาตและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้ พระราชบญัญัติ
ดังกล่าวไม่ได้กําหนดความหมายของการค้าปลีก
และการค้าส่งไว้ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ใช้
แนวทางในการพิจารณาเบื้องต้นคือ การค้าปลีก 
ได้แก่ การขายให้แก่ลูกค้าเพื่อใช้ในการบริโภค
โดยตรง และการค้าส่ง ได้แก่ การขายให้แก่ผู้ซื้อที่
นําไปขายหรือให้บริการต่อแก่ลูกค้า หรือนําไปเป็น
วัตถุดิบในการผลิตสินค้าอื่น 
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2. ปลูกมันสําปะหลังเพื่อใช้ใน  
การผลิตเอทานอลของบริษัท 

บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนใน
กิจการผลิตเอทานอล โดยบริษัทจะเช่า
ที่ดินหรือซื้อที่ดิน (โดยขออนุญาต 
ถือครองที่ดินจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน) เพื่อทําการปลูกมัน
สําปะหลัง (ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิต
เอทานอล) และใช้ในกระบวนการผลิต
เอทานอลของบริษัทเองทั้งหมด บริษัท
จะไม่มีรายได้จากการจําหน่าย       
มันสําปะหลัง มีเพียงรายได้จาก      
การจําหน่ายเอทานอล จึงขอหารือว่า
บริษัทสามารถประกอบธุรกิจผลิต    
เอทานอล ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ผลิตขึ้น
จากมันสําปะหลังและสามารถ
ดําเนินการปลูกมันสําปะหลังเพื่อใช้ใน
การผลิตเอทานอลของบริษัท โดย 
ไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจของ    
คนต่างด้าว  ใช่หรือไม่ 
 
 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว   
ขอเรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือ 
1. การผลิตเอทานอล ไม่เข้าข่ายการประกอบธรุกิจ
ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จึงไม่ต้องขออนุญาต 
2. การปลูกมันสําปะหลัง เข้าข่ายการประกอบธุรกิจ
ตามบัญชีหนึ่ง (2) การทําไร่ ทํานา ทําสวน ท้าย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 ซึ่งไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
ด้วยเหตุผลพิเศษ 
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1. การประกอบธุรกิจแปรรูปไม้
เพื่อเป็นวัตถุดิบในการทํา
กระดาษหรือเชื้อเพลิงให้แก่
โรงงานไฟฟ้า 

บริษัท A ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายของ
ประเทศญี่ปุ่น มีความประสงค์จะซื้อหุ้น
และเข้าเป็นผู้ถือหุ้นข้างมากของบริษัทจํากัด 
ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย และ
ประกอบธุรกิจรับซื้อไม้ยูคาลิปตัสจาก
เกษตรกรผู้ปลูกและนําไปแปรรูปโดยใช้
เครื่องจักร โดยไม้ที่ได้จากการแปรรูปจะ
นําไปจําหน่ายให้กับโรงงานผลิตกระดาษ 
เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ หรือ
จําหน่ายให้แก่โรงงานเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง 
บริษัทเข้าใจว่าเมื่อบริษัท A ถือหุ้นข้าง
มากในบริษัทดังกล่าว จะทําให้บริษัท
ดังกล่าวมีฐานะเป็นบริษัทต่างด้าว และ
การประกอบธุรกิจแปรรูปไม้เพื่อเป็น
วัตถุดิบในการทํากระดาษหรือเชื้อเพลิง
ให้แก่โรงงานไฟฟ้า จะไม่อยู่ในขอบข่าย
ของธุรกิจตามบัญชีสอง หมวด 3 (5) 
ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จึงไม่ต้อง
ขออนุญาต จึงขอหารือว่าความเข้าใจของ
บริษัทถูกต้องหรือไม ่ 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขอ
เรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือ  หาก
บริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจโดยการรับซื้อไม้ยูคาลิปตัส
จากเกษตรกรผู้ปลูกแล้วนําไปแปรรูปไม้เพื่อทํา
เครื่องเรือนและเครื่องใช้สอยก็จะไม่เข้าข่ายเป็น
การทําธุรกิจตามบัญชีสอง หมวด 3 (5) ท้าย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542  

 

 



สรุปข้อหารือ ประจําเดือน กันยายน 2554                                  2 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

2. ผลิตสินค้าตามแบบที่ลูกค้า
ต้องการให้ผลิต 

บริษัทดําเนินกิจการผลิตผงปรุงแต่ง
กลิ่นรสสําหรับอาหาร เพื่อจําหน่าย
ภายในประเทศ โดยนําเข้าวัตถุดิบ
บางส่วนมาจากต่างประเทศ และสินค้า
ของบริษัทมีทั้งแบบที่บริษัทผลิตไว้เป็น
แบบมาตรฐานและตามแบบที่ลูกค้า
ต้องการให้ผลิต จึงขอหารือว่าธุรกิจ
ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นธุรกิจที่ต้องได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
หรือไม่ 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้
พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฏใน
ข้อหารือนั้น  
1.  หากบริษัทประกอบธุรกิจผลิตผงปรุงแต่งกลิ่นรส

สําหรับอาหาร ไม่เข้าข่ายการประกอบธุรกิจ
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

2. หากบริษัทผลิตสินค้าตามแบบของลูกค้า 
เข้าข่ายเป็นธุรกิจบริการตามบัญชีสาม (21) 
ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งต้องได้รับอนุญาต
จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวก่อน จึงจะประกอบธุรกิจได ้
ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณาคําขออนุญาต
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นรายกรณีไป 
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3. ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และ
บริการซ่อมแซม ตามบัญชีสาม
ท้ายพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 

บริ ษั ท เป็ นนิ ติ บุ คคลจดทะ เบี ยน      
ในประเทศไทยและมีสถานะเป็น     
คนต่างด้าว ขอหารือเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง  และ
บริการซ่อมแซม ตามบัญชีสามท้าย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว 
ขอเรียน  ดังนี ้
 บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท 
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง สินค้าอุปโภคบริโภค 
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ อุตสาหกรรมและ
อุปกรณ์รถยนต์ รวมทั้งทําธุรกิจบริการซ่อมแซม
อุปกรณ์ดังกล่าว ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท 
ต้องชําระเต็มจํานวน หรือชําระขั้นต่ําคือร้อยละ 25 
ของทุนจดทะเบียน และต้องยื่นขอใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือไม่ รวมทั้ง
สามารถเปิดสาขาเป็นร้านค้าปลีกได้หรือไม่หรือมี
ข้อจํ า กัดอย่ างไรนั้น  หากบริ ษัทประสงค์จะ
ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งโดยไม่ต้องขอ
อนุญาต บริษัทจะต้องมีทุนตามความเป็นจริงคือ
ทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรียกชําระค่าหุ้นแล้วที่ใช้
ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจสําหรับแต่ละธุรกิจไม่
น้อยกว่า 100 ล้านบาท  โดยทุน 100 ล้านบาท 
สําหรับธุรกิจค้าปลีกนั้นมีได้ 5 ร้านค้า และทุน 
100 ล้านบาทสําหรับธุรกิจค้าส่งนั้นมีได้ 1 ร้านค้า 
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   ทั้งนี ้ธุรกิจบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ บริษัท
ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวก่อนจึงจะทําธุรกิจได้ และต้องมีทุนขั้นต่ํา
ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการฯจะ
พิจารณาคําขออนุญาตและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็น
รายกรณีไป 
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4. การเปิดสาขาในประเทศไทย
เพื่อประกอบธุรกิจสายการบิน
ระหว่างประเทศ 

บริ ษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ 
ดําเนินธุรกิจสายการบิน xxx  ซึ่งเป็น
สายการบินเอกชนจดทะเบียนใน
ประเทศอินเดีย ขอหารือว่า การเปิด
สาขาในประเทศไทยเพื่อประกอบธุรกิจ
สายการบินระหว่างประเทศ ต้องขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
พ.ศ. 2542 และต้องจดทะเบียนพาณิชย์
ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์
หรอืไม่  อย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขอ
เรียนว่า การประกอบธุรกิจสายการบินระหว่าง
ประเทศ ไม่เข้าข่ายธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
บริษัทสามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวได้โดยไม่ต้อง
ขออนุญาต และไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย ์
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1.  ผู้ขายชิ้นส่วนฯ ส่งชิ้นส่วน

และวัตถุดิบเข้ามาวางในบริเวณ

พื้นที่ของบริษัทผู้ซื้อเพื่อรอเข้า

กระบวนการผลิต 

บริษัทประกอบกิจการผลิตอุปกรณ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและได้สั่งซื้อชิ้นส่วนและ

วัตถุดิบในการผลิตจากผู้ขายชิ้นส่วน

หรือวัตถุดิบทั้งในและต่างประเทศ โดย

ที่บริษัทผู้ขายชิ้นส่วนฯ ส่งชิ้นส่วนและ

วัตถุดิบเข้ามาวางในบริเวณพื้นที่ของ

บริษัทเพื่อรอเข้ากระบวนการผลิต โดยที่

บริษัทไม่ได้คิดค่าบริการใดๆ จึงขอ

หารือว่า กรณีบริษัทให้ผู้ขายชิ้นส่วนฯ 

ส่งชิ้นส่วนและวัตถุดิบเข้ามาวางใน

บริเวณพื้นที่บริษัทเพื่อรอเข้ากระบวนการ

ผลิตนั้น ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจ

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ความเข้าใจ

ของบริษัทถูกต้องหรือไม่ เพียงใด 

 

 

 

 

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเรียนว่า จากข้อมูล

เท่าที่ปรากฎในข้อหารือ หากบริษัทไม่ได้ประกอบ

ธุรกิจอันเป็นการค้า บริษัทไม่ต้องขออนุญาตตาม

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542  
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2.  ธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทน 

บริหารจัดการ ให้บริการดูแล

ทรัพย์สิน ประเมินราคาทรัพย์สิน 

บริการดูแลโครงการ กิจการ

โฆษณา และให้บริการธุรกิจเป็น

ที่ปรึกษาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

สามารถประกอบธุรกิจภายใต้

ส น ธิ สั ญญ าท า ง ไ ม ต รี แ ล ะ

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ

สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2511 ได้

หรือไม่ 

ปัจจุบันบริษัทมีถานะเป็นนิติบุคคล

สัญชาติไทย ขอหารือว่าหากบริษัท

เปลี่ยนสถานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าว 

โดยประสงค์ประกอบธุรกิจนายหน้า

หรือตัวแทน บริหารจัดการ ให้บริการ

ดูแลทรัพย์สิน ประเมินราคาทรัพย์สิน 

บริการดูแลโครงการ กิจการโฆษณา 

และให้บริการ ธุร กิจเ ป็นที่ปรึกษา

เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจดังกล่าว

เ ป็ น ธุ ร กิ จ ต า ม บั ญ ชี ส า ม ท้ า ย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่ และ/

หรือสามารถประกอบธุรกิจภายใต้

สนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์

ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักร

ไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2511 ได้

หรือไม ่

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ขอเรียนว่า จากข้อเท็จจริงเท่าที่ปรากฎในข้อหารือ

พบว่า  

1. หากบริษัทประกอบกิจการ ดังนี้ 

- นายหน้าหรือตัวแทนเข้าข่ายเป็นการทํา

กิจการนายหน้าหรือตัวแทนตามบัญชีสาม 

(11) 

- กิจการโฆษณา เข้าข่ายเป็นการทํากิจการ

โฆษณาตามบัญชีสาม (16) 

- บริหารจัดการ บริการดูแลทรัพย์สิน บริการ

ประเมินราคาทรัพย์สิน ดูแลและเป็นที่

ปรึกษาโครงการ เข้าข่ายเป็นการทําธุรกิจ

บริ ก า ร อื่นตาม บัญ ชีสาม  (21 )  แห่ ง

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน

ต่างด้าว พ.ศ.2542  

  ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวก่อน จึงจะ

ประกอบธุรกิจได้ 
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

  2. หากบริษัทประสงค์จะขอรับความคุ้มครอง

ภายใต้ สนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทาง

เ ศ รษ ฐ กิ จ ร ะห ว่ า ง ร า ช อ าณาจั ก ร ไ ท ยกั บ 

สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2511 เพื่อประกอบธุรกิจใน

ประเทศไทย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้     

(1) นิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายของ

  ประเทศไทย หรือสหรัฐอเมริกา  

(2)  จํานวนทุนและจํานวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็น

 หุ้นส่วนหรือสมาชิกข้างมากของนิติบุคคล

 นั้น เป็นของบุคคลสัญชาติอเมริกัน  

(3)  กรรมการมากกว่าครึ่งหนึ่งต้องเป็น  

 คนอเมริกันและหรือคนไทย 

(4)  หากกรรมการคนหนึ่งได้รับมอบอํานาจ

 ให้ลงนามแทนบริษัท กรรมการผู้นั้น

 จะต้องไม่เป็นคนชาติที่สาม  

(5)  หากกรรมการหลายคนได้รับมอบอํานาจ

 ให้ลงนามแทนบริษัทร่วมกัน กรรมการ

 เหล่านั้นส่วนมากจะต้องไม่เป็นคนชาติ

 ที่สาม  
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

    ทั้งนี้ บริษัทไม่มีสิทธิขอรับความคุ้มครอง

ภายใต้สนธิสัญญาเพื่อประกอบธุรกิจการคมนาคม 

การขนส่ ง  การหน้าที่ รั บ ดูแลทรัพ ย์สิน เ พื่อ

ประโยชน์ของผู้อื่น การธนาคารที่เกี่ยวกับการ

หน้าที่รับฝากเงิน การแสวงหาประโยชน์จากที่ดิน

หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น และการค้าภายใน

เกี่ยวกับผลิตผลทางเกษตรพื้นเมือง ซึ่งเป็นธุรกิจที่

คู่ภาคีสงวนสิทธิไว้ 
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

3.  ในกรณีที่มีกรรมสิทธิ์ใน

ทรัพย์สินร่วมกัน ต้องยื่นขอรับ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตาม

พระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

ในธุรกิจบริการให้เช่า หรือไม่ 

 

บริษัทเป็นนิติบุคคลต่างด้าวสัญชาติ

ญี่ ปุ่ น  ไ ด้ เ ข้ า ซื้ อ ใ นก ร รมสิ ท ธิ์ ใ น

เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อดําเนินการ

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากบริษัท A จํากัด 

ซึ่ ง เ ป็นนิ ติ บุคคลสัญชาติไทย  โดย

บริษัท A จํากัด ตกลงขายกรรมสิทธิ์ใน

ทรัพย์สินให้กับบริษัท ซึ่งได้มีการส่งมอบ

และโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินครึ่งหนึ่ง 

โดยคู่สัญญาต่างมีกรรมสิทธิ์มีสิทธิและ

ความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้อง

กับทรัพย์สินในจํานวนที่เท่ากัน และใน

กรณีที่มีการซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเพื่อใช้

ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และผลิตผล

พลอยได้ภายหลังจากที่ ได้มีการทํา

สัญญากัน บริษัท A จํากัด จะเรียกเก็บ

ค่าขายทรัพย์สินจากบริษัทอีกครึ่งหนึ่ง

ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ยัง

ตกลงกันให้มีการวัดปริมาณการใช้

ไฟฟ้าและผลิตผลพลอยได้ที่คู่สัญญา

ทั้งสองฝ่ายใช้ในแต่ละเดือน เพื่อ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเรียนว่า จากข้อมูล

เท่าที่ปรากฎในข้อหารือ หากบริษัทประกอบธุรกิจ

บริการให้เช่าเครื่องจักร เข้าข่ายเป็นการทําธุรกิจ

บริการตามบัญชีสาม (21) ท้ายพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  

ซึ่ งคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจได้ ต้องได้รับ

อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว ก่อน  ซึ่ งคณะกรรมการฯจะ

พิจารณาคําขออนุญาตและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็น

รายกรณีไป 
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 คํานวณสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่คู่สัญญาต้อง

จ่ายคืนให้กับบริษัท A จํากัด จึงขอ

หารือ ว่าบริษัท ต้องดําเ นินการ ยื่น  

คําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตาม

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ .ศ . 2542 ในธุรกิจ

บริการให้เช่าเครื่องจักร ในกรณีที่มี

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินร่วมกันกับบริษัท 

A จํากัด หรือไม่ 
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 

 

 

จํานอง และ/หรือจํานําทรัพย์สิน

ของบริษัทกับสถาบันการเงิน

ต่างประเทศเพื่อเป็นประกันหนี้

ของบริษัทในเครือ 

บริษัทเป็นนิติบุคคลต่างด้าวสัญชาติ

อเมริกัน ประสงค์จะจํานอง และ/หรือจํานํา

ทรัพย์สินของบริษัทกับสถาบันการเงิน

ต่างประเทศเพื่อเป็นประกันหนี้ของ

บริษัทในเครือภายใต้สัญญาทางการเงิน

ต่าง ๆ  โดยบริษัทไม่ได้รับผลตอบแทนใด  ๆ

จากการดําเนินการดังกล่าว ซึ่งบริษัทมี

ความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวไม่ถือ

เป็นการประกอบธุรกิจบริการภายใต้

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว บริษัทจึงสามารถที่จะ

กระทําการดังกล่าวข้างต้นได้โดยไม่

ต้องได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว จึงขอหารือว่าความเห็น

ของบริษัทถูกต้องหรือไม่ 

 

 

 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขอ

เรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือ การที่

บริษัทต่างด้าวค้ําประกันหนี้ให้แก่บริษัทอื่นเข้าข่าย

เป็นการประกอบธุรกิจบริการตามบัญชีสาม (21) 

แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 ซึ่งคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจดังกล่าว

ได้ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าวก่อน ซึ่งคณะกรรมการฯ จะ

พิจารณาคําขออนุญาตและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็น

รายกรณีไป 
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

1. ให้บริษัทในเครือใช้สถานี

ไฟฟ้าย่อยร่วมกันกับบริษัท 

บริษัทให้บริษัทในเครือใช้สถานีไฟฟ้า

ย่อยร่วมกันกับบริษัท โดยบริษัทในเครือ

จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ

ติดตั้งระบบไฟฟ้าและมาตรวัดไฟฟ้า และ

ในแ ต่ ละ เ ดื อนบริ ษั ทจะ ชํ าระค่ า

กระแสไฟฟ้าทั้งหมดให้กับการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค ซึ่งบริษัทจะเรียกเก็บค่าไฟฟ้า

ส่วนของบริษัทในเครือที่ได้สํารองจ่ายไป

จากบริษัทในเครือตามจํานวนหน่วยไฟฟ้า

ที่ใช้ไปตามจริง โดยไม่มีการบวกกําไร 

หรือผลประโยชน์อื่นๆเพิ่มเติม จึงขอ

หารือว่าการยินยอมให้บริษัทในเครือแต่

เพียงผู้เดียวใช้สถานีไฟฟ้าย่อยร่วมกันโดย

ไม่มีการให้บุคคลภายนอกใช้และบริษัท

มิได้มีผลประโยชน์ใดจากการให้ใช้ตามที่

ได้กล่าวข้างต้น ไม่ถือเป็นการประกอบ

ธุรกิจในเชิงพาณิชย์ และไม่ถือเป็นการ

ใ ห้ บ ริ ก า ร ใ ด ๆ ต า ม บั ญ ชี ท้ า ย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน

ต่างด้าว พ.ศ. 2542 ใช่หรือไม่ 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขอ

เรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฎในข้อหารือ หาก

บริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจอันเป็นการค้า บริษัทไม่

ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  
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2. ธุรกิจ “ผลิตและจําหน่าย

รถยนต์”  ต้องขอใบอนุญาต

ก่อนประกอบธุรกิจใช่หรือไม่ 

บริษัทเป็นนิติบุคคลต่างด้าว มีทุน  

จดทะเบียนสิบล้านบาท ประกอบ

ธุรกิจ“ผลิตและจําหน่ายรถยนต์”  

ทั้ งภายในประเทศและส่ งออกไป  

ยังต่างประเทศ ขอหารือ กรณีที่ 1 

การประกอบธุรกิจ “ผลิตและจําหน่าย

รถยนต์” ถือเป็นการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าวเรื่องการค้าส่งสินค้าทุก

ประ เภทตาม บัญ ชีสาม (15) แห่ ง

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ที่ประกอบ

ธุรกิจต้องขอใบอนุญาตก่อนใช่หรือไม่ 

และกรณีที่ 2 การประกอบธุรกิจตาม

กรณีที่ 1 บริษัทมีทุนจดทะเบียนน้อย

กว่าหนึ่งร้อยล้านบาท บริษัทต้องขอ

อนุญาตประกอบธุรกิจใช่หรือไม่ 

 

 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขอ

เรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฎในข้อหารือ การที่

บริษัทต่างด้าวประกอบธุรกิจการผลิตรถยนต์เพื่อ

จําหน่ายเป็นธุรกิจที่มิได้กําหนดไว้ในบัญชีท้าย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 บริษัทสามารถประกอบธุรกิจได้โดย

ไม่ต้องขออนุญาต แต่หากบริษัทจําหน่ายรถยนต์ที่

บริษัทไม่ได้ผลิตเอง เข้าข่ายธุรกิจการค้าปลีกตาม

บัญชีสาม (14) หรือการค้าส่งตามบัญชีสาม (15) 

ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ก่อน จึงจะประกอบธุรกิจได้ ทั้งนี้ หากบริษัทจะ

ประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่งโดยไม่ต้องขอ

อนุญาตจะต้องมีเงินทุนตามความเป็นจริงที่ใช้ใน

การเริ่มต้นประกอบธุรกิจสําหรับแต่ละธุรกิจ  

ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท  
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3. กา ร จํ านอ ง  และ /หรื อ 

จํานําทรัพย์สินของบริษัทเพื่อ

เป็นประกันหนี้ของบริษัทในเครือ 

การจํานอง และ/หรือ จํานําทรัพย์สิน

ข อ ง บ ริ ษั ท กั บ ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น

ต่างประเทศเพื่อเป็นประกันหนี้ของ

บริษั ท ใน เค รือภายใ ต้สัญญาทาง

การเ งินต่าง ๆ  โดยบริษัทไม่ ไ ด้รับ

ผลตอบแทนใด ๆ  ต้องขออนุญาต

ห รื อ ไ ม่ แ ล ะ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง  

การประกอบธุรกิจที่บริษัทดําเนินการ 

เป็นการค้าหรือไม่ เนื่องจากความเห็น

ของบริษัท คําว่า “อันเป็นการค้า” 

ควรหมายถึ งการกระทํ าการ เ พื่อ

แสวงหาผลตอบแทนหรือผลประโยชน์

อื่นๆ 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขอ

เรียนว่า ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่ได้มีการกําหนด

นิยามของคําว่า “อันเป็นการค้า” ไว้แต่ประการใด 

และการพิจารณาว่ากิจการใดถือว่าได้ทําเป็น

การค้าหรือไม่นั้นต้องพิจารณาในภาพรวมของ  

การดําเนินธุรกิจของบริษัทด้วย โดยในประเด็นของ

การแสวงหากําไร ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์

อื่นๆ หรือการมีรายได้จากการดําเนินกิจการหรือไม่

นั้น เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาเท่านั้น 

สําหรับการจํานอง และ/หรือ จํานํา ทรัพย์สินของ

บริษัทกับสถาบันการเงินถือเป็นขั้นตอนหนึ่งของ

การค้ําประกันหนี้ เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจ

บริการตามบัญชีสาม (21) แห่งพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่ง

คนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจดังกล่าวได้ต้องได้รับ

อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าวก่อน 
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4. โครงสร้างการถือหุ้นของ

บริษัท 

บริษัทเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มี 

ผู้ถือหุ้น 3 ราย โดยมีสัดส่วนการถือ

หุ้ นของหุ้ นทั้ งหมดในบริษัท  ดั ง นี้  

นิติบุคคลไทย ถือหุ้น 51 % นิติบุคคล

ต่างด้าว ถือหุ้น 48.9375 % และ

บุคคลธรรมดา สัญชาติญี่ ปุ่น ถือหุ้น 

0.0625 %  ซึ่งบริษัทเข้าใจว่าตาม

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไม่ถือ

เป็น “คนต่างด้าว”ตามความหมาย

ของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  จึงขอ

หารือเพื่อยืนยันความเข้าใจของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

    สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ขอเรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฎในข้อหารือ  

การจัดตั้งบริษัทโดยมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่กึ่งหนึ่ง

ของบริษัท ถือโดยนิติบุคคลไทย ไม่เข้าข่ายเป็น  

คนต่างด้าวตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ  

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  

    แต่อย่างไรก็ตาม การพิจารณาว่าบริษัทเป็น  

คนต่างด้าวหรือไม่ จําเป็นต้องได้ข้อเท็จจริงว่า

ข้อมูลที่บริษัทแจ้งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็น

ปัจจุบัน และหากบริษัทประกอบธุรกิจที่มีกฎหมาย

อื่นกํากับดูแลไว้เป็นการเฉพาะ บริษัทจะต้อง

ปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายนั้นๆ

ด้วย 
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1. รับขนย้ายเศษชิ้นส่วน และ

จําหน่ายเศษชิ้นส่วนที่เหลือใช้

จากกระบวนการผลิต 

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการซ่อมแซม

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และมีข้อตกลง

กับผู้รับบริการเกี่ยวกับเศษชิ้นส่วนที่

เหลือจากการซ่อมแซม คือ  

   (ก) เศษชิ้นส่วนที่ผู้รับบริการยังต้องการ 

และถือว่าเป็นทรัพย์สินของผู้รับบริการ 

เช่น เศษทองแดง แบตเตอรี่ สายไฟ 

พลาสติก ชิ้นส่วนพัดลม เป็นต้น  

   (ข) เศษชิ้นส่วนที่ผู้รับบริการไม่ต้องการ

และให้บริษัทบริหารจัดการได้เอง เช่น 

เศษไม้ เศษพลาสติก (จาก packaging) 

กล่องลังกระดาษ เศษเหล็ก อลูมิเนียม 

เป็นต้น 

   ดังนั้น บริษัทจึงจะประกอบกิจการ

เพิ่มเติม ดังนี้ 

   (1) เป็นตัวแทนขนย้ายและจัดส่ง

เศษชิ้นส่วนตามข้อ (ก) ที่อยู่ในเขต

ประกอบการเสรีในประเทศไทย ไปยัง

ผู้ซื้ อนอกประเทศ  ใ ห้ กับ  Wisetek 

Solutions Limited (lreland) ผู้ที่ได้รับ 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอ

เรียนว่า   

   1. ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หากบริษัทรับขนย้ายและ

จัดส่งเศษชิ้นส่วนที่อยู่ในเขตประกอบการเสรีใน

ประเทศไทย ให้กับ Wisetek Solutions Limited 

(lreland) ไปยังผู้ซื้อนอกประเทศ เข้าข่ายเป็นการทํา

ธุรกิจขนส่งภายในประเทศตามบัญชีสอง หมวด 1 

(2) การขนส่งทางบก ทางน้ํา หรือทางอากาศใน

ประเทศ รวมถึงกิจการการบินในประเทศ ซึ่ง  

คนต่างด้าวจะทําธุรกิจได้ต้องได้รับอนุญาตจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยการอนุมัติ

ของคณะรัฐมนตรีก่อน จึงจะประกอบธุรกิจได้ และ

การประกอบธุรกิจดังกล่าว  ตามมาตรา  15 

กําหนดว่าจะต้องมีคนไทยหรือนิติบุคคลที่มิใช่  

คนต่างด้าวตามพระราชบัญญัตินี้ ถือหุ้นอยู่ไม่น้อย

กว่าร้อยละสี่สิบของทุนของคนต่างด้าวที่เป็นนิติ

บุคคลนั้น และต้องมีคณะกรรมการที่เป็นคนไทย  

ไม่น้อยกว่าสองในห้าของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
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 การแต่งตั้งจากเจ้าของเศษชิ้นส่วนใน

การดําเนินการติดต่อ จัดการ และ  

ทําการซื้อขาย รวมทั้งทําสัญญาซื้อขาย

เศษวัสดุดังกล่าว โดยบริษัทได้รับ

ค่าบริการในการจัดส่งเศษชิ้นส่วน

ดังกล่าว จาก Wisetek Solutions 

Limited (lreland) 

   (2) จําหน่ายเศษชิ้นส่วนตามข้อ (ข) 

ให้แก่บริษัทรีไซเคิล เช่น ห้างหุ้นส่วน

พัทยาชัยทิพย์ ก่อสร้าง โดยค่าตอบแทน

ในการจําหน่ายเศษชิ้นส่วน ถือเป็น

รายได้ของบริษัททั้งหมด บริษัทจึงขอ

หารือ ดังนี้ 

   1.  การดําเนินการของบริษัทตาม

ข้อ  (1)  ข้ าง ต้นเ ป็นการประกอบ

กิจการนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขาย

หรือจัดหาสินค้าหรือบริการที่จําเป็น

ต่อการผลิต หรือการให้บริการของ

วิสาหกิจในเครือเดียวกัน ตามบัญชีสาม 

(11) (ข) ท้ายพระราชบัญญัติการ  

  2. หากบริษัทจําหน่ายเศษชิ้นส่วนที่เหลือใช้จาก

กระบวนการผลิต ไม่เข้าข่ายธุรกิจตามบัญชีท้าย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 
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พระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจ

ของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 

 

 ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 

2542 หรือไม่    

2. การดําเนินกิจการของบริษัทตามข้อ 

(2) ข้างต้น เป็นการขายชิ้นส่วนเศษ

วัสดุจากเขตประกอบการค้าเสรีใน

นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งพระราชบัญญัติ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

พ .ศ .  2522 ถือว่าเป็นการนําเข้า  

เ มื่ อ มี ก า ร นํ า ข อ ง อ อ ก จ า ก เ ข ต

ประกอบการเสรี ถือว่าเป็นการส่งออก

ของบริษั ท  ซึ่ ง ไม่ ต้ อ งขออ นุญาต

ป ร ะ ก อบ ธุ ร กิ จ ข อ ง คน ต่ า ง ด้ า ว  

ใ ช่หรือไม่  หากไม่ เ ป็นการส่ งออก  

การขายเศษชิ้นส่วนให้ผู้ซื้อนอกเขต

ประกอบการเสรี เพื่อผู้ซื้อจะนําไปขาย

หรือนําไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า

อื่นหรือให้บริการต่อแก่ลูกค้า จะเข้า

ลักษณะค้าส่ง ใช่หรือไม่ 
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2. การให้บริการสนับสนุน

หรืออํานวยความสะดวกซึ่งมิใช่

ธุรกิจหลักของกิจการ แต่เป็น

สวัสดิการของพนักงานบริษัท 

บริ ษั ท เ ป็ น นิ ติ บุ คคล ต่ า ง ด้ า ว จด

ทะเบียนในประเทศไทย ประสงค์จะให้

กู้ยืมเงินแก่พนักงานประจําบริษัท อัน

ถือเป็นสวัสดิการพนักงาน ซึ่งเป็นการ

ให้กู้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ

พนักงานอันเ กิดจากภัยธรรมชาติ 

อัคคี ภัย  หรือ อุ บั ติ เห ตุ  โดยไม่คิ ด

ดอกเบี้ย และให้มีบุคคลเข้าค้ําประกัน

เป็นหลักประกันการให้กู้ยืมเงิน ซึ่งวัตถุ

ที่ ประสง ค์ทั่ ว ไป กําหนดให้บริษัท

ส า ม า ร ถ ใ ห้ กู้ ยื ม เ งิ น โ ด ย จ ะ มี

หลักประกันหรือไม่ก็ตาม แต่หนังสือ

รับรองต่างด้าวไม่ได้กําหนดให้บริษัท

สามารถให้กู้ยืมเงินแก่พนักงาน รวมถึง

การรับการค้ําประกันโดยบุคคลสําหรับ

การให้กู้ยืมเงิน จึงขอหารือว่า บริษัท

จําต้องแก้ไขธุรกิจที่ประกอบในหนังสือ

รับรองต่างด้าว ให้ครอบคลุมถึงการให้

กู้ยืมเงินอันเป็นสวัสดิการของพนักงาน

และการรับการค้ําประกันโดยบุคคล 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขอ

เรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฎในข้อหารือ กรณีที่

บริษัทของคนต่างด้าวได้มีการประกอบธุรกิจหลัก

อยู่แล้วและมีการให้บริการสนับสนุนหรืออํานวย

ความสะดวกซึ่งมิใช่ธุรกิจหลักของกิจการ แต่เป็น

สวัสดิการของพนักงานบริษัท อาทิ การให้กู้ยืมเงิน

แก่พนักงานบริษัทโดยมิได้มุ่งค้ากําไรทางการค้า ไม่

กระทบถึงการแข่งขันกับกิจการของคนไทยตาม

เจตนารมณ์ของกฎหมาย และได้มีการกําหนดเรื่อง

ดังกล่าวไว้ในระเบียบข้อบังคับหรือประกาศกําหนด

ลักษณะการให้บริการเ พื่อเ ป็นสวัสดิการแก่

พนักงานไว้ชัดเจน สามารถแสดงหลักฐานต่อนาย

ทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อเรียกตรวจสอบ

ได้ สามารถดําเนินการได้ ไม่เข้าข่ายที่จะต้องขอ

อนุญาตประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
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 สํ า ห รั บ ก า ร ใ ห้ กู้ ยื ม เ งิ น เ พื่ อ เ ป็ น

หลักประกันหรือไม่ 
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3. นํากําไรสะสมของบริษัท ณ 

ขณะที่เป็นไทย มาขอยกเว้นทุน

ขั้นต่ํา กรณีเปลี่ยนเป็นต่างด้าว 

บริษัทได้รับความเห็นชอบในหลักการ

ให้ประกอบธุรกิจตามบัญชีสามหาก

เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทต่างด้าว  โดย

มีเงื่อนไขต้องมีทุนขั้นต่ําไม่น้อยกว่า 

170,794,584 บาท ซึ่ งปัจจุ บัน

บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วเต็ม

มูลค่า จํานวน 74,500,000 บาท 

ดัง นั้นบริษัทจึงต้องเ พิ่มทุนอีกเป็น

จํานวน 96,294,584 บาท เพื่อให้

ครบตามหลักเกณฑ์เรื่องทุนขั้นต่ํา จึง

ขอหารือว่าหากบริษัทมีกําไรสะสมใน

ปัจจุบันมากเพียงพอต่อจํานวนที่บริษัท

จะเพิ่มทุนอีก 96,294,584 บาท นั้น 

บริษัทสามารถนํากําไรสะสมปัจจุบัน

ดังกล่าวมาใช้ยกเว้นทุนขั้นต่ําในส่วนที่

บริษัทจะต้องเ พิ่มทุนเ พิ่มเติมจาก  

ทุนจดทะเบียนปัจจุบันได้หรือไม่  

 

 

 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขอ

เรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือ บริษัท

ไม่สามารถขอยกเว้นทุนขั้นต่ําได้เนื่องจากกําไรสะสม

ยังไม่จัดสรรของบริษัท ไม่ได้เกิดจากการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจเดิม แล้วจะ

นํากําไรสะสมไปใช้เป็นทุนในการประกอบธุรกิจ

ใหม่ จึงไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นมาตรา 14 วรรคท้าย

แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542  
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4. ทุนขั้นต่ํา กรณียกเว้นไม่ขอ

อนุญาตประกอบธุรกิจค้าส่ง 

บริษัทเป็นนิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียน

ในประเทศไทย  มีทุนจดทะเบียน 

300,000,000 บาท และทุนชําระ

แล้ว 100,500,000 บาท บริษัท

ประสงค์จะประกอบธุรกิจค้าส่งสินค้า

ในประเทศไทย จึงขอหารือว่า บริษัท

จําเป็นต้องขอมีใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจคนต่างด้าวหรืออยู่ในข่ายยกเว้น 

ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญั ติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 

2542 บัญชีสาม (15)  

 

 

 

 

 

 

 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขอ

เรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือ หาก

บริษัทประสงค์จะประกอบธุรกิจค้าส่งโดยไม่ต้อง

ขออนุญาต บริษัทจะต้องมีทุนตามความเป็นจริงคือ

ทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรียกชําระค่าหุ้นแล้วที่ใช้

ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจค้าส่งไม่ น้อยกว่า  

100 ล้านบาท และสามารถมีร้านค้าได้ 1 ร้านค้า 

โดยไม่รวมถึงทุนขั้น ต่ําตามที่พระราชบัญญัติ  

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

และกฎหมายอื่นได้กําหนดไว้ 
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1. การประกอบกิจการท่าเรือ

ของบริษัท สําหรับการบรรทุก

ห รื อ ข น ถ่ า ย น้ํ า มั น  เ พื่ อ

สนับสนุน การประกอบกิจการ

ของบริษัทเอง 

บริษัทมีสถานะเป็นบุคคลต่างด้าว

ประกอบกิจการการกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม 

ขายผลิตภัณฑ์น้ํามัน และกิจการท่าเรือ 

โดยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ

ท่าเรือเดินทะเลจากกรมเจ้าท่า กระทรวง

คมนาคม โดยใบอนุญาตมีอายุ 15 ปี 

ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการ

ขอต่ออายุใบอนุญาตฉบับดังกล่าวต่อ

อธิบดีกรมเจ้าท่า  โดยในขั ้นตอน

การพิจารณาออกใบอนุญาตให้ประกอบ

กิจการท่าเรือเดินทะเล ผู้อํานวยการ

สํานักกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวง

คมนาคม ขอให้บริษัทชี้แจงเพิ่มเติมว่า 

บริษัทมิได้ถูกต้องห้ามให้ประกอบ

กิจการท่าเรือ ตามมาตรา 8 แห่ง

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จึงขอหารือว่า 

การประกอบกิจการท่าเรือของบริษัท 

สําหรับการบรรทุกหรือขนถ่ายน้ํามัน 

เพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการของ 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ขอเรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฎในข้อหารือ  

หากบริษัทประกอบกิจการท่าเรือ โดยบรรทุกหรือ

ขนถ่ายน้ํามันเพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการ

ของบริษัทเอง และไม่ได้ให้บริการแก่บุคคลอื่น 

บริษัทสามารถดําเนินการได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542   
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 บริษัทเอง และไม่รวมถึงการให้บริการ

ท่าเรือแก่บุคคลอื่นใด โดยคิดค่าบริการ

เป็นการค้า ไม่ถือเป็นกิจการต้องห้าม 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ
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ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

2. ธุ ร กิจขายส่ ง  ขายปลีก 

อุปกรณ์และวัสดุของผลิตภัณฑ์

ฉลาก ป้ายผนึก หรือสติ๊กเกอร์ 

บริษัทประกอบธุรกิจขายส่ง ขายปลีก 

อุปกรณ์และวัสดุของผลิตภัณฑ์ฉลาก 

ป้ายผนึก หรือสติ๊กเกอร์ที่ใช้เทคโนโลยี

ชั้นสูงในการยึดติด บริษัทจะสั่งซื้อ

สินค้าจําพวกสติ๊กเกอร์ขายสินค้าให้

ล ูก ค ้า เ ป ็นม ้วนขนาด ใหญ ่ต าม ที่

บริษัทซื ้อมา หรือ นําสินค้ามาตัดให้

ได้ขนาด รูปร่างและเจาะรูด้วยแสง

เลเซอร์ตามที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้ง

นําเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศมา

ขายให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย และ

บริการซ่อมเครื่องจักรดังกล่าวภายหลัง

การขาย ขอหารือว่า 

1. การดําเนินการขายสินค้าจําพวก

สติ๊กเกอร์ของบริษัทต้องขอรับอนุญาต

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  หรือไม่ 

แ ล ะห า กบ ริ ษั ท ต้ อ ง ข อ อนุ ญ า ต  

การดําเนินธุรกิจดังกล่าวของบริษัท

เป็นการขายสินค้าหรือการให้บริการ 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว 

ขอเรียนว่า   

1. หากบริษัทขายสินค้าให้ลูกค้าตามที่บริษัทซื้อมา 

หรือนําสินค้ามาตัดให้ได้ขนาด รูปร่างตามที่ลูกค้า

ต้องการก่อนขาย หรือการขายเครื่องจักร จะเข้าข่าย

การค้าปลีกตามบัญชีสาม (14) หรือการค้าส่งตาม

บัญชีสาม (15) ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งต้องได้รับ

อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าวก่อน จึงจะประกอบธุรกิจได้ 

และบริษัทจะต้องมีทุนขั้นต่ําตามที่ กําหนดใน

กฎกระทรวงสําหรับแต่ละธุรกิจต้องไม่น้อยกว่า

สามล้านบาท  

   ทั้งนี้ หากบริษัทจะประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง 

โดยไม่ต้องขออนุญาต จะต้องมีเงินทุนตามความ

เป็นจริงที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจสําหรับ 

แต่ละธุรกิจไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท  

  อนึ่ง พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน 
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  ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 กรณีเป็นการขายสินค้า หากบริษัทมี

ทุนตามความเป็นจริงที่ใช้ในการเริ่มต้น

ประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท 

บริษัทสามารถประกอบกิจการดังกล่าว

โดยไม่ต้องขออนุญาต ใช่หรือไม่ 

2. การนําเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ

และขายให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย 

รวมถึงบริการซ ่อมแซมเครื ่องจ ักร

ดังกล่าวภายหลังการขายบริษัทต้อง

ขอรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ  

การประกอบธุรกิจของของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 หรือไม่ และหากบริษัทมี

ทุนตามความเป็นจริงที่ใช้ในการเริ่มต้น

ประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งร้อยล้าน

บาท รวมเป็นสองร้อยล้านบาท บริษัท

สามารถประกอบกิจการดังกล่าวโดยไม่

ต้องขออนุญาต ใช่หรือไม่ 

ต่ า ง ด้ า ว  พ .ศ .  2542 ไม่ ไ ด้ มี ก า ร กํ าหนด

ความหมายของการค้าปลีกและการค้าส่งไว้ ทั้งนี้ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ใช้แนวทางในการพิจารณา

เบื้องต้น คือ  

   การค้าปลีก หมายถึง การขายสินค้าให้แก่ลูกค้า

เพื่อใช้ในการบริโภคโดยตรงของตนเอง ทั้งนี้ ไม่รวมถึง

การขายให้แก่ผู้ผลิตเพื่อนําไปเป็นวัตถุดิบในการผลิต

สินค้าอื่น 

   การค้าส่ง หมายถึง การขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อที่

นําไปขายหรือให้บริการต่อแก่ลูกค้า หรือนําไปเป็น

วัตถุดิบในการผลิตสินค้าอื่น 

2. หากบริษัททําธุรกิจให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักร 

จะเข้าข่ายทําธุรกิจบริการตามบัญชีสาม (21) ท้าย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ .ศ .  2542 ซึ่ ง ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ก่อน จึงจะประกอบธุรกิจได้ และบริษัทจะต้องมี

ทุนขั้นต่ําตามที่กําหนดในกฎกระทรวงสําหรับแต่

ละธุรกิจต้องไม่น้อยกว่าสามล้านบาท 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

3. การส่งช่างเทคนิคเข้ามา

ประกอบ  ติ ด ตั้ ง  ปรั บ แ ต่ ง 

ทดสอบ และฝึกสอนวิธีใช้และ

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้แก่

ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ซื้อเครื่องจักรหรือ

แม่พิมพ์ผลิตสินค้า 

บริษัทได้สั่งซื้อเครื่องจักรหรือแม่พิมพ์

ผลิตสินค้ามาจากบริษัทแม่หรือบริษัท

อื่นในต่างประเทศ เพื่อจําหน่ายให้

ลูกค้าในประเทศไทย โดยในสัญญาซื้อ

ขายมีเงื่อนไขรวมถึงการส่งช่างเทคนิค

เข้ามาประกอบ ติดตั้ง ปรับแต่ง ทดสอบ 

และฝึกสอนวิธีใช้และการแก้ไขปัญหา

เบื้องต้นให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้า 

โดยได้แจ้งราคาค่าสินค้าและค่าการส่ง

ช่างเข้ามาปฏิบัติการดังกล่าวรวมไว้

ด้วยแล้ว จึงขอหารือว่า บริษัทผู้ขาย

หรือบริษัทที่จัดส่งช่างเทคนิคในต่างประเทศ 

จะต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจใน

ฐานะที่เป็นคนต่างด้าวหรือไม่ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเรียนว่า จากข้อมูล

เท่าที่ปรากฎในข้อหารือ หากบริษัทผู้ขายสินค้า

เป็นผู้ส่งช่างเทคนิคเข้ามาในประเทศไทยเพื่อ

ประกอบ ติดตั้ง ปรับแต่ง ทดสอบ ฝึกสอนวิธีใช้ 

และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้แก่ลูกค้าผู้ซื้อสินค้า 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินการซื้อขายสินค้าที่

นําเข้าโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม รวมทั้งมิได้เป็น

ธุรกิจที่แยกต่างหากจากการซื้อขายดังกล่าว และ

ในสัญญาซื้อขายสินค้าได้ระบุเงื่อนไขดังกล่าวไว้

ชัดเจน บริษัทสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องขอ

อนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542   
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4. การออกเอกสารใบตราส่ง

สิ น ค้ า อ ยู่ ใ น ข อบ ข่ า ยต า ม

ใบอนุญาตประกอบธุร กิจที่

บริษัทได้รับอนุญาตหรือไม่ 

บริษัท ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ

บัญชีสาม (21) การทําธุรกิจบริการ

บริหารจัดการ และติดต่อประสานงาน

กับผู้ให้บริการด้านการบรรจุหีบห่อ 

ด้านคลังสินค้า ด้านการกระจายสินค้า 

ด้านการขนส่ง ด้านการจองระวางเรือ

และเครื่องบินและด้านการดําเนินพิธี

การศุลกากรให้แก่ บริษัท XX จํากัด 

โดยบริษัทประสงค์จะออกใบตราส่งสินค้า 

ซึ่งเป็นเอกสารที่ต้องใช้ในกระบวนการ

ขนส่งสินค้าโดยทั่วไป ที่ผู้รับจัดการ

ขนส่งสินค้าจะต้องออกให้ผู้ส่งออก

สินค้า ให้แก่บริษัท XX จํากัด บริษัท

จึงขอหารือว่า การออกเอกสารใบตรา

ส่งสินค้าอยู่ในขอบข่ายที่บริษัทสามารถ

ทําได้ตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าวหรือไม่ 

 

 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

ได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า จากข้อเท็จจริงเท่าที่

ปรากฏในข้อหารือ หากการออกใบตราส่งสินค้า

เป็นกระบวนการตามปกติที่ต้องดําเนินการตาม

ขอบข่ายธุรกิจที่ได้รับอนุญาต บริษัทก็สามารถ

กระทําได้ 

 

 



สรุปขอหารือ ประจําเดือน มีนาคม 2555        

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

ช่ือกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

การขยายชองทางการจําหนาย

สินคาผานทางอินเตอรเน็ต 

บริษัท เปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งตาม

กฎหมายไทย และไดรับหนังสือรับรอง

การประกอบธุรกิจของคนตางดาวตาม

มาตรา 11 ดังนี้ บัญชีสาม (14) 

การคาปลีก บัญชีสาม (15) การคาสง 

เครื่องประดับ อัญมณี นาฬิกา ทอง 

โลหะมีคา นาก เงิน เพชรพลอย ขอ

หารือ วา การท่ีบริษัทตองการขยาย

ชองทางการจําหนายสินคาดังกลาว

ผานทางอินเตอรเน็ต ซ่ึงบริษัทฯ ไดเชา

พ้ืนท่ีจาก Internet Service Provider 

บริษัทตองขอหนังสือรับรองการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาวในธุรกิจ

จําหนายสินคาผานทางอินเตอรเน็ต

หรอืไม 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว   

ขอเรียนวา จากขอมูลเทาท่ีปรากฎในขอหารือ บริษัท

สามารถประกอบธุรกิจการคาปลีก การคาสง ตามท่ี

ไดรับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนตางดาว

ดังกลาวได สวนการขยายชองทางการจําหนายสินคา

ผานทางอินเตอรเน็ต บริษัทสามารถดําเนินการได

โดยไมตองขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของ

คนตางดาว แตบริษัทตองจดทะเบียนพาณิชยใน

ธุรกิจ เก่ียวกับการซ้ือขายสินคา หรือบริการ โดย

วิธีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือ ขาย

อินเตอรเน็ต โดยในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถจด

ทะเบียนพาณิชยไดท่ีสํานักงานเขตท่ีมีสํานักงานใหญ

ตั้งอยูในเขตทองท่ีและศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 

สําหรับภูมิภาค  สามารถจดทะเบียนพาณิชยไดท่ี

องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาล   และหาก

บริษัทมีความประสงคจะเขาโครงการสรางความ

นาเชื่อถือทางออนไลน ดวยเครื่องหมาย DBD 

Registered และ DBD Verified ใหนําใบทะเบียน

พาณิชยดังกลาวมายื่นท่ีสํานักพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา   
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การขายยูเอวีและโดรนใหกับ

กองทัพไทยถือเปน “อุปกรณ

สงคราม” ตามบัญชีสอง หมวด 

1 (1) ของ พ.ร.บ.การประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว หรือไม 

บริษัท เปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งตาม

กฎหมายไทยมีคนตางดาวถือหุน

ท้ังหมด ประกอบธุรกิจผลิตเครื่องบิน

วิทยุบังคับรวมถึงตัวถังเครื่องบินและ

อุปกรณประกอบซ่ึงไดรับการสงเสริม

การลงทุน บริษัทไดรับขอสอบถาม

เก่ียวกับการผลิตอากาศยานไรคนขับ 

หรือ ยูเอวี (unmanned aerial vehicles : 

UAV) และอากาศยานท่ีมีการตั้งโปรแกรม

ลวงหนาในการขับเคลื่อน หรือ โดรน 

(DRONE) ซ่ึงยูเอวีแตกตางจากเครื่องบิน

วิทยุบังคับท่ัวไปตรงท่ีสามารถใช

สงผานขอมูลกลับไปยังฐานบังคับการได 

เชน ขอมูลภาพถาย ภาพถายอินฟาเรด 

ขอมูลสภาพภูมิอากาศ ขอมูลสภาพแวดล

หรือขอมูลอ่ืนๆ จึงขอหารือวา 1. การ

ขายยูเอวีและโดรนใหกับกองทัพไทยไม

ถือเปน “อุปกรณสงคราม” ตามบัญชีสอง 

หมวด 1 (1) ของ พ.ร.บ.การประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

ขอเรียนวา จากขอมูลเทาท่ีปรากฎในขอหารือ  

การผลิต และการขายอากาศยานไรคนขับ หรือยูเอวี 

และอากาศยานท่ีมีการตั้งโปรแกรมลวงหนาใน 

การขับเคลื่อน หรือโดรน ใหกับกองทัพไทย       

เขาขายเปนการทําธุรกิจการ ผลิต การจําหนาย 

และการซอมบํารุง อาวุธยุทโธปกรณ เรือ อากาศยาน 

หรือยานพาหนะทางการทหาร ตามบัญชีสอง  

หมวด 1(1) แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว  พ.ศ. 2542 ซ่ึงคนตางดาวจะทํา

ธุรกิจไดตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพาณิชย โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี

กอนจึงจะประกอบธุรกิจได และการประกอบธุรกิจ

ดังกลาวตามมาตรา 15 กําหนดวาจะตองมีคนไทย

หรือนิติบุคคลท่ีมิใชคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติ

นี้ถือหุนอยูไมนอยกวารอยละสี่สิบของทุนของคน

ตางดาวท่ีเปนนิติบุคคลนั้น และตองมีคณะกรรมการ

ท่ีเปนคนไทยไมนอยกวาสองในหาของจํานวนกรรมกา

ท้ังหมด หรือบริษัทตองไดรับการสงเสริมการลงทุน

จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกอน 
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 และไมถือวาอยูในขอจํากัดตามบัญชีสอง 

2. พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนตางด

มิไดจํากัดการประกอบธุรกิจประเภท

ผลิตและจําหนายยูเอวีและโดรน 

สําหรับบริษัทท่ีมีการถือหุนโดยคนตางดา 

รอยละ 100 เนื่องจากเปนธุรกิจผลิต

ไมจําเปนตองขอรับใบอนุญาตหรือ

หนังสือรับรอง ใชหรือไม 

และมาแจงเพ่ือขอหนังสือรับรองการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาวจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ตอไป 
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1. ผลิตหรือประกอบเครื่องจักร 

ณ สถานประกอบการหรือ

สถานที่ที่ลูกคากําหนด 

บริษัทเปนนิติบุคคลไทย มีผูถือหุนรายให

เปนนิติบุคคลตางดาว มีความประสงค

จะประกอบธุรกิจโดยมีลักษณะธุรกิจ

และขั้นตอนการดําเนินการดังตอไปน้ี 

1. ลูกคาสั่งซื้อเครื่องจักรขนาดใหญ

ตามแบบมาตรฐานที่มีอยูแลวของ

บริษัท บริษัทในเครือหรือบริษัทในกลุม 

2. บริษัทจัดซื้อเครื่องจักร อุปกรณ

และช้ินสวนที่เปนวัตถุดิบ เพ่ือนํามา

ผลติหรอืประกอบใหเปนไปตามแบบที่

ลูกคาสั่งซื้อ โดยที่บริษัทจะกําหนดให

ผูขายจัดสงเครื่องจักร อุปกรณ ดังกลาว

ที่ไดสั่งซื้อทั้งหมดไปยังสถานประกอบกา

หรือสถานที่ที่ลูกคากําหนด จากน้ัน

บริษัทจะจัดสงพนักงานและ

ผูเช่ียวชาญเขาไปดําเนินการผลิตหรือ

ประกอบเครื่องจักร อุปกรณและ

ช้ินสวนตางๆใหเปนเครื่องจักรขนาดใหญ

สําหรับใชในกิจการเหมืองแรและขน

ถายสินคา  

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ขอเรียนวา  จากขอมูล

เทาที่ปรากฏในขอหารือ สรุปไดดังน้ี 

1. การประกอบธุรกิจผลิตเครื่องจักรเพ่ือจําหนาย 

ไมเขาขายธุรกิจตามบัญชีทายพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 บริษัท

สามารถประกอบธุรกิจดังกลาวไดโดยไมตองขอ

อนุญาตตามพระราชบัญญติัฉบับน้ี 

2. การผลิตสินคาตามแบบของลูกคาถือเปนการ

รับจางผลิต เขาขายธุรกิจบริการตามบัญชีสาม (21) 

ทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดา 

พ.ศ. 2542 ซึง่ตองไดรบัอนุญาตจากอธิบดี

กรม พัฒนาธุรกิจการคา โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว

กอนจึงจะประกอบธุรกิจได 

3. การใหบริการซอมแซม บํารุงรักษา ฝกอบรม 

รวมทั้งใหบริการทางเทคนิคอ่ืนๆเพ่ิมเติมเขาขาย

ธุรกิจบริการตามบัญชีสาม (21) ทั้งน้ีหากธุรกิจ

ดังกลาวเปนธุรกิจที่อยูในขอบขายตามบัตรสงเสริม

การลงทุนที่ไดรับการสงเสริมจากสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน บริษัทตองย่ืนขอ 
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 3. หลังการขายเครื่องจักรดังกลาวแลว 

บริษัทอาจมีการใหบริการซอมแซม 

บํารุงรักษา ฝกอบรม รวมทั้งใหบริการ

ทางเทคนิคอ่ืนๆเพ่ิมเติม 

    นอกจากน้ี บริษัทไดรับการสงเสริม

การลงทุนในกิจการสนับสนุนการคา

และการลงทุน  ในขอบขายธุรกิจ

ดังตอไปน้ี 

1. การกํากับดูแลหรือการใหบริการ

บริษัทในเครือในดานตางๆ 

2. การใหบริการขอมูลขาวสารดาน

การจัดหาสินคา ฯลฯ 

3. การใหบริการฝกอบรม การติดต้ัง 

บํารุงรักษาและซอมแซม 

 บริษัทจึงขอหารือวา ในการออกใบ

เรียกเก็บเงินสําหรับการขายเครื่องจักร

ที่เกิดจากการประกอบของบริษัทสามารถ

ทาํไดโดยไมตองขอใบอนุญาตการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาว  และ 

หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนตางดาว

ตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 กอน จึงจะ

ประกอบธุรกิจได 
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 ในสวนของการออกใบเรียกเก็บเงิน

สําหรับการใหบริการตางๆ หากการ

ใหบริการดังกลาวอยูในขอบขาย   

ตามบัตรสงเสริมการลงทุน บริษัท

สามารถทําไดโดยแจงขอหนังสือ

รบัรองตามมาตรา 12 แหง

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ        

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ความ

เขาใจของบริษัทถูกตองหรือไม  
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2. การประกอบธุรกิจโดยมี

กรรมวิธีและขั้นตอนในการแล

ปลาออกเปนช้ิน บรรจุและปด

ฉลากลงบนบรรจุภัณฑพรอม

จําหนาย 

บริษัทตางดาว ประสงคจะประกอบ

กิจการโดยนําเขาปลาสดทั้งตัว มาขอด

เกลด็ปลา แลปลาออกเปนช้ินๆ เอา

กางปลาออก  ตัดแตงช้ินปลาเพ่ือ

ความสวยงาม ใชสูญญากาศในการ

บรรจุช้ินปลาและทําการตรวจสอบการ

ปนเปอนของโลหะดวยเครื่อง

ตรวจสอบโลหะ จากน้ันจะทําการช่ัง

นํ้าหนักและพิมพฉลากซึ่งระบุขอมูล

ของผลิตภัณฑรวมถึงนํ้าหนักของช้ินปลา

และปดลงบนบรรจุภัณฑพรอม

จําหนาย ซี่งจะถูกนําไปแชข็งและ

บรรจุลงกลองสินคา มัดกลองบรรจุ

ผลิตภัณฑพรอมจําหนายดวยสายรัด 

และทําการเก็บรักษาผลิตภัณฑพรอม

จําหนายกอนสงใหกับลูกคา จึงขอ

หารือวา 

1. การประกอบกิจการดังกลาวถือเปน

ธุรกิจผลิตหรือกิจการผลิตซึ่งไมตกอยู

ภายใตบังคับของพระราชบัญญัติการ 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  ขอ

เรียนวา จากขอมูลเทาที่ปรากฎในขอหารือ 

กรรมวิธีและขั้นตอนในการแลปลาออกเปนช้ินๆ 

เอากางปลาออก  ตัดแตงช้ินปลาเพ่ือความสวยงาม 

ใชสูญญากาศในการบรรจุช้ินปลา ตรวจสอบการ

ปนเปอนของโลหะในช้ินปลา ปดฉลากลงบนบรรจุ

ภัณฑพรอมจําหนาย มีลักษณะเปนการแบงบรรจุ

สินคาเทาน้ัน มิไดมีการแปรสภาพสินคาแตอยางใด 

จึงไมถือเปนการผลิต แต เขาขายธุรกิจการคาปลีก

ตามบัญชีสาม(14) หรือการคาสงตามบัญชีสาม(15) 

ทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542 ซึง่ตองไดรบัอนุญาตจากอธิบดี

กรม พัฒนาธุรกิจการคา  โดยความเหน็ชอบของ

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาวกอน 
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สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

ชือ่กฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 ประกอบธุรกิจของคนตางดาวพ.ศ. 254

ใชหรือไม 

2. หากตองไดรบัใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว จะตองขอ

อนุญาตภายใตกิจการประเภทใด 
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สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

ชือ่กฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

3. ธุรกิจผลิตและจําหนายกาซ

ฮีเลียม 

บริษัทตางดาวประสงคจะประกอบ

ธุรกิจผลิตและจําหนายกาซฮีเลียมใน

ประเทศไทย โดยนําเขานํ้าฮีเลียมดิบ

สงมายังโรงงานในประเทศไทย 

ตรวจสอบคณุภาพของฮีเลยีมโดย

เครื่องมือตรวจสอบ นํ้าฮีเลียมดิบจะ

ถูกทําใหระเหยกลายเปนกาซฮีเลียม

ดิบเพ่ือเขาสูกระบวนการอัดกาซ  และ

ภายใตกระบวนการอัดกาซ นํ้าฮีเลียม

ดิบจะถูกนําเขาไปในเครื่อง

คอมเพรสเซอรเพ่ือบรรจุกาซฮีเลียมที่

ไดจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเขาไป

ในรถบรรทุกทอกาซและถังบรรจุกาซ 

ซึ่งกาซฮีเลียมจะถูกกําหนดคาความดัน

และตรวจสอบสิ่งเจือปน รถบรรทุกทอ

กาซและ/หรือถังบรรจุกาซที่บรรจุกาซ

แลวจะถูกตรวจสอบการรั่วไหลของ

กาซกอนนําไปเก็บยังคลังสินคาเพ่ือ

จัดสงใหลูกคาตอไป บริษัทเขาใจวา

การดําเนินการดังกลาว เขาขายเปน 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  ขอ

เรียนวา จากขอมูลเทาที่ปรากฎในขอหารือ หาก

การแปรสภาพจากนํ้าฮีเลียมดิบมาเปนกาซฮีเลียม

เปนกรรมวิธีโดยกระบวนการทางเคมี ถือเปน การ

ผลิต ไมเขาขายการประกอบธุรกิจตาม

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

พ.ศ. 2542 บริษัทจึงสามารถประกอบธุรกิจได

โดยไมตองขออนุญาตประกอบธุรกจิตาม

พระราชบัญญัติฉบับน้ี 
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สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

ชือ่กฎหมาย เรื่อง ประเด็นปญหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 ธุรกิจผลิต ซึ่งเปนธุรกิจที่ไมตกอยู

ภายใตพ ระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว  พ .ศ . 2542 

บริษัทสามารถประกอบธุรกิจไดโดยไม

ตองขออนุญาต จึงขอหารือ วา ความ

เขาใจของบริษัทถูกตองหรือไม 
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สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

ช่ือกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

1. บริษัทไดโอนหุนท่ีถืออยูใน

บริษัท B ซ่ึงเปนผูรับบริการ 

ใหแก บริษัท C ซ่ึงเปนบริษัทในเครื   

บริษัทเปน นิติบุคคลท่ีตั้งข้ีนตาม

กฎหมายไทย มีสถานะเปนบริษัทตางดาว 

และเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัท B 

ซ่ึงเปนผูรับบริการ ภายใตใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจท่ีบริษัทไดรับเลขท่ี 

XXXXX เนื่องดวยเม่ือวันท่ี 15 

พฤษภาคม 2555 บริษัทไดโอนหุนท่ี

ถืออยูใน บริษัท B ท้ังหมด ใหแก 

บริษัท  C ซ่ึงเปนบริษัทในเครือของ

บริษัท เพราะมีบริษัทแมเดียวกัน ขอ

หารือวา  บริษัทยังสามารถประกอบ

ธุรกิจใหบริการแกบริษัท B ภายใต

ใบอนุญาตดังกลาวไดหรือไม 

 

 

 

 

 

 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

พิจารณา จากขอมูลเทาท่ีปรากฏในขอหารือ แลว 

ขอเรียนวา หากบริษัทโอนหุนท่ีบริษัทถืออยู

ท้ังหมดในบรษัิท B ใหแก บริษัท  C ซ่ึงเปนบริษัท

ในเครือของบริษัท บริษัทก็ยังสามารถประกอบ

ธุรกิจใหบริการแกบริษัท B ภายใตใบอนุญาต

ดังกลาวได 
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สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

ช่ือกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

2. รับจองและจําหนายตั๋ว

เครื่องบินระหวางประเทศ

สําหรับสายการบินของบริษัทเอง 

บริษัทตางดาวมีสาขาในประเทศไทย 

ประกอบธุรกิจรับจองและจําหนายตั๋ว

เครื่องบินระหวางประเทศสําหรับ

สาย การบินของบริษัทเอง รวมท้ัง

นําเขา -สงออก พัสดุอุปกรณ อุปโภค 

บริโภค ซ่ึงในสวนการนําเขา -สงออก

หมายถึงการขนสงสินคาข้ึนเครื่องและ

บินไปยังตางประเทศ หรือนําเขามา

เวลาท่ีสายการบินของบริษัทเขามาใน

ประเทศไทย จึงขอหารือวา การ

ประกอบกิจการลักษณะดังกลาวบริษัท

ตองขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาวหรือไม 

 

 

 

 

 

 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว   

ขอเรียนวา จากขอมูลเทาท่ีปรากฎในขอหารือ  

การประกอบธุรกิจจําหนายตั๋วโดยสารเครื่องบิน

ระหวางประเทศสําหรับสายการบินของบริษัทเอง 

และการขนถายสินคาเฉพาะผูใชบริการขนสงสินคา

ของสายการบินในบริเวณสนามบิน และธุรกิจ

สงออกสินคาไปตางประเทศไมเขาขายธุรกิจตาม

บัญชีทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนตางดาว พ.ศ. 2542 บริษัทสามารถประกอบ

ธุรกิจดังกลาวไดโดยไมตองขออนุญาตตาม

พระราชบัญญัติฉบับนี้ 
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สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

ช่ือกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

3. ธุรกิจภายใตใบอนุญาตท่ี

ไดรับแลว 

บริษัทตางดาวประกอบธุรกิจผลิต

กระแสไฟฟาโดยใชพลังงานถานหินลิกไน

เพ่ือจําหนายกระแสไฟฟาใหกับการ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ไดรับ

ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของ

คนตางดาว ตามบัญชีสาม (21) การทํา

ธุรกิจบริการเปนสํานักงานผูแทนเพ่ือ 

1. หาแหลงจัดซ้ือสินคาประเภท

เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ และ

อุปกรณ รวมท้ังบริการท่ีเก่ียวของกับ

การดําเนินกิจการโรงไฟฟาถานหิน ใน

ประเทศไทยใหสํานักงานใหญ 

2. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพและ

ปริมาณของสินคาประเภท เครื่องจักร 

เครื่องกล เครื่องมือ และอุปกรณ 

รวมท้ังบริการท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน

กิจการโรงไฟฟาถานหินท่ีสํานักงานใหญ

สั่งซ้ือหรือจางผลิตใน ประเทศไทย โดย

สํานักงานผูแทนตั้งอยูในกรุงเทพ บริษัท

ขอหารือวา กรณีท่ีบริษัทประสงค 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว   

ขอเรียนวา จากขอมูลเทาท่ีปรากฎในขอหารือ  

การดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆเก่ียวกับ

การผลิตกระแสไฟฟาและขอมูลในการบริหาร

จัดการดานสิ่งแวดลอมตอหนวยงานและประชาชน

ในพ้ืนท่ี ไมอยูภายใตขอบเขตการใหบริการของ

สํานักงานผูแทน แตบริษัทสามารถขออนุญาตแบบ

ท่ัวไปได อยางไรก็ตามบริษัทสามาถใชใบอนุญาต

สํานักงานผูแทนท่ีไดรับไปแลวในกิจกรรมหาแหลง

จัดซ้ือสินคา ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพและ

ปริมาณสินคาประเภทเครื่องจักร เครื่องกล 

เครื่องมือและอุปกรณรวมท้ังบริการท่ีเก่ียวของกับ

การดําเนินกิจการโรงไฟฟาถานหิน ในเขตทองถ่ิน

ประจําจังหวัดนานและพ้ืนท่ีใกลเคียงใหสํานักงานใหญ

ได และหากตองการดําเนินธุรกิจในจังหวัดนาน    

ก็สามารถเพ่ิมสาขาจากใบอนุญาตเดิมไดเชนกัน 
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สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

ช่ือกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 จะจัดตั้งสํานักงานผูแทนเพ่ิมข้ึนอีก

หนึ่งแหงท่ีจังหวัดนาน เพ่ือ  1. หาแหลง

จัดซ้ือสินคา ตรวจสอบ และควบคุม

คุณภาพและปริมาณสินคาประเภท

เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือและ

อุปกรณรวมท้ังบริการท่ีเก่ียวของกับ

การดําเนินกิจการโรงไฟฟาถานหิน   

ในเขตทองถ่ินประจําจังหวัดนานและ

พ้ืนท่ีใกลเคียงใหสํานักงานใหญ  2. 

เผยแพรขอมูลขาวสารตางๆเก่ียวกับ

การผลิตกระแสไฟฟาและขอมูลในการ

บริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมตอ

หนวยงานและประชาชนในพ้ืนที่ 

สามารถกระทําไดหรือไม 
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1.  ใหบริการจัดหาผูใหบริการ

ฉีดวัคซีนใหแกผูซ้ือสินคา โดย

ไมเรียกเก็บคาบริการจากผูซ้ือ 

บริษัทประกอบธุรกิจคาปลีกและคาสง

ยารักษาและปองกันโรคสําหรับคนและ

สัตว บริษัทมีความประสงคจะขายและ

ใหบริการฉีดวัคซีนใหแกผูซ้ือดวย โดย

บริษัทจะเปนผูจัดหาผูใหบริการในนาม

ของผูซ้ือ โดยบริษัทจะทําสัญญากับผูให 

บริการฉีดวัคซีนในฐานะตัวแทนของ  

ผูซ้ือและในนามของบริษัทเอง โดยท้ัง

สองกรณีจะไมเรียกเก็บคาบริการจาก 

ผูซ้ือ  บริษัทเขาใจวาการจัดหาและ

การบริการดังกลาวไมอยูภายใต

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ขอ

เรียนวา จากขอมูลเทาท่ีปรากฏในขอหารือ หาก

บริษัทใหบริการจัดหาผูฉีดวัคซีนโดยไมเก็บ

คาบริการ แมจะไมกอใหเกิดรายได แตมีผลทาง

การคาในการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเขาขาย

ธุรกิจท่ีตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนา

ธุรกิจการคาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

การประกอบธุรกิจของคนตางดาวกอนจึงจะ

ประกอบธุรกิจได 
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สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

 

ช่ือกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

 

 

2.  การวาจางชวงใหบริษัทอ่ืน

ผลติแมพิมพแทน 

บริษัทมีสถานะเปนคนตางดาว ประกอบ

ธุรกิจโดยลูกคาในตางประเทศวาจาง

ใหบริษัททําการผลิตแมพิมพตามแบบ

ท่ีลูกคากําหนด โดยท่ีบริษัทจะวาจาง

ชวงใหบริษัทอ่ืนในประเทศไทยทําการผลิ 

ตามแบบท่ีไดรับมา ซ่ึงบริษัทจะควบคุม 

ดูแลการผลิตใหไดมาตรฐานและเปนไป

ตามท่ีลูกคากําหนด หลังจากท่ีผลิต

เสร็จแลว บริษัทจะสงออกแมพิมพไป

ใหลูกคาในตางประเทศตอไป จึงขอ

หารือวา การท่ีบริษัทรับคําสั่งจาก

ลูกคาและวาจางผูอ่ืนทําการผลิตเพ่ือ

สงออก เปนการประกอบธุรกิจสงออก

ซ่ึงไมตองขอรับใบอนุญาตการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว ถูกตองหรือไม 

 

 

 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

ขอเรียนวา จากขอมูลเทาท่ีปรากฎในขอหารือ  

การท่ีลูกคาวาจางบริษัทผลิตแมพิมพ แตบริษัทไป

วาจางชวงใหบริษัทอ่ืนผลิตแทน และเม่ือผลิตเสร็จ

แลวจะสงไปใหลูกคาในตางประเทศนั้น เขาขาย

การประกอบธุรกิจบริการรับจัดการผลิตแมพิมพ      

ตามบัญชีสาม (21) ทายพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ซ่ึงตอง

ไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาวกอนจึงจะประกอบธุรกิจได 

ซ่ึงคณะกรรมการจะพิจารณาคําขออนุญาตและ

ขอมูลท่ีเก่ียวของเปนรายกรณีไป 
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3. ลูกคาวาจางบริษัทผลิต

แมพิมพแตบริษัทไปวาจางชวง

ใหบริษัทอ่ืนผลิตแทน 

บริษัทมีสถานะเปนคนตางดาว

ประกอบธุรกิจ โดยลูกคามีคําสั่งวาจาง

ใหบริษัททําการออกแบบแมพิมพและ

ผลิตแมพิมพตามแบบท่ีออกโดยบริษัท 

โดยลูกคาจะชําระเงินเปนคาบริการ

รับจางออกแบบและผลิตแมพิมพ ซ่ึง

บริษัทจะวาจางชวงใหบริษัทอ่ืนท่ีอยูใน

ประเทศไทย และ/หรือในตางประเทศ

ทําการผลิต ตามแบบท่ีบริษัทกําหนด

และจะตองผลิตภายใตเทคโนโลยีและ

ใหไดมาตรฐานภายใตการกํากับดูแล

ของบริษัท  หลังจากท่ีผลิตเสร็จสิ้น  

ผูรับจางชวงจะจัดสงแมพิมพกลับมาให

บริษัทเพ่ือสงมอบใหแกลูกคาตอไป  

จึงขอหารือวา การท่ีบริษัทออกแบบ

แมพิมพตามคําสั่งดังกลาวของลูกคา

และวาจางชวงใหผูอ่ืนทําการผลิตนั้น 

เปนบริการรับจางผลิตแมพิมพท่ี

จะตองขออนุญาตตามบัญชีสาม (21) 

การประกอบธุรกิจบริการ ถูกตองหรือไม 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

ขอเรียนวา จากขอมูลเทาท่ีปรากฎในขอหารือ  

การท่ีลูกคาวาจางบริษัทผลิตแมพิมพแตบริษัทไป

วาจางชวงใหบริษัทอ่ืนผลิตแทน และเม่ือผลิตเสร็จ

แลวจะสงไปใหลูกคานั้นเขาขายการประกอบธุรกิจ

บริการรับจัดการผลิตแมพิมพ ตามบัญชีสาม (21) 

ทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดา 

พ.ศ.2542 ซ่ึงตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรม

พัฒนาธุรกิจการคา โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว

กอนจึงจะประกอบธุรกิจได ซ่ึงคณะกรรมการจะ

พิจารณาคําขออนุญาตและขอมูลท่ีเก่ียวของเปน

รายกรณีไป 
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4.  นํายางเกามาแปรรูปเปนยาง

กอน หรือยางแผน เพ่ือการ

สงออก 

นิติบุคคลตางดาว ประกอบธุรกิจ    

นํายางเกาและผลิตภัณฑท่ีทําจากยาง

มาแปรรูปเปนยางกอน หรือยางแผน 

เพ่ือการสงออก โดยซ้ือยางเกาและ

ผลิตภัณฑท่ีทําจากยางมาผานกระบวนกา

ผลิตของบริษัทใหเปนยางแผนหรือยาง

กอน จึงขอหารือวาการประกอบกิจการ

ลักษณะดังกลาวของบริษัท ไมถือวาอยู

ในขอบเขตตามพระราชบัญญัติ     

การประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542 ถูกตองหรือไม 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

ขอเรียนวา จากขอมูลเทาท่ีปรากฎในขอหารือ  

การประกอบธุรกิจนํายางเกาและผลิตภัณฑท่ีทํา

จากยางมาแปรรูปเปนยางกอนหรือยางแผน    

เพ่ือการสงออกไปตางประเทศ ไมเขาขายธุรกิจตาม

บัญชีทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ         

คนตางดาว พ.ศ. 2542 บริษัทสามารถประกอบ

ธุรกิจดังกลาวได โดยไมตองขออนุญาตตาม

พระราชบัญญัติฉบับนี้ 
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1. ผลิตและจําหนายอาหาร

สําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูป 

ประเภทขนมธัญพืช 

บริษัทมีสถานะเปนนิติบุคคลตางดาว 

ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนาย

อาหารสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูป ไดแก 

อาหารเชาประเภทซเีรยีล (cereals) 

ขนมธัญพืช และเนยถั่ว รวมทั้งนําเขา

ขาวโอตมาบรรจุและจัดทําหีบหอ เพ่ือ

สงออกตางประเทศ ขอหารอืวา การ

ประกอบธุรกิจดังกลาวจะเขาขายเปน

การประกอบธุรกิจตามบัญชีทาย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนตางดาว พ.ศ. 2542 ซึ่งจะตองขอ

อนุญาตประกอบธุรกิจหรือไม  

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ขอ

เรียนวา จากขอมูลเทาที่ปรากฏในขอหารือ การ

ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายอาหารสําเร็จรูป 

และกึ่งสําเร็จรูป หากบริษัทผลิตสินคาประเภท

ซีเรียล (cereals) ขนมธัญพืช และเนยถั่ว ซึ่งใน

กระบวนการผลิตไมมีขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงเปน

การผลิตแปงจากขาวหรือพืชไร ไมเขาขายธุรกิจ

ตามบัญชีทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 และการประกอบ

ธุรกิจนําเขาขาวโอตมาบรรจุ และจัดทําหีบหอ เพ่ือ

สงออกตางประเทศ ไมเขาขายธุรกิจตามบัญชีทาย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542 เชนกัน นิติบุคคลตางดาวจึงสามารถ

ประกอบธุรกิจดังกลาวไดโดยไมตองขออนุญาต

ตามพระราชบัญญติัฉบับน้ี 
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2. บริษัทสงพนักงานไปให

คําปรึกษาแกบริษัทในเครือใน

ตางประเทศ 

บริษัทเปนนิติบุคคลตางดาว ไดจัดสง

พนักงานไปใหคําปรึกษาแนะนํา

เกี่ยวกับการบริหารจัดการใหแกบริษัท

ในเครือในตางประเทศ โดยบริษัทจะมี

รายไดจากการสงพนักงานไปให

คําปรึกษาดวย ขอหารือวาการ

ดําเนินการลักษณะดังกลาวของบริษัท

เปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาวหรือไม 

อยางไร  

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ขอเรียนวา จากขอมูล

เทาที่ปรากฏในขอหารือ การที่บริษัทจัดสง

พนักงานไปใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการใหแกบริษัทในเครือ โดยที่บริษัทมี

รายไดจากการสงพนักงานไปใหคําปรึกษาดังกลาว 

เขาขายการประกอบธุรกิจบริการใหคําปรึกษา

แนะนําเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ตามบัญชีสาม (21 

ทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดา 

พ.ศ.2542 ซึง่ตองไดรบัอนุญาตจากอธิบดี

กรม พัฒนาธุรกิจการคา โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว

กอนจึงจะประกอบธุรกิจได ซึ่งคณะกรรมการจะ

พิจารณาคําขออนุญาตและขอมูลที่เกี่ยวของเปน

รายกรณีไป 
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1. ขอเลขทะเบียนนิติบุคคล 
13 หลัก 

บริษัทจดทะเบียนที่ต่างประเทศ แจ้งว่า
หน่วยงานของรัฐบาลไทยจะสั่งซื้อ
ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์จากบริษัทฯ ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตและเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์
ดังกล่าว โดยหน่วยงานรัฐบาลไทย
สั่งซื้อและเป็นผู้นําเข้าเองโดยตรงจาก
บ ริ ษั ท ฯ  แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ษั ท ฯ  แ สด ง
หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก 
ซึ่งบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียน
ต่างประ เทศ  มิ ไ ด้จดทะ เ บียนใน
ประเทศไทย ไม่มีสถานประกอบการ
และไม่มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ เข้ามา
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย จึงหารือ
ว่าบริษัทต้องมีเลขทะเบียนนิติบุคคล 
13 หลักหรือไม่  
 
 
 
 
 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
ขอเรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือ 
บริษัทฯ มิได้จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย 
ไม่มีสถานประกอบการ และไม่มีเจ้าหน้าที่จาก
บริษัทฯ เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
บริษัทฯ จึงไม่มีเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก 
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2. การให้กู้ยืมเงินแก่พนักงาน
ของบริษัท 

บริษัทต่างด้าวจดทะเบียนในประเทศไทย
ได้รับมอบหมายจากบริษัทในกลุ่มให้
หารือเกี่ยวกับการให้สวัสดิการการให้
กู้ยืมเงินแก่พนักงานของบริษัทในกลุ่ม 
ซึ่งได้กําหนดสวัสดิการให้กู้ยืมเงินไว้ใน
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศอย่างชัดแจ้ง 
ในแต่ละบริษัทจะให้พนักงานของตน
กู้ยืมเงินไม่เกินจํานวนร้อยละ 150 
(150%) ของเ งิน เ ดือน  ซึ่ งการ กู้
ฉุกเฉินจะไม่คิดดอกเบี้ย และให้กู้เงิน
กรณีปกติคิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3 
ต่อปี จึงขอหารือว่าการประกอบธุรกิจ
ดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการประกอบ
ธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งต้อง
ขออนุญาตหรือไม่ 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว 
ขอเรียนว่า กรณีที่บริษัทต่างด้าวได้มีการประกอบ
ธุรกิจหลักอยู่แล้ว และมีการให้บริการสนับสนุน
หรืออํานวยความสะดวกซึ่งมิใช่ธุรกิจหลักของ
กิจการ แต่เป็นสวัสดิการของพนักงานของบริษัท 
อาทิการให้กู้ยืมเงินแก่พนักงานบริษัทโดยมิได้มุ่งค้า
กําไรทางการค้า ไม่กระทบถึงการแข่งขันกับกิจการ
ของคนไทย และได้มีการกําหนดเรื่องดังกล่าวไว้ใน
ระเบียบข้อบังคับ หรือประกาศกําหนดลักษณะการ
ให้บริการเพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานไว้ชัดเจน 

สามารถแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อเรียกตรวจสอบได้ หากเข้าตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว บริษัทสามารถดําเนินการได้
โ ดย ไม่ ต้ อ งขออ นุญาตประกอบ ธุ ร กิ จต าม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 
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3. การ ใ ห้บริ ก ารและการ
ขนส่งระหว่างประเทศ 

ผู้จ ัดการทั ่วไปสํานักงานสาขาของ
สายการบินระหว่างประเทศ ขอหารือ
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของสายการบิน
ระหว่างประเทศในประเทศไทยดังนี้ 
1. การประกอบธุรกิจของสํานักงานสาขา
ของสายการบินระหว่างประเทศใน
ประเทศไทยโดยให้บริการและขนส่ง
อากาศยานระหว่างประเทศ จะต้องจด
ทะ เ บียนจั ด ตั้ งสํ า นักงานและขอ
อนุญาตดําเนินกิจการตามกฎหมายไทย
หรือไม่ 
2.ตามข้อบังคับของคณะกรรมการ
การบินพลเรือนฉบับที่ 84 ได้กําหนด
ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของ
ผู้โดยสารออกจากสนามบินตามอัตราที่
กําหนด และวิธีปฏิบัติในการนําส่งเงิน
ค่ าบ ริ ก า ร ผู้ โ ดยส า รข าออกจาก
สนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
บริษัท  ท่าอากาศยานไทย  จํ า กัด 
(มหาชน )  (ทอท . )  เ พื่ อ เ ดิ นทา ง

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว 
ขอเรียนว่า ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  
1.การประกอบธุรกิจสายการบินระหว่างประเทศ 
ไม่เข้าข่ายธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ดังนั้น 
บริษัทสามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวได้โดยไม่ต้อง
ขออนุญาต 
2. กรณีที่บริษัทต่างด้าวมีการให้บริการตาม
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 84 
โดยจัดเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออก (PASSENGER 
SERVICE CHARGE: PSC) และนําส่งให้เจ้าของ
หรือผู้ดําเนินการสนามบินอนุญาต (ในที่นี้หมายถึง 
“ทอท.”) ซึ่งการให้บริการดังกล่าวจะได้รับเงิน
ค่าตอบแทนจาก ทอท. นั้น ในกรณีนี้ หากบริษัท
ต่างด้าวได้มีการประกอบธุรกิจหลักอยู่แล้ว และ
การให้บริการดังกล่าวเป็นการดําเนินการแทน
ผู้ดําเนินการสนามบินอนุญาต (ทอท.) และได้รับ
ค่าตอบแทนจากการนั้น  โดยมิได้มุ่ งค้า กําไร
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ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
ตั้ ง แ ต่ วั นที่  3  กั น ย า ยน  2551
กําหนดให้เจ้าของหรือผู้จดทะเบียน
อากาศยานหรือผู้ดําเนินการเดินอากาศ 
(ในที่ นี้หมายถึ ง “สายการบินหรือ
ตัวแทน”) เ ป็นผู้ จัดเ ก็บค่าบริการ
ผู้ โ ด ย ส า ร ข า อ อ ก  (PASSENGER 
SERVICE CHARGE: PSC) และนําส่ง
ให้เจ้าของหรือผู้ดําเนินการสนามบิน
อนุญาต  ( ในที่ นี้หมายถึ ง  ทอท .”) 
ภายในระยะเวลาที่ กําหนด ในการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น 
ทอท. จะจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่
สายการบินหรือตัวแทนที่นําส่งค่า PSC 
ระหว่างประเทศให้ ทอท .  ภายใน
กําหนด ในอัตราร้อยละ  2 ของเงินค่า 
PSC ที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และทอท.
จะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 
ของจํานวนเ งินค่าตอบแทนที่จ่ าย 
พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองการหัก

ทางการค้า ไม่กระทบถึงการแข่งขันกับกิจการของ
คนไทย บริษัทสามารถดําเนินการได้โดยไม่เข้าข่าย
ที่ จ ะ ต้ อ ง ข อ อ นุ ญ า ต ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ต า ม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 
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ภาษี ณ ที่จ่ายให้ทุกครั้ง ซึ่งเป็นไปตาม
คําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 
จึ งขอหา รือ ว่าการ ใ ห้บริการตาม
ข้อบังคับและได้รับเงินค่าตอบแทนต้อง
ขออนุญาตตามกฎหมายหรือไม่ 
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1.  ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาติดตั้ง 

ทดสอบ การใช้งานของเครื่องจักร 

บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศทํา

สัญญาซื้อขายกับการไฟฟ้านครหลวง 

โดยบริษัทจะเป็นผู้จัดหาสินค้าประเภท

อุปกรณ์สถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) 

และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่ง

บุคลากรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทเข้ามา

ในประเทศไทยเพื่อดูแลความเรียบร้อย 

และให้คําปรึกษาแก่การไฟฟ้านครหลวง

เกี่ยวกับการติดตั้ง การทดสอบ และ

การใช้งานของสินค้าที่การไฟฟ้านครหลวง

สั่งซื้อดังกล่าว จึงขอหารือว่าการประกอบ

กิจการของบริษัทเป็นการประกอบธุรกิจ

ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

ซึ่ ง ต้องขออนุญาตประกอบธุร กิจ

หรือไม่ 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ขอเรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือ 

หากบริษัทผู้ขายสินค้า เป็นผู้ส่งบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ

เข้ามาในประเทศไทยเพื่อดูแลความเรียบร้อย และให้

คําปรึกษาแก่การไฟฟ้านครหลวงเกี่ยวกับการติดตั้ง 

การทดสอบ และการใช้งานของสินค้าที่การไฟฟ้า

นครหลวงสั่งซื้อ อันเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินการ

ซื้อขายสินค้าที่นําเข้าโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม 

รวมทั้งมิได้เป็นธุรกิจที่แยกต่างหากจากการซื้อขาย 

และในสัญญาซื้อขายสินค้าได้ระบุเงื่อนไขดังกล่าว

ไว้ชัดเจนบริษัทสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้อง

อนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
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2.  การค้าปลีกและการค้าสง่ บริษัทต่างด้าวจดทะเบียนในประเทศไทย 

โดยบริษัทออกใบสั่งซื้อวัตถุดิบไปยัง

ผู ้ขายในต่างประเทศและผู ้ขายส่ง

วัตถุดิบไปผลิตเป็นชิ้นส่วนที่ประเทศ

ญี่ปุ่นซึ่งบริษัทเป็นผู้ว่าจ้างและส่งต่อมา

ยังบริษัทในประเทศไทย หลังจากนั้น

บริษัทจะประกอบชิ้นส่วนเข้าเป็นสินค้า

ของบริษัทและส่งขายให้คู่ค้าในประเทศไทย 

จึงขอหารือว่าจะประกอบธุรกิจดังกล่าว

ได้หรือไม่ และเป็นธุรกิจค้าส่งหรือค้าปลีก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว 

ขอเรียนว่า  

1. หากบริษัทประกอบธุรกิจขายสินค้าที่บริษัท

ไม่ได้ผลิตเอง จะเข้าข่ายการค้าปลีกตามบัญชีสาม (14) 

หรือการค้าส่งตามบัญชีสาม (15) ท้ายพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่ง

ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าวก่อน จึงจะประกอบธุรกิจได้ 

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ไม่ได้กําหนดความหมายของการค้าปลีกและค้าส่ง

ไว้ แต่คณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ได้ใช้แนวทางการพิจารณาเบื้องต้นคือ การค้าปลีก

ได้แก่ การขายให้แก่ลูกค้าเพื่อใช้ในการบริโภค

โดยตรงของตนเอง ทั้งนี้ไม่รวมถึงการขายให้แก่

ผู้ผลิตเพื่อนําสินค้านั้นไปเป็นวัตถุดิบในการผลิต

สินค้าอื่น และการค้าส่ง ได้แก่ การขายให้แก่ผู้ซื้อที่

นําไปขายหรือให้บริการต่อแก่ลูกค้าหรือนําไปเป็น

วัตถุดิบในการผลิตสินค้าอื่น 
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2. กรณีบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน หาก

ธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่อยู่ในขอบข่ายตามบัตร

ส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมจากสํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทสามารถยื่น

ขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ตามาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยไม่ต้องขอ

อนุญาตประกอบธุรกิจจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้าได้ 
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การเพาะขยายหรือปรับปรุง

พันธุ์พืช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทต่างด้าวจดทะเบียนในประเทศ

ไทยมีความประสงค์จะประกอบธุรกิจ 

ดังนี้ 

1.เพาะพันธุ์ ปรับปรุงและขยายพันธ์

ต้นสบู่ดําบนที่ดินที่เช่า 

2.จําหน่ายพันธุ์พืช ต้นกล้าสบู่ดําที่

บริษัทเพาะพันธุ์ ปรับปรุง และขยายพันธุ์

ให้เกษตรกรและทําสัญญากับเกษตรกร

เพื่อรับซื้อผลสบู่ดําจากเกษตรกรที่

บริษัทขยายพันธุ์พืชสบู่ดํา 

3.ผลิตและจําหน่ายปุ๋ย 

จึ งขอหารือ ว่าการประกอบธุร กิจ

ดังกล่าว เป็นการประกอบธุรกิจตาม

บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่ง

จะต้องขออนุญาตหรือไม่ 

 

 

 

 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พิจารณาจากข้อมูลเท่าปรากฏในข้อหารือแล้วขอ

เรียนว่า 

1. การประกอบธุรกิจเพาะพันธุ์ ปรับปรุง และ

ขยายพันธุ์ ต้นสบู่ดําบนที่ดินเช่า เข้าข่ายการทํา

กิจการเพาะขยายหรือปรับปรุงพันธุ์พืช ตาม

บัญชีสาม (20)ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งต้องได้รับ

อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าวก่อนจึงจะประกอบธุรกิจได้ 

2. หากบริษัทนําเมล็ดพันธุ์ไปขายให้แก่เกษตรกร

เพื่อทําการเพาะปลูก โดยเกษตรกรจะขายคืน

ผลผลิตนั้นให้แก่บริษัท เข้าข่ายเป็นการประกอบ

ธุรกิจการทํานา ทําไร่ หรือทําสวน ตามบัญชีหนึ่ง (2) 

ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 ซึ่งไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบ

ธุรกิจด้วยเหตุผลพิเศษ 

3. การประกอบธุรกิจผลิต และจําหน่ายปุ๋ยที่

บริษัทเป็นผู้ผลิต ไม่เข่าข่ายธุรกิจตามบัญชีท้าย
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542  ดังนั้น บริษัทสามารถประกอบธุรกิจ

ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ โ ด ย ไ ม่ ต้ อ ง ข อ อ นุ ญ า ต ต า ม

พระราชบัญญัติฉบับนี้ 
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1. ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการขาย

และบริการสนับสนุนแก่บริษัทแม่ 

บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยมี

สถานะเป็นคนต่างด้าว ทุนจดทะเบียน 

200 ล้านบาท ประกอบธุรกิจค้าส่ง

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องมือ เครื่องใช้ 

ชิ้นส่วน อะไหล่ วัสดุ วัตถุดิบ และ

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

โดยนอกจากการเรียกเก็บค่าสินค้าแล้ว

บริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่

เกี่ยวเนื่องกับการขาย ได้แก่งานขนส่ง

และบรรทุกสินค้า งานตรวจสอบสินค้า

ฯลฯ ซึ่งงานดังกล่าวจะดําเนินการโดย

บริษัทอื่นที่บริษัทว่าจ้างเพื่อทํางาน

ให้แก่ลูกค้าอีกต่อหนึ่งโดยในใบแจ้งหนี้

จะระบุราคาสินค้าและค่าทํางานแยก

จากกันและมีการเรียกค่าทํางานเป็น 

2 กรณี คือ (1) ค่าทํางานที่เรียกเก็บ

มา นั้ นจะ ชํ า ร ะคื น ใ ห้ แ ก่บริ ษั ทที่

ดําเนินการให้ตามความเป็นจริง (2) 

บริษัทจะบวกค่าดําเนินการของบริษัท

เพิ่มไปกับค่าทํางานที่เกิดขึ้นจริง และ

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ขอเรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือ การ

ดําเนินการตามข้อ 1. และข้อ 2. ดังกล่าว เข้าข่าย

เป็นการทําธุรกิจบริการอื่น ตามบัญชีสาม (21) 

ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ .ศ .  2542 ซึ ่งต้องได้ร ับอนุญาตจากอธิบดี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ยกเว้นงานขนส่งและบรรทุกสินค้าในข้อ 1 ซึ่งหาก

เป็นการขนส่งภายในประเทศ จะเข้าข่ายเป็นการ

ทําธุรกิจการขนส่งทางบก ทางน้ําหรือทางอากาศ

ในประเทศ รวมถึงกิจการการบินในประเทศ ตาม

บัญชีสอง หมวด 1(2) ซึ่งคนต่างด้าวจะทําธุรกิจได้

ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีและบริษัทต้องมี

ทุนขั้นต่ําสําหรับแต่ละธุรกิจที่ได้รับอนุญาตธุรกิจ

ละไม่น้อยกว่าสามล้านบาท และบริษัทสามารถนํา

กําไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรมาเป็นข้อยกเว้นไม่ต้อง

เพิ่มทุนจดทะเบียนได้ หากมีกําไรสะสมในจํานวนที่

เพียงพอต่อทุนขั้นต่ําของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต 
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บริ ษั ทจะ ชํ า ระคื น ใ ห้ แ ก่บริ ษั ทที่

ดําเนินการให้เฉพาะค่าทํางานที่เกิดขึ้น

จริงเท่านั้น 

2. ให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทแม่โดย

(1) รวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานต่อ

บริษัทแม่และส่งข้อมูลให้บริษัทในเครือ

หรือบริษัทในกลุ่ม (2) บริการด้าน

การตลาดและการว า งแผน  ( 3 ) 

ควบคุมดูแลการบริหารจัดการเกี่ยวกับ

การบริหารความเสี่ ย ง ด้านความ

ปลอดภัยและสาธารณสุขของบริษัท

ใ น เครื อหรื อ ในกลุ่ ม  (4 )  พัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทในเครือ

หรือในกลุ่ม โดยจะเรียกเก็บค่าบริการ

จากแม่ร้อยละ 50 จากเงินเดือนของ

พ นั ก ง า นที่ เ ป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล ะ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น จึงขอหารือว่า

การประกอบธุรกิจดังกล่าวเข้าข่ายตาม

บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ซึ่ง
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ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจหรือไม ่

และหากต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ 

บริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัทเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจที่

ต้องได้รับอนุญาตตามข้อ 1 และข้อ 2 

หรือไม่ เป็นจํานวนเท่าใด และขอ

ยกเว้นการเพิ่มทุนโดยนํากําไรสะสม

ของบริษัท ซึ่งมีจํานวนเพียงพอต่อ

ทุนขั้นต่ําที่จะต้องได้รับอนุญาตมา

ใช้ได้หรือไม่ 
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การทําธุรกิจศูนย์กระจายสินค้า บริษัทต่างด้าวจดทะเบียนในประเทศไทย 

ประสงค์จะมีศูนย์กระจายสินค้า 10 แห่ง 

เพื่อเป็นสถานที่ เก็บสินค้าและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าไปยัง

ลูกค้าของบริษัทในภูมิภาคต่างๆ ทั่ว

ประเทศ โดยไม่มีการติดต่อการค้ากับ

ลูกค้า ไม่มีการติดต่อซื้อขายสินค้าและ

ไม่รับคําสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า บริษัท

เข้าใจว่าไม่ต้องขออนุญาตประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว 

ขอเรียนว่า หากศูนย์กระจายสินค้าใช้เป็นที่เก็บ

สินค้าของบริษัท โดยไม่มีการติดต่อการค้ากับลูกค้า

เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า ไม่รับคําสั่งซื้อสินค้าจาก

ลู ก ค้ า  ไ ม่ เ ข้ า ข่ า ย ธุ ร กิ จ ต า ม บั ญ ชี ท้ า ย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542  
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การออกตราสารทางการเงิน

แทนหนี้เงินกู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยได้รับ

อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ บัญชีสาม (21) 

การทําธุรกิจบริการรับค้ําประกันหนี้

ให้แก่บริษัทในเครือ ต่อมาบริษัทในเครือ

ซึ่ ง เ ป็นผู้ กู้ ไ ด้ทํ าสัญญากับสถาบัน

การเงินต่างประเทศ (ผู้ให้กู้) โดยอาจ

ออกตราสารทางการเงิน (Notes) 

(“สัญญา”) แทนหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้ 

ซึ่งการออกตราสารทางการเงินไม่เป็น

การก่อให้เกิดหนี้ใหม่และไม่ใช่การ

แปลงหนี้ ซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตจะค้ํา

ประกันการออกตราสารทางการเงินนั้น

ให้แก่ผู้กู้ด้วย จึงขอหารือว่าผู้ได้รับ

ใบอนุญาตจะต้องขออนุญาตประกอบ

ธุรกิจบริการตามบัญชีสาม(21) แห่ง

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 สําหรับการ

ค้ําประกันดังกล่าวตามสัญญาเพิ่มเติม

จากใบอนุญาตเดิมหรือไม่ 

 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว 

ขอเรียนว่า บริษัทสามารถประกอบธุรกิจได้เฉพาะ

เท่าที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น 
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การค้ําประกันหนี้ บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยได้รับ

อนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (21) 

การทําธุรกิจบริการรับค้ําประกันหนี้

ให้แก่บริษัทในเครือ จํานวน 10 ราย

ต่อมาบริษัทได้เข้าค้ําประกันหนี้ของ

บริษัทในเครืออื่นตามสัญญาเดิมและ

โอนสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากของ

บริษัทเพื่อเป็นหลักประกันหนี้ของ

บริษัทในเครืออื่นๆ บริษัทเข้าใจว่า

บริษัทสามารถโอนสิทธิเรียกร้องใน

บัญชีเงินฝากของบริษัทให้แก่เจ้าหนี้

เพื่อเป็นหลักประกันของบริษัทในเครือ 

จํานวน 10 ราย ตามใบอนุญาตเดิมได้ 

 

 

 

 

 

 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว 

ขอเรียนว่า บริษัทสามารถประกอบธุรกิจได้เฉพาะ

เท่าที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น 
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการขายและ

บริการสนับสนุนแก่บริษัทแม ่

บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยมี

สถานะเป็นคนต่างด้าว ได้รับใบอนุญาต

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

บัญชีสาม (21) การทําธุรกิจบริการ 

1. วิจัยและพัฒนากรรมวิธีและเทคโนโลยี

ในการผลิตรถยนต์ เครื่องยนต์ รวมทั้ง

อุปกรณ์ และส่วนประกอบของรถยนต์ 

ให้แก่บริษัทในกลุ่ม 

2. บริหารจัดการด้านการวางแผนทาง

ธุร กิจ  ด้านการจัดหาวัตถุ ดิบและ

ชิ้นส่วนเพื่อใช้ในการผลิตรถยนต์ ด้าน

การส่งเสริมการขายและการตลาด 

ด้านการนําเข้าและส่งออก ด้านบุคคล

และด้านธุรการ ให้แก่บริษัทในกลุ่ม 

บริษัทเข้าใจว่าธุรกิจดังกล่าวข้างต้นนั้น 

บริษัทฯ สามารถให้บริการแก่บริษัทในกลุ่ม

ได้ทุกบริษัท ตราบเท่าที่บริษัทเหล่านั้น

มีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่เป็นไป

ตามคํานิยามบริษัทในกลุ่มใช่หรือไม่ 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขอ

เรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือ หาก

บริษัทผู้รับบริการมีความสัมพันธ์กับบริษัทผู้ให้บริการ

ในลักษณะที่เป็นไปตามคํานิยามบริษัทในกลุ่ม 

บริษัทผู้ให้บริการสามารถให้บริการแก่บริษัทในกลุ่ม

ได้ทุกบริษัท 
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ธุรกิจการให้บริการออกแบบ 

วางแผนงานการผลิต  การควบคุม 

ตรวจสอบคุณภาพของระบบ

การปฎิ บั ติงาน  และการใ ห้

คําแนะนํา 

บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยมี

ส ถ านะ เ ป็นคน ต่ า ง ด้ า ว  มี ค ว าม

ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ ทํ า ก า ร รั บ จ้ า ง ผ ลิ ต 

Turbine Housing ให้แก่บริษัทคู่ค้า 

ภายใต้ขอบเขตการให้บริการออกแบบ 

และวางแผนงานการผลิต Turbine 

Housing ตาม Model ของยานยนต์

แต่ละประเภท ตามความต้องการของ

กลุ่มผู้ผลิตยานยนต์และของคู่ค้า การ

ให้บริการงานตามขั้นตอนเกี่ยวกับ

กระบวนการผลิตชิ้นส่วนเทอร์โบชาร์จเจอร์ 

รวมถึงการควบคุมและตรวจสอบ

คุณภาพของระบบการปฎิบัติงานในทุก

ขั้นตอนการผลิต การให้คําแนะนําช่วยเหลือ

เกี่ยวกับขั้นตอนทั้งหมดข้างต้นให้แก่

พนักงานบริษัทฯ และพนักงานของ

บริษัทคู่ค้า บริษัทฯ ต้องขอใบอนุญาต

การประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 หรือไม่ 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขอ

เรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือ ธุรกิจ

การให้บริการออกแบบ วางแผนงานการผลิต  การ

ควบคุ ม  ตรวจสอบคุณภาพของระบบการ

ปฎิบัติงาน และการให้คําแนะนํา เป็นธุรกิจตาม

บัญชีสาม (21) ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งคนต่างด้าวจะ

ประกอบธุรกิจได้ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ซึ่งคณะกรรมการฯจะพิจารณาคําขออนุญาตจาก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นรายกรณีไป และต้องมีทุน

ตามความเป็นจริงคือทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรียก

ชําระค่าหุ้นแล้วที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจไม่

น้อยกว่า 3 ล้านบาท 
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การให้สิทธิภาระจํายอมใน

พื้นที ่ดินของบริษัทแก่บริษัท

ในเครือ 

บริษัทเป็นนิติบุคคลต่างด้าว จดทะเบียน

ในประเทศไทย ประกอบธุรกิจผลิต

เหล็กแผ่นรีดเย็น ประสงค์จะอนุญาต

ให้สิทธิภาระจํายอมในพื้นที่ ดินของ

บริษัทแก่บริษัทในเครือ เพื่อใช้เป็น

ทางเดิน ทางจราจร ทางขนส่ง ทางเข้าออก 

การวางท่อ การวางสายไฟ เป็นต้น 

โดยบริษัทในเครือจะจ่ายค่าตอบแทน

การใช้ที่ดินให้กับบริษัทในคราวเดียว

ในวันจดทะเบียนภาระจํายอมที่ดินกับ

สํานักงานที่ดิน โดยจะสามารถใช้ที่ดิน

เพื่อการดังกล่าวได้ตลอดระยะเวลาที่

ให้สิทธิภาระจํายอม ซึ่งในกรณีการให้

สิทธิภาระจํายอมดังกล่าวนี้ บริษัทต้อง

ขออนุญาตประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม

ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าวหรือไม่ 

 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ขอเรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือ การ

ให้สิทธิภาระจํายอม ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจ

อันเป็นการค้า บริษัทสามารถดําเนินการได้โดยไม่

ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 



สรุปข้อหารอื ประจําเดอืน มกราคม 2556              3 

สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การใช้ชื่อนิติบุคคลในประเทศ

ไทย กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ

มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ชื่ อ ใ น

ต่างประเทศและอยู่ในระหว่าง

ดําเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อ

ในประเทศไทย 

บริษัทเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน

ประเทศญี่ปุ่นได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

ชื่อในต่างประเทศแล้ว โดยอยู่ในระหว่าง

การจัดเตรียมเอกสาร เพื่อขอจดทะเบียน

เปลี่ยนแปลงในประเทศไทย จึงขอหารือ

ว่า ในระหว่างนี้การใช้ชื่อในประเทศไทย

เพื่อดําเนินธุรกิจต่างๆ สมควรใช้ชื่อ

เดิมหรือชื่อใหม่ 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขอ

เรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือ หาก

บริษัทต้องใช้เอกสารทางทะเบียนซึ่งออกโดยกรม

พัฒนาธุรกิจการค้าเป็นเอกสารอ้างอิงสําหรับการ

ดําเนินธุรกิจหรือติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ บริษัท

ควร ใ ช้ ชื่ อ เ ดิมตาม ข้อมู ลที่ ปรากฏในระบบ

ฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นชื่อใน

การดําเนินธุรกิจ 
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การขอหนังสือรับรองการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ตามมาตรา 12 ในธุรกิจบริการ

รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ 

นิ ติ บุคคล ต่าง ด้ าวจดทะ เ บียนใน

ประเทศไทย ประกอบธุรกิจผลิตสปริง 

(Spiral Spring) สําหรับเก้าอี้ อุปกรณ์

ปรับเอน (Recliner) และอุปกรณ์ปรับเลื่อน 

(Adjuster) สําหรับเก้าอี้ในอุตสาหกรรม

ยานยนต์เป็นหลัก โดยเมื่อบริษัทได้รับ

คําสั่งจากลูกค้า บริษัทจึงจะทําการ

ผลิตขึ้นรูปชิ้นงานตามแบบและลักษณะที่

ได้ตกลงไว้โดยเฉพาะ ซึ่งธุรกิจดังกล่าว 

บริษัทได้ดําเนินการขอรับการส่งเสริม

กับสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุนในกิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ 

รวมทั้ง ชิ้นส่วนโลหะ ซึ่งบริษัทต้อง

ดําเนินการขอหนังสือรับรองการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 12 

ของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 สําหรับ

ธุรกิจบริการตามบัญชีสาม (21) การทํา

ธุรกิจบริการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ 

หรือไม่ 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขอ

เรียนว่า ธุรกิจรับจ้างผลิต ถือเป็นธุรกิจบริการตาม

บัญชีสาม (21) ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งกรณีที่คนต่างด้าว

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวข้างต้น ต้อง

ดําเนินการแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การประกอบธุรกิจจัดหา

ระบบประตูกั้นชานชาลารถไฟ

ส่งเข้ามาในประเทศไทย 

บริษัทเป็นนิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียน

ในต่างประเทศ ประกอบธุรกิจจัดหา

ระบบประตูกั้นชานชาลารถไฟ จํานวน 

480 บาน และส่งมายังประเทศไทย 

ซึ่งจะมีบริษัทอื่นในประเทศไทยเป็น

ผู้รับสินค้าและดําเนินพิธีการศุลกากร 

รวมถึงจัดส่งสินค้าไปยังคลังสินค้าของ

บริษัทผู้ดําเนินการติดตั้งระบบประตู

กั้นชานชาลารถไฟต่อไป ซึ่งในการ

จัดหาสินค้าและส่งเข้ามาในประเทศไทย

ของบริษัทดังกล่าวต้องขออนุญาต

ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

หรือไม่ 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขอ

เรียนว่า หากบริษัททําหน้าที่จัดหาระบบประตูกั้น

ชานชาลารถไฟในต่างประเทศ และส่งเข้ามาใน

ประเทศไทย โดยมิได้มีการเข้ามาดําเนินการอื่นใด

ในประเทศไทย บริษัทสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้อง

ขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การประกอบธุรกิจค้าส่ง

อาหาร 

นิ ติ บุคคล ต่าง ด้ าวจดทะ เ บียนใน

ประเทศไทย ประสงค์จะประกอบธุรกิจ

ค้าส่งอาหาร การประกอบธุรกิจลักษณะ

ดังกล่าวของบริษัทจะต้องขออนุญาต

ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 หรือไม่ 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขอ

เรียนว่า การประกอบธุรกิจค้าส่ง เข้าข่ายธุรกิจ

การค้าส่งตามบัญชีสาม (15) ท้ายพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่ง

ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าวก่อน จึงจะประกอบธุรกิจได้  

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจะประกอบธุรกิจค้าส่ง 

โดยไม่ต้องขออนุญาต บริษัทจะต้องมีทุนตามความ

เป็นจริง คือทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรียกชําระค่าหุ้น

แล้วที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่า 

100 ล้านบาทสําหรับแต่ละร้านค้า ซึ่งไม่รวมทุนขั้นต่ํา

ตามที่พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นได้กําหนดไว้ 
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

4. ทุนขั้นต่ํา บริษัทเป็นนิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียน

ในประเทศไทย  มีท ุนจดทะเบียน 

340 ล้านบาท และชําระเต็มมูลค่าแล้ว 

ประกอบกิจการผลิตสินค้าจําพวกชิ้นส่วน 

ส่วนประกอบ และอะไหล่รถยนต์ทุกชนิด

เ พื่อการ จําหน่ายในประเทศและ

ต่างประเทศ โดยได้รับการส่งเสริมการ

ลงทุนในกิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ 

บริษัทจะสามารถใช้ทุนจดทะเบียนที่

นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในเงื่อนไข

เฉพาะโครงการของบัตรส่งเสริมเพื่อ

เป็นทุนขั้นต่ําในการประกอบธุรกิจค้าส่ง 

ค้าปลีก ส่งออก และธุรกิจให้เช่าที่ดิน

และอาคารได้หรือไม่ 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขอ

เรียนว่า  

1. หากบริษัทประสงค์จะประกอบธุรกิจ

การค้าปลีกและการค้าส่ง โดยไม่ต้องขออนุญาต

จะต้องมีทุนตามความเป็นจริงคือจดทะเบียนที่ได้มี

การเรียกชําระค่าหุ้นแล้วที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบ

ธุรกิจสําหรับแต่ละธุรกิจไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท 

โดยทุน 100 ล้านบาท สําหรับธุรกิจค้าปลีกนั้นมีได้ 

5 ร้านค้า และทุน 100 ล้านบาท สําหรับธุรกิจค้าส่งนั้น 

มีได้ 1 ร้านค้า ซึ่งไม่รวมทุนขั้นต่ําตามที่พระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 

และกฎหมายอื่นได้กําหนดไว้  

2. สําหรับธุรกิจส่งออกซึ่งเป็นธุรกิจนอก

บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ.2542 บริษัทสามารถประกอบการ

โดยไม่ต้องขออนุญาตหากมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 

2 ล้านบาท 

3. การทําธุรกิจให้เช่าที่ดินและอาคาร จะ

เข้าข่ ายทํา ธุร กิจบริการตามบัญชีสาม  (21)  

ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พ.ศ.2542 ดังนั้น จึงต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ

และได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าวก่อน จึงจะประกอบธุรกิจได้ และ

บริษัทจะต้องมีทุนขั้นต่ําตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

สําหรับแต่ละธุรกิจต้องไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท 
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การประกอบธุรกิจเป็นตัวแทน

ในการจัดหาและติดต่อประสานงาน

กับบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทย 

เ พื่อขายสินค้าที่ เ ป็นวัตถุ ดิบ

ให้แก่บริษัทในเครือในต่างประเทศ 

และการดําเนินการขนสินค้าให้

บริษัทในเครือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนใน

ประเทศไทย  ประกอบธุร กิจ เ ป็น

ตั ว แทน ในก า ร จั ดห าและติ ด ต่ อ

ประส าน ง าน กับบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต ใ น

ประเทศไทย เ พื่อขายสินค้าที่ เ ป็น

วัตถุดิบในการผลิตที่นอนขนแกะให้แก่

บริษัทในเครือในต่างประเทศ ถือว่า

เ ป็นการประกอบธุร กิจที่ เ ข้ าข่ าย

ข้อยกเว้นตามบัญชีสาม (11) (ข) การ

เป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายสินค้า

หรือบริการที่จําเป็นต่อการผลิตหรือ

การให้บริการของวิสาหกิจในเครือ

เดียวกันหรือไม่ 

     บริษัทจะช่วยบริษัทในเครือใน

ต่างประเทศดําเนินการขนสินค้าที่

บริษัทในเค รือสั่ งซื้ อจากผู้ ผลิตใน

ประเทศไทย โดยบริษัทจะส่งสินค้า

ดั งกล่ าว ไปในใน ตู้คอนเทนเนอร์

          สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว ขอเรียนว่า การเป็นตัวแทนในการ

จัดหาหรือซื้อขายสินค้าสําหรับใช้เป็นวัตถุดิบใน

การผลิตสินค้าของบริษัทในเครือ เข้าข่ายเป็น

ข้อยกเว้นตามบัญชีสาม (11) (ข) ท้าย พ.ร.บ. การ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 การ

เป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายหรือจัดหาสินค้า

หรือบริการที่จําเป็นต่อการผลิตหรือการให้บริการ

ของวิสาหกิจในเครือเดียวกัน บริษัทจึงสามารถ

ประกอบธุรกิจดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขออนุญาต 

      การที่บริษัทช่วยดําเนินการขนสินค้าให้บริษัท

ในเครือ หากเป็นการขนส่งภายในประเทศ จะเข้า

ข่ายเป็นการทําธุรกิจการขนส่งทางบก ทางน้ําหรือ

ทางอากาศในประเทศ รวมถึงกิจการการบินใน

ประเทศ ตามบัญชีสอง หมวด 1(2) ท้าย พ.ร.บ. 

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่ง

คนต่างด้าวจะทําธุรกิจได้ต้องได้รับอนุญาตจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยการอนุมัติ
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เดียวกันกับบริษัท ซึ่ งบริษัทจะขน

สินค้าของบริษัทในเครือขึ้นตู้คอนเทน

เนอร์และนําไปส่งท่าเทียบเรือ รวมทั้ง

ดําเนินการทางพิธีการศุลกากร โดย

บริษัทจะเรียกเก็บค่าขนส่งสินค้าตั้งแต่

จากบริษัทไปจนถึงท่าเทียบเรือบวกกับ

ค่าดําเนินการพิธีการศุลกากรและ

ค่าใช้จ่ายของสายเรือที่ส่งสินค้าไป

ต่างประเทศ  จึงขอหารือว่าบริษัท

ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ที่ ต้ อ ง ห้ า ม ต า ม

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

ของคณะรัฐมนตรี ยกเว้นการขนส่งสินค้าทางเรือ

ระหว่างประเทศไม่ เ ป็น ธุร กิจตามบัญชีท้ าย

พระราชบัญญัติฯ บริษัทจึงสามารถประกอบธุรกิจ

ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต สําหรับการดําเนินการพิธี

ศุลกากรเข้าข่ายเป็นการทําธุรกิจบริการอื่น ตาม

บัญชีสาม (21) ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งต้องได้รับ

อนุญาตจากอธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว 
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ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

2. ทุนขั้นต่ําภายใต้สนธิสัญญา

ทางไมตรีและความสัมพันธ์ทาง

เศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักร

ไทยกับสหรัฐอเมริกา 

 

     คนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจภายใต้

สนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์

ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักร

ไทยกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งไม่ต้องได้รับ

อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า จึงไม่ต้องด้วยข้อกําหนดทุนขั้นต่ํา

ตามมาตรา 14 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวฯ ที่

กําหนดว่า ในกรณีการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าวในประเทศไทยเป็น

ธุรกิจที่ต้องได้รับอนุญาตตามบัญชีท้าย

พระราชบัญญัติ ทุนขั้นต่ําที่คนต่างด้าว

ใช้ในการเริ่มต้นประกอบ ธุรกิจต้องมี

จํานวน 3 ล้านบาทขึ้นไปสําหรับแต่ละ

ธุรกิจ ใช่หรือไม่ 

     ทุนขั้นต่ําที่จะต้องใช้ในการเริ่มต้น

ประกอบธุรกิจสําหรับคนต่างด้าวที่

ได้รับความคุ้มครองภายใต้สนธิสัญญาฯ 

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของ

คน ต่างด้าว ขอเรียนว่า ตามมาตรา 10 ของ 

พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 คนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจตามบัญชี

ท้ายพระราชบัญญัติโดยอาศัยสิทธิตามสนธิสัญญา

ที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีความผูกพันตาม

พันธกรณี  ให้ ไ ด้ รับการยกเ ว้นการ บังคับ ใ ช้

บทบัญญัติมาตรา 5 มาตรา 8 มาตรา 15 มาตรา 17 

และมาตรา 18 ซึ่งไม่ได้ยกเว้นการบังคับใช้มาตรา 14 

ด้วย  ดัง นั้น  คนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจโดย

สนธิสัญญาฯ ดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีทุนขั้นต่ําที่

ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจจํานวน 2 ล้านบาท

ขึ้นไปซึ่งเป็นตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ง และใน

กรณีที่การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเป็นธุรกิจ

ที่ต้องได้รับอนุญาตตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ 

ทุนขั้นต่ําที่คนต่างด้าวดังกล่าวข้างต้นใช้ในการ

เริ่มต้นประกอบธุรกิจต้องมีจํานวนตั้งแต่  3 ล้านบาท

ขึ้นไปสําหรับแต่ละธุรกิจ ตามมาตรา 14 วรรคสอง 
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ซึ่งประสงค์จะประกอบธุรกิจตามบัญชี

ท้ายพระราชบัญญัติฯ ต้องมีจํานวน

ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ไม่ว่าคนต่างด้าว

ดังกล่าวจะประกอบธุรกิจตามบัญชี

ท้ายกี่ธุรกิจก็ตาม ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 

4 วรรคหนึ่ง ใช่หรือไม่ 
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3. การประกอบธุรกิจบริการ

ให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิง่ 

     นิติบุคคลต่างด้าว จดทะเบียนใน

ประเทศไทย ได้รับใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าวในธุรกิจบริการให้

เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์ ซึ่ง

บริษัทฯประสงค์จะจัดให้มีการขยาย

ระยะเวลาการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

และลีสซิ่งรถยนต์ให้แก่ลูกค้า โดยจะมี

การยกเลิกสัญญาเช่าซื้อ/ลีสซิ่งเดิม 

และทําสัญญาเช่าซื้อ/ลีสซิ่งฉบับใหม่ 

ซึ่งบริษัทฯ จะเก็บค่าธรรมเนียมในการ

ทําสัญญาใหม่ และค่าธรรมเนียมใน

การตรวจสอบสภาพรถยนต์ว่ารถยนต์

คันดังกล่าวยังมิได้สูญหาย และมีสภาพ

ใช้งานเป็นปกติ บริษัทจึงขอหารือว่า 

การขยายระยะเวลาในการเช่าซื้อ

ดังกล่าว อยู่ในขอบเขตธุรกิจที่บริษัท

เคยได้รับใบอนุญาตหรือไม่ 

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว ขอเรียนว่า หากการเก็บค่าธรรมเนียม

ในการทําสัญญาเช่าซื้อ/ลีสซิ่ งฉบับใหม่ และ

ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบสภาพรถยนต์ เป็น

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเป็นปกติทางการค้าของ

ธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง ถือว่าการ

ให้บริการดังกล่าว เป็นการให้บริการที่อ ยู่ใน

ขอบเขตธุรกิจที่บริษัทเคยได้รับอนุญาต บริษัทฯ 

สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุญาตตาม

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542  
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4. การให้ความช่วยเหลือและ

สนับสนุนกิจการแก่มูลนิธิ 

        นิติบุคคลตามกฎหมายไทยและ

มีสถานะเป็นคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 ได้รับใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว ในธุรกิจการค้าส่ง

สินค้ าและ ธุร กิจบริ การซ่ อมแซม 

บํารุงรักษา  มีความประสงค์จะช่วยเหลือ

กิจกรรมของมูลนิธิซึ่งก่อตั้งขึ้นตาม

กฎหมายของประเทศญี่ ปุ่นโดย  มี

วัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือ

และให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนใน

ประเทศไทย ซึ่งบริษัทมีความประสงค์

จะช่วยงานมูลนิธิในการติดตามการ

พิจารณาคัดเลือกเยาวชนผู้รับทุน การ

ติดตามดูแลเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษา

และรายงานให้มูลนิธิทราบ เนื่องจาก

บริษัทมีพนักงานขายเดินทางไปตาม

จังหวัดต่างๆ ที่มีการให้ทุนการศึกษา

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของ

คน ต่างด้าว ขอเรียนว่า การที่บริษัทให้ความ

ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจการแก่มูลนิธิดังกล่าว 

รวมทั้งการออกเงินทดรองจ่าย (Advance Payment) 

ของค่าใช้จ่ายแทนมูลนิธิไปก่อน แล้วเรียกเก็บเงินที่

ได้ทดรองจ่ายคืนตามที่ได้จ่ายไปจริงโดยไม่คิด

ค่าใช้จ่ายหรือค่าดําเนินการเพิ่มเติม และเงินที่เรียก

เก็บไม่ถือเป็นรายได้ของบริษัทนั้น  การดําเนินการ

ดังกล่าวไม่เป็นการประกอบกิจการอันเป็นการค้า 

บริษัทสามารถดําเนินการได้โดยไม่เข้าข่ายที่จะต้อง

ขออนุญาตประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542   
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

อยู่แล้ว  โดยในการช่วยเหลือและ

สนับสนุนดังกล่าวข้างต้นจะมีค่าใช้จ่าย

ที่เกิดขึ้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พักของ

พนักงานบริษัทที่ติดตามดูแล เป็นต้น 

ซึ่ งถื อ ว่ า เ ป็นค่ า ใ ช้จ่ ายของมูล นิ ธิ 

บ ริ ษั ท จ ะ อ อ ก เ งิ น ท ด ร อ ง จ่ า ย 

(Advance Payment) ของค่าใช้จ่าย

แทนไปก่อนแล้วทําการเรียกเก็บเงินที่

ได้สํารองจ่ายคืนจากมูลนิธิตามอัตราที่

ได้จ่ายไปจริง โดยไม่ได้คิดค่าดําเนินการ

ใดๆ เพิ่มเติม และในการบันทึกบัญชี 

บริษัทจะบันทึกเงินที่จ่ายเป็น “เงินทดรอง

จ่าย” และเงินที่ได้รับคืนจากมูลนิธิจะ

บันทึกเป็น “รับคืนเงินทดรองจ่าย” จึง

ขอหารือว่าการที่บริษัทให้ความช่วยเหลือ

และสนับสนุนกิจการของมูลนิธิ รวมทั้ง

การออกเงินทดรองค่าใช้จ่ายไปก่อน

และเรียกเก็บตามอัตราที่ได้จ่ายไปจริงนั้น 
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจที่ต้องได้รับ

อนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ใช่หรือไม่ 
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การประกอบธุรกิจบริการที่

เกี่ยวเนื่องด้านการจดและการ

ต่อทะเบียนรถ การต่อประกันภัย 

การชําระภาษีประจําปี และการ

โอนทะเบียนรถ 

นิติบุคคลต่างด้าว จดทะเบียนในประเทศ

ไทย ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว ในธุรกิจ บัญชีสาม (21) 

การทํ า ธุ ร กิ จบ ริ ก า ร ใ ห้บ ริ ก า รที่

เ กี่ยวเนื่องด้านการจดและการต่อ

ทะเบียนรถ การต่อประกันภัย การ

ชําระภาษีประจํ า ปี  และการโอน

ทะเบียนรถให้แก่ลูกค้าที่เช่าซื้อ และ

เช่าแบบลีสซิ่ ง  โดยในหนังสือแจ้ง

รายละเอียดของประเภทธุรกิจที่ขอ

อนุญาต ได้อธิบายลักษณะธุรกิจและ

ขั้นตอนการดําเนินงานซึ่งระบุถึงการ

ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องด้านการจดและ

ต่อทะเบียนรถฯ ดังนี้ “ในวันทําสัญญา

เ ช่ าซื้ อ  หรื อ เ ช่ าแบบลี สซิ่ ง  ผู้ ข อ

อ นุญาตจะ นํ า เ อกสาร ในการขอ

ทะเบียนรถ การจัดทําประกันภัย และ

การชําระภาษีประจําปีให้ลูกค้าลงนาม 

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ขอเรียนว่า ถ้าบริษัทได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบ

ธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องด้านการจดและการต่อ

ทะเบียนรถ การต่อประกันภัย  การชําระภาษี

ประจําปี และการโอนทะเบียนรถให้แก่ลูกค้าของ

บริษัทที่เช่าซื้อ และเช่าแบบลีสซิ่ง อีกทั้ง ในลักษณะ

ธุรกิจและขั้นตอนการดําเนินงาน บริษัทได้ระบุการ

จัดทําประกันภัยไว้แล้ว บริษัทจึงสามารถดําเนิน

ธุรกิจบริการด้านการจัดทําประกันภัยให้แก่ลูกค้า

ของบริษัท ที่เช่าซื้อ และเช่าแบบลีสซิ่ง ตามที่ได้รับ

ใบอนุญาตได้  
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

 

 

เพื่อดําเนินการด้านการจดทะเบียนรถ 

การจัดทําประกันภัย และการชําระ

ภาษีประจําปีแทนลูกค้า” จึงขอหารือ

ว่าบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจบริการ

ด้านการจัดทําประกันภัยได้หรือไม่ 
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การประกอบธุรกิจการค้าส่ง

สินค้า ตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 บัญชีสาม (15) 

โดยไม่ต้องขออนุญาต 

นิ ติ บุคคลต่าง ด้าว  จดทะเบียนใน

ประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนที่ชําระ

เต็มมูลค่าแล้ว 154.2 ล้านบาท และ

ไ ด้ รั บการส่ ง เส ริมการลงทุนจาก

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน ซึ่งบริษัทแจ้งว่า เงินลงทุนของ

ทุกประเภทกิจการของบริษัทภายใต้

การส่งเสริมการลงทุนรวมเป็นเงินลงทุน

ขั้นต่ําทั้งสิ้นจํานวน 5 ล้านบาท โดย

บริษัทต้องการประกอบธุรกิจค้าส่ง จึง

ขอหารือว่า บริษัทมีเงินทุนจดทะเบียน

ส่วนเกินจํานวน 149.2 ล้านบาท ซึ่ง

สามารถนําไปใช้สําหรับประกอบธุรกิจ

การค้าส่งสินค้า บัญชีสาม (15) ตาม

พระราชบัญญัตติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยไม่

ต้องขออนุญาต ใช่หรือไม่ 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขอ

เรียนว่า หากบริษัทมีทุนตามความเป็นจริงคือทุน

จดทะเบียนที่ได้มีการเรียกชําระค่าหุ้นแล้วที่ใช้ใน

การเริ่มต้นประกอบธุรกิจ โดยไม่รวมทุนที่กฎหมาย

ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนกําหนดไว้ข้างต้น เป็น

จํานวนไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท และมีร้านค้า

จํานวน 1 ร้าน บริษัทสามารถประกอบธุรกิจ

การค้าส่งได้โดยไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

3. การประกอบธุรกิจส่งออก

สินค้า 

นิ ติ บุคคลต่าง ด้าว  จดทะเบียนใน

ประเทศไทย ประกอบธุรกิจส่งออกสินค้า

ดังนี้ ๑. เสื้อผ้าสําเร็จรูป เครื่องนุ่งห่ม 

เครื่องแต่งกาย ๒. เครื่องหนัง รองเท้า 

กระเป๋า ๓. วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และ

เครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง และใน

ภายหน้าจะส่งออกสินค้า อื่นๆ  ไป

จําหน่ายยังต่างประเทศโดยไม่มีการ

จําหน่ายในประเทศไทย จึงขอหารือว่า 

การประกอบธุรกิจของบริษัทดังกล่าว 

ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม่ 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขอ

เรียนว่า หากบริษัทประกอบธุรกิจส่งออกสินค้า

ดังกล่าวโดยไม่มีการจําหน่ายในประเทศไทยแต่

อย่างใดนั้น บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจดังกล่าวได้

โดยไม่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

4. การประกอบธุรกิจส่งออก

สินค้า 

นิ ติ บุคคล ต่าง ด้ าวจดทะ เ บียนใน

ประเทศไทย ประกอบธุรกิจส่งออก

โลหะเหล็ก แร่โลหะทุกชนิด จึงขอ

หารือว่า การประกอบธุรกิจของบริษัท

ดั ง ก ล่ า ว  ต้ อ ง ข อ อ นุ ญ า ต ต า ม

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม่ 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขอ

เรียนว่า หากบริษัทประกอบธุรกิจส่งออกสินค้า

ดังกล่าวโดยไม่มีการจําหน่ายในประเทศไทยแต่

อย่างใดนั้น บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจดังกล่าวได้

โดยไม่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 



สรุปข้อหารอื ประจําเดอืน พฤษภาคม 2556              1 

สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การประกอบธุรกิจดัดแปลง

ร ถ ย น ต ์เ พื ่อ จํ า ห น ่า ย แ ล ะ

ส่งออกไปยังต่างประเทศ 

 นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียน

ในประเทศไทยมีความประสงค์จะ

ดัดแปลงรถยนต์ เพื่อขายและส่งออก

ไปยังต่างประเทศ โดยนํารถยนต์มา

แยกชิ้นส่วนต่างๆ ออกเหลือไว้เฉพาะที่

จําเป็นแล้วดําเนินการดัดแปลงรถยนต์

จากที่ขับเคลื่อนด้วยพวงมาลัยซ้ายเป็น

พวงมาลัยขวาโดยกลับข้างจากทางซ้าย

เป็นทางขวา จัดหาชิ้นส่วนเพิ่มเติม 

ประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันเป็นตัว

รถยนต์ และตรวจสอบมาตรฐานก่อน

จําหน่าย จึงขอหารือว่า การประกอบ

ธุร กิจของบริษัท ดังกล่ าว  ต้องขอ

อนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม ่

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว ขอเรียนว่าการประกอบธุรกิจที่เป็น

การผลิต (อันมิใช่การรับจ้างผลิต)  ไม่ว่าจะเป็นการ

ผลิตเพื่อขายในประเทศหรือผลิตเพื่อส่งออกไป

ต่างประเทศเป็นการประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชีท้าย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ.๒๕๔๒ บริษัทสามารถประกอบธุรกิจการค้าส่ง

ไ ด้ โดยไม่ ต้องขออนุญาตประกอบธุร กิจตาม

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 
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2. ทุนขั้นต่ําในการประกอบ

ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และส่งออก 

 นิติบุคคลต่างด้าว จดทะเบียน

ในประ เทศ ไทย  ทุ นจดทะ เ บี ยน 

2,767 ล้านบาท ประกอบธุรกิจการ

ผลิต ขอหารือว่าบริษัทสามารถใช้ทุน

จดทะเบียนที่นอกเหนือจากที่กําหนด

ไว้ในเ งื ่อนไขเฉพาะโครงการของ

บัตรส่งเสริม จํานวน 1,500 ล้านบาท 

เพื่อเป็นทุนขั้นต่ําในการประกอบธุรกิจ

ค้าปลีก ค้าส่ง และส่งออก ได้หรือไม่ 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว ขอเรียนว่า  

1. หากบริษัทต่างด้าวมีทุนตามความเป็น

จริงคือทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรียกชําระค่าหุ้น

แล้วที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจค้าปลีกและ

ธุรกิจค้าส่ง แต่ละธุรกิจไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท 

ซึ่งไม่รวมทุนตามที่พระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่น

ได้กําหนดไว้  ซึ่งบริษัทสามารถประกอบธุรกิจค้าปลีก

หรือธุรกิจค้าส่งได้โดยไม่ต้องขออนุญาต กล่าวคือ 

สามารถประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกได้จํานวน 

5 ร้านค้า สําหรับทุน 100 ล้านบาท ส่วนธุรกิจค้าส่ง

สามารถประกอบธุร กิจได้จํ านวน  1 ร้านค้า 

สําหรับทุน 100 ล้านบาท 

2. สําหรับธุรกิจส่งออกซึ่งเป็นธุรกิจนอก

บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ.2542 บริษัทสามารถประกอบการ

โดยไม่ต้องขออนุญาตหากมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 

2 ล้านบาท 
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3. การประกอบธุรกิจจําหน่าย

สินค้า 

นิติบุคคลต่างด้าว จดทะเบียนใน

ประเทศไทย มีลักษณะการดําเนินธุรกิจ 

ดังนี้  

1. บริษัททําการจัดซื้อสินค้าจาก

ต่างประเทศ เพื่อนําไปจําหน่ายให้กับ

ลูกค้าที่มีบริษัทจัดตั้งอยู่ในประเทศอื่น 

โดยมิ ไ ด้ มี ก า ร นํ าสิ นค้ า เ ข้ า ม า ใน

ประ เทศไทย  สินค้ าจะถู กส่ งจาก

ประเทศต้นทางที่ผลิตไปยังประเทศ

ของลูกค้าโดยตรง และบริษัทจะได้รับ

เงินค่าสินค้าจากลูกค้า 

2. บริษัททําการสั่งซื้อสินค้าจาก

บริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อจําหน่าย

ให้กับลูกค้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และ

บริษัทจะได้รับเงินค่าสินค้าจากลูกค้า 

3. บริษัทแม่ของบริษัทได้ทําการ

สั่งซื้อสินค้าจากประเทศผู้ผลิต เพื่อส่ง

ให้กับลูกค้าในต่างประเทศ บริษัทแม่จึง

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคน

ต่างด้าว ขอเรียนว่า  

1.  การที่บริษัททําการจัดซื้อสินค้าจาก

ต่างประเทศ เพื่อนําไปจําหน่ายให้กับลูกค้าใน  

ประเทศอื่น โดยมิได้มีการนําสินค้าเข้ามาใน

ประเทศไทย เป็นการประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชี

ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 บริษัทจึงสามารถประกอบธุรกิจได้

โดยไม่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  

2.  การที่บริษัทจําหน่ายสินค้าที่บริษัท

ไ ม่ ไ ด้ ผ ลิ ต เ อ ง โ ด ย มี ก า ร นํ า เ ข้ า สิ น ค้ า จ า ก

ต่างประเทศหรือจัดซื้อสินค้าในประเทศไทย เพื่อ

การจําหน่ายแก่ลูกค้าในประเทศไทย เข้าข่ายเป็น

การค้าปลีกตามบัญชีสาม (14) หรือการค้าส่งตาม

บัญชีสาม (15) ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุ ร กิ จ ขอ งคน ต่ า ง ด้ า ว  พ .ศ .  2542  ทั้ ง นี้ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
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มอบหมายให้บริษัททําหน้าที่ ติดต่อ

ประสานงาน และตรวจสอบสินค้า โดย

บ ริ ษั ท จ ะ ไ ด้ รั บ ค่ า ต อบแทน เ ป็ น

ค่าบริการจากบริษัทแม่ 

4. บริษัททําการสั่งซื้อสินค้าจาก

ผู้ผลิตในประเทศไทย เพื่อนําสินค้าไป

จําหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศไทย 

โดยสินค้าดังกล่าวจะต้องใช้แม่พิมพ์ใน

การผลิต ซึ่งบริษัทผู้ผลิตสินค้าจะต้อง

นําเข้าแม่พิมพ์จากต่างประเทศในนาม

ของลูกค้า (กรรมสิทธิ์เป็นของลูกค้า) 

โดยบริษัทผู้ผลิตสินค้าจะเป็นผู้ชําระเงิน

ค่าแม่พิมพ์ไปก่อน หลังจากนั้นบริษัท

จะเป็นผู้ชําระเงินทดรองจ่ายค่าแม่พิมพ์

ให้แก่บริษัทผู้ผลิตแทนลูกค้าไปก่อน 

แล้วจึงไปเรียกเก็บเงินที่ได้ทดรองจ่าย

ไปคืนจากลูกค้า ซึ่งเงินดังกล่าวบริษัท

ไม่ถือเป็นรายได้และรายจ่ายของบริษัท 

ไม่ได้กําหนดความหมายของการค้าปลีกและการค้าส่ง

ไว้ แต่คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ได้ใช้แนวทางในการพิจารณาเบื้องต้น คือ การค้าปลีก 

ได้แก่ การขายให้แก่ลูกค้าเพื่อใช้ในการบริโภค

โดยตรงของตนเอง และการค้าส่ง ได้แก่ การขาย

ให้แก่ผู้ซื้อที่นําไปขายหรือให้บริการต่อแก่ลูกค้า 

หรือ นํา ไป เ ป็น วัตถุ ดิบ ในการผลิตสินค้ า อื่น  

อย่างไรก็ตามหากบริษัทจะประกอบธุรกิจค้าปลีก

หรือค้าส่ง โดยไม่ต้องขออนุญาต บริษัทจะต้องมี

ทุนตามความเป็นจริง คือ ทุนจดทะเบียนที่ได้มีการ

เรียกชําระค่าหุ้นแล้วที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบ

ธุรกิจไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท หรือมีทุนขั้นต่ํา

ของแต่ละร้านค้าไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท จํานวน 

5 ร้านค้าในกรณีการค้าปลีก หรือไม่น้อยกว่า 

100 ล้านบาทสําหรับแต่ละร้านค้าในกรณีการค้าส่ง 

ซึ่ ง ไม่ รวมทุนขั้ น ต่ํ าตามพระราชบัญญั ติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542 และ

กฎหมายอื่นได้กําหนดไว้  
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แต่อย่างไรก็ดีนอกจากเงินทดรองจ่ายที่

บริษัทได้ไปเรียกคืนจากลูกค้าแล้ว 

บริษัทยังได้เรียกชําระเงินส่วนต่าง 

จากเงินที่ได้ทดรองจ่ายไปจากลูกค้า

ด้วย โดยเงินส่วนต่างที่เกิดขึ้นบริษัทถือ

เป็นค่าบริการเพิ่มเติมที่ลูกค้าต้องชําระ

ให้แก่บริษัท 

 

5. บริษัททําการจัดซื้อสินค้าจาก

ผู้ผลิตในประเทศ เพื่อจําหน่ายให้แก่

ลูกค้าในประเทศ โดยเงินที่เรียกเก็บ

จากลูกค้าถือเป็นค่าสินค้า 

จึงขอหารือว่า การประกอบธุรกิจ

ของบริษัทดังกล่าว ต้องขออนุญาต

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม่ 

 3. การที่บริษัททําหน้าที่ติดต่อประสานงาน 

และตรวจสอบสินค้าใ ห้แก่บริษัทในเครือใน

ต่างประเทศและบริษัทได้รับค่าตอบแทนเป็น

ค่าบริการเข้าข่ายเป็นธุรกิจบริการตามบัญชีสาม (21) 

ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 

4.  การที่บริษัทได้ทําการชําระเงินทดรองจ่าย

ค่ า แม่ พิ ม พ์ ใ ห้ กั บผู้ ผ ลิ ต แทนลู ก ค้ า ไ ป ก่ อน  

(กรรมสิทธิ์เป็นของลูกค้า) แล้วจึงเรียกเก็บเงินที่ได้

ทดรองจ่ายคืนจากลูกค้าในภายหลัง โดยเงิน

ดังกล่าวบริษัทไม่ถือเป็นรายได้และรายจ่ายของ

บริษัทนั้น การดําเนินการดังกล่าวไม่ เป็นการ

ประกอบกิจการอันเป็นการค้า บริษัทสามารถ

ดําเนินการได้โดยไม่เข้าข่ายที่จะต้องขออนุญาต

ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ แต่

อย่างไรก็ดีหากบริษัทได้มีการเรียกเก็บเงินส่วนต่าง

จากเ งินที่ ไ ด้ทดรองจ่ายไป และเ งินส่วนต่าง

ดังกล่าวบริษัทถือเป็นค่าบริการที่ลูกค้าต้องชําระ
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

ให้แก่บริษัท เข้าข่ายเป็นธุรกิจบริการตามบัญชีสาม (21) 

ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

4. การประกอบธุรกิจธนาคาร

พาณิชย์และการทําธุรกรรม

อนุพันธ์หรือธุรกรรมสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า 

1. กรณีธนาคารพาณิชย์ได้รับ

ใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้

ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ซึ่ง

หลักเกณฑ์การอนุญาตกําหนดให้ต้อง

นําเงินเข้ามาและดํารงสินทรัพย์ไว้ใน

ประเทศไทยไม่น้อยกว่า 4,500 ล้านบาท 

โดยนําไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล 

ทั้งนี้ ธนาคารต้องขอรับใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวสําหรับ

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวข้างต้น

และธุ ร กิจ อื่น ด้วย  จึ งขอหารือ ว่า

ธนาคา รจะขอ ใ ช้ เ งิ นทุ น จํ า นวน 

4,500 ล้านบาทเป็นเงินทุนขั้นต่ําเพื่อ

ใช้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจต่างด้าว ได้หรือไม่ และสามารถ

นําดอกเบี้ยซึ่งเป็นดอกผลของการ

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลข้างต้นใช้เป็น

ทุ น ขั้ น ต่ํ า ต า ม ที่ กํ า ห น ด ใ น

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ขอเรียนว่า  

1 . บ ท บั ญญั ติ ต า ม ม า ต ร า  1 4  ข อ ง

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงกําหนดทุนขั้นต่ํา

และระยะเวลาในการนําส่งทุนขั้นต่ําเข้ามาใน

ประเทศไทย พ.ศ. 2545 กําหนดให้นิติบุคคลที่

ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยต้องนําส่งเงินตรา

ต่างประเทศที่เป็นทุนขั้นต่ําเข้ามาในประเทศไทย

ภายในเวลาสามปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต โดยทุนขั้นต่ํา

ที่คนต่างด้าวใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจสําหรับ

ธุรกิจที่ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

จะต้องไม่รวมทุนที่กฎหมายอื่นกําหนดไว้ ทั้งนี้ การ

ขอยกเว้นการนําส่งทุนขั้นต่ํากรณีที่คนต่างด้าวนํา

เงินหรือทรัพย์สินอันเกิดจากรายได้ที่ได้มาจากการ

ประกอบธุรกิจเดิมที่ได้เริ่มดําเนินการมาก่อนแล้ว

ในประเทศไทยไปเริ่มประกอบธุรกิจที่ ไ ด้รับ

ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนั้น 
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ได้หรือไม่ 

  2 .  ก ร ณี ก า รทํ า ธุ ร ก ร ร ม

อนุพันธ์หรือธุรกรรมสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาตตามประกาศ

ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตามที่

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะประกาศ

ตามอํานาจภายใต้พระราชบัญญัติ

ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เป็น

ธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่อยู่ใน (21) 

ของบัญชีสาม ท้ายพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงกําหนด

ธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการ

ประกอบธุรกิจ พ.ศ. 2556 หรือไม่  

 

 

 

คนต่างด้าวจะต้องมีกําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

ครอบคลุมจํานวนทุนขั้นต่ําที่ กําหนดไว้ในการ

อนุญาต 

 2. กฎกระทรวงกําหนดธุรกิจบริการที่ไม่

ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ .ศ .  2556 ลง วันที่  11 มีนาคม  2556 

กําหนดให้ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจอื่นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เป็นธุรกิจบริการที่ยกเว้นไม่อยู่ใน (21) ของบัญชีสาม

ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

5. การประกอบธุรกิจค้าปลีก

และค้าส่ง 

นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนใน

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ม ีท ุน จ ดท ะ เ บ ีย น 

100  ล้านบาท  ( ชําระเต็มมูลค่า ) 

ประกอบธุรกิจจําหน่ายยารักษาโรค  

เภสัชเคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เพื่อ

สุขภาพทุกชนิด โดยธุรกิจของบริษัทมี

ลักษณะเป็นการจําหน่ายให้แก่ผู้ซื้อ  

ที่นําสินค้าไปจําหน่ายหรือให้บริการต่อ

ลูกค้า หรือนําไปเป็นวัตถุดิบในการ

ผลิตสินค้าหรือให้บริการ โดยผู้ซื้อ

สินค้าของบริษัทมิได้ซื้อไปเพื่อบริโภค

โดยตรงด้วยตนเอง จึงขอหารือว่าการ

ประกอบธุรกิจดังกล่าวของบริษัทเป็น

การค้าส่งหรือค้าปลีก และต้องขอ

อนุญาตตามพระราช บัญญั ติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หรือไม่ 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว ขอเรียนว่า หากบริษัทประกอบธุรกิจ

จําหน่ายสินค้าที่บริษัทไม่ได้ผลิตเอง และเป็นการ

จําหน่ายให้แก่ผู้ซื้อที่นําไปขายหรือให้บริการต่อแก่

ลูกค้า หรือนําไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอื่น 

โดยผู้ซื้อสินค้าของบริษัทมิได้ซื้อไปเพื่อใช้บริโภค

โดยตรงของตนเอง เข้าข่ายเป็นการค้าส่งตาม

บัญชีสาม (15) ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งต้องได้รับ

อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าวก่อน จึงจะประกอบธุรกิจได้ 

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าวไม่ได้กําหนดความหมายของการค้าปลีก

และการค้าส่งไว้ แต่คณะกรรมการการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าวได้ใช้แนวทางในการพิจารณา

เบื้องต้น คือ การค้าปลีก ได้แก่ การขายให้แก่

ลูกค้าเพื่อใช้ในการบริโภคโดยตรงของตนเอง และ
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

การค้าส่ง ได้แก่ การขายให้แก่ผู้ซื้อที่นําไปขาย

หรือให้บริการต่อแก่ลูกค้า หรือนําไปเป็นวัตถุดิบ

ในการผลิตสินค้าอื่น อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจะ

ประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่งโดยไม่ต้องขอ

อนุญาต บริษัทจะต้องมีทุนตามความเป็นจริง คือ 

ทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรียกชําระค่าหุ้นแล้วที่ใช้

ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท 

หรือมีทุนขั ้น ต่ําของแต่ละร้านค้าไม่น้อยกว่า 

20 ล้านบาท ในกรณีการค้าปลีก หรือไม่น้อยกว่า 

100 ล้านบาท สําหรับแต่ละร้านค้า ในกรณี

การค้าส่ง ซึ่งไม่รวมทุนขั้นต่ําตามที่พระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 

และกฎหมายอื่นได้กําหนดไว้  
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  การประกอบธุรกิจนําเข้า

สินค้าจากต่างประเทศมารวม

กับสินค้าที่ผลิตในประเทศ แล้ว

ทําการส่งออก 

นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนใน

ประเทศไทย ประสงค์จะประกอบ

ธุรกิจนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศมารวม

กับสินค้าที่ผลิตในประเทศ แล้วทําการ

ส่งออกไปยังต่างประเทศ จึงขอหารือว่า 

การประกอบกิจการดังกล่าว บริษัท

ต้องดําเนินการใดๆ ตาม พ.ร.บ. การ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

หรือไม่ 

          สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ขอเรียนว่าหากบริษัทประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าที่

นําเข้ามาจากต่างประเทศโดยไม่มีการจําหน่ายใน

ประเทศไทยแต่อย่างใด บริษัทสามารถดําเนิน

ธุร กิจ ดังกล่ าวไ ด้ โดยไม่ ต้องขออนุญาตตาม

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .  การประกอบธ ุรก ิจผล ิต

แป ้น เ ก ล ีย ว เ ห ล ็ก  (NUTS) 

เพื่อการส่งออก 

      นิติบุคคลต่างด้าว จดทะเบียนใน

ประเทศไทย ประกอบธุรกิจผลิตแป้น

เกลียวเหล็ก (NUTS) เพื่อการส่งออก 

บริษัทฯ ขอหารือว่าบริษัทฯ จะต้องขอ

ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว

หรือไม่ 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคน

ต่างด้าว ขอเรียนหากบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตแป้น

เกลียวเหล็กเพื่อการส่งออกโดยมิได้มีการรับจ้างผลิต 

บริษัทฯ สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การประกอบธุรกิจในฐานะ

เป็นผู้ ดําเนินการ ติดต่อ และ

จัดหาบริษัทคู่ค้าให้กับตัวกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิติบุคคลต่างด้าว จดทะเบียนใน

ประเทศไทย ประกอบธุรกิจผลิตรถยนต์ 

โดยในการผลิตรถยนต์บริษัทจําเป็นต้อง

ซื้อชิ้นส่วนรถยนต์บางส่วนจากบริษัทคู่ค้า 

และที่ผ่านมาบริษัทคู่ค้าจํานวนหลายราย

จะซื้อวัตถุ ดิบเพื่อนํามาทําการผลิต

ชิ้นส่วนรถยนต์จากผู้ขายวัตถุดิบโดยตรง 

ซึ่ งบริษัทมี โครงการที่ จะร่ วมมือกับ

ตัวกลาง เพื่อให้ตัวกลางเป็นผู้รวบรวม

ยอดสั่งซื้อวัตถุดิบจากบริษัทคู่ค้าและไป

สั่งซื้อวัตถุดิบมาขายให้กับบริษัทคู่ค้า 

โดยบริษัทจะเป็นผู้ ดําเนินการ ติดต่อ 

และจัดหาบริษัทคู่ค้าให้กับตัวกลาง ซึ่ง

บริษัทจะได้รับค่าตอบแทนจากตัวกลาง 

บริษัทจึงขอหารือว่า การดําเนินการ

ดังกล่าวของบริษัทเป็นการประกอบธุรกิจ

ที่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าวหรือไม่ 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว ขอเรียนว่า การดําเนินการของบริษัท

ในฐานะเป็นผู้ดําเนินการ ติดต่อ และจัดหาบริษัทคู่ค้า

ให้กับตัวกลางเข้าข่ายเป็นการทําธุรกิจบริการ ตาม

บัญชีสาม (21) ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งคนต่างด้าว

จะประกอบธุรกิจได้ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวก่อน 

ทั้ ง นี้  คณะกรรมการฯ  จะพิจารณาคําขอรับ

ใบอนุญาตและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นรายกรณีไป 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การประกอบธุรกิจให้เช่า

พื้นที่อาคาร 

นิ ติ บุคคลต่าง ด้าว  จดทะเบียนใน

ประเทศไทย ได้รับใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าวในธุรกิจบริการให้เช่า

ช่วงพื้นที่อาคารพร้อมสาธารณูปโภค

ให้แก่บริษัทในเครือและบริษัทในกลุ่ม

เพื่อใช้เป็นสถานประกอบการและ

สถานที่จัดแสดงสินค้า โดยบริษัทและ

บริษัทในเครือที่ใช้พื้นที่ร่วมกันจะย้าย

สถานประกอบการ (สํานักงานใหญ่) 

ไ ป เ ช่ า พื้ น ที่ แ ห่ ง ใ ห ม่  ซึ่ ง อ า จ มี

ผลกระทบต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าวดังกล่าวข้างต้น จึงขอ

หารือเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ดังนี้ 

  1. กรณีบริษัทจะเข้าทําสัญญาเช่า

อาคารแห่งใหม่ แล้วนําพื้นที่อาคาร

ดังกล่าวพร้อมสาธารณูปโภคมาให้เช่า

ช่วงแก่บริษัทในเครือ บริษัทเห็นว่า

ข อ บ เ ข ต ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ไ ม่ ไ ด้

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขอ

เรียนว่า  

    1. การที่บริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ

บริการให้เช่าช่วงพื้นที่อาคารพร้อมสาธารณูปโภค

ให้แก่บริษัทในเครือและบริษัทในกลุ่ม ต่อมาบริษัท

ไปเช่าอาคารแห่งใหม่แล้วให้เช่าช่วงพื้นที่อาคาร

พร้อมสาธารณูปโภคแก่บริษัทในเครือ การให้เช่า

ช่วงพื้นที่อาคารแห่งใหม่ดังกล่าวข้างต้น เข้าข่าย

เป็นการประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (21) ท้าย

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

ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

    2 .  การ เ รี ยก เ ก็บค่ าสาธารณูป โภคตาม

รายละเอียดที่หารือในข้อ 2 เข้าข่ายเป็นการ

ประกอบธุรกิจบริการ ตามบัญชีสาม (21) ท้าย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ .ศ .  2542 ซึ ่งต้องได้ร ับอนุญาตจากอธิบดี
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เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้น บริษัท

สามารถแก้ไขใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าวฉบับเดิมโดยไม่ต้อง

ขอรับใบอนุญาตฯ ฉบับใหม่ ใช่หรือไม่ 

   2. กรณีบริษัทไม่ได้ให้บริษัท

ในเครือเช่าช่วงพื้นที่อาคารแต่เรียก

เก็บค่าสาธารณูปโภครายเดือน ได้แก่ 

ค่าน้ํา ค่าไฟฟ้า และค่าบริการไอเย็น

ล่วงเวลา โดยบริษัทเป็นผู้ ชําระค่า

สาธารณูปโภคของบริษัทและบริษัทใน

เครือให้แก่ผู้ให้เช่าอาคารทั้งหมดก่อน 

แล้วจึงออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินค่า

สาธารณูปโภครายเดือนจากบริษัทใน

เครือตามสัดส่วนพื้นที่ที่บริษัทในเครือ

แต่ละรายได้เช่าในราคาต้นทุน โดยไม่

มีการคิดค่าใช้จ่ายหรือค่าดําเนินการ

ใดๆ เพิ่มเติม บริษัทเข้าใจว่าการที่

บริษัทจ่ายค่าสาธารณูปโภคให้แก่ผู้ให้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
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เ ช่ าทั้ ง จํ านวน  และ เ รี ยก เก็ บค่ า

สาธารณูปโภคดังกล่าวจากบริษัทใน

เ ค รื อ ใ น ร า ค า ต้ น ทุ น  เ ป็ น ก า ร

ดําเนินการเพื่อเฉลี่ยต้นทุนค่าใช้จ่าย 

ซึ่งไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจที่ต้อง

ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 

2542 บริษัทจึงขอหารือว่าบริษัท

เข้าใจถูกต้อง หรือไม่ 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

5. การประกอบธุรกิจนายหน้า

หรือตัวแทน 

1. บริษัท S เป็นนิติบุคคลต่างด้าว

ถือหุ้นโดยบริษัท SS นิติบุคคลต่างด้าว

จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ เป็น

จํานวน 99.9%  

2. บริษัท II นิติบุคคลต่างด้าวจด

ทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น ลงทุนจัดตั้ง

บริษัทในประเทศไทย ชื่อบริษัท  I 

นอกจากนี้ บริษัท II ได้ถือหุ้นในบริษัท 

SS เป็นจํานวน 50%  

บริษัทฯ ประสงค์จะขอหารือว่า 

บริษัท S สามารถเรียกเก็บค่านายหน้า 

ค่าบริการอันเนื่องจากการใช้พนักงาน

ของบริษัท S ในการผลิตสินค้าและ

ค่าบริการอื่นๆจากบริษัท I และบริษัท

อื่นๆได้หรือไม่นอกจากนี้ บริษัท S 

สามารถเรียกเก็บค่าอะไรได้บ้างที่

นอกเหนือจากรายได้จากการขาย 

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว ขอเรียนว่า หากบริษัท S ประสงค์จะ

เรียกเก็บค่านายหน้า อันเกิดจากการทํากิจการ

นายหน้าหรือตัวแทน ตามบัญชีสาม (11) และ 

เรียกเก็บค่าบริการอันเกิดจากการประกอบธุรกิจ

บริการอื่นๆ ตามบัญชีสาม (21) ท้าย พ.ร.บ. การ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 บริษัท S 

ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจและได้รับอนุญาต

จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว จึงจะประกอบธุรกิจดังกล่าวได้ 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

6. การประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต

และส่งออกสินค้า 

นิ ติ บุคคล ต่าง ด้ าวจดทะ เ บียนใน

ประเทศไทย ประสงค์จะประกอบ

ธุร กิ จผลิ ตและส่ งออกผ ลิต ภัณฑ์

กระดาษทําความสะอาด แผ่นซึมซับ

หรือดูดซับของเหลว รวมทั้งผลิตภัณฑ์

ต่างๆที่ เ กี่ยวข้องกับการดูแลรักษา

สุขภาพและสุขอนามัย ตลอดจนน้ํายาต่างๆ  

สําหรับใ ช้ ดูแลรักษาความสะอาด

ภายในครัวเรือน อุตสาหกรรม และ

ชนิดที่ใช้งานเป็นการทั่วไป โดยมิได้

จําหน่ายในประเทศแต่อย่างใด จึงขอ

หารือว่าการประกอบธุรกิจของบริษัท

ดังกล่าวต้องขออนุญาตตาม พ.ร.บ. 

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม่ 

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ขอเรียนว่า หากบริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต

และส่งออกสินค้าดังกล่าว  บริษัทสามารถดําเนิน

ธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

7. การประกอบธุรกิจผลิตและ

ส่งออกสินค้า 

นิ ติ บุคคล ต่าง ด้ าวจดทะ เ บียนใน

ประเทศไทย ประสงค์จะประกอบ

ธุรกิจผลิตซอสญี่ปุ่นและจัดจําหน่ายใน

ประเทศ จึงขอหารือว่า การประกอบ

ธุรกิจของบริษัทดังกล่าว  ต้องขอ

อนุญาตตามพระราช บัญญั ติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ขอเรียนว่า หากบริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต

ซอสญี่ปุ่นในประเทศไทย และจําหน่ายสินค้าที่

บริษัทเป็นผู้ผลิตนั้น บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจได้

โดยไม่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

8. การประกอบธุรกิจค้ําประกัน  นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนใน

ประเทศไทย ประสงค์จะค้ําประกัน

ความรับผิดของบริษัทในเครือ โดยการ

ออกหนังสือค้ําประกัน และหนังสือ

ชดใช้ค่าเสียหาย ให้แก่บริษัทคู่ค้า โดย

บริษัทเข้าใจว่าการออกหนังสือค้ําประกัน

ดังกล่าวโดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ นั้น 

มิได้เป็นการประกอบกิจการอันเป็น

การค้า  จึงมิ ใ ช่การประกอบธุร กิจ

บริการอื่นๆ ตามบัญชีสาม (21) ท้าย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ดังนั้นบริษัท

จึงมิต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

ใช่หรือไม่ 

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ขอเรียนว่า ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่ได้มีการ

กําหนดนิยามของคําว่า “อันเป็นการค้า” ไว้แต่

ประการใด และการพิจารณาว่ากิจการใดถือว่าได้

ทําเป็นการค้าหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาในภาพรวม

ของการดําเนินธุรกิจของบริษัทด้วย ทั้งนี้ ใน

ประเด็นของการแสวงหากําไร ผลตอบแทนหรือ

ผลประโยชน์อื่นๆ หรือการมีรายได้จากการดําเนิน

กิจการหรือไม่นั้น เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในการ

พิจารณาเท่านั้น สําหรับการค้ําประกันหนี้ เข้าข่าย

เป็นการประกอบธุรกิจบริการตามบัญชีสาม (21) 

แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 ซึ่งคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจ

ดังกล่าวได้ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การประกอบธ ุรก ิจผล ิต

ซอสปรุงรส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนใน

ประเทศไทย ประสงค์จะประกอบ

ธุรกิจผลิตซอสปรุงรส เพื่อจําหน่าย

ภายในประเทศ  ซึ่ ง ธุร กิจดังกล่าว 

บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน

จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน ในกิจการผลิตซอสปรุงรส 

จึงขอหารือว่า การประกอบกิจการ

ดังกล่าว บริษัทต้องดําเนินการใดๆ 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

          สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว ขอเรียนว่า หากบริษัทฯ เป็นผู้ผลิต

ซอสปรุงรส เพื่อจําหน่ายภายในประเทศ ไม่เข้าข่าย

เป็นการทําธุรกิจในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  พ .ศ .  2542 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริม

การลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน ในกิจการผลิตซอสปรุงรส และบริษัทฯ มี  

การรับจ้างผลิตด้วย จะเข้าข่ายเป็นธุรกิจบริการ

รับจ้างผลิตตามบัญชีสาม (21)  ซึ่งบริษัทฯ จะต้อง

แจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

2. การประกอบธุรกิจบริการ

เป็นสํานักงานผู้แทน 

 นิติบุคคลต่างด้าว จดทะเบียนใน

ต่างประเทศ ประสงค์จะประกอบ

ธุรกิจบริการเป็นสํานักงานผู้แทนเพื่อ 

1. ให้คําปรึกษาทางเทคนิค และ

ข้อมูลเชิงปฏิบัติการที่ เ กี่ยวกับการ

ขนส่งก๊าซธรรมชาติ (LNG) 

2. ให้คําแนะนําข้อมูล และให้

ความช่วยเหลือประสานงานในด้านต่างๆ 

อันได้แก่ขั้นตอนการขนส่ง การขนถ่าย 

การลําเลียงเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ 

การแปรสถานะของเหลวในถังกัน

ความร้อน การลดอุณหภูมิเพื่อให้ได้

สถานะสุดท้ ายเ ป็นก๊าซธรรมชาติ 

(LGN) ต ล อ ด จ น ใ ห้ ค ว า ม รู้ ด้ า น

มาตรฐานและความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้

สินค้าในประเทศไทย 

3. รายงานความเคลื่อนไหวทาง

ธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง การผลิต การ

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ขอเรียนว่าการประกอบธุรกิจบริการเป็นสํานักงานผู้แทน

นั้น สามารถให้บริการได้ภายในขอบเขตธุรกิจ

บริการที่กําหนด ไว้ 5 ประเภท ดังนี้ 

1) การรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจใน

ประเทศไทยให้สํานักงานใหญ่หรือบริษัทในเครือ

หรือในกลุ่มทราบ  

2) การให้คําแนะนําในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับ

ตัวสินค้าของสํานักงานใหญ่หรือบริษัทในเครือหรือ

ในกลุ่ม ที่จําหน่ายแก่ตัวแทนจําหน่ายหรือผู้ใช้สินค้า  

3) การหาแหล่งจัดซื้อสินค้าหรือบริการใน

ประเทศไทยให้สํานักงานใหญ่หรือบริษัทในเครือ

หรือในกลุ่ม  

4) การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพและ

ปริมาณของสินค้าที ่สํานักงานใหญ่หรือบริษัท 

ในเครือ หรือในกลุ่มซื้อหรือจ้างผลิตในประเทศไทย  

5) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ

สินค้าหรือบริการใหม่ของสํานักงานใหญ่หรือ 
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

จําหน่าย และมาตรฐานความปลอดภัย

ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ (LNG) ใน

ประเทศไทยให้สํานักงานใหญ่ทราบ 

4. รวบรวมข้อมูล และปัญหาต่างๆ

ของลูกค้า และส่งต่อข้อมูลเหล่านั้น

ให้แก่สํานักงานใหญ่ทราบ 

5. ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร 

สภาพเศรษฐกิจ การตลาดเกี่ยวกับ

สินค้าก๊าซธรรมชาติ (LNG) ในประเทศไทย

ให้สํานักง่านใหญ่ทราบ 

6. ส่งเอกสารข้อมูลของบริษัท

เกี่ยวกับการเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติ 

(LNG) เมื่อลูกค้าในประเทศไทยร้องขอ 

และ ใ ห้ค วามสน ใจ ใน สินค้ า ขอ ง

สํานักงานใหญ่ 

7. อํานวยความสะดวกและ

ประสานงานให้ความช่วยเหลือแก่

บุคลากรของสํานักงานใหญ่ที่เดินทาง

บริษัทในเครือหรือในกลุ่ม  

หากบริษัทประสงค์จะประกอบธุรกิจบริการ

เป็นสํานักงานผู้แทน บริษัทสามารถให้บริการ

ภายใต้ขอบเขตข้างต้นเท่านั้น และบริษัทต้องขอ

อนุญาตประกอบธุรกิจและได้รับอนุญาตจากอธิบดี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

จึงจะประกอบธุรกิจดังกล่าวได้ 
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

มาประเทศไทย 

 ทั้งนี้ การให้บริการข้างต้นเป็น

การให้บริการโดยไม่มีรายได้ บริษัทจึง

ขอหารือว่าบริษัทจะต้องขออนุญาต

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในธุรกิจ

บัญชีสาม (21) การทําธุรกิจบริการ

เป็นสํานักงานผู้แทน ตาม พ.ร.บ. การ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

ใช่หรือไม่ 
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

3.  การประกอบธุรกิจส่งออก นิติบุคคลต่างด้าว จดทะเบียนใน

ประเทศไทย ประสงค์จะประกอบ

ธุ ร กิ จ นํ า เ ข้ า สิ น ค้ า อ า ห า ร จ า ก

ต่างประเทศมารวมกับสินค้าอาหารที่

ผลิตในประเทศ แล้วทําการส่งออกไป

ยังต่างประเทศ จึงขอหารือว่า การ

ประกอบธุรกิจดังกล่าว บริษัทต้อง

ดําเนินการใดๆ ตามพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 หรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ขอเรียนว่า หากบริษัทประกอบธุรกิจส่งออกสินค้า

อาหารที่นําเข้ามาจากต่างประเทศโดยไม่มีการ

จําหน่ายในประเทศไทยแต่อย่างใดนั้น เป็นการ

ประกอบธุรกิจส่งออกซึ่งมิใช่ธุรกิจที่อยู่ในบัญชีท้าย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 บริษัทจึงสามารถดําเนินธุรกิจดังกล่าว

ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การเพิ่มสาขาของนิติบุคคล

ต่างด้าว 

นิ ติ บุ ค ค ล ต่ า ง ด้ า ว ที่ ไ ด้ รั บ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ตาม พ.ร.บ. 

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ.2542 บัญชีสาม (21) การทํา

ธุ ร กิ จ บ ริ ก า ร ติ ด ตั้ ง  ซ่ อ ม แ ซ ม 

บํารุงรักษา และให้คําแนะนําเกี่ยวกับ

การใช้เครื่องจักรสําหรับฉีดขึ้นรูป

ชิ้นส่วนพลาสติก ภายใต้เครื่องหมาย

การค้าของบริษัท ที่บริษัทเป็นผู้ผลิต 

โดยมีศูนย์บริการ 1 แห่ง ณ สํานักงานใหญ่ 

บริษัทมีความประสงค์เพิ่มสํานักงาน

อีก 1 แห่งเพื่อความสะดวกในการ

ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับ

ลูกค้า ได้หรือไม่ 

          สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของ

คน ต่างด้าว ขอเรียนว่าหากบริษัทฯ  มีความ

ประสงค์ที่จะเพิ่มสํานักงานอีก 1 แห่ง เพื่อความ

สะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทฯ 

กับลูกค้า จะเข้าข่ายเป็นการทําธุรกิจบริการตาม

บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บัญชีสาม (21) การทํา

ธุรกิจบริการอื่น ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ .ศ .2542 ก่อนจึงจะประกอบธุรกิจได้  ซึ่ ง

คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคําขออนุญาตและ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นรายกรณีๆ ไป  
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2. การใช้สิทธิความคุ้มครอง

ภายใต้สนธิสัญญาทางไมตรีและ

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ

สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนใน

ประเทศไทย และได้รับความคุ้มครอง

ภายใ ต้สน ธิสัญญาทาง ไมต รีและ

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง

ราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา 

พ.ศ. 2511 ในการประกอบธุรกิจตาม

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยบริษัทจะ

เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จาก 

บ ริ ษั ท ที่ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ใ น ป ร ะ เ ท ศ

สหรัฐอเมริกา เป็น บริษัทที่ก่อตั้งขึ้นใน

ประเทศสิงคโปร์ บริษัทจึงขอหารือว่า

กรณีบริษัทที่ ก่อ ตั้งขึ้ น ในประเทศ

สิงคโปร์ เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ของบริษัท จะมีผลกระทบต่อความ

คุ้มครองตามสนธิสัญญาทางไมตรีและ

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง

ราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกาที่

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคน

ต่างด้าว ขอเรียนว่า มาตรา 43 แห่ง พ.ร.บ. การ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ให้การ

พิจารณากรณีการแจ้งขอรับความคุ้มครองตาม

สนธิสัญญาทางไมตรีและความสัม พัน ธ์ทาง

เ ศ รษ ฐ กิ จ ร ะห ว่ า ง ร า ช อ าณาจั ก ร ไ ท ยกั บ

สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2511 เป็นไปตามเกณฑ์และ

วิ ธี ก า ร ที่ กํ า ห น ด ไ ว้ ใ น ร ะ เ บี ย บ 

กรมทะเบียนการค้าว่าด้วยการปฏิบัติตามประกาศ

ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 พ.ศ. 2534 ซึ่งผู้มี

สิทธิแจ้งขอรับการคุ้มครองต้องเป็นบุคคลธรรมดา

สัญชาติอเมริ กัน   หรือนิ ติ บุคคลอเมริ กันที่มี

องค์ประกอบ ดังนี้  

1. เป็นนิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นตามกฎหมาย

ของประเทศไทย หรือสหรัฐอเมริกา  

2. จํานวนทุนข้างมากของนิติบุคคลนั้น 

เป็นบุคคลสัญชาติอเมริกัน  
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บริษัทได้รับอยู่แล้วหรือไม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. กรรมการมากกว่าครึ่งหนึ่งต้องเป็นคน

อเมริกันและหรือคนไทย  

4. หากกรรมการคนหนึ่งได้รับมอบอํานาจ

ให้ลงนามแทนบริษัท กรรมการผู้นั้นจะต้องไม่เป็น

ชาติที่สาม  

5. หากกรรมการหลายคนได้รับมอบ

อํานาจให้ลงนามแทนบริษัทร่วมกัน กรรมการ

เหล่านั้นส่วนมากจะต้องไม่เป็นชาติที่สาม 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
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3. การประกอบธุรกิจส่งออก 

 

 นิติบุคคลต่างด้าว จดทะเบียน

ในประเทศไทย  ประกอบกิจการ

ส่ ง อ อ ก สิ น ค้ า ป ร ะ เ ภ ท ชิ้ น ส่ ว น

เครื่องประดับทุกชนิดและสินค้าอื่นที่

เกี่ยวข้องไปขายในต่างประเทศ และ

ป ร ะ ก อบ กิ จ ก า ร นํ า เ ข้ า ชิ้ น ส่ ว น

เครื่องประดับทุกชนิดและสินค้าอื่นที่

เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ พื่ อ ส่ ง อ อ ก ไ ปข า ย ใ น

ต่างประเทศ โดยบริษัทไม่ได้มีการ

จําหน่ายสินค้าใดๆ ในประเทศไทย 

การประกอบธุรกิจดังกล่าวบริษัท

จะต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 หรือไม่ 

 

 

 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว ขอเรียนว่า การประกอบกิจการค้า

ส่งออกสินค้า และนําเข้าสินค้าเ พื่อไปขายใน

ต่างประเทศ โดยบริษัทไม่ได้มีการจําหน่ายสินค้าใด ๆ 

ในประเทศไทย ไม่เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจ

ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ .ศ .  2542 บริษัทสามารถ

ประกอบธุรกิจดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขออนุญาต   
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1. บริษัทต่างด้าวดําเนินการ

ผลิตพลังงานไฟฟ้าของตนเอง 

โดยมีกระบวนการออกแบบ 

วางแผนงานด้านวิศวกรรม 

จัดซื้อ จัดหา ก่อสร้าง ทดสอบ 

และซ่อมบํารุงระบบโรงงาน

ไฟฟ้า 

นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนใน

ประเทศไทย  ประกอบธุร กิจผลิต

พลังงานไฟฟ้า โดยมีการออกแบบ 

วางแผนงานด้านวิศวกรรม จัดซื้อ

จัดหา ก่อสร้าง ทดสอบ และซ่อมบํารุง

ระบบโรงงานไฟฟ้า จึงขอหารือว่า  

การดําเนินการดังกล่าวของบริษัทต้อง

ขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบ ธุ ร กิ จ ข อ ง ค น ต่ า ง ด้ า ว  

พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม่ 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ขอเรียนว่า หากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต

ไฟฟ้า และออกแบบ วางแผนงานด้านวิศวกรรม 

จัดซื้อจัดหา ก่อสร้าง ทดสอบและซ่อมบํารุงระบบ

โรงงานไฟฟ้าของบริษัทฯ เองนั้น บริษัทฯ สามารถ

ดํ า เ นิน ธุ ร กิ จ ไ ด้ โดย ไม่ ต้ อ งขออนุญาตตาม

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 
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2. การจําหน่ายสินค้าที่บริษัท

เป็นผู้ผลิตเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนใน

ประเทศไทย ประสงค์จะประกอบ

ธุรกิจผลิตและจําหน่ายเครื่องซักผ้า 

อบ รีด รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของ

สินค้า ดังกล่าว  จึงขอหารือว่าการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทดังกล่าว ต้อง

ขออนุญาตตามพระราชบัญญั ติการ

ป ร ะกอบ ธุ ร กิ จ ข อ งคน ต่ า ง ด้ า ว  

พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ขอเรียนว่า หากบริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต

และจําหน่ายสินค้าทั้งหลายที่บริษัทเป็นผู้ผลิตนั้น 

บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 แต่หากบริษัทจําหน่าย

สินค้าที่บริษัทไม่ได้ผลิตเอง จะเข้าข่ายเป็นการค้าปลีก

ตามบัญชีสาม (14) หรือการค้าส่งตามบัญชีสาม (15) 

ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ .ศ .  2542 ซึ ่งต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวก่อน 

จึงจะประกอบธุรกิจได้  
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3 .บริษั ท ต่ า ง ด้ าวที่ ร่ ว มทุ น

ระหว่างคนไทยกับคนต่างด้าว 

โดยมีคนต่างด้าวถือหุ้นตั้งแต่

ร้อยละ 50 ประกอบธุรกิจต่อ

เรือยอร์ชตามคําสั่งของลูกค้าทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ 

รวมทั้งให้บริการซ่อมแซมหลัง 

การขาย ใน ช่ ว ง ร ะยะ เ วล า

รับประกันสินค้า 

 

นิ ติ บุ ค ค ล ต่ า ง ด้ า ว  ซึ่ ง จ ด

ทะเบียนภายใต้กฎหมายไทย ประสงค์  

จะร่วมทุนประกอบธุรกิจต่อเรือยอร์ช

ในประเทศไทยตามคําสั่งของลูกค้าทั้ง

ในประ เทศไทยและต่างประเทศ  

โดยมีบริการซ่อมแซมหลังการขาย

ในช่วงระยะเวลารับประกัน จึงขอ

หารือว่า ถ้าบริษัทมีชาวต่างชาติถือหุ้น

ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป การประกอบ

ธุรกิจดังกล่าว เป็นธุรกิจที่กําหนดไว้ใน

บัญชีสามตามพระราชบัญญั ติการ

ป ร ะกอบ ธุ ร กิ จ ข อ ง คน ต่ า ง ด้ า ว  

พ.ศ. 2542 หรือไม่ 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ขอเรียนว่า หากบริษัทมีชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่

ร้อยละ 50 ขึ้นไป บริษัทจะมีสถานะเป็นคนต่างด้าว 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 และถ้าบริษัทประกอบธุรกิจต่อเรือ

ยอร์ชในประเทศไทยตามคําสั่งของลูกค้าทั้งใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ เป็นการทําธุรกิจ

บริการอื่น ตามบัญชีสาม (21) ท้าย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ.2542 บริษัทต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ  

และได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว จึงจะประกอบธุรกิจดังกล่าวได้ 
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1.  การประกอบ ธุร กิ จ

นําเข้าสินค้าเ พื่อจําหน่ายใน

ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ส่ ง อ อ ก

ต่างประเทศ  โดยมีลักษณะ  

ค้าส่ ง ใ ห้ กับห้างสรรพสินค้ า 

ร้ านค้ าปลี กสมั ย ใหม่  หรื อ

ตัวแทนจําหน่าย และกรณ๊ที่

บ ริ ษั ทมี กํ า ไ รสะสม  บริษั ท

สามารถกันหรือนําเงินจากกําไร

สะสมมายกเว้นทุนขั้นต่ําตาม

มาตรา 14 ของ พ.ร.บ. การ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 ได้หรือไม่ 

นิติบุคคลจัดตั้งตามกฎหมาย

ไทยมีสถานะเป็นคนต่างด้าว ประกอบ

ธุร กิจผลิตลู กอม  หมากฝ รั่ ง  เ พื่ อ

จําหน่ายในประเทศและส่งออก ได้

หารือเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจดังนี้ 

1. บริษั ท ต้องการจะขยาย

ธุรกิจเพิ่มเติมโดยนําเข้าอาหารว่าง 

และขนมขบเคี้ยวเพื่อค้าส่งในประเทศ

และส่งออกให้ กับห้างสรรพสินค้า 

ร้ านค้ าปลีกสมัย ใหม่หรื อ ตัวแทน

จําหน่าย โดยมิต้องขอรับใบอนุญาต

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

บริษัทจะต้องมีทุนขั้นต่ําเพื่อใช้สําหรับ

การประกอบธุรกิจใหม่ตั้งแต่หนึ่งร้อย

ล้านบาทขึ้นไปใช่หรือไม่ 

  

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ขอเรียนประเด็นที่ เ กี่ยวข้องกับ พ .ร .บ .  การ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

1. กรณีบริษัทจะประกอบธุรกิจนําเข้า

อาหารว่าง และขนมขบเคี้ยวเพื่อจําหน่ายในประเทศ 

โดยขายส่งให้ กับห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก

สมัยใหม่ หรือตัวแทนจําหน่าย เป็นธุรกิจตามบัญชีท้าย

พรบ.การประกอบธุรกิจ ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

บัญชีสาม (15) การค้าส่งสินค้าทุกประเภทที่มีทุนขั้นต่ํา

ของแต่ละร้านค้าน้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท ซึ่งคน

ต่างด้าวจะประกอบธุรกิจได้ ต้องได้รับอนุญาตจาก

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ก่อน หากบริษัทไม่ประสงค์จะขออนุญาตการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว บริษัทจะต้องมีทุน

ตามความเป็นจริงคือทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรียก

ชําระค่าหุ้นแล้วเท่ากับหรือมากกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท

เพื่อใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจดังกล่าว 
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2 .  หากบริษัทมี กํ า ไ รสะสม 

บริษัทสามารถกันหรือนําเงินจากกําไร

สะสม จํานวนหนึ่งร้อยล้านบาท ซึ่ง

เป็นเงินที่ได้จากการประกอบธุรกิจเดิม

ที่ดําเนินการมาก่อนแล้วในประเทศไทย

ไปเริ่มประกอบธุรกิจรายอื่นได้ ตาม

มาตรา 14 ของ พรบ.การประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

ใช่หรือไม่ และการกันเงินกําไรสะสม

มาใช้เป็นทุนขั้นต่ํา บริษัทจะต้องขอ

อ นุญาตจ ากคณะกรรมก ารก า ร

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือ

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อน

หรือไม่ และจะต้องดําเนินการอย่างไร  

 

 

 

 

2. กรณีที่บริษัทจะนํากําไรสะสมจํานวน

หนึ่งร้อยล้านบาท มาเป็นข้อยกเว้นในการที่ไม่ต้อง

ขออนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวใน

ธุรกิจค้าส่ง บริษัทจะต้องดําเนินการตามขั้นตอน

ของกฎหมาย กล่าวคือ บริษัทต้องยื่นคําขอรับ

ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวก่อน 

และเมื่อได้รับการอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แล้ว บริษัทจะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ต้องมีทุนขั้นต่ํา

เป็นจํานวนไม่น้อยกว่าตามที่กําหนด ดังนี้ 

- หากบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ได้มีการ

เรียกชําระค่าหุ้นแล้วครอบคลุมทุนขั้นต่ําตามที่

กํ าหนดไ ว้บริษั ท ไม่ ต้ อ ง เ พิ่มทุ น  แ ต่หากไม่

ครอบคลุมทุนขั้นต่ําตามที่กําหนดไว้บริษัทต้อง

ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อให้มีจํานวน

ครอบคลุมทุนขั้นต่ําดังกล่าว 

- หากบริษัทมีทุนจดทะเบียนไม่ครอบคลุม

ทุนขั้นต่ําและไม่ประสงค์จะเพิ่มทุน บริษัทสามารถ

ขอยกเว้นข้อกําหนดทุนขั้นต่ําตามมาตรา 14 
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วรรคท้าย โดยวิธีการนํากําไรสะสมมากําหนดเป็น

ทุนขั้นต่ําของบริษัทได้ ทั้งนี้ บริษัทจะต้องมีกําไร

สะสมเพียงพอกับจํานวนทุนขั้นต่ําดังกล่าว 
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2. การประกอบ ธุร กิ จ

ผลิตสินค้า หรือจ้างผลิตสินค้า 

หรือการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตใน

ประเทศเพื่อส่งออกไปจําหน่าย

ยังต่างประเทศ โดยไม่มีการ

จําหน่ายในประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนใน

ประเทศไทย ประกอบธุรกิจจ้างผลิต

สินค้ าและซื้ อสินค้ าจากผู้ ผลิ ต ใน

ประเทศเพื่อส่งออกไปจําหน่ายยัง

ต่างประเทศ  หรือผลิตสินค้ า เ พื่อ

ส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศ 

บริษัทมีความเข้าใจว่าการประกอบ

ธุรกิจดังกล่าว ไม่อยู่ภายใต้บังคับที่ต้อง

ขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ

ของคน ต่ า ง ด้ าว  ภาย ใ ต้  พ .ร .บ .  

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ความเข้าใจของบริษัท

ถูกต้องหรือไม่ 

 

 

 

 

 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคน  

ต่างด้าว ขอเรียนว่าหากบริษัทประกอบธุรกิจผลิต

สินค้า หรือจ้างผลิตสินค้า หรือซื้อสินค้าจากผู้ผลิต

ในประเทศ เพื่อส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศ

โดยมิได้มีการจําหน่ายในประเทศไทยแต่อย่างใด 

การประกอบธุรกิจดังกล่าวไม่เข้าข่ายธุรกิจตาม

บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ บริษัทสามารถประกอบ

ธุร กิจ ดังกล่ าวไ ด้ โดยไม่ ต้องขออนุญาตตาม

พระราชบัญญัติฉบับนี้ 
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3. การผลิตไอศกรีมโดยมี

ลักษณะเป็นโรงงานผลิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียน

ภายใ ต้กฎหมายไทย  ประสงค์จะ

ประกอบธุรกิจผลิตไอศกรีม โดยมี

ลักษณะเป็นโรงงานผลิต จึงขอหารือว่า 

ธุรกิจการผลิตไอศกรีมเป็นธุรกิจที่ต้อง

ขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการ

ป ร ะ ก อบ ธุ ร กิ จ ข อ ง คน ต่ า ง ด้ า ว  

พ.ศ. 2542 หรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักบริห ารการประกอบธุรกิจของ

คน ต่างด้าว ขอเรียนว่า หากบริษัทฯ เป็นผู้ผลิต

ไอศกรีมโดยมิได้มีการรับจ้างผลิต บริษัทสามารถ

ดําเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
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4. ก า ร ป ร ะ ก อบ ธุ ร กิ จ  

ให้กู้ยืมเงินแก่นิติบุคคลอื่น ซึ่ง

จดทะเ บียนในประเทศไทย  

โดยการให้กู้ยืมเงินดังกล่าว มี

ทั้ งการ รับจํ านองและไม่ รั บ

จํ านอง เค รื่ องจั กร เ พื่ อ เ ป็ น

หลักทรัพย์ ในการค้ํ าประกัน  

เงินกู้ยืม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิติบุคลต่างด้าวจดทะเบียนใน

ประเทศญี่ปุ่น ดําเนินกิจการซื้อขาย 

เป็นตัวแทน นายหน้า ผลิต นําเข้า 

ส่งออก เคมี ภัณฑ์ทุกชนิด มีความ

ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ ใ ห้ กู้ ยื ม เ งิ น เ พื่ อ ซื้ อ

เค รื่ องจั กรแ ก่ นิ ติ บุคคล อื่นซึ่ ง จด

ทะเบียนในประเทศไทย โดยในการให้

กู้ยืมเงินดังกล่าวมีทั้งการรับจํานอง

และไม่รับจํานองเครื่องจักรเพื่อเป็น

หลักทรัพย์ในการค้ําประกันเงินกู้ยืม 

การดําเนินการดังกล่าวเป็นธุรกิจที่ต้อง

ขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

หรือไม่ 

 

 

 

 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ขอเรียนว่า การทําธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อ

เครื่ องจักรแก่นิ ติ บุคคลอื่นซึ่ งจดทะเบียนใน

ประเทศไทย โดยไม่มีการรับจํานองหรือมีการรับ

จํานองเครื่องจักรเพื่อเป็นหลักทรัพย์ในการค้ําประกัน

เงินกู้ยืมนั้น หากการให้กู้ยืมหรือการรับจํานองได้มี

ส่วนใดส่วนหนี่งมีการดําเนินการในประเทศไทยถือว่า

เข้าข่ายเป็นการทําธุรกิจบริการตามบัญชีสาม (21) 

ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542  ซึ่งคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจได้

ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าวก่อน  
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ส ถ า น ที่ ตั้ ง ข อ ง

สํานักงานใหญ่ของบริษัทถือเป็น 

1 ร้านค้าหรือไม่ และหาก

บริษัทไม่ได้ใช้สํานักงานสาขา

เ ป็ น ร้ า นค้ า ปลี ก  แ ต่ ใ ช้ ทํ า

กิจกรรมอย่างอื่นนอกเหนือจาก

การขายสินค้า  เ ช่น  การจัด

อบรมพนักงาน และงานธุรการ

ทั่วไป กรณีนี้สํานักงานสาขา

ดังกล่าวจะถือเป็นร้านค้าปลีก

หรือไม่ 

 

 

นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียน

ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ยป ร ะ ก อบ ธ ุร ก ิจ  

ค้าปลีกเสื ้อผ้า เครื ่องประดับ และ

เครื ่องแต่งกายต่าง ๆ โดยมีทุนจด

ทะเบียน 300 ล้านบาท (ชําระเต็ม

มูลค่า) ปัจจุบันบริษัทมีที่ตั้งสํานักงาน 

จํานวน 15 แห่ง คือ สํานักงานใหญ่ 

1 แห่ง และสํานักงานสาขา 14 แห่ง 

ปัจจุบันบริษัทได้ดําเนินการเปิดเป็น

ร้านค้าปลีกแล้ว จํานวน 10 ร้านค้า 

และ มีแผนที่จะเปิดเป็นร้านค้าปลีก

อ ีกจํ านวน  4  ร ้านค ้า  เ นื ่อ งจาก  

ในอนาคตบร ิษ ัทม ีแผนที ่จะขยาย

ธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยจะขยายสาขา

เ พื ่อ ก า รค ้าปล ีก เ พิ ่ม ขึ ้น  และจะ

จําหน่ายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

บร ิษ ัท จ ึง ข อห า ร ือ เ กี ่ย ว ก ับ ก า ร

ประกอบธุรกิจ ดังนี้ 

สํานักบริห ารการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว ขอเรียน ดังนี้ 

1. การพิจารณาว่าสํานักงานใหญ่หรือ

สํานักงานสาขาของบริษัทแห่งใดเข้าข่ายเป็น

ร้านค้าที่ประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือไม่ พิจารณา

จากกิจกรรมที่กระทําเป็นสําคัญ กล่าวคือหาก

สํานักงานใหญ่หรือสํานักงานสาขามีการติดต่อกับ

ลูกค้าเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า เช่น การติดต่อซื้อ

ขายสินค้า การรับคําสั่งซื้อจากลูกค้า หรือการรับ

และส่งคืนสินค้า เป็นต้น ถือว่าเข้าข่ายเป็นร้านค้าที่

ใช้ประกอบธุรกิจค้าปลีก 

2. กรณีที่บริษัทจําหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้า

ทางอินเตอร์เน็ตนั้น ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ

ขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้าของบริษัทเท่านั้น 

หากบริษัทจําหน่ายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตให้แก่

ลูกค้าเพื่อใช้ในการบริโภคโดยตรงของตนเอง  

เข้าข่ายเป็นธุรกิจการค้าปลีกตามบัญชีสาม (14) 

และหากการจําหน่ายสินค้าดังกล่าวบริษัทได้ใช้
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1. ก า ร ที่ บ ริ ษั ท มี ทุ น จ ด

ทะเบียนและชําระแล้ว 300 ล้านบาท 

ทําให้สามารถดําเนินการเปิดร้านค้า

ปลีกได้สูงสุดจํานวน 15 ร้านค้า จึง

ต้องการทราบว่าสํานักงานใหญ่ของ

บริษัทถือเป็น 1 ร้านค้าหรือไม่ และ

หากบริษัทไม่ได้ใช้สํานักงานสาขาเป็น

ร้านค้าปลีก แต่ใช้ทํากิจกรรมอย่างอื่น

นอกเหนือจากการขายสินค้า เช่น การ

จัดอบรมพนักงาน และงานธุรการ

ทั่วไป กรณีนี้สํานักงานสาขาดังกล่าว

จะถือเป็นร้านค้าปลีกหรือไม่ 

2. การจําหน่ายสินค้าให้แก่

ลูกค้าทางอินเตอร์เน็ต ถือเป็นร้านค้าปลีก

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 หรือไม่ 

และ ในก รณี ข อ งบ ริ ษั ท ส าม า ร ถ

จําหน่ายสินค้าผ่าทางอินเตอร์เน็ต โดย

สถานที่ตั้งแห่งใดติดต่อกับลูกค้าเกี่ยวกับการซื้อขาย

สินค้า เช่น การติดต่อซื้อขายสินค้า การรับคําสั่งซื้อ

จากลูกค้า หรือใช้เป็นสถานที่ในการออกเอกสาร

ต่างๆ ทางบัญชี ถือว่าเข้าข่ายเป็นร้านค้าที่ใ ช้

ประกอบธุรกิจค้าปลีก สําหรับกรณีที่บริษัทมีทุนจด

ทะเบียน 300 ล้านบาท (ชําระเต็มมูลค่า) จะ

ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตโดย

ไม่ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนหรือขออนุญาตประกอบ

ธุรกิจนั้น บริษัทสามารถกระทําได้แต่ต้องมีจํานวน

ร้านค้าปลีกที่ใช้สําหรับการจําหน่ายสินค้าแบบหน้าร้าน

และจําหน่ายทางอินเตอร์เน็ตรวมกันต้องไม่เกิน 

15 ร้านค้าเท่านั้น ทั้งนี้ การจําหน่ายสินค้าทาง

อินเตอร์เน็ต บริษัทต้องจดทะเบียนพาณิชย์ใน

ธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดย

วิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต โดยในเขตกรุงเทพมหานครสามารถ

จดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่สํานักงานเขตที่มีสํานักงานใหญ่

ตั้งอยู่ในเขตท้องที่และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 
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ไม่ ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน หรือขอ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ได้หรือไม่       

 

 

 

สําหรับภูมิภาคสามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่

องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล และหาก

บริษัทมีความประสงค์จะเข้าโครงการสร้างความ

น่าเชื่อถือทางออนไลน์ด้วยเครื่องหมาย DBD 

Registered และ DBD Verified ให้นําใบทะเบียน

พ า ณิ ช ย์ ดั ง ก ล่ า ว ม า ยื่ น ที่ สํ า นั ก พ า ณิ ช ย์

อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวง

พาณิชย์    
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  คนต่างด้าวตามมาตรา 4 
แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 

นิติบุคคลดังต่อไปนี้เข้าลักษณะ
เป็นคนต่างด้าวตามมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่   

1. บริษัทซึ่งจัดตั้งข้ึนตาม
กฎหมายของต่างประเทศ (บริษัท
ต่างชาติ) ท าการจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่ 
ตามกฎหมายของไทย โดยบริษัท
ต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว
คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งหมด (บริษัท ต.1) 

2. บริษัทต่างชาติร่วมกับบริษัท 
ต.1 จัดตั้งบริษัทในเครือข้ึนใหม่ตาม
กฎหมายของประเทศไทยเพ่ิมอีกหนึ่ง
บริษัท (บริษัท ต.2) ซึ่งบริษัทต่างชาติ
จะถือหุ้นร้อยละ 49 และบริษัท ต.1 
จะถือหุ้นร้อยละ 51 ของทุนจด
ทะเบียนทั้งหมดของบริษัท ต.2 

 ส านักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
ขอเรียน ดังนี้ 

1. กรณีบริษัท ต.1 ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น
ในประเทศไทย โดยมีบริษัทต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นใน
บริษัทดังกล่าวร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งหมด เข้าข่ายเป็นคนต่างด้าวตามมาตรา 4 
เนื่องจากบริษัท ต.1 เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียน
ในประเทศไทยที่มีผู้ถือหุ้นหรือลงทุนตั้งแต่ก่ึงหนึ่ง
ของทุนทั้งหมดเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนใน
ประเทศไทย   

2. กรณีบริษัท ต.2 ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใน
ประเทศไทย โดยมีบริษัทต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 49 
และบริษัท ต.1 ถือหุ้นร้อยละ 51 เข้าข่ายเป็นคนต่างด้าว
ตามมาตรา 4 เนื่องจากบริษัท ต.2 มีผู้ถือหุ้นหรือ
ลงทุนเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยที่
มีผู้ถือหุ้นหรือลงทุนตั้งแต่ก่ึงหนึ่งของทุนทั้งหมด
เป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 
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3.  บริษัทต่างชาติจะโอนหุ้นใน
บริษัท ต.1 จ านวนร้อยละ 51 ของ
ทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัท ต.1 
ให้แก่บริษัท ต.2 ซึ่งส่งผลให้บริษัท
ต่างชาติถือหุ้นในบริษัท ต.1 ร้อยละ 49 
และในบริษัท ต.2 ร้อยละ 49 ของทุน
จดทะเบียนของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
ของบริษัทดังกล่าว และบริษัท ต.1 
และบริษัท ต.2 ต่างถือหุ้นซึ่งกันและ
กันร้อยละ 51 
 
  

3.  กรณีบริษัทต่างชาติซึ่งถือหุ้นในบริษัท ต.1 
จะโอนหุ้นในบริษัท ต.1 จ านวนร้อยละ 51 ของ
ทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัท ต.1 ให้แก่บริษัท 
ต.2 และบริษัท ต.1 กับบริษัท ต.2 ต่างถือหุ้นซึ่ง
กันและกันร้อยละ 51 ยังคงมีผลให้ทั้งบริษัท ต.1 
และบริษัท ต.2 เข้าข่ายเป็นคนต่างด้าวตาม
ความหมายของมาตรา 4 เช่นเดิม เนื่องจากท้ัง
บริษัท ต.1 และบริษัท ต.2 มีผู้ถือหุ้นหรือลงทุน
เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยที่มีผู้ถือหุ้น
หรือลงทุนตั้งแต่ก่ึงหนึ่งของทุนทั้งหมดเป็นนิติบุคคล
ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

2. การเป็นนายหน้าหรือ
ตัวแทนซื้อขายหรือจัดหา
สินค้าหรือบริการที่จ าเป็น
ต่อการผลิตหรือการ
ให้บริการของวิสาหกิจ
เครือเดียวกัน 

นิติบุคคล ซ่ึงต้ังอยู่ใน ต่างประเทศ   
มีความประสงค์ที่จะเข้ามาจัดตั้งบริษัท
ในประเทศไทย โดยบริษัทแม่จะ เป็น    
ผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่
มากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งบริษัทท่ีจะ
จัดตั้งขึ้นใหม่จะ ประกอบธุรกิจเป็น
นายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายหรือจัดหา
สินค้าหรือบริการที่จ าเป็นต่อการผลิต
หรือการให้บริการของวิสาหกิจในเครือ
เดียวกัน  จึงขอหารือเก่ียวกับการ
ประกอบธุรกิจ ดังนี้ 

1. บริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ใน
ประเทศไทย โดยมบีริษัทแม่เป็นผู้ถือหุ้น
มากกว่าร้อยละ 50  ถือว่าบริษัทท่ีจะ
จัดตั้งขึ้นใหม่ เป็น “วิสาหกิจในเครือ
เดียวกัน” กับบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น
หรือไม่  

 

ส านักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
ขอเรียน ดังนี้  

1.  บริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีบริษัทใน
ต่างประเทศ (บริษัทแม่) เป็นผู้ถือหุ้นมากกว่า    
ร้อยละ 50 ถือว่าเป็นคนต่างด้าว ตามมาตรา 4 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ.2542 และเข้าข่ายเป็น “บริษัทในเครือ ” 
ตามความหมายที่คณะกรรมการการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวพิจารณา คือ  ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็น
หุ้นส่วนซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่งมี
มูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมดถือหุ้น
หรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งที่มีมูลค่าเกินกว่า
ร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด 

2. การเป็นบริษัทในเครือกัน มีหลักการ
พิจารณาตามโครงสร้างความสัมพันธ์ของ  
“บริษัท ในเครือ" ในความหมายที่คณะกรรมการ
ก าหนด ทั้งนี้ การเป็นบริษัทในเครือกันพิจารณา   
ดังนี้ (1) กรณีท่ีบริษัทในเครือมีการ จัดตั้งขึ้น ตาม
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ส านักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

2. การพิจารณาการเป็น วิสาหกิจ
ในเครือเดียวกันพิจารณาเฉพาะบริษัทที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยด้วยกัน
เทา่นั้นหรือไม่  

3. บริษัท ที่จัด ตั้งขึ้นใหม่ใน
ประเทศไทยประกอบธุรกิจเป็น
นายหน้าหรือตัวแทน  ซื้อขายหรือ
จัดหาสินค้าหรือบริการที่จ าเป็นต่อการ
ผลิตหรือบริการ  ให้กับบริษัทแม่ใน
ต่างประเทศ ถือเป็นการประกอบธุรกิจ
นายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายหรือจัดหา
สินค้าหรือบริการที่จ าเป็นต่อการผลิต
หรือการให้บริการของวิสาหกิจในเครือ
เดียวกัน ที่เข้าข่ายข้อยกเว้นตาม
บัญชี สาม (11) (ข) หรือไม่ 

กฎหมายของประเทศไทยด้วยกัน (2) กรณีท่ีบริษัท
ในเครือมีการจัดตั้งขึ้นตาม กฎหมาย ของประเทศ
ไทย และ จัดตั้ งขึ้นตามกฎหมายของ ประเทศอ่ืน  
และ (3) กรณีท่ีบริษัทในเครือจัดตั้งข้ึนตาม
กฎหมายของประเทศอ่ืนด้วยกัน  

3.  หากบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ในประเทศไทย 
ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขาย
หรือจัดหาสินค้าหรือบริการที่จ าเป็นต่อการผลิต
หรือการให้บริการแก่บริษัทในต่างประเทศ (บริษัทแม่) 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทท่ีจะจัดตั้งข้ึนใหม่มากกว่า
ร้อยละ 50   จึงพิจารณาได้ว่า เป็นการ ให้บริการ
แก่บริษัทในเครือ ดังนั้น การ ประกอบธุรกิจ
ดังกล่าว เข้าข่ายข้อยกเว้นตา มบัญชีสาม  (11) (ข) 
ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542  บริษัทจึงสามารถประกอบธุรกิจได้
โดยไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ 
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สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต างด�าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นป&ญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต างด�าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1. คนต�างด�าวตามมาตรา 4 
แ ห� ง พ ร ะ ร า ช บ ัญ ญ ัต ิก า ร
ประกอบธุรกิจของคนต�างด�าว 
พ.ศ. 2542 

 บริษัทมีผู�ถือหุ�นเป+นชาวต�างชาติ   
ถือหุ�นร�อยละ 47.46 ของหุ�นทั้งหมด 
และ มีกรรมการประกอบด� วยคน
ต�างชาติ 2 คน และคนไทย 1 คน 
กรรมการผู� มี อํานาจซึ่งลงชื่อผูกพัน
บริษัทได� คือ กรรมการชาวต�างชาติ  
คนที่ 1 ลงชื่อร�วมกับกับกรรมการคนที่ 
2 หรือ คนที่ 3 รวมเป+นสองคนและ
ประทับตราสําคัญบริ ษัท ซึ่งต�อมา
บริษัทดังกล�าวได�ทําสัญญาเช�าสวนมะม�วง
เพื่อนํามาบริหารจัดการด�วยระบบ
ชลประทาน แล�วนําสวนมะม�วงมาจัด
แบ�งเป+นล็อก นําออกให�บุคคลทั่วไป 
(ลูกค�า) ทําสัญญาเช�าเป+นระยะเวลา 
10 ป= ซึ่งจะต�องชําระเงินลงทุนในขณะ
ทําสัญญาเป+นเงินจํานวนหนี่งในคราว
เดียว โดยลูกค�าจะได�ค�าตอบแทนเป+น
รายป=ๆละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลา   

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต�างด�าว 
ขอเรียนว�า การจัดตั้งบริษัทโดยมีคนต�างด�าวถือหุ�น
ไม�ถึงกึ่งหนึ่งของหุ�นทั้งหมดของบริษัท ไม�เข�าข�าย
เป+นคนต�างด�าวตามมาตรา 4 แห�งพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต�างด�าว พ.ศ. 2542 
ดังนั้น จึงไม�ถือว�าบริษัทดังกล�าวเป+นคนต�างด�าว
ตามนิยามของพระราชบัญญัตินี้ อย�างไรก็ตามหาก
ปรากฎข�อเท็จจริงว�ามีการช�วยเหลือสนับสนุนหรือ
ร�วมประกอบธุรกิจในลักษณะคนไทยถือหุ�นแทน  
คนต�างด�าว เพิ่อให�คนต�างด�าวประกอบธุรกิจโดย
หลีกเลี่ยงหรือฝCาฝDนกฎหมาย เข�าข�ายเป+นความผิด
ฐานช�วยเหลือสนับสนุนคนต�างด�าว ตามมาตรา 36 
แห�งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต�างด�าว พ.ศ. 2542 ต�องระวางโทษจําคุกไม�
เกินสามป= หรือปรับตั้งแต�หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล�านบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ และให�ศาลสั่งให�เลิกการให�ความ
ช�วยเหลือหรือสนับสนุน หรือสั่งให�เลิกการร�วม
ประกอบธุรกิจ หรือสั่งให�เลิกการถือหุ�น หรือการ
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10 ป= จึงขอหารือว�า กรณีนี้บริษัท
ดั งกล� า ว ถือ เป+ นคนต� างด� า ว  ตาม
ความหมายของ พ.ร.บ.การประกอบ
ธุรกิจของคนต�างด�าว พ.ศ. 2542 
หรือไม� และถือว�าบริษัทกระทําผิดตาม
มาตรา 8 หรือ มาตรา 18 (1) หรือ 
มาตรา 36 หรือไม� 

เป+นหุ�นส�วนนั้นเสียแล�วแต�กรณี หากฝCาฝDนไม�
ปฏิบัติตามคําสั่งศาลต�องระวางโทษปรับวันละ
หนึ่งหมื่นบาทถึงห�าหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝCาฝDน
อยู�  
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2. ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ
จําหน�ายสินค�าผ�านทางเว็บไซตH 
และกา ร ให� ผู� ป ร ะกอบกา ร    
ร าย อื่น ใช� พื้ น ที่บน เว็ บ ไซตH    
เพื่อการจําหน�ายสินค�า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติ บุคคลต� า งด� าวประสงคH จะ
ประกอบธุรกิจโดยจัดให�มีรูปภาพและ
ข�อมูลเกี่ยวกับสินค�าประเภทต�างๆ ลง
บน เ ว็ บ ไ ซตH ของบริ ษั ท  ซึ่ ง ลู กค� า
สามารถซื้อสินค�าต�างๆ เหล�านั้นได�โดย
การส�งคําสั ่งซื ้อบนเว็บไซตHดังกล�าว 
และการชําระเง ินค�าสินค�าที ่สั ่ง ซื ้อ
อาจจะชําระได�หลายช�องทาง เช�น 
ชําระผ�านบัตรเครดิต ชําระด�วยเงินสด
โดยโอนผ�านบัญชีธนาคาร เป+นต�น เมื่อ
ได�รับคําสั่งซื้อและได�รับชําระค�าสินค�า
แล�ว บริษัทฯ จะจัดส�งสินค�าให�ลูกค�า
ต�อไป จึงขอหารือในประเด็นต�าง ๆ 
ดังต�อไปนี้ 

1.  กรณีที่บริษัทฯ มิได�เป+นผู�ผลิต
สินค�าเอง  ขอหารือ ดังนี้ 

-   หากบริษัทมิได�เป+นผู�ผลิต
สินค�าเอง แต�บริษัทขายสินค�าที่บริษัท

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต�างด�าว 
ขอเรียนว�า 

 1.  กรณีที่บริษัทฯ มิได�เป+นผู�ผลิตสินค�าเอง        
แต�ขายสินค�าที่บริษัทซื้อมาผ�านทางเว็บไซตHของ
บริษัท  

-  การที่บริษัทขายสินค�าผ�านทางเว็บไซตH
ของบริษัทให�กับลูกค�าซึ่งเป+นผู�บริโภค จะเข�าข�าย
เป+นการประกอบธุรกิจการค�าปลีกตามบัญชีสาม (14) 
ท�าย พ.ร.บ. เนื่องจากการขายสินค�าผ�านทาง
เว็บไซตHถือเป+นช�องทางหนึ่งในการจําหน�ายสินค�า
ของบริ ษัทเท�า นั้น ดัง นั้น หากคนต�างด�าวจะ
ประกอบธุรกิจการค�าปลีกจะต�องได�รับอนุญาตจาก
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค�า โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต�างด�าว
ก�อน ทั้ง นี ้ การจําหน�ายสินค�าผ�านระบบ
เครือข�ายอินเตอรHเน็ต บริษัทต�องจดทะเบียน
พาณิชยHในธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายสินค�าหรือ
บริการ โดยวิธีการใช�สื่ออิเล็กทรอนิกสHผ�านระบบ
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ซื้อมาผ�านทางเว็บไซตHของบริ ษัท
ให�กับลูกค�าซึ่งเป+นผู�บริโภค จะเข�าข�าย
เป+นการประกอบธุรกิจการค�าปลีก
ตามบัญชีสาม (14) ท�าย พ.ร.บ. ใช�
หรือไม� 

-  ห า ก บ ริ ษั ท มี ทุ น จ ด
ทะเบียน 100 ล�านบาท และไม�มี
ร�านค�าอันเป+นสถานที่ประกอบธุรกิจ 
บริษัทสามารถประกอบธุรกิจพาณิชยH
อิ เ ล็ กทรอ นิกสH ไ ด� โ ดย ไม� ต� อ งขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจของคนต�างด�าว
ตามบัญชีสาม (14) ท�าย พ.ร .บ.  
ใช�หรือไม�  

-   ห า ก บ ริ ษั ท มี ทุ น จ ด
ทะเบียน 100 ล�านบาท และมีสถาน
ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ  บ ริ ษั ท ส า ม า ร ถ
ประกอบธุรกิจพาณิชยHอิเล็กทรอนิกสH 
โดยมีร�านค�าอันเป+นสถานที่ประกอบ

เ ค รื อ ข� า ย อิ น เ ต อ รH เ น็ ต ด� ว ย  ซึ่ ง ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานครสามารถจดทะเบียนพาณิชยHได�ที่
สํานักงานเขตที่มีสํานักงานใหญ�ตั้งอยู�ในเขตท�องที่
และศาลาว�าการกรุงเทพมหานคร สําหรับภูมิภาค
สามารถจดทะเบียนพาณิชยHได�ที่องคHการบริหารส�วน
ตําบลหรือเทศบาล และหากบริษัทมีความประสงคH
จะเข�าโครงการความน�าเชื่อถือทางออนไลนHด�วย
เครื่องหมาย DBD Registered และ DBD Verified 
ให�นําใบทะเบียนพาณิชยHดังกล�าวมายื่นที่สํานัก
พาณิชยHอิเล็กทรอนิกสH กรมพัฒนาธุรกิจการค�า 
กระทรวงพาณิชยH 

-  การยกเว�นไม�ต�องขออนุญาตการประกอบ    
ธุรกิจการค�าปลีกตามบัญชีสาม (14) ท�าย พ.ร.บ. 
บริษัทจะต�องมีทุนจดทะเบียนตามความเป+นจริง     
ที่ใช�ในการเริ่มต�นประกอบธุรกิจไม�น�อยกว�า 100 
ล�านบาท ซึ่งต�องเป+นทุนจดทะเบียนที่ชําระเต็มมูลค�า 
โดยทุน 100 ล�านบาท สําหรับธุรกิจการค�าปลีก
สามารถมีร�านค�าได� จํานวน 5 ร�านค�า ดังนั้น หาก
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ธุรกิจได�สูงสุด 5 แห�ง ได�โดยไม�ต�องขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจของคนต�างด�าว
ตามบัญชีสาม (14) ท�าย พ.ร.บ. ใช�
หรือไม� 

-  ห า ก บ ริ ษั ท ฯ  มี ทุ น จ ด
ทะเบียน 20 ล�านบาท และมีสถาน
ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ห นึ่ ง แ ห� ง  บ ริ ษั ท 
ส า ม า ร ถ ปร ะ ก อบ ธุ ร กิ จ พา ณิ ช ยH
อิเล็กทรอนิกสHได�โดยไม�ต�องขออนุญาต
ประกอบธุรกิจของคนต�างด�าวตามบัญชี
สาม (14) ท�าย พ.ร.บ. ใช�หรือไม� 

- การประกอบธุรกิจพาณิชยH
อิ เล็ กทรอนิกสH  หากบริ ษัทว� าจ� า ง
ผู�ประกอบการขนส�งรายอื่นเพื่อจัดส�ง
สินค�าให�แก�ลูกค�า ไม� ถือว�าบริษัททํา
ธุรกิจขนส�งตามบัญชีสอง หรือการทํา
ธุรกิจบริการอื่นตามบัญชีสาม (21) 
ท�าย พ.ร.บ. ใช�หรือไม� 

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 100 ล�านบาท และชําระ
เต็มมูลค�า บริษัทสามารถประกอบธุรกิจค�าปลีก
สินค�าไม�ว�าจะเป+นการค�าปลีกสินค�าแบบมีหน�าร�าน 
หรือการค�าปลีกสินค�าผ�านทางเว็บไซตHของบริษัทฯ 
ได�รวมกัน จํานวน 5 ร�านค�า โดยไม�ต�องขออนุญาต
ประกอบธุรกิจของคนต�างด�าวตามบัญชีสาม (14) 
ทั้งนี้ สถานที่ที่ถือว�าเข�าข�ายเป+นร�านค�า หมายถึง 
สถานที่แห�งใดที่มีการติดต�อกับลูกค�าเกี่ยวกับการ
ซื้อขายสินค�า เช�น ติดต�อซื้อขายสินค�า รับคําสั่งซื้อ
จากลูกค�า รับและส�งคืนสินค�า ออกเอกสารต�างๆ 
ทางบัญชี เป+นต�น 

-  การ ที่บริ ษัท มี ทุนจดทะเ บียน  20     
ล�านบาท และมีร�านค�าจํานวน 1 แห�ง ไม�เข�าข�าย
การยกเว�นไม�ต�องขออนุญาตการประกอบธุรกิจ
การค�าปลีกตามบัญชีสาม (14) ท�าย พ.ร.บ. 

-  การที่บริษัทว�าจ�างผู�ประกอบการขนส�ง   
รายอื่นเป+นผู�จัดส�งสินค�าที่บริษัทจําหน�ายให�แก�
ลูกค�า แยกเป+น 2 กรณี ดังนี้  
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2. กรณีที่บริษัทเป+นเพียงผู�ให�ใช�
พื้นที่แก�ผู�ขายรายอื่นในการจําหน�าย
สินค�าผ�านเว็บไซตHของบริษัท ขอหารือ 
ดังนี้ 

 -  หากสินค�าจําหน�ายผ�านทาง
เว็บไซตHของบริษัทฯ เป+นสินค�าของ
ผู�ขายรายอื่น โดยบริษัทเป+นเพียงผู�ให�
ใช�พื้นที่แก�ผู�ขายรายอื่นในการจําหน�าย
สินค�าผ�านเว็บไซตHของบริษัทจะถือว�า
บริษัทประกอบธุรกิจค�าปลีกสินค�าตาม
บัญชีสาม (14) หรือการทําธุรกิจบริการ
อื่นตามบัญชีสาม (21) ท�าย พ.ร.บ. 
หรือไม� 

 -  หากบริษัทมีทุนจดทะเบียน 
100 ล�านบาท และไม�มีร�านค�าอันเป+น
สถานที่ประกอบธุรกิจ บริษัทสามารถ
ประกอบธุรกิจพาณิชยHอิเล็กทรอนิกสH
ได�โดยไม�ต�องขออนุญาตประกอบธุรกิจ

-   หากบริษัทไม�เรียกเก็บค�าจัดส�งสินค�า จะ
ถือเป+นส�วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจการค�าปลีก
ตามบัญชีสาม (14) ท�าย พ.ร.บ. 

-   หากบริษัทเรียกเก็บค�าจัดส�งสินค�าจะ  
เข�าข�ายเป+นประกอบธุรกิจการขนส�งสินค�าตาม  
บัญชีสอง หมวด 1 (2) ท�าย พ.ร.บ. ซึ่งคนต�างด�าว
จะประกอบธุ ร กิจ ได� ต� อ ง ได� รั บอ นุญาตจาก
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชยH โดยการอนุมัติ
ของคณะรัฐมนตรีก�อน 

2.  การที่บริษัทไม�ได�เป+นผู�ขายสินค�าแต�เป+น
ผู�ให�ใช�พื้นที่บนเว็บไซตHของบริษัท แก�ผู�ขายรายอื่น
เพื่อนําสินค�ามาจําหน�ายผ�านทางเว็บไซตHของบริษัท
จะเข�าข�ายเป+นการประกอบธุรกิจบริการตาม    
บัญชีสาม (21) ท�าย พ.ร.บ. ซึ่งคนต�างด�าวจะ
ประกอบธุ ร กิจต� อ ง ได� รั บอ นุญาตจากอธิ บ ดี     
กรมพัฒนาธุรกิจการค�า โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต�างด�าว 
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ของคนต�างด�าวตามบัญชีสาม (14) 
ท�าย พ.ร.บ. ใช�หรือไม�  

 -  หากบริษัทมีทุนจดทะเบียน 
100 ล�านบาท และมีสถานประกอบ
ธุรกิจ บริษัทสามารถประกอบธุรกิจ
พาณิชยHอิเล็กทรอนิกสH โดยมีร�านค�าอัน
เป+นสถานที่ประกอบธุรกิจได�สู งสุด       
5 แห� ง  ได� โดยไม� ต� องขออนุญาต
ประกอบธุรกิจของคนต�างด�าวตาม
บัญชีสาม (14) ท�าย พ.ร.บ. ใช�หรือไม� 

-  หากบริษัทมีทุนจดทะเบียน 
20 ล�านบาท และมีสถานประกอบ
ธุรกิจหนึ่งแห�ง บริษัทสามารถประกอบ
ธุรกิจพาณิชยHอิเล็กทรอนิกสHได�โดยไม�
ต�องขออนุญาตประกอบธุร กิจของ    
คนต�างด�าวตามบัญชีสาม (14) ท�าย 
พ.ร.บ. ใช�หรือไม� 

 

 2.1 การที่บริษัทว�าจ�างผู�ประกอบการ
ขนส�งรายอื่นเป+นผู�จัดส�งสินค�าให�แก�ลูกค�าของผู�ขาย    
รายอื่นที่จําหน�ายสินค�าผ�านทางเว็บไซตHของบริษัท
แยกเป+น 2 กรณี ดังนี้ 

-   หากบริษัทเป+นผู�เรียกเก็บค�าจัดส�ง
สินค�า จะเข�าข�ายเป+นประกอบธุรกิจการขนส�งสินค�า
ตามบัญชีสอง หมวด 1 (2) ท�าย พ.ร.บ. ซึ่งคนต�างด�าว
จะประกอบธุ ร กิ จ ได� ต� อง ได� รั บอนุญาตจาก
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชยH โดยการอนุมัติของ
คณะรัฐมนตรี  

- หากบริษัทเป+นผู�ประสานงานหรือ
บริหารจัดการในการจัดส�งสินค�า จะเข�าข�ายเป+น    
การประกอบธุรกิจบริการตามบัญชีสาม (21) ท�าย 
พ.ร.บ. ซึ่งคนต�างด�าวจะประกอบธุรกิจต�องได�รับอนุญาต
จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค�า โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต�างด�าว 
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-  ห า ก บ ริ ษั ท ไ ด� ว� า จ� า ง
ผู�ประกอบการขนส�งรายอื่นจัดส�งสินค�า
ที่ผู�ขายรายอื่นจําหน�ายผ�านทางเว็บไซตH
ของบริษัทฯ ให�แก�ลูกค�า ไม�ถือว�าบริษัท
ทําธุรกิจขนส�งตามบัญชีสอง หรือการทํา
ธุรกิจบริการอื่นตามบัญชีสาม (21) 
ท�าย พ.ร.บ. ใช�หรือไม� 
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต างด�าว พ.ศ. 2542 

 

3.  ธุรกิจที่ได�รับการส�งเสริม
ก า ร ล ง ทุ น  จ ากสํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการส� ง เสริ มการ
ลงทุน 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติบุคคลต�างด�าวจดทะเบียนใน
ประเทศไทย ได�รับการส�งเสริมการ
ลง ทุน  จาก  BOI ประ เภท กิจการ
สํานักงานสนับสนุนการค�าและการ
ลงทุน โดยมีขอบข�ายธุรกิจที่ได �ร ับ
การส�งเสริมการลงทุน เช�น 1) การ
กํากับดูแลบร ิษ ัทในเคร ือ 2)  การ
ให�บริการฝ[กอบรมการใช�เครื่องจักร 
เครื ่องกล เครื ่องมือ และอุปกรณHที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑHของบริษัทในเครือ 
เป+นต�น ซึ่งธุรกิจดังกล�าวบริษัทได�ขอรับ
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของ  
คนต� างด� าว ตามมาตรา 12 แห �ง 
พ.ร .บ.การประกอบธุ ร กิจของคน   
ต�างด�าว พ.ศ. 2542 แล�ว ในธุรกิจ
บัญชีสาม (21) การทําธุรกิจบริการ
กํากับดูแลบริษัทในเครือการให�บริการ
ฝ[กอบรมการใช�เครื่องจักร เครื่องกล 

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต�างด�าว   
ขอเรียนว�า  พ.ร .บ .  การประกอบธุรกิจของ
คนต�างด�าว พ.ศ. 2542 มาตรา 12 กําหนดไว�ว�า 
“ในกรณีที่ธุรกิจของคนต�างด�าว ซึ่งได�รับการ
ส�งเสริมตามกฎหมายว�าด�วยการส�งเสริมการลงทุน 
เป+ นธุ ร กิจตาม บัญชี สองหรื อ บัญชี ส ามท� า ย
พระราชบัญญัตินี้ ให�คนต�างด�าวดังกล�าวแจ�งต�อ
อธิบดีกรมพัฒนาธุร กิจการค�าเ พื่อขอหนังสือ
รับรอง”  ซึ่งการออกหนังสือรับรองการประกอบ
ธุรกิจของคนต�างด�าวจะออกให�ภายใต�เงื่อนไขที่
คณะกรรมการส�งเสริมการลงทุนกําหนด ดังนั ้น 
ก รณ ีที ่บ ร ิษ ัท จ ะ ให �บริ ก ารฝ[ กอบรมการ ใช�
เครื่องจักร เครื่องกล เครื ่องมือ และอุปกรณHที่
เ กี่ยวกับผลิตภัณฑHของบริ ษัทในเครือ ให�แก� 
พนักงานของบริษัท พนักงานของบริษัทในเครือ 
และบุคคลภายนอกทั่วไป หรือลูกค�าของบริษัท 
เป+นการให�บริการตามที ่ได �ร ับหน ังส ือร ับรอง     
การประกอบธุรกิจของคนต�างด�าวหรือไม�นั ้น     
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สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต างด�าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นป&ญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เครื ่องม ือ และอุปกรณHที ่เ กี ่ยวก ับ
ผล ิตภ ัณฑ Hของบร ิษ ัทใน เคร ือ  แต�
เ นื ่องจากบร ิษ ัทย ัง ไม �ได �ประกอบ
ธุรกิจ การให�บริการฝ[กอบรมการใช�
เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ และ
อ ุปกรณHที ่เ กี ่ยวก ับผล ิตภ ัณฑ Hของ
บริษัทในเครือ จึงขอหารือว �า หาก
บร ิษ ัท ดํา เน ินการฝ [กอบรมการใช�
เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ และ
อ ุปกรณHที ่เ กี ่ยวก ับผล ิตภ ัณฑ Hของ
บริษัทในเครือให �แก� พนักงานของ
บริษัท พนักงานของบริษัทในเครือ 
และบุคคลภายนอกทั่วไปหรือลูกค�า
ขอ ง บ ร ิษ ัท  จ ะ เ ข �า ข �า ย เ ป +น ก า ร
ให�บร ิการฝ[กอบรมฯ ตามที ่บร ิษ ัท
ได �ร ับหน ังส ือร ับรองการประกอบ
ธุรกิจของคนต�างด�าวหรือไม� 

จึงเห็นควรให�บริษัทตรวจสอบข�อมูลขอบข�าย
ธ ุรก ิจด ังกล �าวจากสําน ักงานคณะกรรมการ
ส�งเสริมการลงทุน หากสํานักงานคณะกรรมการ
ส�งเสริมการลงทุนถือว�าธุรกิจดังกล�าวเป+นการ
ให�บริการที่อยู�ภายใต�เ งื่อนไขที่คณะกรรมการ
ส�งเสริมการลงทุนกําหนด จึงจะถือว�าเป+นการ
ให�บริการตามที่ได�รับหนังสือรับรองการประกอบ
ธุรกิจของคนต�างด�าวด�วย 
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ส านักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

31 มกราคม 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 

เดือนมกราคม 2557  ไม่มีข้อหารือ 
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สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  นิ ติ บุ ค ค ล ต่ า ง ด้ า ว      
ทํ า ก า ร สั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า จ า ก
ต่างประเทศ เพื่อนําไปจําหน่าย
ให้กับลูกค้าในประเทศอื่นโดย
ไ ม่ ได้ มี การนํ าสิ น ค้ า เ ข้ ามา           
ในประเทศไทย และกรณีที่
บริ ษัท ได้ รั บ เ งิ น คืนส่ วนลด
ส่งเสริมการขายจากผู้ขายถือเป็น
ธุรกิจที่ต้องขออนุญาต หรือไม่ 

 นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนใน
ประเทศไทย ประกอบธุรกิจค้าส่งโดยมี
ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลค่า 
100 ล้านบาท บริษัทประสงค์ที่จะ
จําหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อในประเทศ
ไต้หวัน โดยบริษัทจะทําการสั่ งซื้อ
สินค้าจากประเทศเกาหลี และจัดส่ง
สินค้าจากประเทศเกาหลีไปยังผู้ซื้อที่
ประเทศไต้หวันโดยตรง โดยจะไม่มี
การนําเข้าสินค้าเข้ามาในประเทศไทย 
บริษัทจึงขอหารือเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจ ดังนี ้

1. กรณีที่บริษัทมีทุนจดทะเบียน
และชําระแล้ว 100 ล้านบาท บริษัท
สามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวได้ทันที
หรื อ ไ ม่  ห รื อต้ อ ง เ พิ่ ม ทุนและขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ประเภทใด 

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ขอเรียน ดังนี ้

1. กรณี ที่บริ ษัท ทําการสั่ งซื้ อสิน ค้าจาก
ต่างประเทศ เพื่อนําไปจําหน่ายให้กับลูกค้าใน  
ประเทศ อื่น  โดยไ ม่ ได้ มีการนําสิน ค้า เ ข้ามา           
ในประเทศไทย เป็นการประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ใน
บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้ าว  พ.ศ.  2542 บริ ษัทจึ งสามารถ
ประกอบธุรกิจได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต ทั้งนี้ 
มาตรา 14 วรรคแรก ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
กําหนดให้คนต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ใน
บัญชีท้ายจะต้องมีทุนขั้นต่ํา ที่ใช้ในการเริ่มต้น
ประกอบธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองล้านบาท 
ดังนั้น หากบริษัทจะประกอบธุรกิจดังกล่าวจะต้อง
ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกสองล้านบาท 

2. กรณีที่บริษัทได้รับเงินคืนส่วนลดส่งเสริม
การขายจากผู้ขาย ไม่ถือเป็นการประกอบกิจการ
อันเป็นการค้า บริษัทสามารถประกอบธุรกิจได้โดย
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สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

2. ก ร ณี ที่ บ ริ ษั ทซื้ อ สิ น ค้ า ไ ว ้  
เ พื่อขาย  และผู้ ขายจะให้ส่ วนลด
ส่งเสริมการขายเป็นเงินคืนในภายหลัง 
เงินคืนดังกล่าวจะเข้าข่ายเป็นรายได้ที่
ต้องขออนุญาตการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวหรือไม่ 

ไม่เข้าข่ายที่จะต้องขออนุญาตการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  
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สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การ ที่บริ ษัทต่ า งด้ าว
ว่าจ้างให้บริ ษัทอื่นๆ ทําการ
แปรรูปวัต ถุดิบ ให้ ก่อน ที่จะ
จําหน่ายวัตถุดิบให้แก่ลูกค้า  
และได้คิดคํานวณค่าจ้างแปรรูป
ดังกล่าวรวมเป็นต้นทุนของ
ราคาสิน ค้า ที่จําหน่ายให้แ ก่
ลูก ค้า  ถือเป็นการประกอบ
ธุรกิจประเภทใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนใน
ประเทศไทย ได้ขอหารือเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท D (นิติบุคคล
ต่างด้าว) โดยมีลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ คือ บริษัท D จะทําสัญญาซื้อขาย
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
กับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดย
บริษัท D จะว่าจ้างให้บริษัทอื่นๆ ทํา
การแปรรูปวัตถุดิบให้ตรงกับ PO และ 
FORECAST ที่บริ ษัทผู้ ผลิตชิ้นส่ วน
รถยนต์กําหนด โดยระหว่างบริษัท D 
กับบริษัทแปรรูปวัตถุดิบจะไม่มีการ
ซื้อขายสินค้าระหว่างกันเป็นเพียงการ
จ้างแปรรูปสินค้า จึงขอหารือว่าการที่
บริษัท D มีการคิดคํานวณค่าจ้างแปรรูป
วัตถุดิบรวมเป็นต้นทุนของสินค้า ที่
จําหน่ายให้แก่บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์นั้น ค่าจ้างแปรรูปที่บริษัทจ่าย

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
ขอเรียนว่า การที่บริษัท D ว่าจ้างให้บริษัทอื่นๆ ทํา
การแปรรูปวัตถุดิบให้ก่อนที่จะจําหน่ายวัตถุดิบ
ให้แก่ลูก ค้าและได้ คิดคํานวณค่าจ้ างแปรรูป
ดังกล่าวรวมเป็นต้นทุนของราคาสินค้าที่จําหน่าย
ให้แก่ลูกค้า ถือว่าค่าจ้างแปรรูปดังกล่าวเป็นเพียง
ต้นทุนของการจําหน่ายสินค้าของบริษัทเท่านั้น 
ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (21) 
การทําธุรกิจบริการอื่น ดังนั้น หากบริษัท D 
จําหน่ายสินค้าที่บริษัทไม่ได้ผลิตเอง และจําหน่าย
สินค้าให้แก่ผู้ซื้อที่นําไปขายหรือให้บริการต่อแก่
ลูกค้า หรือนําไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอื่น 
เข้าข่ายเป็นการค้าส่งตามบัญชีสาม (15) ท้าย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 ซึ ่งต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวก่อน 
ทั้งนี้ หากบริษัทจะประกอบธุรกิจค้าส่งโดยไม่ต้อง
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สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

  ให้แก่บริษัทแปรรูปวัตถุดิบถือว่าเข้าข่าย
ธุรกิจบริการหรือไม่ และการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท D ถือเป็นธุรกิจ
ประเภทใด  

ขออนุญาต บริษัทจะต้องมีทุนตามความเป็นจริง 
คือ ทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรียกชําระค่าหุ้นแล้วที่
ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท 
โดยทุน 100 ล้านบาท สามารถประกอบธุรกิจค้าส่ง
ได้จํานวน 1 ร้านค้า ซึ่งไม่รวมทุนขั้นต่ําตามที่
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นได้กําหนดไว ้
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สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กรณีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทั้ง
ในและต่างประเทศมาบรรจุรวมกับ
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้ผลิตเพื่อ
ส่ ง ออก ไ ปขา ย ให้ กั บ ลู ก ค้ า ใ น
ต่างประเทศ รวมทั้งสั่งซื้อสินค้า  
จากผู้ จํ าห น่าย ในต่ า งประ เทศ     
และขายให้กับลูกค้าในต่างประเทศ
อื่น ๆ โดยไม่มีการนําสินค้าเข้ามาใน
ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิ ติ บุ คคลต่ า งด้ า วจดทะ เบี ยน ใน
ประเทศไทย ประสงค์จะประกอบธุรกิจ ดังนี้ 
 1. สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ
มาบรรจุรวมกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้ผลิต
เพื่อส่งออกไปขายให้กับลูกค้าในต่างประเทศ  
 2. สั่งซื้อสินค้าจากผู้จําหน่ายในต่างประเทศ 
และขายให้กับลูกค้าในต่างประเทศอื่นๆ  
โดยไม่มีการนําสินค้าเข้ามาในประเทศไทย  
 3. บริษัทมีทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท 
ตามเงื่อนไขที่กําหนดในบัตรส่งเสริมการลงทุน 
บริษัทเข้าใจว่าการประกอบธุรกิจดังกล่าว 
มิใช่ธุรกิจต้องห้ามตามบัญชีท้ายแห่ง พ.ร.บ. 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
และหากบริ ษัทจะต้องประกอบธุร กิจ
ดังกล่าวเพิ่มเติม ไม่ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน 
ความเข้าใจของบรษิัทถูกต้องหรือไม ่
 
 
 
 

 

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว       
ขอเรียนว่า หากบริษัทประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าไป
จําหน่ายให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศ โดยไม่มีการจําหน่าย
สินค้าในประเทศไทยแต่อย่างใด และกรณีที่บริษัทได้มีการ
ซื้อขายสินค้าในต่างประเทศโดยสินค้าไม่ได้เข้ามาใน
ประเทศไทย ไม่เข้าข่ายธุรกิจตามบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บริษัทจึงสามารถ
ประกอบธุรกิจดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจดังกล่าว
บริษัทจะต้องมีทุนขั้นต่ําเป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท 
โดยไม่รวมทุนที่กฎหมายอื่นกําหนดไว้ 
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2. กรณีการรับจํานองและจํานํา
อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ 
เพื่อประกันการชําระหนี้ตามสัญญา
กู้ยืมเงินอยู่ ในขอบเขตของธุรกิจ  
การให้กู้ยืมเงินหรือไม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติ บุ คคลต่ า งด้ า วจดทะ เบี ยน ใน
ประเทศไทย ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ตามบัญชีสาม (21) การทําธุรกิจบริการ ให้
กู้ยืมเงินแก่ลูกค้าที่เช่าซื้อและลีสซิ่งรถยนต ์   
ผู้จําหน่ายรถยนต์ (ดีลเลอร์) ยี่ห้อ “……” 
และบริษัทในเครือ บริษัทมีความประสงค์จะ
รับจํานองและจํานําอสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์  ซึ่ ง เป็นกรรมสิทธ์ของ
ผู้จําหน่าย กรรมการบริษัทผู้จําหน่าย หรือ
บุคคลอื่นใด เพื่อเป็นหลักประกันการชําระหนี้
ตามสัญญากู้ยืมเงิน บริษัทจึงขอหารือว่า 
การรับจํานองและจํานําอสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์เพื่อประกันการชําระหนี้ตาม
สัญญากู้ยืมเงินอยู่ในขอบเขตของธุรกิจการ   
ให้กู้ยืมเงินแก่ผู้จําหน่ายรถยนต์ (ดีลเลอร์) 
ยี่ห้อ “.…….”  ซึ่งบริษัทเคยได้รับใบอนุญาต 
ไว้แล้วหรือไม่ หรือบริษัทจะต้องได้รับ
ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจดังกล่าวใหม ่
 

 

 

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว       
ขอเรียนว่า การที่บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่ผู้จําหน่ายรถยนต์ 
(ดีลเลอร์) ยี่ห้อ “…..” โดยการรับจํานองและจํานํา
อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกัน
การชําระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินนั้น ถือว่าเป็นขั้นตอนหนึ่ง
ของการให้กู้ยืมเงิน ซึ่งอยู่ในขอบเขตของธุรกิจการให ้     
กู้ยืมเงินที่บริษัทเคยได้รับใบอนุญาตแล้ว บริษัทจึงสามารถ
ประกอบธุรกิจดังกล่าวโดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพิ่มเติม 
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3. กรณีการซื้อเนื้อไก่แช่แข็งใน
ประเทศและนํามาแปรรูปโดยการ
สับและทอดเพื่อเอาไปทําเป็นไส้ของ
แซนด์วิชมะเขือไส้ไก่ และจะทําการขาย
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
บริษัทจึงขอหารือว่ากรณีการผลิต
แซนด์วิชไส้ไก่ บริษัทจําเป็นต้องขอ
ใบอนุญาตเพิ่มเติมหรือไม่  หรือ
สามารถใช้ใบอนุญาตการค้าส่งที่มีอยู่ได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติบุ คคลต่ างด้ าว จดทะ เบียนใน
ประเทศไทย ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจตามบัญชีสาม (15) การค้าส่งสินค้า
ประเภทมะเขือม่วงแปรรูปแช่แข็งซึ่งนําเข้า
จากประเทศจีน ให้แก่ บริษัทในเครือใน
ประเทศไทย บริษัทประสงค์ที่จะประกอบ
ธุรกิจเพิ่มเติมโดยจะซื้อเนื้อไก่แช่แข็งใน
ประเทศและนํามาแปรรูปโดยการสับและ
ทอดเพื่อเอาไปทําเป็นไส้ของผลิตภัณฑ์
แซนด์วิชมะเขือไส้ไก่ (มะเขือสองชิ้นประกบ
กันแล้วมีไส้ระหว่างกลาง) โดยจะทําการขาย
ภายในประเทศและต่างประเทศ บริษัทจึง
ขอหารือว่ากรณีการผลิตแซนด์ วิชไส้ไ ก่ 
บริษัทจําเป็นต้องขอใบอนุญาตเพิ่มเติม
หรือไม่ หรือสามารถใช้ใบอนุญาตที่มีอยู่ได้ 
และบริษัทสามารถประกอบธุรกิจขายทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศสินค้า
ดังกล่าวไดห้รือไม ่

 

 

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว      
ขอเรียนว่า กรณีการผลิตแซนด์วิชมะเขือไส้ไก่ โดยซื้อเนื้อไก่
แช่แข็งในประเทศและนํามาแปรรูปด้วยการสับและทอด
เพื่อเอาไปทําเป็นไส้ของผลิตภัณฑ์แซนด์วิชมะเขือไส้ไก่ 
(มะเขือสองชิ้นประกบกันแล้วมีไส้ระหว่างกลาง) และขาย
ภายในประเทศและต่างประเทศ ถือเป็นธุรกิจผลิตซึ่งเป็น
การประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  ดังนั้น บริษัทจึงสามารถ
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายสินค้าที่บริษัทเป็นผู้ผลิต
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้โดยไม่ต้องขอ
อนุญาต ทั้งนี้ มาตรา 14 วรรคแรกตามพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ กําหนดให้คนต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ใน
บัญชีท้าย จะต้องมีทุนขั้นต่ําที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองล้านบาท 
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4. กรณี กา รบริ ก า รจั ด กา ร
อาคารที่พักอาศัยประเภทอาคารชุด
หรื อคอนโดมิ เ นี ยม ในรู ปแบบ
เดียวกันกับการบริการจัดการโรงแรม 
เป็นการบริการจัดการโรงแรม ซึ่ง
เป็นธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นตาม
บัญชีสาม (17) แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ.2542 หรือไม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนจัดตั้งตาม
กฎหมายไทย (บริษัทฯ) ประกอบธุรกิจ
ให้บริการจัดการโรงแรมเป็นธุรกิจหลัก 
บริษัทมีความประสงค์จะให้บริการจัดการ
อาคารที่พักอาศัยประเภทอาคารชุดหรือ
คอนโดมิเนียมในรูปแบบเดียวกันกับการ
บริการจัดการโรงแรม และบริษัทจะใช้
เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ
ของโรงแรมในเครือในการให้บริการดังกล่าว 
จึงขอหารือว่าการบริการจัดการอาคารที่พักอาศัย
ดังกล่าวเป็นการบริการจัดการโรงแรม ซึ่ง
เป็นธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นตามบัญชีสาม (17) 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยไม่ต้องขออนุญาต
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  ใช่หรือไม่  
 
 
 
 
 
 

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว       
ขอเรียนว่า ธุรกิจการบริการจัดการโรงแรมที่ได้รับยกเว้น
ตามบัญชีสาม (17) แห่ง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ต้องเป็นการบริการจัดการ
โรงแรมตามพระราชบัญญัติ โ รงแรม พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
(“โรงแรม หมายความว่า สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราว
สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ 
ไม่รวมถึง ๑. สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พัก
ชั่วคราวซึ่ งดําเนินการโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการ
กุศล หรือการศึกษา ทั้งนี้ โดยมิใช่เป็นการหาผลกําไรหรือ
รายได้มาแบ่งปันกัน ๒. สถานที่พักที่จัดตั้ ง ขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็น
รายเดือนขึ้นไปเท่านั้น ๓. สถานที่พักอื่นใดตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง”) ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนด
ประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ดังนั้น การประกอบธุรกิจบริการจัดการอาคารที่พักอาศยั
ประเภทอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมไม่เข้าข่ายเป็นการ
บริการโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
จึงไม่เป็นธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นตามบัญชีสาม (17) แห่ง
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พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 อย่างไรก็ตาม การประกอบธุรกิจดังกล่าวข้างต้นเป็น
ธุรกิจบริการตามบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจ
ได้ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว 
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5. ก า ร สั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า จ า ก
ต่างประเทศ เ พื่อนําไปจําหน่าย
ให้กับลูกค้าในประเทศอื่น โดยไม่ได้
มีการนําสินค้าเข้ามาในประเทศไทย 
เป็นธุรกิจที่ต้องขออนุญาตหรือไม่ 
และการที่บริษัทจะออกใบแจ้งหนี้      
เรียกเก็บค่าสินค้าจากลูกค้า โดยรวม
ต้นทุนในการดําเนินการเข้าไปใน
ราคาสินค้านั้น ต้นทุนดังกล่าวจะ
เข้าข่ายเป็นรายได้ที่บริษัทจะต้อง
ขออนุญาตการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวหรือไม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติ บุ คคลต่ า งด้ า วจดทะ เบี ยน ใน
ประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนและชําระเต็ม
มูลค่า 955 ล้านบาท ประกอบธุรกิจผลิต
แบตเตอรี่รถยนต์และถ่านไฟฉาย บริษัท
ประสงค์ที่จะขยายตลาดไปยังต่างประเทศ 
โดยจะทําการสั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์จาก
ประเทศญี่ปุ่น และให้ทางญี่ปุ่นจัดส่งสินค้า
จากประเทศญี่ปุ่นไปยังลูกค้าของบริษัทที่
ประเทศรัฐเซียโดยตรง โดยจะไม่มีการ
นําเข้าสินค้าเข้ามาในประเทศไทย โดย
บริษัทจะออกใบแจ้งหนี้ค่าแบตเตอรี่รวม
ต้นทุนในการดําเนินการของบริษัทเข้าไปใน
มูลค่าสินค้า เพื่อเรียกเก็บเงินกับลูกค้าที่
ประเทศรัฐเซีย จึงขอหารือว่ากรณีที่บริษัท
ได้มีการเรียกเก็บค่าสินค้าจากลูกค้าโดยคิด
คํานวณจากมูลค่าสินค้าที่ซื้อจริงรวมต้นทุน
ในการดําเนินการเข้าไปในราคาสินค้านั้น 
ต้นทุนดังกล่าวจะเข้าข่ายเป็นรายได้ที่บริษัท
จะต้องขออนุญาตการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวหรือไม่  
 

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว    
ขอ เ รี ยน ว่า  กรณี ที่บริ ษัท ทําการสั่ ง ซื้ อสิ นค้ า จาก
ต่างประเทศ เพื่อนําไปจําหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศอื่น 
โดยไม่ได้มีการนําสินค้าเข้ามาในประเทศไทย เป็นการ
ประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บริษัทจึง
สามารถประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ทั้งนี้ 
ต้นทุนในการดําเนินการซึ่งรวมอยู่ในราคาสินค้า ถือเป็น
การกําหนดราคาขายสินค้าโดยปกติทั่วไป ดังนั้น รายได้ที่
เกิดขึ้นจึงเป็นเพียงรายได้จากการจําหน่ายสินค้าเท่านั้น 
อนึ่ง มาตรา 14 วรรคแรก ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
กําหนดให้คนต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชีท้าย
จะต้องมีทุนขั้นต่ําที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองล้านบาท 
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6. นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียน
ในประเทศไทยต้องการนําเข้าสินค้า
จากต่างประเทศ เพื่อจําหน่ายให้แก่
ลูกค้าในประเทศไทย ถือเป็นธุรกิจที่
ต้องขออนุญาต ตาม พ.ร.บ. การประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
หรือไม ่

 นิติบุ คคลต่ างด้ าว จดทะ เบียนใน
ประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียนและชําระ
เต็มมูลค่า 130 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ
ผลิตและประกอบอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ 
บริษัทมีแผนจะขยายกิจการเพิ่มเติมโดยจะ
นําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพื่อจําหน่าย
ให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย บริษัทจึงขอ
หารือว่า ธุรกิจดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการ
ประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (15) การค้าส่ง
หรือไม่ และการที่บริษัทมีทุนจดทะเบียน
และชําระเต็มมูลค่า 130 ล้านบาท ถือว่า
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตประกอบ
ธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 หรือไม่  

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว      
ขอเรียนว่า หากบริษัทประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้าที่
บ ร ิษ ัท ไ ม ่ไ ด ้ผ ล ิต เ อ ง เ ข้า ข่ายเป็นการค้าปลีกตาม     
บัญชีสาม (14) หรือการค้าส่งตามบัญชีสาม (15) ท้าย
พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว         
พ.ศ. 2542 ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ทั้งนี้ พระราชบัญญัตฉิบับนี้
ไม่ได้กําหนดความหมายของการค้าปลีกและการค้าส่งไว้ 
แต่คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้ใช้
แนวทางในการพิจารณาเบื้องต้น คือ การค้าปลีก ได้แก่ 
การขายให้แก่ลูกค้าเพื่อใช้ในการบริโภคโดยตรงของตนเอง 
และการค้าส่ง ได้แก่ การขายให้แก่ผู้ซื้อที่นําไปขายหรือ
ให้บริการต่อแก่ลูกค้า หรือนําไปเป็นวัตถุดิบในการผลิต
สินค้าอื่น อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจะประกอบธุรกิจค้าปลีก
หรือค้าส่งโดยไม่ต้องขออนุญาต บริษัทจะต้องมีทุนตาม
ความเป็นจริง คือ ทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรียกชําระค่าหุ้น
แล้วที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจแต่ละธุรกิจไม่น้อยกว่า 
100 ล้านบาท โดยทุน 100 ล้านบาท สามารถประกอบ
ธุรกิจร้านค้าปลีกได้จํานวน 5 ร้านค้า หรือในกรณีการค้าส่ง
สามารถประกอบธุรกิจได้จํานวน 1 ร้านค้า ซึ่งไม่รวมทุนขั้นต่ํา
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ตามที่พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นได้กําหนดไว้ 
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1. ธุรกิจการขนส่งทางอากาศ
ระหว่างประเทศ โดยมีการขนส่ง
คนโดยสารและสินค้า รวมทั้งจําหน่าย
ตั๋ว โดยสารของสายการบินของ
ตนเอง เป็นธุรกิจที่ต้องขออนุญาต 
ภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ  
ของคนต่ า งด้ า ว  พ .ศ .  2542 
หรือไม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนที่ประเทศ
ญี่ปุ่น ประกอบธุรกิจการขนส่งทางอากาศ
ระหว่างประเทศ โดยมีการขนส่งคนโดยสาร
และสินค้า รวมทั้งจําหน่ายตั๋วโดยสารของ
สายการบินของตนเอง ซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่เข้า
ข่ า ย ต้ อ ง จ ด ท ะ เ บี ย น พ า ณิ ช ย์ ต า ม
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
และเป็นธุร กิจ ที่ไม่ เ ข้า ข่ายควบคุมตาม
ประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 281 ทั้งนี้ 
บริษัทได้หารือเกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าวแล้ว 
ตามหนังสือตอบข้อหารือจากกองทะเบียน
ธุรกิจ 2 กรมทะเบียนการค้า ลงวันที่ 26 
พฤษภาคม 2536 แต่เนื่องจากหนังสือฉบับ
นี้ใช้มาเป็นเวลานาน จึงขอหารือว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจการขนส่ง
ทางอากาศระหว่างประเทศ โดยมีการขนส่ง
คนโดยสารและสินค้า รวมทั้งจําหน่ายตั๋ว
โดยสารของสายการบินของตนเองหรือไม่   
  

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พิจารณาเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ขอเรียนว่า 
ธุรกิจการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ รวมทั้ง
จําหน่ายตั๋วโดยสารของสายการบินของตนเอง ไม่เป็น
ธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องขอ
อนุญาตตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว 
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2. ทุนขั้นต่ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในประเทศไทย 
มี ทุนจดทะเบียนที่ ชําระเต็มมูลค่ าแล้ว 
154.2 ล้านบาท ประกอบธุรกิจตามที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน และประกอบธุรกิจ
การค้าส่ง โดยธุรกิจที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
ได้กําหนดเงินลงทุนขั้นต่ําทั้งสิ ้น จํานวน 
5 ล้านบาท และธุรกิจการค้าส่งบริษัทได้ใช้
ทุนจดทะเบียนเป็นทุนขั้นต่ําจํานวนไม่น้อยกว่า 
100 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจโดยไม่ต้อง
ขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตาม 
พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ 2542 ทําให้มีทุนจดทะเบียนเหลือจาก
การประกอบธุรกิจทั้งสองธุรกิจ จํานวน 
49.2 ล้านบาท บริษัทต้องการประกอบ
ธุรกิจบริการเพิ่ม คือ ธุรกิจวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และธุรกิจด้านการตลาดและ
การส่งเสริมการขาย จึงขอหารือว่าจะนําทุน
จดทะเบียนที่เหลือมาเพื่อใช้ในการประกอบ
ธุรกิจบริการดังกล่าว ตามจํานวนเท่าที่มี
ข้อกําหนดในเรื่องทุนขั้นต่ําประมาณ 9 ล้านบาท 
ได้หรือไม ่ 

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว      
ได้ พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว        
ขอเรียนว่า การอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจตาม 
พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  
คนต่างด้าวจะต้องมีทุนขั้นต่ําสําหรับแต่ละประเภทธุรกิจ
ตามที่กฎหมายกําหนด โดยไม่รวมทุนที่กฎหมายอื่น
กําหนดไว้ ดังนั้น เมื่อบริษัทมีทุนจดทะเบียนเหลือจากที่  
ใช้เป็นทุนขั้นต่ําสําหรบัการประกอบธุรกิจการค้าส่งโดยไม่
ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และสําหรับ
เงินลงทุนขั้นต่ําในการประกอบธุรกิจตามที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนแล้ว บริษัทจึงสามารถนําทุนที่เหลือมา
ใช้เป็นทุนขั้นต่ําในการประกอบธุรกิจบริการตามที่บริษัท    
มีแผนจะขออนุญาตประกอบธุรกิจเพิ่มได้เมื่อได้รับอนุญาต  
ให้ประกอบธุรกิจ อย่างไรก็ตามต้องมีจํานวนเงินเพียงพอ
เพื่อใช้เป็นทุนขั้นต่ํ าตามที่กฎหมายกําหนดสําหรับ        
แต่ละประเภทธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาต 

 

 

  



สรุปข้อหารือ ประจําเดือน เมษายน 2557              
                                     3 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ก รณี ที่ บ ริ ษั ท ไ ด้ เ ป ลี่ ย น
สถานะเป็นคนต่างด้าว ตามคํานิยาม
คนต่างด้าว ตามมาตรา 4 แห่ง  พ.ร.บ.
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542  และได้ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
บริษัทสามารถนํากําไรสะสมที่เกิด
จากการประกอบธุรกิจขณะที่บริษัท
มีสถานะเป็นนิติบุคคลไทย เพื่อมา
ขอยกเว้นทุนขั้นต่ําได้ ตามมาตรา 14 
วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
ได้หรือไม ่

 นิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจํากัด 
ที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยได้รับความเห็นชอบ
ในหลักการให้ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงิน   
รับค้ําประกันหนี้ ให้คําปรึกษาแนะนํา และ
ให้เช่าช่วงพื้นที่อาคารที่พักอาศัย พร้อม
สาธารณูปโภค ต่อมาบริษัทได้เปลี่ยนสถานะ
เ ป็ น ค นต่ า ง ด้ า ว แ ล ะ ไ ด้ ยื่ น คํ า ข อ รั บ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
ตามที่ได้รับความเห็นชอบในหลักการ ซึ่ง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มีหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาอนุญาตให้บริษัทประกอบธุรกิจ
ตามที่ขอไว้ข้างต้น โดยบริษัทจะต้องมีทุนขั้นต่ํา
ในการประกอบธุรกิจตามที่กําหนด และ
บริษัทต้องดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน
เพื่อให้มีทุนขั้นต่ําครบตามที่กําหนด ซึ่ ง
ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วเต็ม
มูลค่าแต่มีจํานวนน้อยกว่าทุนขั้นต่ําที่กําหนดไว้ 
จึงขอหารือว่าบริษัทสามารถนํากําไรสะสมที่มี
จํานวนมากกว่าทุนขั้นต่ําที่กําหนดมาใช้ยกเว้น
ทุนขั้นต่ําในส่วนที่บริษัทจะต้องเพิ่มทุนเพิ่มเติม
จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันได้หรือไม ่

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว      
ขอเรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฎในข้อหารือ บริษัทไม่
สามารถขอยกเว้นทุนขั้นต่ําได้เนื่องจากกําไรสะสมของ
บริษัทไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่
ประกอบธุรกิจเดิม แล้วจะนํากําไรสะสมไปใช้เป็นทุนใน
การประกอบธุรกิจใหม่ จึงไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นมาตรา 14 
วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ     
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 



สรุปข้อหารือ ประจําเดือน พฤษภาคม 2557              
             1 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. บริษ ัทได ้ร ับการส ่ง เสร ิม
การลงทุนจาก BOI ในกิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์  และบริ ษัทได้มี การ
รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนด้วย ถือเป็น
ธุรกิจที่ต้องขอหนังสือรับรองตาม
มาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
หรือไม ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิติบุคคลต่างด้าว จดทะเบียนใน
ประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจภายใต้บัตร
ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในกิจการผลิต
ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งการผลิตตามที่
ได้รับ BOI นั้น บริษัทจะมีการรับจ้างผลิต
ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย จึงขอหารือ
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจว่า กรณีบริษัท
ประกอบธุรกิจดังกล่าวข้างต้น เป็นกิจการที่
เข้าข่ายต้องขอรับหนังสือรับรองตามมาตรา 
12 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่    
  

 

 

 

 

 

 

  

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน
ว่า  

1. มาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ.2542 กําหนดให้กรณทีี่ธุรกิจของคนต่าง
ด้าวซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการลงทุน หรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือให้
ประกอบอุตสาหกรรมหรือประกอบการค้าเพื่อส่งออกตาม
กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หรือตามกฎหมายอื่น เป็นธุรกิจตามบัญชีสองหรือบัญชี
สามท้ายพระราชบัญญัตินี้ ให้คนต่างด้าวดังกล่าวแจ้งต่อ
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อขอหนังสือรับรอง  

2. กรณีบริษัทมีการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ตามที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งธุรกิจรับจ้างผลิต
เข้าข่ายการประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (21) บริษัท
จะต้องขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
ตามมาตรา 12 ของพ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2542 โดยบริษัทจะต้องนําบัตรส่งเสริมการ
ลงทุน   และหนังสือรับรองการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว จาก BOI มาแสดงเป็นเอกสารประกอบการขอ
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
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สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนใน
ต่ า งประ เทศ  มี ก า ร เปลี่ ยน ชื่อ 
เนื่องจากการควบรวมบริษัท ต้อง
แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือไม ่ 

 บริษัท A เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนใน
ต่างประเทศ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
บริการเป็นสํานักงานผู้แทนในประเทศไทย
ต่อมาบริษัท A ได้ควบรวมกิจการกับบริษัท B 
โดยหลังจากการควบบริษัททั้งสองเข้ากันแล้ว 
บริษัท B ได้รับโอนมาซึ่งสิทธิ หน้าที่ 
ทรัพย์สิน และธุรกิจทั้งหมดของบริษัท A 
และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท B 
และต่อมาบริษัทดังกล่าวได้เปลี่ยนชื่อกลับมา
เป็น A เช่นเดิมซึ่งเป็นชื่อตรงกับชื่อเดิมที่เคย
ได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจตาม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บริษัทเข้าใจว่า
บริษัทไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมาขอแจ้ง
เปลี่ยนชื่อบริษัทในใบอนุญาตเดิมอีก เพราะ
ชื่อของบริษัทได้ถูกแก้ไขกลับมาเป็นชื่อเดิม
ตามที่เคยได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวไปแล้ว จึงขอหารือว่าความเข้าใจ
ของบริษัทถูกต้องหรือไม่  
 

 

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 
การที่บริษัท A ควบรวมกิจการกับ บริษัท B และทําให ้
บริษัท B ได้รับโอนมาซึ่งสิทธิ หน้าที่ ทรัพย์สิน และธุรกิจ
ทั้งหมด ย่อมทําให้บริษัท B ที่เกิดจากการควบรวมกิจการ
สามารถประกอบธุรกิจตามใบอนุญาตเดิมที่เคยได้รับ
ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ต่อไปได้ โดย
ต้องแจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทในใบอนุญาตเดิม ซึ่งในกรณีนี้
บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นชื่อเดิมตามที่
เคยได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวไปแล้ว 
จึงไม่ต้องแจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทในใบอนุญาตเดิมอีก แต่
เนื่องจากนิติบุคคลใหม่ที่เกิดจากการควบรวมกิจการเป็น
คนละนิติบุคคลกับนิติบุคคลเดิมที่เคยได้รับใบอนุญาต
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ดังนั้นบริษัทจะต้องมี
หนังสือแจ้ง เปลี ่ยนแปลงรายการทางทะเบียนต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยแสดงเอกสารหลักฐานการ
ควบรวมกิจการและเอกสารประกอบการจดทะเบียน
เปลี่ยนชื่อบริษัทด้วย 

 



สรุปข้อหารือ ประจําเดือน มิถุนายน 2557              
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สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. ธุรกิจการขนส่งทางอากาศ
ระหว่างประเทศ โดยมีการขนส่งคน
โดยสารและสินค้า เป็นธุร กิจ ที่   
ต้องขออนุญาตภายใต้ พ.ร.บ. การ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2542 หรือไม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิ ติ บุ คคลต่ า งด้ า วจดทะ เบี ยน ใน
ต่างประเทศ ประกอบธุรกิจขนส่งผู้โดยสาร
และสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ จึงขอ
หารือว่าการเปิดสาขาในประเทศไทย เพื่อ
ประกอบธุรกิจดังกล่าว ต้องขออนุญาต
ประกอบธุรกิจ  ตาม พ.ร.บ. การประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 หรือไม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือ ขอเรียนว่า
ธุรกิจการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ไม่เป็นธุรกิจ
ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ    
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ 
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สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2. การจําหน่ายสินค้าปลอด
อากรบนเครื่องบินระหว่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ
ต้องการจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เพื่อ
จําหน่ายสินค้าปลอดอากรบนเครื่องบิน โดย
มีลักษณะธุร กิจ  คือ  นํ า เ ข้ าสินค้ าจาก
ต่างประเทศผ่านทางท่าอากาศยาน และ
จัด เ ก็บสินค้ า ไ ว้ ในคลั งสินค้ า ทัณฑ์บน        
ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณท่าอากาศยานหรือบริเวณ
ใกล้เคียงอันเป็นเขตปลอดอากร ภายใต้การ
ควบคุมของกรมศุลกากร และบริษัทจะนํา
สินค้าดังกล่าวให้กับสายการบินต่าง ๆ เพื่อ
นําไปจําหน่ายบนเครื่องบินระหว่างประเทศ 
(International Flight) โดยบริษัทจะจ่ายคา่
คอมมิช ชั่นให้ กับสายการบิน นั้นๆ เป็น
ค่าตอบแทนตามยอดขายของสินค้า ทั้งนี้ 
บริษัทไม่มีร้านค้าอยู่บนพื้นดิน จึงขอหารือ
ว่าธุรกิจดังกล่าวจะต้องขอรับใบอนุญาตการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตาม พ.ร.บ. 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2542 หรือไม่  
 
 

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน
ว่าการประกอบธุรกิจดังกล่าวข้างต้น หากบริษัทไม่มีการ
จําหน่ายสินค้าในประเทศไทย ถือว่าไม่ เข้าข่ายการ
ประกอบธุรกิจตามบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บริษัทจึงสามารถประกอบ
ธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาต 
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สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
3. การจําหน่ายสินค้าที่บริษัท

เป็นผู้ผลิตเองทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เป็นธุรกิจที่ต้องขอ
อนุญาต ภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
หรือไม ่

 นิ ติ บุ คคลต่ า งด้ า วจดทะ เบี ยน ใน     
ประเทศไทย ให้ข้อมูลว่าบริษัทประกอบ
ธุรกิจผลิตสินค้าประเภทวัตถุแต่งกลิ่นรส 
วัตถุเจือปนอาหาร และวัตถุปรุงแต่งรส โดย
นําเ ข้าหัวเ ชื้อ (BASE) จากบริ ษัทแม่ ใน
ต่างประเทศและนํามาผสมกับวัตถุดิบอื่นที่
ซื้อภายในประเทศ เ พื่อผลิตเป็นสินค้า
สําเร็จรูป และจําหน่ายสินค้าดังกล่าวให้กับ
โรงงานผลิตอาหารหรือเครื่องดื่มทั้งในและ
ต่างประเทศ จึงขอหารือว่าธุรกิจดังกล่าว
ต้องขออนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
หรือไม่  

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 
หากบริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตวัตถุแต่งกลิ่นรส วัตถุ
เจือปนอาหาร และวัตถุปรุงแต่งรส และจําหน่ายสินค้าที่
บริ ษัทเป็นผู้ ผลิต ไม่ ว่ าจะจํ าหน่ายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจได้ โดยไม่ต้องขอ
อนุญาต ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ   
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
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สรุปข้อหารือ ประจําเดือน กรกฎาคม 2557 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

1. การถือหุ้นในบริษัทอื่นที่จดทะเบียน
ในต่างประเทศ ตลอดจนรับเงินปันผล
จากการประกอบธุรกิจของบริษัทอื่นที่
จดทะเบียนในต่างประเทศ เป็นธุรกิจที่
ต้องขออนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 หรือไม่ 

    นิ ติ บุคคลต่าง ด้าวจดทะเ บียนใน
ประเทศไทย มีความประสงค์ถือหุ้นใน
บริษัทอื่นที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 
ตลอดจนรับเงินปันผลจากการประกอบ
ธุร กิจของบริษัท อื่นที่ จดทะเ บียนใน
ต่างประเทศ  จึงหารือว่าต้องขออนุญาต 
ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้พิจารณา
จากข้อมูลเท่าที่ปรากฎในข้อหารือแล้ว 
ขอเรียนว่าการลงทุนในบริษัทอื่นไม่ใช่
ธุรกิจที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

2. การผลิตเคมีภัณฑ์ตามสูตรที่ลูกค้า
ต้องการ  

    นิ ติ บุคคลต่าง ด้าวจดทะเ บียนใน
ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจ
ผลิตเคมีภัณฑ์ ซึ่งจะมีคุณสมบัติพิเศษตาม
คําสั่งของลูกค้า โดยมีขั้นตอนการผลิต 
ดังนี้ 1. นําสารเคมีสี่ชนิดที่เป็นของเหลว
มาผสม เข้ า ด้ วย กันตามสู ตรที่ ลู กค้ า
ต้องการ และนําสารเคมีดังกล่าวบรรจุลง
ในถัง ต่อจากนั้นนําสารชนิดที่ห้า ที่ซื้อจาก
ผู้ผลิตมาบรรจุลงถัง 2. นําสารเคมีที่ได้
จากการผสมทั้งสี่ชนิดข้างต้น และสารเคมี
ชนิดที่ห้าที่ซื้อจากผู้ผลิตไปยังโรงงานของ
ลูกค้า โดยบริษัทฯ จะทําการผสมสารเคมี
ทั้งสองถังที่หน้างานผลิตสินค้าของลูกค้า 
เมื่อผสมสารเคมีเข้าด้วยกันแล้วจะได้
เคมีภัณฑ์ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษตามที่ลูกค้า
ต้องการ ทั้งนี้ การผสมสารเคมีที่ได้จาก
การผสมทั้งสี่ชนิดและและสารเคมีชนิดที่
ห้ า ทิ้ ง ไ ว้ ก่ อ น ที่ ลู ก ค้ า จ ะ ไ ป ใ ช้ ใ น

      กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้พิจารณา
จากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว 
ขอเรียน ดังนี้ 

1.หากบริษัทฯ ผลิตเคมีภัณฑ์ตามสูตร
ของบริษัทฯ และจําหน่ายเคมีภัณฑ์
ดังกล่าวให้แก่ลูกค้าถือเป็นการผลิต ซึ่ง
ไม่เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจตาม
บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว  พ .ศ .  2542 
บริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจดังกล่าว
ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว 

2. หากบริษัทฯ ผลิตเคมีภัณฑ์ตามสูตรที่
ลูกค้า ต้องการ  และเคมีภัณฑ์ที่ ไ ด้มี
คุณสมบัติพิเศษตามคําสั่งของลูกค้าถือเป็น
การรับจ้างผลิต ซึ่งเข้าข่ายธุรกิจบริการ
ตามบัญชีสาม (21) ท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

กระบวนการผลิตสินค้า จะทําให้ เ กิด
เคมีภัณฑ์ที่ขาดคุณสมบัติตามที่ลูกค้า
ต้องการ ดังนั้น การขายเคมีภัณฑ์ของ
บริษัทฯ จึงจําเป็นต้องขายเป็นชุด โดยใน 
1 ชุด จะมีสารเคมีสองถังบรรจุสารเคมีที่
ได้จากการผสมทั้งสี่ชนิดและและสารเคมี
ชนิดที่ห้าแยกกัน บริษัทฯ ขอหารือว่า 
การขายเคมีภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า แม้ว่าจะ
แยกสารเคมีออกเป็นสองถัง แต่สารเคมีทั้ง
สองถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิต 
จึงถือว่า บริษัทฯประกอบกิจการผลิต
เคมีภัณฑ์และไม่มีการประกอบการใดที่
ต้องขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2542 ความเข้าใจของบริษัทฯถูกต้อง
หรือไม่ 
 
 
 

และคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจได้ต้อง
ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
ก า ร ค้ า  โ ด ย ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวก่อน 
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

31 สิงหาคม 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 

เดือนสิงหาคม 2557  ไม่มีข้อหารือ 
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. บริษัททําการสั่งซื้อสินค้าจาก
ต่างประเทศ เ พื่อจําหน่ายให้กับ
ลูกค้าในประเทศอื่น โดยไม่มีการนํา
สินค้าเข้ามาในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น ิต ิบ ุคคลต ่า งด ้าวจดทะเบ ียนใน
ประเทศไทย ต้องการจะทําการสั่งซื้อเครน
จากบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อจําหน่าย
ให้แก่ตัวแทนจําหน่าย (ลูกค้า) ในต่างประเทศ
โดยบร ิษ ัท ไม ่ม ีก าร นําส ินค ้า เข ้ามา ใน
ประเทศไทย โดยจะให้บริษัทแม่ในประเทศ
ญี่ปุ ่นเป็นผู้จัดส่งสินค้าโดยตรงไปยังลูกค้า
ในต่างประเทศ และบริษัทจะรับรายได้จาก
การขายสินค้า โดยไม่ได้รับค่านายหน้าใด ๆ 
จึงขอหารือว่าการประกอบธุรกิจดังกล่าว
เป็นธุรกิจที่ต้องขออนุญาต ภายใต้ พ.ร.บ.
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ . 
2542 หรือไม่  
 
 
 
 
   
  

 

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน
ว่า กรณีที่บริษัททําการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เพื่อ
จําหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศอื่น โดยไม่มีการนํา
สินค้าเข้ามาในประเทศไทย และไม่ได้รับค่านายหน้าจาก
การประกอบธุรกิจ ถือเป็นการประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่  
ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 บริษัทจึงสามารถประกอบธุรกิจได้ โดยไม่ต้องขอ
อนุญาต อนึ่ง มาตรา 14 วรรคแรก ตามพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ กําหนดให้คนต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ใน
บัญชีท้ายจะต้องมีทุนขั้นต่ําที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองล้านบาท 
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การให้บริการแก่บริษัทในเครือ 
และบริษัทในกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติบุคคลต่างด้าว จดทะเบียนใน
ประเทศไทย ได้รับใบอนุญาตการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว เ พื่อให้บริการแก่
บริษัทในเครืออยู่แล้ว ปัจจุบันบริษัทในเครือ 
ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่ ทําให้
บริษัทและผู้รับบริการไม่ได้มีความสัมพันธ์
ในลักษณะการเป็น “บริษัทในเครือ” แต่
กลับมีความสัมพันธ์ เป็น “บริษัทในกลุ่ม” 
ตามคํานิยามที่คณะกรรมการการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าวได้กําหนดขอบเขตและ
ความหมายไว้ จึงขอหารือว่า บริษัทจะ
สามารถให้บริการแก่บริษัทดังกล่าวตามที่
ระบุในใบอนุญาตได้หรือไม่  
 
 
 
 
 
 
 
        

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน
ว่า หากทั้ง 2 บริษัทไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะการ  
เป็นบริษัทในเครือกัน ตามคํานิยาม “บริษัทในเครือ”  
ที่คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกําหนด
ไว้ ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถให้บริการแก่บริษัทดังกล่าว
ภายใต้ใบอนุญาตที่ได้รับไปได้ ทั้งนี้ หากบริษัทประสงค์จะ
ให้บริการแก่บริษัทดังกล่าวจะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาต
เข้ามาใหม่ ต่ออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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3. การให้บริการด้านส่งเสริมการ
ขายและการตลาด ให้แก่บริษัท  
ในเครือในต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติบุคคลต่ าง ด้าวจดทะเบียนใน
ประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลักค้าส่งยา
รั กษา โ รค  บ ริ ษัท มีค ว ามประส งค์ จ ะ
ดํ า เนิ นการ ด้ านส่ ง เส ริมการขายและ
การตลาดให้แก่บริษัทในเครือในต่างประเทศ 
โดยบริษัทจะส่งพนักงานของตนไปดูแล
กิจกรรมด้านส่งเสริมการขายและการตลาด
ใน ต่ างประ เทศ  รวมทั้ งบ ริ ษัทอาจจะ
ดําเนินการสรรหาและว่าจ้างบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลในต่างประเทศเพื่อช่วยเหลือ
ในด้านส่งเสริมการขายและการตลาดใน
ประเทศนั้นๆ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าว
บริษัทจะมีรายได้จากบริษัทในเครือใน
ต่างประเทศ บริษัทเข้าใจว่าบริษัทสามารถ
ดําเนินการดังกล่าวได้ เนื่องจากเป็นกิจกรรม
ที่มิได้มีส่วนหนึ่งส่วนใดของกิจกรรมเกิดขึ้น
ในประ เทศไทย  และไ ม่ ต้อง ยื่นขอรั บ
ใบอนุญาตต่ออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ความเข้าใจของบริษัทถูกต้องหรือไม่ 
 
 

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
ได้พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว 
ขอเรียนว่า การที่บริษัทจัดส่งพนักงานของตนไปดูแล
กิ จ ก ร รม ด้ านส่ ง เ ส ริ มก า รข ายและกา รตลาด ใน  
ต่างประประเทศ รวมทั้งบริษัทอาจจะดําเนินการสรรหา
และว่าจ้างบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลในต่างประเทศ
เพื่อช่วยเหลือในด้านส่งเสริมการขายและการตลาด  
ในประเทศนั้นๆ โดยในการดําเนินการดังกล่าวบริษัทจะมี
มีรายได้จากบริษัทในเครือ ถือว่าเข้าข่ายการประกอบ
ธุรกิจบริการตามบัญชีสาม (21) ท้ายพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งต้องได้รับ
อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ก่อน จึงจะประกอบธุรกิจได้ ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณา
คําขอรับใบอนุญาตและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นรายกรณีไป 
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4. บริษัทได้รับหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตาม
มาตรา 12 อยู่แล้ว และบริษัทได้มี
การเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์โดย
มีการแก้ ไขกิจการและประเภท
กิจการในบัตรส่งเสริมการส่งเสริม
การลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติบุคคลต่ าง ด้าวจดทะเบียนใน
ประเทศไทย และได้รับหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 
12 ในธุรกิจบัญชีสาม (21) การทําธุรกิจ
บริการรับจ้างผลิตอุปกรณ์สําหรับรถขุดตัก 
ต่อมาบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ
ประโยชน์ในบัตรส่งเสริมการลงทุน จากเดิม
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิต
อุปกรณ์สําหรับรถขุดตัก ประเภท 4.2 
กิจการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็น
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ ประเภท 4.3 
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทั้งชิ้นส่วน
โลหะ บริษัทจึงขอหารือในประเด็น ดังนี้  
 1. การที่บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลง
สิทธิประโยชน์โดยมีการแก้ไขกิจการและ
ประเภทกิจการในบัตรส่งเสริมการส่งเสริม
การลงทุน ต้องมีความสอดคล้องกันกับ
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ  ตาม
มาตรา 12 หรือไม่ หากไม่สอดคล้องบริษัท
ต้ อ ง ดํ า เ นิ น ก า รแก้ ไ ขหนั ง สื อ รั บ รอ ง 
(แบบ ต.7) หรือไม่  

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
ได้พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว 
ขอเรียนเกี่ยวกับประเด็นตามที่ได้หารือ ดังนี้   
 1. หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา 12 
ต้องสอดคล้องกับกิจการและประเภทกิจการตามที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน หากบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงใช้
สิทธิประโยชน์โดยมีการแก้ไขกิจการและประเภทกิจการ
ในบัตรส่งเสริมการลงทุน บริษัทต้องแจ้งขอหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจตามมาตรา 12 ฉบับใหม่ 
 2. หากบริษัทยังไม่แจ้งขอรับหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจตามมาตรา 12 ฉบับใหม่ บริษัทไม่สามารถ
รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนอนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิประโยชน์ 
แก่ผู้ว่าจ้างหรือคู่ค้ารายใหม่ได้ 
 3. หากบริษัทต้องการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ
ตามการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัท
จะต้องแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อขอหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา 12 ฉบับใหม่ และ
เมื่อบริษัทได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจฉบับใหม่
แล้วให้ยกเลิกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจฉบับเดิม 
เนื่องจากหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจฉบับใหม่จะ
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2. การทําธุรกิจบริการรับจ้างผลิต
อุปกรณ์ ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนอนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงการใช้
สิทธิประโยชน์ แก่ผู้ว่าจ้างหรือคู่ค้ารายใหม่ 
จะขัดต่อพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่ หาก
ขัดบริษัทจะต้องดําเนินการอย่างไร เพื่อให้
สามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวได้  

3.  หากในอนาคตบริษัทต้องการ
รับจ้างผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ อื่นใดที่  
ทํ า จ า ก โ ล ห ะ ต า ม ก า ร อ นุ มั ติ ข อ ง
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งไม่ใช่
การรับจ้างผลิตอุปกรณ์สําหรับรถขุดตัก 
บริษัทสามารถดําเนินการได้หรือไม่ หากไม่
สามารถดําเนินการได้ บริษัทต้องดําเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวอย่างไร เพื่อให้สามารถประกอบ
ธุรกิจได้  

 
 

 

ออกให้ตามที่บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ
ประโยชน์เป็นกิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ ประเภท 4.3 
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ 
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5 .  ก า รประกอบธุ ร กิ จ ผ ลิ ต 
รั บจ้ า งผลิ ต  การ เป็ นนายหน้ า
ตัวแทน การค้าปลีก การค้าส่ง และ
การประกอบธุรกิจบริการอื่น ๆ ต้อง
ขออนุญาตการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวหรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติบุคคลต่ าง ด้าวจดทะเบียนใน
ประเทศไทย บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระ
แล้วจํานวน 950 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ
หลัก คือ ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
บริษัทขอหารือเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 
จะต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวหรือไม่ ดังนี้ 

1. กรณีบริษัทประกอบธุรกิจเป็น
นายหน้าหรือตัวแทนซื้อขาย จัดซื้อ หรือ 
จัดจําหน่ายหรือจัดหาตลาดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อการจําหน่ายซึ่งสินค้า
ที่ผลิ ต ในประ เทศ  หรือนํ า เ ข้ ามาจาก
ต่างประเทศ อันมีลักษณะเป็นการประกอบ
ธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมีทุนขั้นต่ําของ
คนต่างด้าวตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป 
และเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขาย หรือ
จัดหาสินค้า หรือบริการที่จําเป็นต่อการผลิต 
หรือ การให้บริการ ของวิสาหกิจ ในเครือ
เดียวกัน 
 
 

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน ดังนี้ 

1. หากบริษัทประกอบธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทน 
อันมีลักษณะตามธุรกิจบัญชีสาม (11) (ข) หรือบัญชีสาม 
(11) (ค) อันเป็นธุรกิจที่ได้รับการยกเว้น บริษัทสามารถ
ประกอบธุรกิจดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับใบอนุญาตการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

2. หากบริษัทประกอบธุรกิจผลิตสินค้าซึ่งมิได้เข้า
ข่ายการผลิตอันเป็นการรับจ้างผลิต บริษัทสามารถ
ประกอบธุรกิจผลิตรวมทั้งขายสินค้าที่ตนเองผลิตได้ โดย  
มิต้องได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
ตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

3. หากบริษัทประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า ถือ
เป็นธุรกิจบริการตามบัญชีสาม (21) ตาม พ.ร.บ. การ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งคนต่างด้าว
จะประกอบ ธุรกิ จ ไ ด้ ต้อง ได้ รับอนุญาตจากอธิบ ดี  
กรม พัฒนา ธุ รกิ จการค้ า  โดยความ เ ห็นชอบของ
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

4. หากบริษัทขายสินค้าที่ตนเองมิได้ผลิตเอง 
เข้าข่ายธุรกิจการค้าปลีก บัญชีสาม (14) หรือการค้าส่ง 
บัญชีสาม (15) ตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของ  
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กรณีบริษัทผลิตและทําการค้าเพื่อ
ขายส่ง ขายปลีก ในประเทศ และส่งออก
ต่างประเทศสําหรับเครื่องจักร ชิ้นส่วน 
อุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องมือ วัสดุ 

3. ก ร ณี บ ริ ษั ท ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ
ให้บริการด้านการให้คําแนะนํา การสอน
เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ และการ
วิเคราะห์ข้อมูลแก่บริษัทในเครือหรือบริษัท
ในกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจ
ได้ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว ทั้งนี้ หากบริษัทจะประกอบธุรกิจการ  
ค้าปลีกหรือการค้าส่ง โดยไม่ต้องขออนุญาต บริษัทจะต้อง
มีทุนตามความเป็นจริง คือ ทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรียก
ชําระค่าหุ้นแล้ว ซึ่งใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจค้าปลีก
หรือค้าส่ง สําหรับแต่ละธุรกิจไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท 
โดยทุน 100 ล้านบาท สําหรับธุรกิจค้าปลีกมีร้านค้าได้
จํานวน 5 ร้านค้า และทุน 100 ล้านบาท สําหรับธุรกิจ
ค้าส่งนั้นมีร้านค้าได้จํานวน 1 ร้านค้า ซึ่งทุนดังกล่าวไม่
รวมถึงทุนที่กฎหมายอื่นกําหนดให้บริษัทต้องมี 

5. หากบริษัทจะประกอบธุรกิจให้คําแนะนํา 
การสอนเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและการวิเคราะห์
ข้อมูล ถือเป็นธุรกิจบริการบัญชีสาม (21) ตาม พ.ร.บ. 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งคนต่าง
ด้าวจะประกอบธุรกิจได้ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. กรณีที่บริษัทเป็นผู้กู้ ยืมเงิน 
เพื่อลงทุนในบริษัทอื่น และกรณีที่
บริษัทกู้ยืมเงิน เพื่อให้บริษัทอื่นกู้ยืม
เงินอีกทอดหนึ่ง เป็นธุรกิจที่ต้องขอ
อนุญาตหรือ ไ ม่  และต้องตกอ ยู่
ภายใต้ (1) แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 
2 (พ.ศ. 2516) ออกตามความใน
ประกาศของคณะปฏิ วั ติฉบับ ที่ 
281 ฉบับลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2515 หรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 นิ ติบุคคลต่ าง ด้าวจดทะเบียนใน
ประเทศไทย บริษัทขอหารือเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ดังนี้ 

1. กรณีบริษัทจะเป็นผู้กู้ยืมเงิน 
เพื่อให้บริษัทอื่นที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 
(บริษัทย่อย ) ใช้ ในการประกอบกิจการ  
ในต่างประเทศ การกู้ยืมเงินดังกล่าวต้องตก
อยู่ภายใต้ (1) แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2516) ออกตามความในประกาศของ
คณะป ฏิ วั ติ ฉบั บ ที่  281 ฉบั บล ง วัน ที่ 
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 หรือไม่ 

2. กรณีบริษัทย่อยจะทําการกู้ยืมเงิน
เพื่อใช้ในการประกอบกิจการในต่างประเทศ 
ซึ่งงบการเงินของบริษัทย่อยได้นํามาแสดง
รวมไว้กับงบการเงินของบริษัท กรณีนี้การกู้ยืม
เงินของบริษัทย่อยนั้นถือว่าเป็นการกู้ยืมเงิน
ของบริษัทหรือไม่ และการกู้ ยืมเงินของ
บริษัทย่อยต้องตกอยู่ภายใต้ (1) แห่งกฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2516) ออกตามความใน
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 281 ฉบับ
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 หรือไม่ 

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน 
ดังนี้ 

1. กรณีบริษัทเป็นผู้กู้ยืมเงิน เพื่อลงทุนในบริษัทอื่น  
ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจ ดังนั้น การกู้ ยืมดังกล่าว
สามารถกระทําได้โดยมิต้องได้รับใบอนุญาตการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว และไม่เป็นการกู้ยืมเงินภายใต้ (1) 
แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2516) ออกตามความ
ในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 281 ฉบับลงวันที่ 
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515   

2. กรณีบริษัทเป็นผู้กู้ยืมเงิน เพื่อให้บริษัทอื่นกู้ยืมเงิน  
อีกทอดหนึ่งนั้น ถือเป็นการประกอบธุรกิจ ซึ่งคนต่างด้าว
จะประกอบ ธุรกิ จ ไ ด้ ต้อง ได้ รับอนุญาตจากอธิบ ดี  
กรม พัฒนา ธุ รกิ จการค้ า  โดยความ เ ห็นชอบของ
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ก่อน 
และเป็นการกู้ยืมเงินภายใต้ (1) แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2516) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 281 ฉบับลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515   
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจ
ของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. การให้กู้ ยืมเงินแก่พนักงาน
ของบริษัท เพื่อเป็นสวัสดิการแก่
พนักงาน โดยมีทั้งการคิดดอกเบี้ย 
และไม่มีการคิดดอกเบี้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติบุคคลต่ าง ด้าวจดทะเบียนใน
ประเทศไทย ประสงค์จะให้กู้ ยืมเงินแก่
พนักงานของบริษัท เ พื่อเป็นสวัสดิการ
พนักงาน ซึ่งการให้กู้ยืมเงินแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ 1) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ที่ อ า จ เ กิ ด ขึ้ น อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก ก า ร
รักษาพยาบาล การเจ็บป่วย การบาดเจ็บ 
ภัยธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุ ของพนักงาน
โดยไม่คิดดอกเบี้ ย  และให้ มีบุคคลเข้ า  
ค้ําประกันเป็นหลักประกันการให้กู้ยืมเงิน  
2) การให้กู้ในกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1) 
โดยกําหนดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งกําหนดไว้แล้ว
ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท
อย่างชัดเจน บริษัทขอหารือว่าการให้กู้ยืม
เงินแก่พนักงานของบริษัทดังกล่าวข้างต้น 
เป็นการประกอบธุรกิจที่ต้องขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ  
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542  
 
 
 

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
ขอเรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฎในข้อหารือ กรณีที่
บริษัทของคนต่างด้าวได้มีการประกอบธุรกิจหลักอยู่แล้ว
และมีการให้บริการสนับสนุนหรืออํานวยความสะดวก  
ซึ่ง มิใช่ ธุรกิจหลักของกิจการ  แต่เป็นสวัสดิการของ
พนักงานบริษัท อาทิ การให้กู้ยืมเงินแก่พนักงานบริษัท  
โดยมิได้มุ่งค้ากําไรทางการค้า ไม่กระทบถึงการแข่งขันกับ
กิจการของคนไทยตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และได้มี
การกําหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในระเบียบข้อบังคับหรือ
ประกาศกําหนดลักษณะการให้บริการเพื่อเป็นสวัสดิการ
แก่พนักงานไว้ชัดเจน ตามกฎระเบียบของกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน โดยสามารถแสดงหลักฐานต่อ  
นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อเรียกตรวจสอบได้ 
ก็สามารถดําเนินการได้ เนื่องจากไม่เข้าข่ายที่จะต้องขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจ ตามพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจ
ของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 

8. นิ ติ บุ คคล ต่ า ง ด้ า ว ที่ ไ ด้ รั บ
หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการ
ในก า รนิ ค ม อุ ต ส าหก ร รมแ ห่ ง
ประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 นิ ติบุคคลต่ าง ด้าวจดทะเบียนใน
ประเทศไทย โดยบริษัทมีแผนจะจัด ตั้ง
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรับจ้างผลิต
สินค้าประเภทอาหาร โดยเป็นการให้บริการ
ผลิตตามคําสั่งของลูกค้า ซึ่งบริษัทเข้าใจว่า 
หากบริษัทต่างชาติที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้
ประกอบกิ จการ ใน นิคม อุตสาหกรรม 
(แบบ กนอ.01/2 หรือ กนอ.03/6) แล้ว 
ไม่จําเป็นต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว ตาม พ.ร.บ. การประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 อีก 
เนื่องจากถือว่าป็นการขออนุญาตซ้ําซ้อน 
และบริษัทยังเข้าใจอีกว่าหนังสืออนุญาต  
จากการนิคมฯ มีฐานะเทียบกับใบอนุญาต
ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
บริษัทจึงขอหารือเพื่อยืนยันความเข้าใจว่า
ถูกต้องหรือไม่  
 
 
 
 

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
ได้พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว 
ขอเรียน ดังนี้  

1. มาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ .ศ . 2542 กําหนดในกรณีคนต่างด้าว  
ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการลงทุน หรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือให้
ประกอบอุตสาหกรรมหรือประกอบการค้าเพื่อส่งออกตาม
กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
หรือตามกฎหมายอื่น เป็นธุรกิจตามบัญชีสองหรือบัญชี
สามท้ายพระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้คนต่างด้าวดังกล่าวแจ้ง
ต่ออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อขอหนังสือรับรอง 
เมื่ออธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ได้ รับมอบหมาย
ตรวจสอบความถูกต้องของบัตรส่งเสริมการลงทุนหรือ
หนังสืออนุญาตดังกล่าวแล้ว ให้อธิบดีออกหนังสือรับรอง
โดยเร็ว แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
การได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนหรือหนังสืออนุญาต
แล้วแต่กรณี  
 2.  กรณีคนต่างด้าวที่ได้รับหนังสืออนุญาตจากการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อพิจารณาตาม
มาตรา 12 แล้ว จะสามารถใช้สิทธิเพื่อแจ้งขอหนังสือ
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รับรองประกอบธุรกิจตามมาตรา 12 ได้เฉพาะผู้ที่ประกอบ
อุตสาหกรรมในลักษณะให้บริการรับจ้างผลิตหรือบริการ
ในการนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้น ดังนั้น หากบริษัทเป็น
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและได้รับหนังสืออนุญาตให้
ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าประเภทอาหารจากการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต้องแจ้งต่ออธิบดี  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เ พื่อขอหนังสือ รับรองการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 12 ด้วย 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. บริษัททําการสั่งซื้อสินค้าจาก
ต่างประเทศ เ พื่อจําหน่ายให้กับ
ลูกค้ า ในประเทศอื่น  โดยที่ไม่ มี  
การจําหน่ายสินค้าในประเทศไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  น ิต ิบ ุคคลต ่า งด ้าวจดทะเบ ียนใน
ประเทศไทย ประกอบธุรกิจค้าส่งสินค้า 
โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท (ชําระ
เต็มมูลค่า) ซึ่งได้ รับยกเว้นไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจค้าส่ง บริษัท
ต้องการจะขยายการประกอบธุรกิจเพิ่มเติม 
จึงขอหารือ ดังนี้ 
 1. กรณีที่บริษัทจําหน่ายสินค้า (ส่งออก) 
ให้กับลูกค้าที่ต่างประเทศ ถือเป็นธุรกิจ  
ที่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวหรือไม่ และบริษัทจะต้อง
เพิ่มทุนจดทะเบียนหรือไม่   
 2. กรณีการจําหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้า
ในต่างประเทศ มีลักษณะ คือ ลูกค้าใน
ต่ า งประ เทศสั่ ง ซื้ อสิ นค้ ามา ยั งบ ริ ษั ท 
แล้วบริษัทจะทําการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตใน
อีกประเทศหนึ่ง และให้ผู้ผลิตเป็นผู้จัดส่ง
สินค้าให้กับลูกค้าในต่างประเทศโดยตรง 
โดยที่สินค้าไม่ได้ทําพิธีการศุลกากรนําเข้า
และส่งออกในนามของบริษัทในประเทศไทย 
โดยลูกค้าในต่างประเทศจะเป็นผู้ชําระ

สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือ ขอเรียน ดังนี้  

1. กรณีข้อหารือตามข้อ 1-3 หากบริษัททําการ
สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เพื่อจําหน่ายให้กับลูกค้าใน
ประเทศอื่น โดยไม่มีการจําหน่ายสินค้าในประเทศไทย
ถื อ เ ป็ น ก า ร ป ร ะก อบ ธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ น บั ญ ชี ท้ า ย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2542 บริษัทจึงสามารถประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขอ
อนุญาต อนึ่ง มาตรา 14 วรรคแรก ตามพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ กําหนดให้คนต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่
ในบัญชีท้ายจะต้องมีทุนขั้นต่ําที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองล้านบาท ดังนั้น 
ในกรณีที่บริษัทมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท บริษัท
จะต้องดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกไม่น้อยกว่าสอง
ล้านบาท 

2. กรณีที่บริษัทจําหน่ายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต
ให้แก่ลูกค้าเ พื่อใช้ในการบริโภคโดยตรงของตนเอง  
เข้าข่ายเป็นธุรกิจการค้าปลีกตามบัญชีสาม (14) ท้าย
พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
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สํานักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าสินค้าให้กับบริษัทโดยตรง กรณีนี้ เป็น
ธุรกิจที่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าวหรือไม่ 
 3. กรณีตามข้อ 2. หากลูกค้าใน
ต่างประเทศชําระค่าสินค้าผ่านบริษัทอื่น  
ที่ เป็นตัวแทนของลูกค้าในประเทศไทย 
เพื่อให้ตัวแทนฯ มาชําระค่าสินค้าให้แก่
บริษัทอีกทอดหนึ่ง กรณีเช่นนี้ บริษัทจะต้อง
ขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจต่างด้าว
หรือไม่  
 4. กรณีที่บริษัทต้องการจะค้าปลีก
สินค้าทางอินเตอร์เน็ต จะมีวิธีนับจํานวน
ร้านค้าอย่างไร   
 
 
 
 

 

 

 

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จึงจะประกอบธุรกิจได้ 
อย่างไรก็ตามหากบริษัทจะประกอบธุรกิจค้าปลีก โดยไม่
ต้องขออนุญาต บริษัทจะต้องมีทุนตามความเป็นจริง 
คือ ทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรียกชําระค่าหุ้นแล้วที่ใช้  
ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท 
ซึ่ง ไ ม่รวมทุนขั้น ต่ําในธุรกิจ อื่นตามพระราชบัญญั ติ  
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ .ศ .2542 และ
กฎหมายอื่นได้กําหนดไว้ ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท 
บริษัทสามารถมีร้านค้าปลีกได้จํานวน 5 ร้านค้า อนึ่ง 
ร้านคา้ที่ใช้ประกอบธุรกิจ คือ สถานที่ตั้งแห่งใดเพื่อใช้เป็น
สถานที่ติดต่อกับลูกค้าเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า หรือใช้
เป็นสถานที่ในการออกเอกสารต่างๆ ทางบัญชี เป็นต้น 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. บริษัททําการสั่งซื้อสินค้าจาก
ต่างประเทศ เ พื่อจําหน่ายให้กับ
ลูกค้าในประเทศอื่น โดยที่ไม่มีการ
จําหน่ายสินค้าในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 น ิต ิบ ุคคลต ่า งด ้าวจดทะเบ ียนใน
ประเทศไทย  ประกอบธ ุรก ิจหล ัก เป ็น
ศูนย์จ ัดหาจัดซื ้อส ินค้าระหว่างประเทศ 
โดย ได ้ร ับการส ่ง เ ส ร ิมการลงท ุนจาก
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
บริษัทต้องการจะขยายตลาดเพิ่มเติม โดย
จะเป็นผู้ ติดต่อซื้อขายสินค้ากับลูกค้าใน
ต่างประ เทศ  และใ ห้ผู้ ผลิ ตสินค้ าจาก
ต่างประเทศ  เช่น  ประเทศอินโดนี เ ซีย 
ประเทศจีน  เป็นต้น  เป็นผู้ จัดส่ งสินค้ า
โดยตรงไปยังลูกค้าในต่างประเทศ เช่น 
ประเทศเวียดนาม โดยบริษัทไม่มีการนํา
สินค้าเข้ามาในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้
ออกใบแจ้งหนี้รับเงินค่าสินค้า จึงขอหารือ
ว่าการประกอบธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรก ิจ
ที ่ต ้อ งขออน ุญาต  ภายใต ้ พ .ร .บ .การ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
หรือไม่   
  

 
  

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือ ขอเรียนว่า 
กรณีที่บริษัททําการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เพื่อ
จําหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศอื่น โดยไม่มีการนํา
สินค้าเข้ามาในประเทศไทย และไม่ได้รับค่านายหน้าหรือ
ค่าบริการอื่น ๆ จากการประกอบธุรกิจ ถือเป็นการ
ประกอบธุรกิจ ที่ ไ ม่อ ยู่ ในบัญชี ท้ายพระราชบัญญั ติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บริษัทจึง
สามารถประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาต อนึ่ง 
มาตรา  14 วรรคแรก  ตามพระราชบัญญั ติฉบับนี้ 
กําหนดให้คนต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชีท้าย
จะต้องมีทุนขั้นต่ําที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองล้านบาท 
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การประกอบธุรกิจการค้าปลีก 
โดยไม่ ต้องขอรับใบอนุญาตการ
ประกอบ ธุรกิ จของคนต่าง ด้ าว  
พ.ศ. 2542 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติบุคคลต่ าง ด้าวจดทะเบียนใน
ประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 188.2 ล้าน
บาท (ชําระเต็มมูลค่า) ประกอบธุรกิจผลิต 
โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุน 2 โครงการ 
ซึ่งรวมจํานวนทุนจดทะเบียนและเงินลงทุน
ทั้งสิ้นที่ใช้ในการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว
แล้วเป็นจํานวน 77 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัท
ประสงค์จะประกอบธุรกิจการค้าปลีกสินค้า
ที่นําเข้าจากต่างประเทศ โดยบริษัทเข้าใจว่า
บริษัทสามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวได้โดย
ไม่ต้องขออนุญาต ตามพระราชบัญญั ติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ . 
2542  

 

 

 

 

 

 

 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือ ขอเรียน ดังนี้ 
 1. หากบริษัทจะประกอบธุรกิจค้าปลีกโดยไม่ต้อง
ขออนุญาต บริษัทจะต้องมีทุนตามความเป็นจริง คือ 
ทุ น จดทะ เบี ย น ที่ ไ ด้ มี ก า ร เ รี ย กชํ า ร ะ ค่ า หุ้ น แล้ ว
ที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่า 100 ล้าน
บาท โดยทุน 100 ล้านบาท สามารถประกอบธุรกิจ
ร้านค้าปลีกได้จํานวน 5 ร้านค้า ซึ่งไม่รวมทุนที่กฎหมาย
อื่นได้กําหนดไว้ ดังนั้น จํานวนทุนจดทะเบียนที่ได้มีการ
เรียกชําระค่าหุ้นแล้วของบริษัทครอบคลุมทั้งทุนขั้นต่ําใน
ธุรกิจที่ใช้ข้อยกเว้นและทุนที่กฎหมายอื่นกําหนดไว้ บริษัท
สามารถประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2542  
 2. หากจํานวนทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรียกชําระ
ค่าหุ้นแล้วของบริษัทไม่ครอบคลุมทุนขั้นต่ําในธุรกิจที่ใช้
ข้อยกเว้น บริษัทต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจตาม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2542 และต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว 
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คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กรณีที่คนต่างด้าวจะนําเงินหรือ
ทรัพย์สินอันเกิดจากรายได้ที่ได้มา
จากการประกอบธุรกิจเดิมที่เริ่ม
ดําเนินการมาก่อนแล้วในประเทศไทย
ไปเริ่มประกอบธุรกิจรายอื่นหรือ
นําไปลงหุ้นหรือลงทุนในกิจการหรือ
ในนิติบุคคลอื่น ตามมาตรา 14แห่ง
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติบุ คคลต่ า งด้ าวจดทะ เบี ยนใน
ประเทศไทย ปัจจุบันประกอบธุรกิจโดยได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และต้องการ
จะทํากิจการนายหน้าหรือตัวแทน ซึ่งเข้าข้อยกเว้น
ไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ตามบัญชีสาม (11) (ค) 
“การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขาย จัดซื้อ
หรือจัดจํ าหน่ายหรือจัดหาตลาดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเพื่อการจําหน่ายซึ่ง
สินค้าที่ผลิตในประเทศหรือนําเข้ามาจาก
ต่างประเทศอันมีลักษณะเป็นการประกอบ
ธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมีทุนขั้นต่ําของ
คนต่างด้าวตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป” จึง
ขอหารือ ดังนี้ 

1. คนต่างด้ าวสามารถนําเ งินทุน
หมุนเวียนและเงินทุนหมุนเวียนคงเหลือ 
จํานวน 100 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินที่ได้จาก
การประกอบธุรกิจเดิมที่ดําเนินการมาก่อน
แล้วในประเทศไทยไปเริ่มประกอบธุรกิจราย
อื่นตามมาตรา 14 มาใช้เป็นข้อยกเว้นทุนขั้น
ต่ําในการทํากิจการนายหน้าหรือตัวแทน 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน 
ดังนี้  

1. คนต่างด้าวไม่สามารถนําเงินหรือทรัพย์สินอัน
เกิดจากรายได้ที่ได้มาจากการประกอบธุรกิจเดิมที่เริ่ม
ดําเนินการมาก่อนแล้วในประเทศไทย ไปเริ่มประกอบ
ธุรกิจรายอื่นหรือนําไปลงหุ้นหรือลงทุนในกิจการหรือใน
นิติบุคคลอื่น ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 มาเป็น
ข้อยกเว้นทุนขั้นต่ําในการประกอบกิจการนายหน้าหรือ
ตัวแทนตามบัญชีสาม (11) (ค)   

2.  กรณีที่คนต่างด้าวจะนําเงินหรือทรัพย์สินอันเกิด
จากรายได้ ที่ ได้มาจากการประกอบธุรกิจเดิมที่ เริ่ม
ดําเนินการมาก่อนแล้วในประเทศไทยไปเริ่มประกอบ
ธุรกิจรายอื่นหรือนําไปลงหุ้นหรือลงทุนในกิจการหรือใน
นิติบุคคลอื่น ตามมาตรา 14 เพื่อใช้ยกเว้นข้อกําหนดทุนขั้นต่ํา
สามารถกระทําได้เฉพาะธุรกิจที่ต้องได้รับอนุญาตตาม
บัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้เท่านั้น โดยมี ขั้นตอน คือ 
บริษัทต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวก่อน และเมื ่อได้รับอนุญาตจากอธิบดี
กรม พัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว บริษัทจะต้องปฏิบัติตาม
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ต า ม บ ัญ ช ีส า ม  ( 1 1 )  ( ค )  แ ห ่ง
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว พ.ศ.2542 ได้หรือไม ่

2. หากไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อ 1 
มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างไร  
  
 
 
 

 

 

 

 
   
  

 

 

 

 

เงื่อนไขที่ต้องมีทุนขั้นต่ําเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าตามที่
กําหนดไว้ หากบริษัทมีทุนจดทะเบียนไม่ครอบคลุมทุนขั้นต่ํา
และไม่ประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทสามารถขอ
ยกเว้นข้อกําหนดทุนขั้นต่ําตามมาตรา 14 ได้ โดยวิธีการ
นํากําไรสะสมมากําหนดเป็นทุนขั้นต่ําของบริษัทได้ ทั้งนี้ 
บริษัทจะต้องมีกําไรสะสมเพียงพอกับจํานวนทุนขั้นต่ํา
ดังกล่าวด้วย  

3. กรณีที่คนต่างด้าวจะประกอบกิจการนายหน้า
หรือตัวแทนตามบัญชีสาม (11) (ค) โดยไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ บริษัทจะต้องมีทุนตามความเป็นจริง 
คือ ทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรียกชําระค่าหุ้นแล้วที่ใช้ใน
การเริ่มต้นประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท ซึ่ง
ไม่รวมทุนขั้นต่ําในธุรกิจอื่นตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 และกฎหมาย
อื่นได้กําหนดไว้ 
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2. กรณีที่คนต่างด้าวมีการคิดราคา
ค่าชิ้นส่วนอะไหล่ที่ใช้ในการติดตั้ง
หรือซ่อมแซมแยกต่างหากจาก
ค่าบริการติดตั้งซ่อมแซมเครื่องจักร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิติบุคคลต่างด้าว จดทะเบียนใน
ประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้บริการทาง
วิศวกรรมและเทคนิค รวมทั้งบริการติดตั้ง 
บํารุงรักษาซ่อมแซม เครื่องจักรที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ โดยได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และได้รับ
ห นั งสื อ รั บ ร อ งตามมาต ร า  12  แห่ ง
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บริษัทแจ้งว่าใน
กระบวนการติดตั้งเครื่องจักรนั้น บริษัทจะ
ทําการจัดซื้อชิ้นส่วนอะไหล่จากผู้จําหน่ายใน
ประเทศไทย เพื่อใช้สําหรับการติดตั้งให้แก่
ลูกค้า และบริษัทจะมีการคิดราคาค่าชิ้นส่วน
อะไหล่จากลูกค้าแยกต่างหากจากค่าบริการ
ติดตั้งเครื่องจักร จึงขอหารือว่าการประกอบ
ธุรกิจในลักษณะนี้ บริ ษัทจะต้องขอรับ
ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
หรือไม่  

 

 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 
หากบริษัทมีการคิดราคาค่าชิ้นส่วนอะไหล่จากลูกค้าแยก
ต่างหากจากค่าบริการติดตั้งเครื่องจักร โดยที่สินค้า
ดังกล่าวเป็นสินค้าที่บริษัทไม่ได้ผลิตเองเข้าข่ายเป็นการค้า
ปลีกตามบัญชีสาม (14) ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งต้องได้รับอนุญาต
จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ทั้งนี้ หาก
บริษัทจะประกอบธุรกิจค้าปลีกโดยไม่ต้องขออนุญาต 
บริษัทจะต้องมีทุนตามความเป็นจริง คือ ทุนจดทะเบียนที่ได้มี
การเรียกชําระค่าหุ้นแล้วที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ
ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท โดยทุน 100 ล้านบาท 
สามารถประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกได้จํานวน5ร้านค้า ซึ่ง
ไม่รวมทุนขั้นต่ําในธุรกิจอื่นตามที่พระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่น
ได้กําหนดไว้ 
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3. การประกอบธุรกิจบริการให้
กู้ยืมเงิน และการปฏิบัติตามเงื่อนไข
หลังจากได้รับใบอนุญาต รวมทั้งทุน
และทุนขั้นต่ําที่ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิติบุคคลต่ างด้ าวจดทะเบียนใน
ประเทศไทย ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
บริการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือ บริษัทจึง
ได้ขอหารือในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือ
และทุนขั้นต่ําในการประกอบธุรกิจตามที่
ได้รับอนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ ได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน
เกี่ยวกับประเด็นตามที่ได้หารือ ดังนี้ 

1. บริษัทสามารถประกอบธุรกิจได้ตามขอบข่ายที่
ระบุไว้ในใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ชําระค่าธรรมเนียมเป็นต้นไป 
โดยบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไว้ด้วย 
และกรณีการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินแก่
บริษัทในเครือที่มีข้อความว่า “ทั้งนี้ การให้กู้ยืมเงินใน
ต่างประเทศให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กําหนด” เป็นกรณีหากบริษัทให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือ
ในต่างประเทศ บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกําหนดเกี่ยวกับการนําส่งเงินออกไปใน
ต่างประเทศ  

2. การจัดทําประมาณการรายจ่ายในการประกอบ
ธุรกิจเป็นเวลาสามปีในขณะที่ยื่นขออนุญาต ตามที่กําหนด
ไว้ในกฎกระทรวงกําหนดทุนขั้นต่ําและระยะเวลาในการ
นําหรือส่งทุนขั้นต่ําเข้ามาในประเทศไทย พ.ศ. 2545ข้อ 
2 เป็นการจัดทําเพื่อกําหนดทุนขั้นต่ําที่ใช้ในการเริ่มต้น
ประกอบธุรกิจของแต่ละธุรกิจที่ขออนุญาต ส่วนการ
ประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตบริษัทต้องปฏิบัติตาม
ลักษณะและขั้นตอนการดําเนินธุรกิจของแต่ละประเภท
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธุรกิจที่บริษัทได้มีหนังสือแจ้งรายละเอียดของประเภท
ธุรกิจไว้ในขณะที่ยื่นขออนุญาต  

3. การพิจารณาทุนขั้นต่ําของคนต่างด้าวที่เป็น
บริษัทจํากัดซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 กําหนด
นิยามคําว่า “ทุน” และ “ทุนขั้นต่ํา” ไว้ต่างหากจากกัน 
ทุนและทุนขั้นต่ําจึงเป็นถ้อยคําที่มีความหมายแตกต่างกัน
และเป็นคนละกรณีกัน โดยพิจารณาได้จากการที่มาตรา 14 
ประกอบกับมาตรา 18(3) กําหนดจํานวนทุนขั้นต่ําที่คน
ต่างด้าวต้องมีเ พื่อใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย และมาตรา 18(1) ให้อํานาจรัฐมนตรีกําหนด
อัตราส่วนทุนกับเงินกู้ที่จะใช้ในการประกอบธุรกิจที่ได้รับ
อนุญาต นอกจากนี้ในบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติยังได้
กําหนดจํานวนทุนขั้นต่ําของการประกอบธุรกิจแต่ละ
ประเภทไว้ จึงเห็นได้ว่าในการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าว
ประกอบธุรกิจในประเทศไทยจําเป็นต้องพิจารณาทั้งใน
ส่วนของทุนและทุนขั้นต่ําแยกจากกัน โดยทุนขั้นต่ําต้อง
พิจารณาจากเงินทุนตามความเป็นจริงที่คนต่างด้าวนําหรือ
ส่งเข้ามาเพื่อใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
ซึ่งมิใช่ทุนจดทะเบียนของบริษัทจํากัด ตามที่กําหนดใน
นิยามคําว่า “ทุน” แต่อย่างใด ดังนั้น คนต่างด้าวที่เป็น
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บริษัทจํากัดซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยและประกอบ
ธุรกิจที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จะต้องมีเงินทุนตามความเป็น
จริงเพื่อใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทยตาม
จํานวนทุนขั้นต่ําสําหรับแต่ละประเภทธุรกิจที่กฎหมาย
กําหนดไว้ 

4. การกําหนดระยะเวลาในการนําหรือส่งทุนขั้นต่ํา
เข้ามาในประเทศไทยตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง
กําหนดทุนขั้นต่ําและระยะเวลาในการนําหรือส่งทุนขั้นต่ํา
เข้ามาในประเทศไทย พ.ศ. 2545 ข้อ 3 เป็นข้อกําหนด
สําหรับกรณีคนต่างด้าวที่เป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียน
ในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น เมื่อบริษัทเป็นนิติบุคคลซึ่ง
จดทะเบียนในประเทศไทย จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของ
ข้อกําหนดดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามในการประกอบธุรกิจ
ตามที่ได้รับอนุญาตบริษัทต้องมีเงินทุนตามความเป็นจริง 
คือ ทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรียกชําระค่าหุ้นแล้ว ซึ่ง
จํานวนเงินทุนดังกล่าวต้องเป็นจํานวนตามทุนขั้นต่ําที่
บริษัทได้จัดทําประมาณการรายจ่ายในการประกอบธุรกิจ
สําหรับแต่ละธุรกิจเป็นเวลาสามปีไว้ในขณะที่ยื่นขอ
อนุญาต อีกทั้งบริษัทต้องมีเงินทุนตามความเป็นจริง
ครอบคลุมทุนขั้นต่ําของทุกธุรกิจที่ได้รับอนุญาต 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. กรณี ที่คนต่ า งด้ าวจํ าห น่าย
สินค้าที่ผลิตเอง และการผลิตสินค้า
ตามแบบหรือตามคุณสมบัติที่ลูกค้า
กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิติบุคคลต่ างด้ าวจดทะเบียนใน
ประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท 
และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากBOI ให้
ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํานมดิบ 
บริ ษัทได้ รับการติดต่อจากลูกค้า ทั้ง ใน
ประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ผลิตสินค้าให ้
เช่น เครื่องดื่มน้ําผลไม้ เป็นต้น แต่บริษัทยัง
ไม่ได้ดําเนินการแต่อย่างใด เนื่องจากจะเป็น
กระทําที่ขัดกับพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จึงขอ
สอบถามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
จําหน่ายสินค้าในประเทศไทยและการ
ให้บริการผลิตสินค้าให้ กับลูกค้าโดยใช้
เครื่องจักร เครื่องมือของบริษัท เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย
ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป  

 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ ได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน
เกี่ยวกับประเด็นที่ได้หารือ ดังนี้  

1. กรณีการจําหน่ายสินค้าในประเทศไทย หากเป็น
การจําหน่ายสินค้าที่บริษัทไม่ได้เป็นผู้ผลิตจะเข้าข่ายเป็น
การค้าปลีกตามบัญชีสาม (14) หรือการค้าส่งตาม
บัญชีสาม (15) ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ทั้งนี้  พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวไม่ได้กําหนดความหมายของการค้าปลีกและ
การค้าส่งไว้ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ใช้แนวทางใน
การพิจารณาเบื้องต้น คือ การค้าปลีก ได้แก่ การขาย
สินค้าให้แก่ลูกค้าเพื่อใช้ในการบริโภคโดยตรง และการค้าส่ง 
ได้แก่ การขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อที่นําไปขายหรือให้บริการ
ต่อแก่ลูกค้า หรือนําไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอื่น 

2. กรณีการให้บริการผลิตสินค้าให้กับลูกค้าโดยใช้
เครื่องจักร เครื่องมือของบริษัท หากเป็นการผลิตสินค้า
ตามแบบของลูกค้าถือเป็นการรับจ้างผลิตจะเข้าข่ายธุรกิจ
บริการตามบัญชีสาม (21) ท้ายพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  

 ทั้งนี้ คนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจทั้งสองกรณีได้ 
ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดย
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณาคําขออนุญาต
จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นรายกรณีไป และต้องมีทุนตาม
ความเป็นจริงคือ ทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรียกชําระค่า
หุ้นแล้วที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจในแต่ละธุรกิจไม่
น้อยกว่า 3 ล้านบาท อย่างไรก็ตามหากบริษัทประสงค์จะ
ประกอบธุรกิจการค้าปลีกและการค้าส่ง โดยไม่ต้องขอ
อนุญาตจะต้องมีทุนตามความเป็นจริงคือ จดทะเบียนที่ได้
มีการเรียกชําระค่าหุ้นแล้วที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบ
ธุรกิจสําหรับแต่ละธุรกิจไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท โดย
ทุน 100 ล้านบาท สําหรับธุรกิจการค้าปลีกนั้นมีได้ 5 
ร้านค้า และทุน 100 ล้านบาท สําหรับธุรกิจการค้าส่งนั้น
มีได้ 1 ร้านค้า ซึ่งไม่รวมทุนขั้นต่ําตามที่พระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 และ
กฎหมายอื่นได้กําหนดไว้ 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา คําวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. กรณี ที่คนต่ า งด้ าวจํ าห น่าย
สินค้าที่ผลิตเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิติบุคคลต่ างด้ าวจดทะเบียนใน
ประเทศไทย ประกอบกิจการผสมและปรุง
วัตถุเจือปนอาหาร และวัตถุปรุงแต่งรส โดย
นําเข้าหัวเชื้อ (BASE) จากบริษัทแม่ใน
ต่ า งประ เทศ มาผสม กับ วัต ถุดิ บ ที่ ซื้ อ
ภายในประเทศ เพื่อผลิตเป็นสินค้าสําเร็จรูป
และจําหน่ายให้กับโรงงานผลิตอาหารใน
ประเทศไทย จึงขอหารือว่าธุรกิจดังกล่าว
ต้องขออนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติ          
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2542 หรือไม่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 
หากบริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตวัตถุเจือปนอาหารและ
วัตถุปรุงแต่งรส และจําหน่ายสินค้าที่บริษัทเป็นผู้ผลิตไม่ว่า
จะจําหน่ายในประเทศหรือต่างประเทศ บริษัทสามารถ
ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ ไ ด้ โ ด ย ไ ม่ ต้ อ ง ข อ อ นุ ญ า ต ภ า ย ใ ต้
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 
2542 
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6. กรณี ที่คนต่ างด้ าวประกอบ
ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิต ิบ ุคคลต่างด ้าวจดทะเบียนใน
ประเทศไทย บริษัทขอหารือเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจ ดังนี้ 

1. กรณีบริษัทถือหุ้นโดยคนต่างด้าว 
100% และได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI มี
ความประสงค์จะประกอบธุรกิจค้าปลีกและ
ค้าส่ง มีข้อจํากัดอย่างไรบ้าง และบริษัทต้อง
เพิ่มทุนเท่าใด 

2. กรณีหากบริษัทมีคนไทยถือหุ้น 
51% ประสงค์จะประกอบธุรกิจตามข้อ 1.
มีข้อจํากัดอย่างไร 

 
 

 

 

 

 

 

 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน 
ดังนี้ 

1. กรณีบริษัทต่างด้าวจําหน่ายสินค้าที่บริษัทเป็น
ผู้ผลิตเองไม่ว่าจะเป็นการค้าปลีกและค้าส่งไม่เข้าข่าย
ธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บริษัทสามารถประกอบธุรกิจได้
โดยไม่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

2. หากบริษัทจําหน่ายสินค้าที่ตนเองมิได้ผลิตเอง 
เข้าข่ายธุรกิจการค้าปลีกบัญชีสาม (14) หรือการค้าส่ง 
บัญชีสาม (15) ตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจได้
ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว และต้องมีทุนขั้นต่ําในการประกอบธุรกิจไม่
น้อยกว่าธุรกิจละ 3 ล้านบาท 

3. หากบริษัทประสงค์จะประกอบธุรกิจการค้าปลีก
หรือการค้าส่งโดยไม่ต้องขออนุญาต บริษัทจะต้องมีทุน
ตามความเป็นจริง คือ ทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรียกชําระ
ค่าหุ้นแล้วซึ่งใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้า
ส่ง สําหรับแต่ละธุรกิจไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท โดยทุน 
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100 ล้านบาท สําหรับธุรกิจค้าปลีกมีร้านค้าได้จํานวน 5 
ร้านค้า และทุน 100 ล้านบาท สําหรับธุรกิจค้าส่งนั้นมี
ร้านค้าได้จํานวน 1 ร้านค้า ทั้งนี้ทุนดังกล่าวต้องเป็นทุน
เฉพาะสําหรับธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่งเท่านั้น โดยไม่รวมถึง
ทุนของบริษัทที่กฎหมายอื่นกําหนดไว้ 

4. กรณีที่บริษัทมีคนต่างด้าวถือหุ้นไม่ถึงกึ่งหนึ่งของ
หุ้นทั้งหมดของบริษัท ไม่เข้าข่ายเป็นคนต่างด้าวตาม
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542  ดังนั้น จึงไม่ถือว่าบริษัทดังกล่าว
เป็นคนต่างด้าวตามนิยามของพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทุนขั้นต่่ ำที่ ใช้ ในกำร เริ่ มต้น
ประกอบธุรกิจในประเทศไทยและ
กำรแจ้งเลิกกำรประกอบธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิติบุ คคลต่ ำ งด้ ำวจดทะเบี ยนใน
ประเทศไทย บริษัทได้รับใบอนุญำตกำรประกอบ
ธุรกิจของคนต่ำงด้ำวไปแล้ว โดยแจ้งว่ำบำง
ธุรกิจที่ได้รับอนุญำตบริษัทได้ประกอบธุรกิจ
ไปแล้ว และบำงธุรกิจยังไม่ได้ประกอบธุรกิจ
แต่ประกำรใด บริษัทจึงขอหำรือในประเด็น
ต่ำง ๆ เกี่ยวกับทุนขั้นต่่ำที่ใช้ในกำรประกอบ
ธุรกิจและกำรแจ้งเลิกกำรประกอบธุรกิจ
บำงส่วนสำมำรถด่ำเนินกำรได้หรือไม่   
 
 
 
 
   
  

 

 

 

 

กองบริหำรกำรประกอบธุรกิจของชำวต่ำงชำติ 
พิจำรณำจำกขอ้มูลเท่ำที่ปรำกฏในข้อหำรือแล้ว ขอเรียน ดังนี ้ 

1. กรณีกำรอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวประกอบธุรกิจ 
ให้ถือว่ำคนต่ำงด้ำวเริ่มต้นประกอบธุรกิจตำมขอบข่ำยที่
ระบุไว้ในใบอนุญำตได้ตั้งแต่วันที่ช่ำระค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำตเป็นต้นไป ดังนั้น เมื่อบริษัทได้ช่ำระค่ำธรรมเนียม
และรับใบอนุญำตไปแล้ว ถือว่ำบริษัทได้เริ่มต้นประกอบ
ธุรกิจตำมที่ได้รับอนุญำตแล้ว โดยต้องมีทุนขั้นต่่ำที่ใช้ใน
กำรเริ่มต้นประกอบธุรกิจนับตั้งแต่วันที่ช่ำระค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำตเป็นต้นไป ทั้งนี้ ทุนขั้นต่่ำในกำรประกอบธุรกิจ
ของบริษัทต้องเป็นทุนตำมควำมเป็นจริง คือ ทุนจดทะเบียนที่
ได้มีกำรเรียกช่ำระค่ำหุ้นแล้ว ซึ่งจ่ำนวนเงินทุนดังกล่ำว
ต้องครอบคลุมทุนขั้นต่่ำที่บริษัทได้จัดท่ำประมำณกำร
รำยจ่ำยในกำรประกอบธุรกิจส่ำหรับแต่ละธุรกิจไว้ใน
ขณะที่ยื่นขออนุญำต 

2. กรณีผู้ที่ได้รับใบอนุญำตไม่ประสงค์ที่จะประกอบ
ธุรกิจตำมที่ได้รับอนุญำตต่อไป ไม่ว่ำจะเป็นธุรกิจทั้งหมด
หรือบำงส่วน บริษัทสำมำรถแจ้งเลิกกำรประกอบธุรกิจ
ดังกล่ำวได้ตำมกฎกระทรวงก่ำหนดแบบและวิธีกำรแจ้ง
กำรเลิกประกอบธุรกิจหรือย้ำยส่ำนักงำนหรือสถำนที่
ประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2544 ให้ไว้ ณ วันที่ 
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8 เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.2544 เม่ือแจ้งเลิกกำรประกอบ
ธุรกิจแล้ว บริษัทไม่จ่ำเป็นต้องคงทุนขั้นต่่ำไว้เพื่อใช้ในกำร
ประกอบธุรกิจที่ได้แจ้งเลิกไปแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัท
ได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือ 
พนักงำนของบริษัท ตัวแทนจ่ำหน่ำย และลูกค้ำของบริษัท 
หำกบริษัทต้ องกำรจะแจ้ ง เลิ กกำร ให้กู้ ยื ม เ งิ นแก่
ผู้รับบริกำรบำงส่วน เช่น พนักงำนของบริษัทเท่ำนั้น 
บริษัทสำมำรถแจ้งเลิกธุรกิจบำงส่วนได้เช่นเดียวกัน แต่
บริษัทตอ้งมีทุนขั้นต่่ำส่ำหรับกำรประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงิน
แก่ผู้รับบริกำรที่คงเหลือตำมที่บริษัทได้จัดท่ำประมำณกำร
รำยจ่ำยในกำรประกอบธุรกิจไว้ในขณะที่ยื่นขออนุญำต 
หำกจ่ำนวนทุนขั้นต่่ำดังกล่ำวเป็นกำรจัดท่ำประมำณกำร
รำยจ่ำยเพื่อใช้ส่ำหรับประกอบธุ รกิจให้กู้ยืมเงินแก่
ผู้รับบริการรวมกันทั้งหมดเป็นเงินทุนขั้นต่ าจ านวน
เดียวกัน บริษัทยังคงต้องมีเงินทุนขั้นต่่ำเพื่อใช้ในกำร
ประกอบธุรกิจนั้นต่อไปทั้งจ่ำนวน 

3. กรณีที่บริษัทต้องกำรจะขอรับ ใบอนุญำต
ประกอบธุรกิจเข้ำมำใหม่ในธุรกิจเดิมที่เคยได้รับอนุญำต
ไปแล้ว บริษัทสำมำรถยื่นค่ำขอรับใบอนุญำตเข้ำมำใหม่ได้ 
ทั้งนี้  กำรประกอบธุรกิจต้องได้รับอนุญำตจำกอธิบดี     
กรมพัฒนำธุ รกิ จกำรค้ ำ  โดยควำม เห็ นชอบของ
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คณะกรรมกำรกำรประกอบธุ รกิจของคนต่ำงด้ ำว         
ซึ่งคณะกรรมกำรฯ จะพิจำรณำค่ำขออนุญำตจำกข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเป็นรำยกรณีไป 
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กรณีที่คนต่ำงด้ำวจะน่ำเงินหรือ
ทรัพย์สินอันเกิดจำกรำยได้ตำม
มำตรำ 14 เพื่อใช้ยกเว้นข้อก่ำหนด
ทุนขั้นต่่ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติบุ คคลต่ ำงด้ ำวจดทะเบียนใน
ประเทศไทย บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและ
จ่ำหน่ำยรถและเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร 
โดยขอหำรือว่ำ  

1. กรณีที่บริษัทมีก่ำไรสะสมซึ่งปรำกฏ
ตำมงบกำรเงินจ่ำนวนมำกกว่ำ 200 ล้ำนบำท 
บริษัทสำมำรถน่ ำก่ ำ ไรสะสมดั งกล่ ำว 
จ่ำนวน 200 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นเงินที่ได้จำก
กำรประกอบธุรกิจเดิมที่ด่ำเนินกำรมำก่อนแล้ว
ในประเทศไทยไปเริ่มประกอบธุรกิจอื่น ตำม
มำตรำ 14 แห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบ
ธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2542 มำเป็น
ข้อยกเว้นทุนขั้นต่่ำในกำรประกอบธุรกิจตำม
บัญชีสำม (14) กำรค้ำปลีก และบัญชีสำม (15) 
กำรค้ำส่ง โดยมิต้องขอรับใบอนุญำตกำร
ประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว ได้หรือไม่ 

2. กรณีที่ บริษัท ได้ รับอนุญำตให้
ประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำวแล้ว หำกไม่
ประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท
สำมำรถน่ำก่ำไรสะสมซึ่งเป็นเงินที่ได้จำกกำร
ประกอบธุรกิจเดิมที่ด่ำเนินกำรมำก่อนแล้วใน

 กองบริหำรกำรประกอบธุรกิจของชำวต่ำงชำติ 
พิจำรณำจำกข้อมูลเท่ำที่ปรำกฏในข้อหำรือแล้ว ขอเรียน ดังนี ้ 

1. บริษัทไม่สำมำรถน่ำก่ำไรสะสมซึ่งเป็นเงินที่ได้
จำกกำรประกอบธุรกิจเดิมที่ด่ำเนินกำรมำก่อนแล้วใน
ประเทศไทยไปเริ่มประกอบธุรกิจอื่นตำมมำตรำ 14 แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2542 
เพื่อใช้เป็นข้อยกเว้นทุนขั้นต่่ำในกำรที่ไม่ต้องขออนุญำต
ประกอบธุรกิจตำมบัญชีสำม (14) กำรค้ำปลีก และบัญชีสำม (15) 
กำรค้ำส่ง ทั้งนี้ กรณีที่คนต่ำงด้ำวจะน่ำเงินหรือทรัพย์สิน
อันเกิดจำกรำยได้ตำมมำตรำ 14 เพื่อใช้ยกเว้นข้อก่ำหนด
ทุนขั้นต่่ำสำมำรถกระท่ำได้ เฉพำะธุรกิจที่ต้องได้รับ
อนุญำตตำมบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ เท่ำนั้น โดยมี
ขั้นตอนคือ บริษัทต้องยื่นค่ำขอรับใบอนุญำตกำรประกอบ
ธุรกิจของคนต่ำงด้ำวก่อน และเมื่อได้รับอนุญำตจำกอธิบดี
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำแล้ว บริษัทจะต้องปฏิบัติตำม
เงื่อนไขที่ต้องมีทุนขั้นต่่ำเป็นจ่ำนวนไม่น้อยกว่ำตำมที่
ก่ำหนดไว้ ดังนี้ 

1.1 หำกบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ได้มีกำรเรียก
ช่ำระค่ำหุ้นแล้วครอบคลุมทุนขั้นต่่ำตำมที่ก่ำหนดไว้บริษัท
ไม่ต้องเพิ่มทุน แต่หำกไม่ครอบคลุมทุนขั้นต่่ำตำมที่ก่ำหนดไว้
บริษัทต้องด่ำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อให้มีจ่ำนวน
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ประเทศไทยไปเริ่มประกอบธุรกิจอื่นตำม
มำตรำ 14 มำใช้เป็นข้อยกเว้นทุนขั้นต่่ำใน
กำรประกอบธุรกิจตำมที่ได้รับอนุญำตได้
หรือไม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครอบคลุมทุนขั้นต่่ำดังกล่ำว 
1.2 หำกบริษัทมีทุนจดทะเบียนไม่ครอบคลุม

ทุนขั้นต่่ำและไม่ประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท
สำมำรถขอยกเว้นข้อก่ำหนดทุนขั้นต่่ำตำมมำตรำ 14 
วรรคท้ำยได้ โดยวิธีกำรน่ำก่ำไรสะสมมำก่ำหนดเป็น     
ทุนขั้นต่่ำของบริษัทได้ ทั้งนี้ บริษัทจะต้องมีก่ำไรสะสม
เพียงพอกับจ่ำนวนทุนขั้นต่่ำดังกล่ำวด้วย  

2. กรณีที่คนต่ำงด้ำวจะประกอบตำมบัญชีสำม (14) 
กำรค้ำปลีก และบัญชีสำม (15) กำรค้ำส่ง โดยไม่ต้อง
ขอรับใบอนุญำตประกอบธุรกิจ บริษัทจะต้องมีทุนตำม
ควำมเป็นจริง คือ ทุนจดทะเบียนที่ได้มีกำรเรียกช่ำระค่ำหุ้นแล้ว
ที่ใช้ในกำรเริ่มต้นประกอบธุรกิจแต่ละธุรกิจไม่น้อยกว่ำ 
100 ล้ำนบำท ซึ่ ง ไม่รวมทุนขั้นต่่ ำในธุรกิจอื่นตำม
พระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2542 
และกฎหมำยอื่นที่ได้ก่ำหนดไว ้  
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. นิยำม “คนต่ำงด้ำว” ตำมมำตรำ 4 
แห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบ
ธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 
และกรณีที่คนต่ำงด้ำวประกอบ
ธุรกิจเลี้ยงสัตว์ทดลองและจ่ำหน่ำย
เพื่องำนวิทยำศำสตร์สัตว์ทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติบุ คคลต่ ำงด้ ำวจดทะเบียนใน
ประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนช่ำระเต็ม
มูลค่ำแล้ว 80 ล้ำนบำท โดยเป็นกำรร่วมทุน
ร ะ ห ว่ ำ ง นิ ติ บุ ค ค ล ไ ท ย กั บ นิ ติ บุ ค ค ล
ต่ ำ งประเทศ มีสั ดส่ วนกำรถือหุ้ นของ       
นิติบุคคลไทยร้อยละ 51 และนิติบุคคล
ต่ำงประเทศร้อยละ 49 ประกอบธุรกิจหลัก
เกี่ยวกับกำรผลิตสัตว์ทดลองและจ่ำหน่ำย
เพื่องำนวิทยำศำสตร์สัตว์ทดลอง บริษัทมี
ควำมจ่ำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน 
โดยในกำรเพิ่มทุนดังกล่ำวจะท่ำให้สัดส่วน
กำรถือหุ้นของนิติบุคคลไทยเป็นร้อยละ 25 
นิติบุคคลต่ำงประเทศเป็นร้อยละ 75 ส่งผล
ให้บริษัทมีสถำนะเป็นนิติบุคคลต่ำงด้ำว
ภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจ
ของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 จึงขอหำรือใน
ประเด็นเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจของ
บริษัทหำกเปลี่ยนสถำนะเป็นนิติบุคคลต่ำงด้ำว
   

 
 

 กองบริหำรกำรประกอบธุรกิจของชำวต่ำงชำติ       
ได้พิจำรณำจำกข้อมูลเท่ำที่ปรำกฏในข้อหำรือแล้ว        
ขอเรียนว่ำ หำกบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนและมีสัดส่วน
กำรถือหุ้นของนิติบุคคลต่ำงประเทศตั้งแต่ร้อยละ 50     
ขึ้นไป ถือว่ ำบริษัทมีสถำนะเป็นนิติบุคคลต่ำงด้ำว        
ตำมมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของ
คนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 จึงไม่สำมำรถประกอบธุรกิจ  
เลี้ยงสัตว์ทดลองและจ่ำหน่ำยเพื่องำนวิทยำศำสตร์
สัตว์ทดลองได้ เนื่องจำกเป็นกำรประกอบธุรกิจตำมบัญชีหนึ่ง (3) 
กำรเลี้ยงสัตว์  ซึ่งไม่อนุญำตให้คนต่ำงด้ำวประกอบธุรกิจ
ด้วยเหตุผลพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปข้อหารอื ประจ าเดอืน ธันวาคม 2557              
             7 

กองบรหิารการประกอบธุรกิจของชาวตา่งชาต ิ

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปัญหา ค าวินิจฉยั หมายเหต ุ
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ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. กำรพิจำรณำกำรประกอบธุรกิจ
ที่อยู่ในขอบข่ำยธุรกิจตำมที่ได้รับ
ใบอนุญำต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติบุ คคลต่ ำงด้ ำวจดทะเบียนใน
ประเทศไทย ได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจ
บริกำรให้เช่ำซื้อและให้เช่ำแบบลีสซิ่งรถยนต์ 
รวมถึงกำรให้บริกำรจดทะเบียนต่อทะเบียน
รถยนต์ และกำรช่ำระภำษีรถยนต์ประจ่ำปี 
เพื่ออ่ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เช่ำซื้อหรือเช่ำ
แบบลีสซิ่งรถยนต์ของบริษัท โดยที่ผ่ำนมำ
บริษัทได้ให้บริกำรแก่ลูกค้ำในกำรแจ้งแก้ไข
เปลี่ยนแปลงทำงทะเบียนต่อกรมกำรขนส่ง
ทำงบก กรณีที่ลูกค้ำมีกำรเปลี่ยนสีรถยนต์ 
เปลี่ยนเครื่องยนต์ เปลี่ยนลักษณะรถยนต์ 
เปลี่ยนที่อยู่ ชื่อ สกุล ซึ่งในกำรให้บริกำร
ดังกล่ำวบริษัทมีกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรจำก
ลูกค้ำด้วย บริษัทจึงขอหำรือว่ำกำรให้บริกำร
แก่ลูกค้ำในกำรแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงทำง
ทะเบียนใดๆ ต่อกรมกำรขนส่งทำงบก ถือว่ำ
อยู่ในขอบข่ำยของธุรกิจให้บริกำรแก่ลูกค้ำ
ในกำรจดทะเบียน ต่อทะเบียนรถยนต์ และ
กำรช่ำระภำษีรถยนต์ประจ่ำปีตำมที่บริษัท
ได้รับอนุญำตแล้วหรือไม่  
 

 กองบริหำรกำรประกอบธุรกิจของชำวต่ำงชำติ       
ได้พิจำรณำจำกข้อมูลเท่ำที่ปรำกฏในข้อหำรือแล้ว        
ขอเรียนว่ำ คนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจ
สำมำรถด่ำเนินกำรได้เฉพำะธุรกิจที่ระบุไว้ในใบอนุญำต
เท่ำนั้น ดังนั้น หำกกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำในกำรแจ้งแก้ไข
เปลี่ยนแปลงทำงทะเบียนใดๆ ต่อกรมกำรขนส่งทำงบก 
ไม่ได้เป็นธุรกิจที่ระบุไว้ในใบอนุญำต บริษัทไม่สำมำรถ
ให้บริกำรได้ และหำกบริษัทจะให้บริกำรต้องขออนุญำต
ประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำวก่อน เนื่องจำกเข้ำข่ำย    
กำรประกอบธุรกิจบริกำรตำมบัญชีสำม (21) ท้ำย
พระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว       
พ.ศ. 2542 ซึ่งต้องได้รับอนุญำตจำกอธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรประกอบ
ธุรกิจของคนต่ำงด้ำวก่อนจึงจะประกอบธุรกิจได้   ซึ่ง
คณะกรรมกำรจะพิจำรณำค่ำขอรับใบอนุญำตและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเป็นรำยกรณีไป  
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1. บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน
จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน โดยได้รับหนังสือรับรอง
ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ.2542 ในธุรกิจตามบัญชีสาม (15) 
การค้าส่งสินค้าที่ผลิตในประเทศ 
กรณีที่บริษัทน าผนังและประตูกัน
ความร้อนและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งเป็น
สินค้าที่ผลิตในประเทศมาท าการประกอบ 
ตรวจสอบประสิทธิภาพ และออกใบ
แจ้งหนี้เรียกเก็บเงินเป็นค่าสินค้าถือว่า
เข้าข่ายธุรกิจตามบัญชีสาม (15) 
การค้าส่งสินค้าที่ผลิตในประเทศ 
ตามที่บริษัทได้รับหนังสือรับรองหรือไม ่
และหากบริษัทจะให้บริการซ่อมแซม
สินค้าตามระยะเวลาประกันโดยไม่
คิดค่าบริการถือเป็นธุรกิจที่ต้องขอ
อนุญาตหรือไม ่
 
 

  นิติบุ คคลต่ า งด้ าวจดทะเบี ยนใน
ประเทศไทย ประกอบธุรกิจผลิตฉนวนกัน
ความร้อนเพื่อน าไปใช้ในการผลิตห้องสะอาด 
(Clean Room) และบริษัทได้รับหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
ในธุรกิจบัญชีสาม (15) การค้าส่งสินค้าที่
ผลิตในประเทศ บริษัทได้ขอหารือลักษณะ
ธุรกิจว่าเข้าข่ายธุรกิจตามบัญชีสาม (15) 
การค้าส่งสินค้าที่ผลิตในประเทศ ตามที่
บริษัทได้รับหนังสือรับรองหรือไม่ และหาก
บ ริ ษั ท จ ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร ซ่ อ ม แ ซ ม สิ น ค้ า          
ตามระยะเวลาประกันโดยไม่คิดค่าบริการ   
ถือเป็นธุรกิจที่ต้องขออนุญาตหรือไม่   
    
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมูลเทา่ที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนดังนี้  

1. การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว ตามมาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า “ในกรณีที่ธุรกิจ
ของคนต่างด้าวซึ่งได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วย
การส่ง เสริมการลงทุนเป็นธุรกิจตามบัญชีสองหรือ      
บัญชีสามท้ายพระราชบัญญัตินี้ให้คนต่างด้าวดังกล่าวแจ้ง
ต่ออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อขอหนังสือรับรอง” 
ซึ่งจะออกให้ภายใต้เงื่อนไขที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ก าหนด ดังนั้น กรณีที่บริษัทได้สอบถามว่าการที่บริษัทน า
ผนังและประตูกันความร้อนและอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่ งเป็น
สินค้าที่ผลิตในประเทศมาท าการประกอบ ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน และออกใบแจ้งหนี้
เรียกเก็บเงินเป็นค่าสินค้า ถือเป็นธุรกิจตามที่ได้รับหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือไม่นั้น เป็นประเด็น
เรื่องขอบข่ายธุรกิจว่าอยู่ภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุนที่
บริษัทได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนหรือไม่ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนจะเป็นผู้พิจารณาขอบข่ายธุรกิจดังกล่าว  

2. กรณีที่บริษัทให้บริการซ่อมแซมสินค้าแก่ลูกค้า
ตามระยะเวลารับประกันโดยไม่คิดค่าบริการไม่ถือเป็นการ
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ประกอบกิจการอันเป็นการค้า บริษัทจึงสามารถประกอบ
ธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ภายใต้พระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปข้อหารอื ประจ าเดอืนกุมภาพันธ์ 2558              
              

 
ส านักบรหิารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

 
 
 
 
 
 

เดือนกุมภาพันธ์ 2558 
ไม่มีข้อหารือ 
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นสวัสดิการ
แก่พนักงานของบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในประเทศไทย 
ประกอบกิจการผลิตปะเก็นและอุปกรณ์กันรั่ว 
อุปกรณ์ส่วนประกอบและอะไหล่ที่ท าด้วย
ยางส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อค้าส่ง
ในประเทศและส่งออกต่างประเทศ บริษัทมี
ความประสงค์จะจัดตั้ งสวัสดิการเงินกู้
พนักงานในกรณีฉุกเฉิน โดยจะก าหนดอยู่ใน
ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของบริษัทด้วย 
โดยการให้กู้ยืมเงินแก่พนักงานบริษัทมี 2 กรณี 
คือ กรณีที่ 1. บริษัทไม่คิดดอกเบี้ยจากการ
ให้กู้ยืม และ 2.บริษัทคิดดอกเบี้ยจากการให้
กู้ยืมในอัตราที่ต่ ากว่าราคาตลาด จึงขอหารือว่า 
บริษัทจะต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่  
  
 

 
   

 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ      
ได้พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว         
ขอเรียนว่า กรณีที่บริษัทของคนต่างด้าวได้มีการประกอบ
ธุรกิจหลักอยู่แล้วและมีการให้บริการสนับสนุนหรืออ านวย
ความสะดวกซึ่ งมิ ใช่ ธุ รกิจหลักของกิจการ  แต่ เป็น
สวัสดิการของพนักงานบริษัท อาทิ การให้กู้ยืมเงินแก่
พนักงานบริษัทโดยมิได้มุ่งค้าก าไรทางการค้า ไม่กระทบถึง
การแข่งขันกับกิจการของคนไทยตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย และได้มีการก าหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในระเบียบ
ข้อบังคับหรือประกาศก าหนดลักษณะการให้บริการเพื่อ            
เป็นสวัสดิการแก่พนักงานไว้ชัดเจน ตามกฎระเบียบของ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสามารถแสดง
หลักฐานต่อนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อเรียก
ตรวจสอบได้ ก็สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากไม่เข้าข่าย
ที่จะต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
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2. การประกอบธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง 
และบริการรับจ้างผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในประเทศไทย 
ปัจจุบันประกอบธุรกิจผลิตเครื่องส่งลมเย็น
ขนาดใหญ่ (Air Handling Unit เรียกโดยย่อว่า 
AHU) และบริการติดตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา ประกอบ วางแผนและให้ค าปรึกษา
เ กี่ ย ว กั บ สิ น ค้ า เ ค รื่ อ ง ล ม เ ย็ น  ร ะ บ บ
เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ โดยได้รับ
ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
แล้ว บริษัทมีแผนจะประกอบธุรกิจเพิ่มเติม
เกี่ยวกับสินค้าประเภทเครื่องส่งความเย็น
ขนาดเล็ก (Fan Coil Unit หรือที่เรียกโดย
ย่อว่า FCU) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ต่อเนื่องกับ
เครื่อง AHU แต่ขณะนี้บริษัทยังไม่สามารถ
ผลิตเครื่องดังกล่าวได้ จึงมีประเด็นสอบถาม 
2 กรณี คือ  
 1. กรณีบริษัทออกแบบสินค้าตาม
ขนาดและความต้องการของลูกค้าแล้ว      
ส่งแบบดังกล่าวให้กับผู้ผลิตในประเทศไทย
หรือประเทศอื่นเป็นผู้ผลิต และเมื่อผลิต
เสร็จแล้วบริษัทจะตรวจสอบคุณภาพและ   
ท าการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า กรณีนี้ถือ

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ      
ได้พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว        
ขอเรียน ดังนี้ 

1. กรณีบริษัทออกแบบสินค้าตามขนาดและความ
ต้องการของลูกค้าแล้วส่งแบบดังกล่าวให้กับผู้ผลิตใน
ประเทศไทยหรือประเทศอื่นเป็นผู้ผลิต และเมื่อผลิตเสร็จ
แล้วบริษัทจะตรวจสอบคุณภาพอีกครั้งก่อนส่งมอบสินค้า
ให้กับลูกค้า กรณีนี้ถือเป็นการจ าหน่ายสินค้าที่บริษัทไม่ได้
เป็นผู้ผลิต และหากบริษัทจ าหน่ายสินค้าดังกล่าวใน
ประเทศไทย เข้าข่ายเป็นการค้าปลีกตามบัญชีสาม (14)  
หรือการค้าส่งตามบัญชีสาม (15) ท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  

2. กรณีบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าตามแบบและขนาดที่
บริษัทเป็นผู้ก าหนดไว้แล้วเพื่อจ าหน่าย ถือเป็นการ
จ าหน่ายสินค้าที่บริษัทเป็นผู้ผลิต ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการ
ประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 แต่หากบริษัทเป็น
ผู้ผลิตสินค้าตามแบบและขนาดที่ลูกค้าต้องการ ถือเป็น
การรับจ้างผลิต ซึ่งเข้าข่ายธุรกิจบริการตามบัญชีสาม (21) 
ท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าว 
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เป็นการจ าหน่ายสินค้าที่บริษัทเป็นผู้ผลิต
หรือไม่       
 2. กรณีบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าตาม
แบบและขนาดที่บริษัทเป็นผู้ก าหนดไว้แล้ว
เพื่อจ าหน่าย ถือเป็นการจ าหน่ายสินค้าที่
บริษัทเป็นผู้ผลิตหรือไม่  
 จึงขอสอบถามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะของการด าเนินธุรกิจของบริษัทว่า
จะสามารถท าได้หรือไม่ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายตอ่ไป  

 
 
 
 
 
 
 
 

ทั้งนี้ หากคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจการค้าปลีก 
การค้าส่ง และการรับจ้างผลิตต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี
กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้ า  โดยความ เห็ นชอบขอ ง
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว อย่างไรก็ตาม 
หากคนต่างด้าวประสงค์จะประกอบธุรกิจการค้าปลีกหรือ
การค้าส่งโดยไม่ต้องขออนุญาตจะต้องมีทุนตามความเป็นจริง 
คือ ทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรียกช าระค่าหุ้นแล้วเพื่อใช้
ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจส าหรับแต่ละธุรกิจไม่น้อยกว่า 
100 ล้านบาท โดยทุน 100 ล้านบาท ส าหรับธุรกิจ
การค้าปลีกนั้นมีได้ 5 ร้านค้า และทุน 100 ล้านบาท 
ส าหรับธุรกิจการค้าส่งนั้นมีได้ 1 ร้านค้า ซึ่งไม่รวมทุนขั้นต่ า
ตามที่พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นได้ก าหนดไว ้
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 3. การประกอบธุรกิจค้าส่ง
ไ อ ศก รี ม  พ ร้ อ ม ทั้ ง จั ด ห าตู้ แ ช่
ไอศกรีมและรถขายไอศกรีมให้แก่   
ผู้จัดจ าหน่ายด้วย เพื่อใช้ในการเก็บ
ไอศกรีม โดยกรรมสิทธิ์ในตู้แช่ยังเป็น
ของบริษัทต่างด้าว และไม่มีการ
เรียกเก็บค่าบริการในการใช้ตู้แช่
ดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติบุคคลต่างด้าวมีแผนจะเข้ามา
จัดตั้งบริษัทลูกในประเทศไทย โดยบริษัทลูก
จะประกอบธุ รกิจค้ าส่ ง ไอศกรีมให้กับ        
ผู้จัดจ าหน่ายเพื่อให้ผู้จัดจ าหน่ายน าไปขายต่อ
ให้กับผู้ บริ โภค (การค้ าส่ งไม่ต้ องขอรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ เนื่องจากมีทุน
จดทะเบียนที่ได้มีการเรียกช าระค่าหุ้นแล้ว     
ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท) ทั้งนี้ ในการท า
สัญญาซื้อขายไอศกรีมระหว่างบริษัทลูก   
กับผู้จัดจ าหน่าย บริษัทลูกจะท าหน้าที่ใน
การจัดหาตู้แช่ไอศกรีมและรถขายไอศกรีม
ให้แก่ผู้จัดจ าหน่ายด้วย เพื่อใช้ในการเก็บ
ไอศกรีม โดยกรรมสิทธิ์ในตู้แช่ดังกล่าวจะ
เป็นของบริษัทลูก และไม่มีการเรียกเก็บ
ค่าบริการในการใช้ตู้แช่จากผู้จัดจ าหน่าย   
จึงขอหารือว่าการประกอบธุรกิจดังกล่าวเป็น
ธุรกิจที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
หรือไม่  
 
    

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 
กรณีที่บริษัทลูกจ าหน่ายไอศกรีมให้กับผู้จัดจ าหน่ายพร้อมทั้ง
ท าหน้าที่ในการจัดหาตู้แช่ไอศกรีมและรถขายไอศกรีม
ให้แก่ผู้จัดจ าหน่ายเพื่อใช้ในการเก็บไอศกรีมที่ได้ซื้อไปนั้น 
โดยกรรมสิทธิ์ในตู้แช่เป็นของบริษัทลูกและไม่ได้เรียกเก็บ
ค่าบริการในการใช้ตู้แช่ดังกล่าว ถือว่า การจัดหาตู้แช่
ไอศกรีมและรถขายไอศกรีมให้แก่ผู้จัดจ าหน่ายดังกล่าว 
เป็นเพียงการส่งเสริมการขายสินค้าของตนเองเท่านั้น ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการค้าส่งไอศกรีมของบริษัทอยู่แล้ว 
บริษัทจึงสามารถประกอบธุรกิจได้โดยไม่ ต้องขอรับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 
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กองบรหิารการประกอบธุรกิจของชาวตา่งชาต ิ

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปัญหา ค าวินิจฉยั หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ  
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. ธุรกิจการขนส่งทางอากาศ
ระหว่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียน      
ที่ประเทศญี่ปุ่น ประกอบธุรกิจการขนส่ง
ทางอากาศระหว่างประเทศ โดยมีการขนส่ง
คนโดยสารและสินค้า  รวมทั้ งจ าหน่าย      
ตั๋ ว โดยสารของสายการบินของตนเอง       
จึงขอหารือว่าธุรกิจดังกล่าวต้องขออนุญาต 
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ    
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรอืไม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าท่ีปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 
ธุรกิจการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ รวมทั้งการ
จ าหน่ายตั๋วโดยสารของสายการบินของตนเอง ไม่เป็น
ธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัตินี้ 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปข้อหารอื ประจ าเดอืน เมษายน 2558              
             1 

กองบรหิารการประกอบธุรกิจของชาวตา่งชาต ิ

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปัญหา ค าวินิจฉยั หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิติบุคคลต่างด้าว ขอหารือเกี่ยวกับ
การจดทะเบียนจัดตั้ งนิติบุคคลประเภท
บริษัทจ ากัดและการประกอบธุรกิจของ
บุ คคลต่ า งชาติ และนิ ติ บุ คคลต่ า งชาติ         
ในประเทศไทย  ดังนี้ 
 1. บุคคลสัญชาติพม่า และ/หรือ      
นิติบุคคลสัญชาติพม่า สามารถจดทะเบียน
จัดตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายไทยในรูปแบบ
บริษัทจ ากัดได้หรือไม่ อย่างไร 

 2. เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล
ประเภทบริษัทจ ากัดแล้ว นิติบุคคลดังกล่าว
อันมีบุคคลสัญชาติพม่า และ/หรือ นิติบุคคล
สัญชาติพม่า เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการอยู่
ในบริษัทดังกล่าว สามารถประกอบกิจการ
ค้าทั่วไป (Trading) ได้ทุกประเภทเท่ากับ
สิทธิที่บุคคลสัญชาติ ไทยและนิติบุคคล
สัญชาติ ไทยพึ งมี ตามกฎหมายหรือ ไม่ 
อย่างไร 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน 
ดังนี้  

1. บุคคลสัญชาติพม่า หรือนิติบุคคลสัญชาติพม่า 
สามารถจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายไทย     
ในรูปแบบบริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัทได้  

2. กรณีนิติบุคคลที่มีบุคคลสัญชาติพม่าหรือ        
นิติบุคคลสัญชาติพม่า เป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไป    
ในบริษัทดังกล่าวถือเป็น “คนต่างด้าว” ตามมาตรา 4 
ของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542  ดังนั้น การประกอบธุรกิจจึงถูกก ากับ      
โดยพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 

3. การประกอบกิจการค้าทั่วไป (Trading) ถือเป็น
การท าธุรกิจค้าปลีก และ/หรือ ค้าส่ง ตามบัญชีสาม    
ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว เว้นแต่มีทุนขั้นต่ าคือทุนจดทะเบียน
ที่ ได้มีการเรียกช าระค่าหุ้นแล้ว ซึ่ งใช้ ในการเริ่มต้น
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กองบรหิารการประกอบธุรกิจของชาวตา่งชาต ิ

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปัญหา ค าวินิจฉยั หมายเหต ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง ส าหรับแต่ละธุรกิจไม่
น้อยกว่า 100 ล้านบาท โดยทุน 100 ล้านบาท ส าหรับ
ธุรกิจค้าปลีกมีร้านค้าได้จ านวน 5 ร้านค้า และทุน 100 
ล้านบาท ส าหรับธุรกิจค้าส่งมีร้านค้าได้จ านวน 1 ร้านค้า 
ทั้งนี้ ทุนดังกล่าวต้องเป็นทุนเฉพาะส าหรับธุรกิจค้าปลีก
หรือค้าส่งเท่านั้น โดยไม่รวมถึงทุนของบริษัทที่กฎหมาย
อื่นก าหนด 
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กองบรหิารการประกอบธุรกิจของชาวตา่งชาต ิ

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปัญหา ค าวินิจฉยั หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 นิติบุ คคลต่ า งด้ าวจดทะเบี ยนใน
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  แ จ้ ง ว่ า ไ ด้ ยื่ น ค า ข อ รั บ
ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 
จึงขอหารือเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน 
ดังนี้  

1. นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในต่างประเทศ   
ถือเป็นคนต่างด้าว ตามมาตรา 4 ข้อ (2) แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  

2. กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2544 ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 
ข้อ 1 (2) (ค) ได้ก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต กรณีที่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลซึ่งประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม 
โดยให้คิดค่าธรรมเนียมพันละห้าบาทของทุนจดทะเบียน 
ทั้งนี้ ไม่ต่ ากว่า 20,000 บาท และไม่เกิน 250,000 บาท 
เศษของพันบาทให้คิดเท่ากับหนึ่งพันบาท  

3. กรณีนิติบุคคลต่างด้าวซึ่งไม่ได้จดทะเบียนใน
ประเทศไทย และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็น
ส านักงานผู้แทนในประเทศไทย ซึ่งเป็นธุรกิจตามบัญชีสาม (21) 
การท าธุรกิจบริการอื่น ดังนั้น การคิดค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตของนิติบุคคลต่างด้าวจึ งต้องคิดจากทุน         
จดทะเบียนของบริษัท (ทุนจดทะเบียนในต่างประเทศ)   
คือพันละห้าบาทของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้  ไม่ต่ ากว่า 
20,000 บาท และไม่เกิน 250,000 บาท เศษของพันบาท
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กองบรหิารการประกอบธุรกิจของชาวตา่งชาต ิ

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปัญหา ค าวินิจฉยั หมายเหต ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 

ให้คิดเท่ากับหนึ่ งพันบาท ตามกฎกระทรวงก าหนด
ค่ าธรรมเนี ยมการประกอบธุ รกิ จของคนต่ างด้ าว        
พ.ศ. 2544  ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 
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กองบรหิารการประกอบธุรกิจของชาวตา่งชาต ิ

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปัญหา ค าวินิจฉยั หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การประกอบธุรกิจนายหน้า
ประกันภั ย  โดยอาศั ยสิทธิ ตาม
ส น ธิ สั ญ ญ า ท า ง ไ ม ต รี แ ล ะ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. 2511   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิต ิบ ุคคลต่างด ้าว ตามมาตรา 4     
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ     
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ขอหารือกรณี
บริษัทนายหน้าประกันภัยเป็นนิติบุคคลซึ่งมี
บุคคลสัญชาติอเมริกันถือหุ้นข้างมากใน     
ทุกล าดับชั้นการถือหุ้น มีกรรมการข้างมาก
เป็นสัญชาติไทยและ/หรือสัญชาติอเมริกัน 
และมีผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อเพื่อกระท าการ
แทนบริษัทโดยล าพังเป็นบุคคลสัญชาติไทย 
บริษัทนายหน้าประกันภัยลักษณะนี้จะ
สามารถขอรับหนังสือรับรองการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 11 แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 ได้หรือไม่  นั้น 

 
 
 
 
 
  

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ  
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน
ดังนี้ 

1. การประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย ถือเป็น
ธุรกิจท้ายพระราชบัญญัติฯ ในบัญชีสาม (11) การท ากิจการ
นายหน้าหรือตัวแทน ซึ่งคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจได้
ต้องยื่นค าขออนุญาตตามมาตรา 17 โดยจะต้องได้รับ
อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว     
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาค าขออนุญาตและข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องเป็นรายกรณีไป 

2. การท ากิจการนายหน้าประกันภัยโดยอาศัยสิทธิ
ตามสนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2511 
ผู้ขอรับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
ตามมาตารา 11 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จะต้องมีคุณสมบัติตามที่
ก าหนดไว้ในการแจ้งขอรับหนังสือรับรองดังกล่าว และ
ต้องยื่นเอกสารตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เรื่องการ
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเพื่อขอหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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2. นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียน  
ใ น ต ่า ง ป ร ะ เ ท ศ  ไ ด ้ร ่ว ม ก ับ
บริษัทเอกชนของไทยในลักษณะ   
เ ป็ น กลุ่ ม บ ริ ษั ทกิ จ ก า ร ร่ ว มค้ า 
(Consortium) และให้บริการแก่
ผู้ว่าจ้างที่เป็นภาครัฐ โดยนิติบุคคล
ต่ า งด้ าวมีการด า เนินงานทั้ ง ใน
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ บ า ง ส่ ว น ไ ด้
ด าเนินงานในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติบุคคลต่างด้าว จดทะเบียนใน
ต่างประเทศ โดยรวมกับบริษัทเอกชนของไทย
อีกสองบริษัทร่วมกันในลักษณะเป็นกลุ่ม
บริษัทกิจการร่วมค้า (Consortium) เพื่อเข้า
เป็นคู่สัญญาในฐานะผู้รับจ้างส าหรับงาน
ออกแบบ พัฒนา ติดตั้งระบบ และบูรณาการ
ระบบศูนย์บริหารจัดการให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐบาลไทย โดยนิติบุคคลต่างด้าว
รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ซึ่ง
ในการด า เนินการดั งกล่ าวมีทั้ ง ส่ วนที่
ด าเนินการในต่างประเทศผ่านวิธีการควบคุม
คอมพิวเตอร์ระยะไกล (Remote Access) 
และส่วนที่ต้องมีการส่งผู้ เชี่ยวชาญและ
ผู ้ค วบค ุม งานมาด า เนินการติดตั้ งและ
ทดสอบระบบซอฟต์แวร์ในประเทศไทย 
ดังนั้น จึงขอหารือว่าการด าเนินกิจการ
ดังกล่าวจะต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่ อย่างไร  
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 
กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ และมีการ
จัดส่งผู้เชี่ยวชาญและผู้ควบคุมงานมาด าเนินการติดตั้ง  
และทดสอบระบบซอฟต์แวร์ในประเทศไทย ดังนั้น        
จึ งถือว่ าการประกอบธุรกิจดั งกล่าวเป็นธุ รกิจตาม             
บัญชีสาม (21) การท าธุรกิจบริการอื่น ซึ่งคนต่างด้าว
จะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว จึงจะประกอบธุรกิจได้ 
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3 . เ ง ิน ท ด ร อ ง จ ่า ย ส า ห ร ับ           
ค่ ารั กษาพยาบาลของพนักงาน
บริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 นิติบุคคลต่างด้าว จดทะเบียนใน
ประเทศไทย ขอหารือว่ากรณีที่บริษัทมี
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานที่
เจ็บป่วย ซึ่งได้มีการก าหนดจ านวนเงินที่เป็น
สวัสดิการไว้ในระเบียบและข้อบังคับของ
บริษัท แต่หากเป็นกรณีที่พนักงานเจ็บป่วย
และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเกินกว่า
สิทธิ์ที่บริษัทก าหนดไว้ บริษัทจะทดรอง
จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงาน     
ไปก่อน แล้วจะทยอยหักจากเงินเดือนของ
พนักงานเป็นงวด ๆ จนกว่าจะครบจ านวน 
โดยไม่ได้คิดดอกเบี้ยกับพนักงานแต่อย่างใด 
กรณีดังกล่าวจึงขอหารือว่าการทดรองจ่ายเงิน
ค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานไปก่อนนั้น 
ถือเป็นการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
หรอืไม่  
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 
กรณีที่บริษัทได้ทดรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่
พนักงานไปก่อน โดยไม่ได้มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยจาก
พนักงาน และบริษัทจะเรียกเก็บเงินที่ได้ทดรองจ่ายคืนจาก
พนักงานในภายหลัง หากเงินที่บริษัทได้ทดรองจ่ายไปนั้น
บริษัทไม่ได้มีการบันทึกทางบัญชีเป็นรายได้และรายจ่าย
ของบริษัท ถือว่าการด าเนินการดังกล่าวไม่เป็นการประกอบ
กิจการอันเป็นการค้า บริษัทสามารถด าเนินการได้โดยไม่
ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตาม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
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1. การประกอบธุรกิจบริการเป็น
สํ านั ก ง านผู้ แทน  ประ เภทการ
ให้บริการตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพและปริมาณของสินค้าที่
สํานักงานใหญ่ซื้อหรือจ้างผลิตใน
ประเทศไทย 

   นิติบุคคลต่างด้าว จดทะเบียนต่างประเทศ 
ขอหารือกรณีบริษัทที่เป็นนิติบุคคลประเภท
บริษัทจํากัด ซึ่งมีความประสงค์จัดตั้งเป็น
สํานักงานผู้แทน จะสามารถขอดําเนินธุรกิจ
ในขอบข่ายของการทําธุรกิจบริการเป็น
สํานักงานผู้แทนกรณีตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพและปริมาณของสินค้าที่สํานักงาน
ใหญ่ซื้อหรือจ้างผลิตตามข้อกําหนดหรือ
ข้อตกลงในสัญญาแบบเหมาหรือที่เรียกว่า 
“Turn Key” ได้หรือไม่ 
 

     กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ  
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน
ดังนี้ 
       1. กรณีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
ในประเทศไทยที่สํานักงานใหญ่ว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเป็น
ผู้ดําเนินการให้ตามข้อกําหนดหรือข้อตกลงในสัญญาแบบ
เหมาหรือที่เรียกว่า “Turn Key” ที่สํานักงานใหญ่ทํากับ
เจ้าของโครงการในประเทศไทย นั้น ไม่เข้าข่ายการประกอบ
ธุรกิจตรวจและควบคุมคุณภาพและปริมาณของสินค้าที่
สํานักงานใหญ่ซื้อหรือจ้างผลิตของบริการเป็นสํานักงาน
ผู้แทน เนื่องจากการเป็นการดําเนินงานเกี่ยวเนื่องกับงาน
ตามสัญญาแบบเหมาหรือที่เรียกว่า “Turn Key” ทั้งนี้ การ
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพและปริมาณของสินค้าตาม
ขอบข่ายของการประกอบธุรกิจบริการเป็นสํานักงาน
ผู้แทน ต้องเป็นการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพและ
ปริมาณของสินค้าที่สํานักงานใหญ่ว่าจ้างผลิตเป็นการ
เฉพาะ ไม่ใช่การตรวจและควบคุมคุณภาพและปริมาณ
ของสินค้าที่สํานักงานใหญ่ว่าจ้างผลิตอันเกี่ยวเนื่องตาม
สัญญา 
     2.การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างใน
ประเทศไทยที่สํานักงานใหญ่ว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเป็น
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เหมาหรือที่เรียกว่า “Turn Key” ที่สํานักงานใหญ่ทํากับ
เจ้าของโครงการในประเทศไทย  เข้าข่ายเป็นการ
ประกอบธุรกิจตามบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ดังนั้น หากจะ
ประกอบธุรกิจต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าวก่อนจึงจะประกอบธุรกิจได้  

 



สรุปข้อหารอื ประจําเดอืน มิถุนายน 2558             
             3 

กองบรหิารการประกอบธุรกจิของชาวตา่งชาต ิ

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 

2. ขอบข่ายการทําธุรกิจบริการให้
ใช้ท่าเรือเดินทะเล  

    นิติบุคคลต่างด้าว จดทะเบียนในประเทศ
ไทย ขอหารือว่ากรณีบริษัทได้รับอนุญาตให้
ป ร ะกอบ ธุ รกิ จ ต ามมาตร า  17  แ ห่ ง
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว พ .ศ .  2542 ใบอนุญาตเลขที่ 
1755704012ในธุรกิจบัญชีสาม (21) 
การทําธุรกิจบริการให้ใช้ท่าเรือเดินทะเล 
ตั้งอยู่ ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ
ทุ่นผูกเรือกลางทะเลแบบ SINGLE POINT 
MOORING รวมทั้งอุปกรณ์และสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับใช้ในการขนถ่ายสินค้า
ประเภทผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและของเหลว
อื่น แก่ผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด บริษัทจึงขอหารือว่า ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวดังกล่าว เป็น
การอนุญาตใ ห้บ ริ ษัทประกอบกิจการ
ให้บริการขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือเดินทะเลของ
บริษัทแก่ผู้ประกอบการอื่นภายในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด  โดยเ รียกเ ก็บ
ค่าบริการได้ ใช่หรือไม่ 
 

    กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียนว่า 
ภายใต้ขอบข่ายธุรกิจที่ระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงการให้บริการขนถ่ายสินค้าที่
ท่าเรือเดินทะเลของบริษัทให้แก่ผู้อื่น 
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3. การประกอบธุรกิจการส่งออก-
นําเข้าระหว่างประเทศ 

    นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในประเทศ
ไทย ขอหารือว่ากรณีบริษัทประกอบกิจการ
ส่งออก การค้าระหว่างประเทศ สินค้า
ประเภท ตาข่าย เชือกและงานหัตถกรรมทุก
ชนิด บริษัทมีการซื้อ-ขายสินค้าระหว่าง
ประเทศ โดยไม่มีการซื้อเพื่อนําเข้าและขาย
ส่งออกจากประเทศไทย จึงขอหารือว่า 
บริษัทต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของ
คน ต่า ง ด้ าว  ตามพระราชบัญญั ติ กา ร
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
หรือไม่ 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ ได้พิจารณา
จากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า หากบริษัท
ประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าไปจําหน่ายให้แก่ลูกค้าใน
ต่างประเทศโดยไม่มีการจําหน่าย ในประเทศไทยแต่อย่างใด 
บริษัทสามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2542  และการซื้อขายสินค้าในต่างประเทศโดยสินค้า
ไม่ได้เข้ามาในประเทศไทย ไม่เข้าข่ายธุรกิจตามบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2542 บริษัทจึงสามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวได้โดยไม่
ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติฯ อย่างไรก็ตาม 
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2542  (มาตรา 14) กําหนดให้คนต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจที่
ไม่อยู่ในบัญชีท้ายจะต้องมีทุนขั้นต่ําที่ใช้ในการเริ่มต้น
ประกอบธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองล้านบาท 
ดังนั้น หากบริษัทจะประกอบธุรกิจดังกล่าวจะต้องมีทุนขั้น
ต่ําเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าสองล้านบาท โดยไม่รวมทุนที่
กฎหมายอื่นกําหนดไว้ 
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4. การประกอบธุรกิจการขนส่ง
ทางอากาศระหว่างประเทศ และการ
จําหน่ายตั๋วโดยสารของสายการบิน 

    นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนต่างประเทศ 
ประกอบธุรกิจสายการบินพาณิชย์ เ พื่อ
ขนส่งคนโดยสารและสินค้าทางอากาศ
ระหว่างประเทศ  โดยมีเส้นทางการบิน
ระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศเท่านั้น 
ไม่มีการบินภายในประเทศ และมีช่องทาง
การจําหน่ายตั๋วเครื่องบินโดยรับจอง และ
จําหน่ายตั๋วเครื่องบินผ่านทางเว็บไซต์ของ
สายการบินในเครือที่ต่างประเทศ และผ่าน
ทางบริษัทตัวแทนจําหน่ายตั๋วเครื่องบินใน
ประเทศไทย ขอหารือว่า การประกอบธุรกิจ
ดังกล่าว บริษัทจะต้องขอรับใบอนุญาตการ
ประกอบ ธุ รกิ จ ขอ งคน ต่ า ง ด้ า ว  ตาม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่ 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน
ว่า ธุรกิจการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ รวมทั้งการ
จําหน่ายตั๋วโดยสารของสายการบินของตนเอง ไม่เป็น
ธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ .ศ . 2542 ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องขอ
อนุญาตตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว 



สรุปข้อหารือ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2558              
            1 

กองบรหิารการประกอบธุรกิจของชาวตา่งชาต ิ

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปัญหา ค าวินิจฉยั หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
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1. การจัดตั้งบริษัท และการประกอบ
ธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่าย 

    นิติบุคคลต่างด้าวขอหารือกรณีจะจัดตั้ง
บริษัทที่ประเทศไทย ถือหุ้นโดยชาวต่างชาติ 
100% (หรืออาจจะมีหุ้นชาวต่างชาติเกิน
กว่า 49%) มีวัตถุประสงค์เป็นผู้ผลิตและจัด
จ าหน่ ายสินค้ าทั้ งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทต้องขอใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจากกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าหรือไม่ และการจัดตั้ง
บริษัทดั งกล่ าว  มี เ งื่ อนไขที่ ต้ องปฏิบั ติ
แตกต่างจากบริษัทที่ จัดตั้ ง โดยคนไทย
อย่างไร 
 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ พิจารณา
จากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนดังนี้ 

1. การจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย โดยมีหุ้นอันเป็น
ทุนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของบริษัทถือโดยบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มี
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
เข้าข่ายเป็น “คนต่างด้าว” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

2. กรณีคนต่างด้าวเป็นผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศถือเป็นการจ าหน่ายสินค้า
ที่บริษัทเป็นผู้ผลิตเอง ดังนั้นถือเป็นธุรกิจผลิตและเป็น
ธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งบริษัทสามารถผลิต
และจ าหน่ายสินค้าที่ตนเองเป็นผู้ผลิตได้โดยไม่ต้องขอ
อนุญาตตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวส าหรับธุรกิจที่ไม่
อยู่ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ บริษัทจะต้องมีทุนขั้นต่ า
ไม่น้อยกว่าสองล้านบาท โดยไม่รวมทุนที่กฎหมายอื่น
ก าหนดไว้ 

3. กรณีจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย มี
ขั้นตอนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย
หุ้นส่วนและบริษัท ทั้งนี้ บริษัทที่จัดตั้งโดยคนไทยหรือคนต่างด้าว
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ไม่มีความแตกต่างกัน โดยสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ได้ทีก่รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ ส านักงาน
พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ณ สถานประกอบการตั้งอยู่ 
และสามารถศึกษาข้อมูลขั้นตอน วิธีการ และเอกสารที่ใช้
ใ น ก า ร จั ด ตั้ ง บ ริ ษั ท เ พิ่ ม เ ติ ม  ไ ด้ จ า ก
http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=369&f
ilename=index 

 
 

http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=369&filename=index
http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=369&filename=index
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2. การประกอบธุรกิจการค้าปลีก/
การค้าส่ง 

    นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในประเทศไทย 
ขอหารือว่ากรณีบริษัทมีผู้ถือหุ้นข้างมากเป็น
คนไทย ประกอบธุรกิจขายเครื่องส าอาง
ประเภทน้ าหอม ซึ่งเป็นสินค้าที่บริษัทไม่ได้
ผลิตด้วยตนเอง บริษัทมีความประสงค์จะ
ขยายและพัฒนาธุรกิจของบริษัท โดยจะหาผู้ร่วม
ลงทุนเป็นชาวต่างชาติและเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท ซึ่งจะเพิ่มทุนให้มากกว่าหนึ่งร้อย
ล้านบาท เพื่อที่บริษัทจะสามารถประกอบ
ธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
บริษัทจึงขอหารือว่า การประกอบธุรกิจของ
บริษัทเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจการค้าปลีก
หรือการค้าส่ง หากบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน
เกินกว่าหนึ่งร้อยล้านบาทแล้ว สามารถ
ประกอบธุรกิจโดยมีชาวต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้น
ข้างมากได้โดยไม่ต้องขออนุญาตใช่หรือไม่ 
และหากต้องขออนุญาตต้องปฏิบัติอย่างไร 

    กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียน
ดังนี้ 

1. การวางขายสินค้าที่คนต่างด้าวไม่ได้เป็นผู้ผลิตเอง
ผ่านทางเคาน์เตอร์เซลล์ของผู้รับฝากขาย โดยผู้รับฝากขาย
จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขายสินค้าตามที่ตกลงกันไว้ 
เข้าข่ายเป็นการค้าปลีกตามบัญชีสาม (14) ท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เนื่องจาก
ถือเป็นการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคโดยตรง 
ซึ่งการวางขายสินค้าผ่านทางเคาน์เตอร์เซลล์ของผู้รับฝากขาย
เป็นช่องทางหนึ่งในการขายสินค้า  

2. การขายสินค้าที่คนต่างด้าวไม่ได้เป็นผู้ผลิตเอง
ให้แก่ตัวแทนจ าหน่ายเพื่อน าไปจ าหน่ายต่อ เข้าข่ายเป็น
การค้าส่งตามบัญชีสาม (15) ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 3. การที่คนต่างด้าวเป็นผู้ว่าจ้างผู้อื่นท าการโฆษณา
สินค้าให้และคนต่างด้าวช าระค่าบริการเป็นสินค้าที่มูลค่า
เท่ากันกับค่าบริการ ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจในบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของต่างด้าว พ.ศ. 2542 
คนต่างด้าวสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
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4. การส่งออกสินค้าไปจ าหน่ายต่างประเทศ ถือเป็น
การประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 คนต่างด้าวสามารถ
ประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ทั้งนี้ มาตรา 14 
วรรคแรกตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ก าหนดให้คนต่างด้าวซึ่ง
ประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชีท้ายจะต้องมีทุนขั้นต่ าที่ใช้
ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า
สองล้านบาท 
 5. กรณีบริษัทมีชาวต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นข้างมาก ถือเป็น
คนต่างด้าวตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หากจะประกอบธุรกิจ
การค้าปลีกและการค้าส่งตามข้อ 1. และข้อ 2. ต้องได้รับ
อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวก่อนจึง
จะประกอบธุรกิจได้ เว้นแต่มีทุนขั้นต่ า คือ ทุนจดทะเบียน
ที่ได้มีการเรียกช าระค่าหุ้นแล้ว ซึ่งใช้ในการเริ่มต้น
ประกอบธุรกิจการค้าปลีกหรือการค้าส่งส าหรับแต่ละ
ธุรกิจไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท โดยทุน 100 ล้านบาท 
ส าหรับธุรกิจการค้าปลีกมีร้านค้าได้ จ านวน 5 ร้านค้า 
และทุน 100 ล้านบาท ส าหรับธุรกิจการค้าส่งมีร้านค้าได้ 
จ านวน 1 ร้านค้า ทั้งนี้ ทุนดังกล่าวต้องเป็นทุนขั้นต่ าเฉพาะ
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ส าหรับธุรกิจค้าการปลีกหรือการค้าส่งเท่านั้น โดยไม่รวมถึง
ทุนขั้นต่ าของบริษัทตามที่พระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นได้
ก าหนดไว ้ 
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 

1. การประกอบธุรกิจค้าส่ง     นิติบุคคลต่างด้าว จดทะเบียนในประเทศไทย 
ขอหารือกรณีปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 
230,000,000 บาท โดยเรียกช าระค่าหุ้นแล้ว
เต็มมูลค่า ซ่ึงเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียก
ช าระแล้วจ านวน 130,000,000 บาท โดย
เป็นทุนขั้นต่ าที่ ใช้ส าหรับประกอบธุรกิจ 
ตามที่ ได้ รับการส่ ง เสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จ านวน
ทั้งสิ้น 9 บัตรส่งเสริม และต่อมาบริษัทได้จด
ทะเบียนเพิ่มทุนขึ้นอีก 100,000,000 บาท 
เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะประกอบ
ธุรกิจค้าส่ง ดังนั้น การที่บริษัทเพิ่มทุนจด
ทะเบียนขึ้นอีกหนึ่งร้อยล้านบาทนั้น ท าให้
บริษัทสามารถประกอบธุรกิจค้าส่งตามบัญชีสาม (15) 
ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ใช่หรือไม่ 
 

     กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ  
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 
บริษัทสามารถประกอบธุรกิจการค้าส่งตามบัญชีสาม (15) 
ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ หากบริษัทมีทุนขั้นต่ า 
คือ ทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรียกช าระค่าหุ้นแล้ว ส าหรับ
ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจการค้าส่งไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท 
โดยทุนดังกล่าวต้องเป็นทุนขั้นต่ าเฉพาะส าหรับธุรกิจ
การค้าส่งเท่านั้น ไม่รวมถึงทุนขั้นต่ าของบริษัทตามที่
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
และกฎหมายอื่นได้ก าหนดไว ้ 
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

2. การขอรับใบอนุญาตการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว 

    นิติบุคคลต่างด้าว จดทะเบียนในประเทศไทย 
ขอหารือเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตการ
ประกอบธุ รกิจของคนต่างด้ าว  กรณี มี
ชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 75 ประสงค์จะ
ประกอบกิจการโรงงานรีไซเคิล ฝุ่นซิงค์ 
ตะกอนทองแดง ฝุ่นทองแดง ตะกอนดีบุก 
แคลเซียมไนเตรท จากสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้
แล้ว และประกอบกิจการโรงงานผลิตซิงค์
ซัลเฟต และคอปเปอร์ซัลเฟต เพื่อจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่ ได้จากการประกอบกิจการ
โรงงานรีไซเคิล และจากโรงงานผลิตดังกล่าว
ข้างต้น  

  กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียนว่า 
การประกอบกิจการโรงงานรีไซเคิลและโรงงานผลิตตามที่
หารือข้างต้น ถือเป็นการประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
บริษัทจึงสามารถประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาต 
และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการประกอบธุรกิจการผลิต
ดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็นการค้าปลีกหรือค้าส่ง ทั้งนี้ มาตรา 14 
วรรคแรก ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ก าหนดให้คนต่างด้าว
ซึ่งประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชีท้าย จะต้องมีทุนขั้นต่ าที่
ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า
สองล้านบาท ดังนั้น หากบริษัทจะประกอบธุรกิจดังกล่าว
จะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่าสองล้านบาท 
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจ าหน่ายสินค้าระหว่างประเทศ 
โดยสินค้าไม่ได้เข้ามาในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิติ บุคคลต่ างด้ าวจดทะเบี ยนใน
ประเทศไทย ได้ขอหารือ เกี่ ยวกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทว่าจะต้องขอรับ
ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่ างด้ าว  พ.ศ .  2542 หรือไม่       
ในกรณีที่บริษัทกับบริษัทญี่ปุ่นจะเข้าท า
สัญญาซื้อขายเพื่อจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์ให้แก่บริษัทผู้จัดจ าหน่ายยา
ในต่างประเทศ โดยสัญญาระบุช่ือบริษัท  
และบริษัทญี่ปุ่นเป็นผู้ขายร่วมกัน ซึ่งบริษัท
จะด า เนินการติดต่อและเจรจากับผู้ซื้ อ    
รับค าสั่งซื้อและส่งใบสั่งซื้อให้แก่บริษัทญี่ปุ่น 
จากนั้นบริษัทญี่ปุ่นจะเป็นผู้ด าเนินการจัดส่ง
สินค้าให้แก่ผู้ซื้อ โดยสินค้าจะไม่ผ่านเข้ามา
ในประเทศไทย และผู้ซื้อจะช าระค่าสินค้า
ให้แก่บริษัท แล้วบริษัทจะแบ่งเงินค่าสินค้า
ให้แก่บริษัทญี่ปุ่น  
 

 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ      
ได้พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว         
ขอเรียนว่า กรณีที่บริษัทกับบริษัทญี่ปุ่นจะเข้าท าสัญญาซื้อขาย
เพื่อจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่บริษัท  
ผู้จัดจ าหน่ายยาในประเทศเวียดนาม (บริษัทผู้ซื้อ) เพื่อ
น าไปขายต่อให้แก่สถาบันทางการแพทย์ในประเทศ
เวียดนาม โดยสัญญาระบุช่ือบริษัทและบริษัทญี่ปุ่นเป็น
ผู้ขายร่วมกัน ซึ่งในการด าเนินการตามสัญญาซื้อขาย
บริษัทจะด าเนินการติดต่อและเจรจากับบริษัทผู้ซื้อ    
รับค าสั่งซื้อและส่งใบสั่งซื้อให้แก่บริษัทญี่ปุ่น จากนั้น
บริษัทญี่ปุ่นจะเป็นผู้ด าเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่บริษัทผู้ซื้อ
โดยสินค้าจะไม่ผ่านเข้ามาในประเทศไทย และบริษัทผู้ซื้อ
จะช าระค่าสินค้าให้แก่บริษัท บริษัทจะแบ่งเงินค่าสินค้า
ให้แก่บริษัทญี่ปุ่น การซื้อขายสินค้าในลักษณะนี้เป็นการ
ซื้อขายในต่างประเทศโดยสินค้าไม่ได้เข้ามาในประเทศไทย 
ไม่เข้าข่ายธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตกิารประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว  พ.ศ. 2542 บริษัทสามารถ
ประกอบธุรกิจดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้ อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 (มาตรา 14) 
ก าหนดใหค้นต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจท่ีไม่อยู่ในบัญชีท้าย
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จะต้องมีทุนขั้นต่ าที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองล้านบาท ดังนั้น หากบริษัทจะ
ประกอบธุรกิจดังกล่าวจะต้องมีทุนขั้นต่ าเป็นจ านวนไม่
น้อยกว่าสองล้านบาท โดยไม่รวมทุนที่กฎหมายอื่นก าหนดไว ้
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1. ธุรกิจการค้าปลีก การค้าส่ ง 

และการฝากขายสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นิ ติบุคคล ต่าง ด้ าวจดทะเบี ยนใน

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ข า ย

เครื่องสําอางประเภทน้ําหอม บริษัทขอ

หารือ เกี่ ยวกับการประกอบธุ รกิ จของ  

คนต่างด้าวในกิจการขายปลีกและขายส่ง 

รวมทั้งการฝากขายสินค้า ถือเป็นธุรกิจที่

ต้องขออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ  

ได้พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว  

ขอเรียนว่า 

1. การขายสินค้าที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังเป็นของ

ผู้ขายให้แก่ผู้บริโภคสินค้าโดยตรง เข้าข่ายเป็นการค้าปลีก

ตามบัญชีสาม (14) ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  

2. การขายสินค้าที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังเป็นของ

ผู้ขายให้แก่ผู้จําหน่ายที่นําสินค้าไปขายต่อ เข้าข่ายเป็น

การค้าส่งตามบัญชีสาม (15) ท้ายพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  

3. กรณีการขายสินค้าผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซลล์

โดยวิธีการฝากขาย (Consignment) เป็นการขายสินค้าที่

เจ้าของสินค้าซึ่งเป็นผู้ฝากขายส่งสินค้าให้กับผู้รับฝากขาย

เป็นผู้ขายสินค้าแทน โดยกรรมสิทธิ์ในสินค้ายังเป็นของ  

ผู้ ฝากขาย  เ มื่อผู้ รับฝากขายสามารถขายสินค้ า ไ ด้ 

กรรมสิทธิ์ในสินค้าจึงจะโอนเป็นของผู้ซื้อ โดยผู้รับฝาก

ขายจะได้ รับประโยชน์ ตอบแทนเป็นค่ านายหน้ า 

(commission) และผู้ฝากขายจะได้รับชําระราคาสินค้า

ตามที่ได้กําหนดไว้เท่านั้น ไม่ว่าผู้รับฝากขายจะขายสินค้า

ไปในราคาใดก็ตาม ดังนั้น การขายสินค้าของบริษัทใน
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2. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ลักษณะดังกล่าว จึงเข้าข่ายเป็นการค้าปลีกตามบัญชีสาม 

( 14 )  ไ ม่ ใ ช่ ก า รค้ า ส่ ง ต ามบัญชี ส าม  ( 15 )  ท้ า ย

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

พ.ศ. 2542  เนื่องจากผู้ซื้อสินค้าที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายัง

เป็นของบริษัทจากเคาน์เตอร์เซลล์ซึ่งเป็นผู้ขายสินค้าแทน

นั้น เป็นผู้บริโภคสินค้าโดยตรงไม่ใช่ผู้จําหน่ายที่นําสินค้า

ไปขายต่อ   
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1. การจําหน่ายสินค้าระหว่าง

ประเทศ โดยไม่มีการนําเข้าและ

จําหน่ายสินค้าในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นิ ติ บุคคลต่างด้าวจดทะเบียน  

ในต่างประเทศ  ประสงค์จะจัดตั้ง

สํานักงานสาขาในประเทศไทย เพื่อจะ

ประกอบธุรกิจสั่ งซื้ อสินค้ า เกษตร  

และถ่านหินจากผู้ขายในต่างประเทศ

เพื่อจําหน่ายให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศ 

ซึ่งผู้ขายในต่างประเทศจะทําการส่ง

มอบสินค้าให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศ

โดยตรง โดยบริษัทไม่มีการนําสินค้าเข้า

มาในประเทศไทย หรือส่งออกสินค้า

จากประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจะรับ

รายได้จากการขายสินค้า โดยไม่ได้รับ

ค่านายหน้าใด ๆ จากผู้ขายหรือลูกค้า 

จึ งขอหารือ ว่ าการประกอบธุร กิจ

ดังกล่าวเป็นธุรกิจที่ ต้องขออนุญาต 

ภายใต้ พระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ .ศ .  2542 

หรือไม่  

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ  

ได้พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว  

ขอ เรี ยน ว่ า  กรณี ที่บ ริ ษัท ทํ าการสั่ ง ซื้ อสิ นค้ า จ าก

ต่างประเทศ เพื่อจําหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศอื่น โดย

ไม่มีการนําเข้าและจําหน่ายสินค้าในประเทศไทย และ

ไม่ได้รับค่านายหน้าจากการประกอบธุรกิจ ถือเป็นการ

ประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ .ศ .  2542 บริษัท  

จึงสามารถประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาต อนึ่ง 

มาตรา  14 วรรคแรก  ตามพระราชบัญญั ติฉบับนี้ 

กําหนดให้คนต่างด้าว ซึ่งประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชี

ท้ายจะต้องมีทุนขั้นต่ําที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจใน

ประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองล้านบาท        
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2. การพิจารณาทุนขั้นต่ํา กรณี

ที่คนต่างด้าวได้รับการส่งเสริมการ

ลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นิ ติบุคคลต่ าง ด้าวจดทะเบียนใน

ประเทศไทย ประกอบธุรกิจกิจการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) โดยได้รับ

การส่ ง เ ส ริมการลง ทุนจากสํ านั ก ง าน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทขอ

หารือเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนของบริษัทว่ามี

เพียงพอสําหรับการนําไปใช้เป็นทุนขั้นต่ําใน

การประกอบธุรกิจ ตามบัญชีท้ายและธุรกิจ

ที่ไม่อยู่ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

หรือไม่  

 

 

 

 

 

 

 

 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า นิติบุคคลต่างด้าว ซึ่งเป็นบริษัท

จํากัดจดทะเบียนในประเทศไทย ทุนขั้นต่ํา คือ ทุนจด

ทะเบียนของบริษัทที่นํามาใช้เมื่อเริ่มต้นประกอบธุรกิจใน

ประเทศไทย โดยพิจารณาจากทุนตามความเป็นจริง คือ 

ทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรียกชําระค่าหุ้นแล้ว ซึ่งไม่รวม

ทุนขั้นต่ําในธุรกิจอื่นตามที่พระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 และทุนที่กฎหมายอื่นได้

กําหนดไว้ สําหรับกรณีที่คนต่างด้าวได้รับการส่งเสริมการ

ลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(BOI) ถือว่ามีทุนตามกฎหมายอื่นกําหนดไว้ด้วย ดังนั้น 

การพิจารณาทุนจดทะเบียนของคนต่างด้าวว่ามีเพียงพอ

สําหรับการนําไปใช้เป็นทุนขั้นต่ําในการประกอบธุรกิจ  

อื่นอีกหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาจากทุนจดทะเบียนของ

บริษัทหลังจากที่ได้หักจํานวนทุนที่ต้องใช้ไปกับกิจการ  

ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนออกไปแล้ว โดยทุนจด

ทะเบียนดังกล่าวต้องมีจํานวนคงเหลือครอบคลุมจํานวน

ทุนขั้นต่ําสําหรับการนําไปใช้เพื่อประกอบธุรกิจอื่นตาม

บัญชีท้ายและธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งทุนที่  

ใช้ไปกับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจะพิจารณา
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จากเงินลงทุนทั้งสิ้นของแต่ละโครงการตามที่ได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน อนึ่ง กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการ

ล ง ทุ น  อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล ขอ ง สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนั้น จํานวนเงินลงทุน

ทั้งสิ้นของแต่ละโครงการตามที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

จึงต้องเป็นไปตามที่หน่วยงานดังกล่าวเป็นผู้กําหนด 
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3. มูลนิธิ (นิติบุคคล) ซึ่งก่อตั้ง

ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และ

มูลนิธิซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการ

จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยจะ

ใ ห้ ใ ช้ อ าค า รสิ่ ง ปลู ก ส ร้ า ง และ

อุปกรณ์สิ่ ง อํานวยความสะดวก  

ใ นป ร ะ เ ท ศ ไ ทย  โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ คิ ด

ค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่าย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  มูลนิธิทุนการศึกษา A ซึ่งก่อตั้งขึ้นตาม

กฎหมายของต่างประเทศ โดยมีสถานะเป็น

นิติบุคคลตามกฎหมายของต่างประเทศ  

มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือและ

สนับสนุนด้านการศึกษา และด้านกีฬา โดย

มูลนิธิทุนการศึกษา A จะร่วมมือกับสโมสร

ฟุตบอลไทย ในการส่งเสริมด้านการศึกษา

และพัฒนากีฬา ฟุตบอลใ ห้ เยาวชนใน

ประเทศไทย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการ

ดํา เนินการจดทะเ บียนจัด ตั้ ง มูลนิ ธิ ใน

ประเทศไทย คือ มูลนิธิทุนการศึกษา AA มี

วัตถุประสงค์เ พื่อสนับสนุนและส่งเสริม

เยาวชนที่มีความสนใจในกีฬาฟุตบอลและ

ต้องการเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตให้

ได้รับการศึกษาและการฝึกฝนพัฒนาทักษะ

ด้านกีฬาไปควบคู่กัน ซึ่งการดําเนินการใน

ประเทศไทยของมูลนิธิทุนการศึกษา A และ

มู ลนิ ธิ ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า  AA จ ะ เป็ น ก า ร

ดําเนินการโดยให้เปล่า ไม่มีวัตถุประสงค์ใน

การหารายได้หรือกําไรแต่ประการใด จึงขอ

หารือในประเด็นที่มูลนิธิทุนการศึกษา A 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ ได้

พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน 

ดังนี้   

1. กรณี มูลนิ ธิ ทุนการศึกษา  A นิ ติบุคคลตาม

กฎหมายของต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นคนต่างด้าวตาม

มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ  

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จะเป็นผู้ให้ใช้อาคารสิ่งปลูกสร้าง

และอุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวกในประเทศไทยแก่

มูลนิธิทุนการศึกษา AA โดยไม่ได้คิดค่าตอบแทนหรือ

ค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิในการให้

ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการศึกษาและด้านกีฬา

แก่เยาวชน โดยไม่ได้มีการหารายได้หรือกําไร จึงไม่ได้เป็น

การประกอบกิจการอันเป็นการค้า ดังนั้น จึงสามารถ

ดําเนินการได้โดยไม่ ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 

2. กรณีมูลนิธิทุนการศึกษา AA ที่ขณะนี้อยู่ระหว่าง

การดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ต้อง

เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และ

ข้อกําหนดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นนายทะเบียนมูลนิธิ 
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กองบรหิารการประกอบธุรกจิของชาวตา่งชาต ิ

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และมูลนิธิทุนการศึกษา AA จะให้ใช้อาคาร

สิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์สิ่งอํานวยความ

สะดวก ในประ เทศ ไทย  โ ดย ไ ม่ ไ ด้ คิ ด

ค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่าย ว่าเป็นธุรกิจที่

ต้องขออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

หรือไม่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



สรุปข้อหารอื ประจําเดอืน ธันวาคม 2558              

             1 

กองบรหิารการประกอบธุรกจิของชาวตา่งชาต ิ

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การประกอบธุรกิจให้ความ

สนับสนุนแก่ผู้จัดจําหน่าย ซึ่งเป็น

ลูกค้าของบริษัท โดยไม่ได้มีการคิด

ค่าบริการ เช่น การให้การสนับสนุน

ด้านพาหนะจัดส่งสินค้า การจัดหาตู้

หรือชั้นวางสินค้า รวมถึงการจัดหา

อุปกรณ์การขายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. การส่งพนักงานเพื่อพัฒนา

แลกเปลี่ยนความรู้  ทักษะ และ

ประสบการณ์ระหว่างพนักงานของ

บริษัทและบริษัทในเครือ  

3. การให้บริการเกี่ยวกับการ

ควบคุมคุณภาพสินค้า การรวบรวม

ข้อมูล หาแหล่งจัดซื้อสินค้า รวมถึง

ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น ด้ า น ต่ า ง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัตถุดิบให้แก่

บริษัทในเครือ 

 

 

 

 

  นิติบุคคลต่างด้าว มีความประสงค์ที่จะ

เข้ามาลงทุนในประเทศไทยในธุรกิจค้าส่ง

สินค้าอุปโภคบริโภค (ผู้ค้าส่ง) โดยผู้ค้าส่งจะ

นําเงินเข้ามาลงทุนเป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 

100 ล้านบาท ซึ่งจะได้รับการยกเว้นไม่ต้อง

ขออนุญาตประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (15) 

แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 แต่การดําเนินการ

ทางธุรกิจในประเทศไทยของผู้ค้าส่งมีกรณี

เป็นการช่วยเหลือที่จําเป็นตามปกติวิสัยของ

การค้าส่งสินค้าโดยไม่คิดค่าบริการ และ

กรณีเป็นการให้บริการที่ มีการเรียกเก็บ

ค่าบริการ บริษัทจึงขอหารือเกี่ยวกับการ

ดําเนินการทางธุรกิจของผู้ค้าส่งในทั้งสอง

กรณีว่า จะเข้าข่ายการทําธุรกิจบริการตาม

บัญชีสาม (21) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่  

   

 

 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ  

ได้พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว  

ขอเรียน ดังนี้  

1.  กรณีการให้ความสนับสนุนแก่ผู้จัดจําหน่าย  

ซึ่งเป็นลูกค้าของผู้ค้าส่ง โดยไม่ได้มีการคิดค่าบริการ ได้แก่ 

การให้การสนับสนุนด้านพาหนะจัดส่งสินค้า การจัดหาตู้

หรือชั้นวางสินค้ารวมถึงการจัดหาอุปกรณ์การขายอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดหาสติ๊กเกอร์แสดงสินค้า ป้าย และ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงราคา เพื่อเป็นการอํานวยความ

สะดวกในการจัดวางสินค้าเพื่อขาย โดยผู้ค้าส่งสินค้าจะมี

สัญญากับผู้จัดจําหน่ายว่า หากผู้จัดจําหน่ายไม่ขายสินค้า

ให้กับผู้ค้าส่งอีกต่อไป ผู้ค้าส่งจะเรียกเก็บตู้หรือชั้นวาง

สินค้าดังกล่าวกลับคืน และผู้ค้าส่งจะให้การช่วยเหลือใน

การซ่อมบํารุงตู้หรือชั้นวางสินค้าดังกล่าวด้วย พิจารณา  

ได้ว่า การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นการส่งเสริมการขาย

สินค้าของผู้ค้าส่งเท่านั้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจําหน่าย

สินค้าของผู้ค้าส่ง จึงไม่เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจ

บริการตามบัญชีสาม (21) แห่งพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ .ศ . 2542 ผู้ค้าส่ง

สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
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กองบรหิารการประกอบธุรกจิของชาวตา่งชาต ิ

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

2.  กรณีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของ

พนักงานของผู้ค้าส่งและการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ  

และประสบการณ์ระหว่างพนักงานของบริษัทในเครือและ

ผู้ค้าส่ง โดยผู้ค้าส่งจะจัดพนักงานของผู้ค้าส่งไปทํางานที่

บริษัทในเครือของผู้ค้าส่งเป็นการชั่วคราว รวมทั้งรับ

พนักงานจากบริษัทในเครือของผู้ค้าส่งมาทํางานหรือ

ฝึกอบรมกับผู้ค้าส่งเป็นการชั่วคราวด้วย โดยไม่ได้มีการคิด

ค่าบริการ นอกจากการจ่ายเงินคืนหรือรับเงินจากบริษัท  

ในเครือของผู้ค้าส่งตามที่ได้จ่ายไปจริง โดยการดําเนินการ

ดังกล่าวผู้ค้าส่งไม่ได้ดําเนินการเป็นนายหน้าจัดหางาน

ให้กับบริษัทในเครือของผู้ค้าส่งแต่อย่างใด พิจารณาได้ว่า 

การที่ผู้ค้าส่งจะจัดส่งพนักงานของผู้ค้าส่งไปทํางานที่

บริษัทในเครือของผู้ค้าส่ง และรับพนักงานจากบริษัทใน

เครือของผู้ค้าส่งมาทํางานหรือฝึกอบรมกับผู้ค้าส่ง โดย

ผู้ค้าส่งมีการบันทึกทางบัญชีเป็นรายได้และรายจ่ายของ

ผู้ค้าส่ง  เ ข้า ข่ายเป็นการประกอบธุรกิจบริการตาม  

บัญชีสาม (21) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หากคนต่างด้าวจะประกอบ

ธุรกิจต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าวก่อน 
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กองบรหิารการประกอบธุรกจิของชาวตา่งชาต ิ

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. กรณีการให้บริการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ

สินค้า การรวบรวมข้อมูล หาแหล่งจัดซื้อสินค้า รวมถึงให้

การสนับสนุนด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัตถุดิบ

จากประเทศไทยให้แก่บริษัทในเครือของผู้ค้าส่ง โดยผู้ค้าส่ง

อาจเรียกเก็บค่าบริการ พิจารณาได้ว่า การดําเนินการ

ดังกล่าวถือเป็นการทําธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ 

ถึงแม้ผู้ค้าส่งจะเรียกเก็บค่าบริการหรือไม่ก็ตาม เข้าข่าย

เป็นการประกอบธุรกิจบริการตามบัญชีสาม (21) แห่ง

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

พ.ศ. 2542 หากคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจต้องได้รับ

อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวก่อน 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

1 .ส ถ า น ที ่ที ่เ ข ้า ข ่า ย เ ป ็น  
ร้านค้าปลีก 

  นิ ติ บุ ค ค ล ต่ า งด้ า ว จ ด ท ะ เบี ย น           
ใน ป ร ะ เท ศ ไท ย  มี ทุ น จ ด ท ะ เบี ย น 
313 ,025 ,000 ล้านบาท (ช าระเต็ม
จ านวน) ได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวไปแล้ว โดยในการประกอบ
ธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตต้องมีทุนข้ันต่ าเป็น
จ านวนเงิน 205,024,167 บาท ส่วนทุน
จดทะเบียนท่ีคงเหลือ 108,000,833 บาท 
บริษัทน าไปใช้เป็นทุนขั้นต่ าส าหรับประกอบ
ธุรกิจค้าปลีก 100 ล้านบาท ซึ่งไม่ต้องขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และ
บริษัทได้จดทะเบียนสถานประกอบการกับ         
กรมพัฒนาธุรกิจ คือ ส านักงานใหญ่ และ
ส านั ก งาน ส าขาจ าน วน  3  แห่ ง  โด ย
ส านักงานใหญ่ของบริษัทเป็นส านักงานที่ใช้
ในการติดต่อ บริหาร และออกใบสั่งช้ือสินค้า
ที่ใช้ในธุรกิจของบริษัท และในอนาคตอาจ
รวมถึงออกใบสั่งซื้อสินค้าเพื่อธุรกิจค้าปลีก 
ตลอดจนเป็นสถานที่ส าหรับจัดเก็บเอกสาร 
จัดท าบัญชีและด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กรณีดังกล่าว ซึ่งบริษัทเข้าใจว่า ส านักงานใหญ่

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ     
ได้พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว 
ขอเรียนว่า สถานที่ที่ถือว่าเข้าข่ายเป็นร้านค้าที่ใช้ส าหรับ
ประกอบธุรกิจค้าปลีก หมายถึง สถานที่แห่งใดที่มีการ
ติดต่อกับลูกค้าเป็นส าคัญเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า เช่น 
ติดต่อซื้อขายสินค้ากับลูกค้า รับค าสั่งซื้อจากลูกค้า ลูกค้า
รับและส่งคืนสินค้า ออกเอกสารต่างๆ ทางบัญ ชีให้ 
กับลูกค้า เป็นต้น ดังนั้น กรณีส านักงานใหญ่ของบริษัท 
ต้องพิจารณาว่า เป็นสถานที่ที่มีการติดต่อกับลูกค้าเป็น
ส าคัญเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าโดยมีการด าเนินการตามที่
กล่าวหรือไม่ หากเป็นสถานที่ที่มีการด าเนินการตามที่
กล่าว จะถือว่าเข้าข่ายเป็นร้านค้าที่ใช้ส าหรับประกอบ
ธุรกิจค้าปลีก  



สรุปข้อหารือ ประจ าเดือน มกราคม 2559 
2 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

มิได้ประกอบธุรกิจค้าปลีกตามบัญชีสาม 
(14) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จึงไม่ถือว่า
ส านักงานใหญ่ เป็นร้านค้าส าหรับธุรกิจ     
ค้าปลีกที่จะต้องมีทุนขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 
2 0  ล ้า น บ าท  บ ร ิษ ัท จ ึงข อ ห า ร ือ ว ่า 
ความ เข้ า ใจของบริษั ทถู กต้ องห รือ ไม่ 
อย่างไร นั้น  
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2. การประกอบธุรกิจในลักษณะ
เป็นคู่สัญญาภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
หรือกับภาคเอกชน 

 นิติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน
ต่างประเทศ มีแผนที ่จะเข้ามาประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทย โดยจะเข้ามาลงนาม  
ในสัญญาให้บริการจัดหา ติดตั้ง ซ่อมแซม 
ดูแลบ ารุงรักษาสินค้ าที่ บ ริษั ท ใน เครือ      
เป็นผู้ผลิตให้แก่ ผู้ว่าจ้างในประเทศไทย 
ซึ่งผู้ว่าจ้างแจ้งว่า บริษัทจะต้องมีใบอนุญาต
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจาก  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อน จึงจะสามารถ
ลงนามในสัญญาให้บริการดังกล่าวได้ จึงขอ
หารือว่าบริษัทจะต้องได้ รับใบอนุญาต     
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวก่อน    
การลงนามในสัญญาจ้างใช่หรือไม่ และมี
แนวทางการพิ จารณ าอนุญ าตส าหรับ      
การประกอบธุรกิจดังกล่าวอย่างไร นั้น 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
ได้พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว        
ขอเรียน ดังนี ้

1. การประกอบธุรกิจให้บริการจัดหา ติดตั้ ง
ซ่อมแซม ดูแล และบ ารุงรักษาสินค้า เข้าข่ายเป็นการ
ประกอบธุรกิจตามบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งคนต่างด้าว
จะประกอบธุรกิจต้องขออนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และการที่บริษัทจะมีการ
ท าสัญญาให้บริการกับผู้ว่าจ้างในประเทศไทย ถือเป็นการ
ประกอบธุรกิจในลักษณะเป็น “คู่สัญญา” ซึ่งคนต่างด้าวที่
จะขออนุญาตประกอบธุรกิจให้บริการในลักษณะเป็น
คู่ สัญญากับทั้ งทางภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือกับ
ภาคเอกชน ต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานประกอบค าขอ
แล้วแต่กรณี ดังนี้  

1.1  กรณีที่มีสัญญาจ้างแล้ว ต้องแนบส าเนา
สัญญาจ้ างระหว่างผู้ขอรับ ใบอนุญาตและผู้ ว่ าจ้าง 
โดยสัญญาจะต้องมีรายละเอียด คือ (1) ช่ือผู้ว่าจ้าง     
และผู้รับจ้างพร้อมทั้งลายมือช่ือผู้ลงนามและวันที่ลงนาม       
ในสัญญา (2) ชื่อสัญญา เลขที่  และวันที่ท าสัญญา 
(3) วันเริ่มต้น วันสิ้นสุดของสัญญา (4) ขอบเขตของงาน 
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ตามสัญญา (5) การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและ
อัตราส่วนความรับผิดชอบตามสัญญา 

1.2  กรณีที่ยังไม่มีสัญญาจ้าง แต่ผู้ขออนุญาต
เป็นผู้ชนะการประมูลงานหรือจะได้รับการว่าจ้างจาก  
ผู้ว่าจ้าง ดังนั้น เพื่อแสดงว่าจะมีการให้บริการเกิดขึ้น
ระหว่างผู้ขออนุญาตกับผู้ว่าจ้างซึ่งมีลักษณะเป็นคู่สัญญา 
ต้องแนบเอกสารหรือหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
1) หนังสือรับรองการจ้างงาน ซึ่งเป็นหนังสือที่ออกโดย
ผู้ว่าจ้างถึงอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2) เอกสาร
หลักฐานที่แสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผูช้นะการประมลู
งานหรือจะได้รับการว่าจ้างจากผู้ว่าจ้าง โดยเอกสารหรือ
หลักฐานทั้ง 1) และ 2) จะต้องมีรายละเอียด คือ (1) ช่ือ
โครงการหรืองานที่ว่าจ้าง (2) ช่ือผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 
(3) วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของโครงการ (4) มูลค่า
โครงการ ทั้งนี้ เมื่อคู่สัญญาได้มีการท าสัญญาจ้างแล้ว 
ให้น าส่งส าเนาสัญญาจ้างก่อนการรับใบอนุญาต     

2. กรณี ตามข้อหารือบริษัทยังไม่มีสัญญาจ้าง
ดังนั้น การยื่นขออนุญาตต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐาน
ประกอบค าขอ ตามข้อ 1.2 ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้มีการท า
สัญญาจ้างกับผู้ว่าจ้างแล้ว ให้น าส่งส าเนาสัญญาจ้างก่อน
การรับใบอนุญาต และต้องไม่ประกอบธุรกิจก่อนที่จะ
ได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
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3. นิยามคนต่างด้าว และการ
ประกอบธุ รกิ จของคนต่ างด้ าว     
ตามพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

        นิ ติบุ คคลจดทะเบี ยนในประเทศไทย 
แจ้งว่าปัจจุบันบริษัทมีสถานะเป็นนิติบุคคลไทย 
โดยมีคนต่างด้าวถือหุ้นร้อยละ 49 ของหุ้น
ทั้งหมด เนื่องจากจะมีบริษัทในต่างประเทศ
ต้องการจะเข้ ามาร่วมลงทุนกับบริษั ท 
โดยจะท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว
มากกว่าร้อยละ 50  ของหุ้นทั้งหมด และ
ภายหลั งจากการร่วมทุนแล้วบริษัทจะ
ประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้าทั้งในประเทศ
ไทยและส่งออกไปต่างประเทศ จึงขอหารือ
ว่าการประกอบธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่  
ต้ อ งขออนุญ าต  ตามพระราชบั ญ ญั ติ   
ก า ร ป ระ ก อ บ ธ ุร ก ิจ ข อ งค น ต ่า งด ้า ว 
พ.ศ. 2542 หรือไม่ นั้น 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน 
ดังนี้  

1. หากบริษัท ได้มีการร่วมลงทุนกับนิติบุ คคล
ในต่างประเทศ โดยนิติบุคคลในต่างประเทศถือหุ้นตั้งแต่
กึ่งหนึ่ งของหุ้นทั้งหมดจะมีผลให้บริษัทมีสถานะเป็น      
คนต่างด้าว ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  

2. หากบริษัทซึ่งมีสถานะเป็นคนต่างด้าวประกอบ
ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าที่บริษัทไม่ได้เป็นผู้ผลิตเองโดยเป็น
การจ าหน่ายในประเทศเข้าข่ายเป็นการค้าปลีกตาม    
บัญชีสาม (14) หรือการค้าส่งตามบัญชีสาม (15)       
ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 ซึ่งต้องขออนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว  

 อย่างไรก็ตามหากบริษัทจะประกอบธุรกิจค้าปลีก
หรือค้าส่งโดยไม่ต้องขออนุญาตบริษัทจะต้องมีทุนตาม
ความเป็นจริง คือ ทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรียกช าระค่า
หุ้นแล้วที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจแต่ละธุรกิจไม่  
น้อยกว่า 100 ล้านบาท โดยทุน 100 ล้านบาท สามารถ
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ประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกได้จ านวน 5 ร้านค้า หรือใน
กรณีการค้าส่งสามารถประกอบธุรกิจได้จ านวน 1 ร้านค้า 
ซึ่งไม่รวมทุนขั้นต่ าในธุรกิจอื่นตามที่พระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 และทุนที่
กฎหมายอื่นได้ก าหนดไว้ 

 ทั้งนี้ การค้าปลีก ได้แก่ การขาย ให้แก่ลูกค้าเพื่อ
ใช้ในการบริโภคโดยตรงของตนเอง และการค้าส่ง ได้แก่ 
การขายให้แก่ผู้ซื้อที่น าไปขายหรือให้บริการต่อแก่ลูกค้า
หรือน าไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอ่ืน 

3. หากบริษัทซึ่งมีสถานะเป็นคนต่างด้าวประกอบ
ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ ถือเป็น ธุรกิจ
ส่งออก ซึ่งไม่ได้เป็นธุรกิจตามบัญชีท้ายตามพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ดังนั้น 
บริษัทจึงสามารถประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาต 
อนึ่ ง มาตรา 14  วรรคแรก ตามพระราชบัญญั ตินี้ 
ก าหนดให้คนต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชีท้าย
จะต้องมีทุนขั้นต่ าที่ ใช้ ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ         
ในประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองล้านบาท 
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1. การจัดหาและการจําหน่าย

สินค้าในกรณีที่ผู้ ซื้อและผู้ขายอยู่

ในต่างประเทศ โดยผู้ซื้อและผู้ขาย

ได้ ทํ าสั ญ ญ าจั ด ห าสิ น ค้ ากั น ที่

ต่างประเทศ แต่สินค้าที่จัดหาได้

จัดเก็บอยู่ในประเทศไทยและได้ทํา

การเบิกจ่ายสินค้ากันในประเทศไทย 

2. สถานที่ที่ถือว่าเข้าข่ายเป็น

ร้านค้าที่ ใช้สําหรับการประกอบ

ธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง 

3. การคํ านวณ ทุน ขั้น ต่ําที่ ใช้

สําหรับการประกอบธุรกิจค้าส่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นิ ติบุ คคล ต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน

ต่างประเทศ ต้องการหารือเกี่ยวกับการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเด็น

ต่าง ๆ ดังนี้  

 1. กรณีที่คนต่างด้าวซึ่งเป็นนิติบุคคล

ที่ตั้งอยู่ที่ต่างประเทศ (ผู้ขาย) ได้จัดหาและ

จําหน่ายสินค้าให้กับผู้ซื้อที่อยู่ในต่างประเทศ 

(ผู้ซื้อ) โดยผู้ซื้อและผู้ขายได้ทําสัญญาจัดหา

สินค้ากันที่ต่างประเทศ แต่สินค้าที่จัดหาได้

จัดเก็บอยู่ในประเทศไทยและได้ทําการ

เบิกจ่ายสินค้ากันในประเทศไทย ถือเป็น

ธุรกิจที่ต้องขออนุญาต ภายใต้พระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือไม่ 

 2 . โกดังที่ ใช้สํ าห รับจัดเก็บสินค้ า 

เบิกจ่ายสินค้าหรือจัดส่งสินค้าถือเป็นร้านค้า

สําหรับธุรกิจการค้าปลีกหรือค้าส่งหรือไม่ 

 3. การคํานวณทุนขั้นต่ําที่ใช้สําหรับ

การประกอบธุรกิจค้าส่ง  

   

 

 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ  

ได้ พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว  

ขอเรียนว่า 

1. กรณี ที่คนต่างด้าวซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ ตั้งอยู่ที่

ต่างประเทศ (ผู้ขาย) ได้จัดหาและจําหน่ายสินค้าให้กับ  

ผู้ซื้อที่อยู่ในต่างประเทศ (ผู้ซื้อ) โดยสินค้าดังกล่าวได้มีการ

จัดเก็บอยู่ในประเทศไทย และเมื่อผู้ ซื้อในต่างประเทศ  

หรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากผู้ซื้อในต่างประเทศ

ต้องการใช้สินค้าจะเบิกจ่ายสินค้าในประเทศไทย พิจารณา

ได้ว่า เป็นการจําหน่ายสินค้าในประเทศไทย เนื่องจาก

สินค้าที่จัดหาไม่ได้มีการส่งออกไปต่างประเทศ ถึงแม้ว่า  

ผู้ซื้อและผู้ขายได้อยู่ในต่างประเทศและทําสัญญาจัดหา

สินค้ากันที่ต่างประเทศ แต่สินค้าที่จัดหาได้จัดเก็บอยู่ใน

ประเทศไทยและได้ทําการเบิกจ่ายสินค้ากันในประเทศไทย  

จึงเข้าข่ายเป็นการคา้ปลีกตามบัญชีสาม (14) หรือการค้าสง่

ตามบัญชีสาม (15) ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  

2. กรณี ที่คนต่างด้าวซึ่งเป็นนิ ติบุคคลที่ ตั้งอยู่ที่

ต่างประเทศ (ผู้ขาย) ได้มีการจําหน่ายสินค้าให้แก่ผู้แทน

จําหน่ายในประเทศไทย เพื่อให้ผู้แทนจําหน่ายนําไป

จําหน่ายต่อให้กับลูกค้า พิจารณาได้ว่า เข้าข่ายเป็นการค้าส่ง
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ตามบัญชีสาม (15) ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

ทั้งนี้ หากคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจการค้าปลีก

และหรือการค้าส่งต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจาก

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว อย่างไร

ก็ตาม หากบริษัทจะประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่งโดย

ไม่ต้องขออนุญาต บริษัทสามารถดําเนินการได้โดยจะต้อง

มีทุนตามความเป็นจริง คือ ทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรียก

ชําระค่าหุ้นแล้วที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจแต่ละ

ธุรกิจไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมทุนขั้นต่ํา

ใน ธ ุรก ิจ อื ่น ที ่ได ้ร ับ อน ุญ าตต ามพ ระราชบ ัญญ ัติ  

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 และทุนที่

กฎหมายอื่นได้กําหนดไว้ โดยทุน 100 ล้านบาท สามารถ

มีร้านค้าปลีกได้จํานวน 5 ร้านค้า หรือการค้าส่งสามารถมี

ร้านค้าได้จํานวน 1 ร้านค้า  

อนึ่ง การค้าปลีก ได้แก่ การขาย ให้แก่ลูกค้าเพื่อใช้

ในการบริโภคโดยตรงของตนเอง และการค้าส่ง ได้แก่  

การขายให้แก่ผู้ซื้อที่นําไปขายหรือให้บริการต่อแก่ลูกค้า

หรือนําไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอื่น 
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3. กรณีสถานที่ ที่ ถือว่าเข้าข่ายเป็นร้านค้าที่ใช้

สําหรับการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง หมายถึง 

สถานที่แห่งใดที่มีการติดต่อกับลูกค้าเป็นสําคัญเกี่ยวกับ

การซื้อขายสินค้า เช่น ติดต่อซื้อขายสินค้ากับลูกค้า รับคํา

สั่งซื้อจากลูกค้า ลูกค้ารับและส่งคืนสินค้า และออก

เอกสารต่าง ๆ ทางบัญชีให้กับลูกค้า เป็นต้น ดังนั้น หาก

คนต่างด้าวใช้สถานที่ใดเป็นสถานที่ที่มีการติดต่อกับลูกค้า

เป็นสําคัญเกี่ยวกับการซื้อขายโดยมีการดําเนินการตามที่

กล่าว จะถือว่าเข้าข่ายเป็นร้านค้าที่ใช้สําหรับประกอบ

ธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง 

4. กรณี ที่ผู้แทนจําหน่ายในประเทศไทยซึ่งเป็น  

คนต่างด้าวประกอบธุรกิจค้าส่งโดยมีทุนขั้นต่ําไม่น้อยกว่า 

100 ล้านบาท สามารถค้าส่งสินค้าได้ทุกประเภท โดยทุน 

100 ล้านบาท สามารถมีร้านค้าส่งได้จํานวน 1 ร้านค้า 

ดังนั้น การที่ผู้แทนจําหน่ายซึ่งเป็นคนต่างด้าวเป็นผู้แทน

จําหน่ายสินค้าให้กับบริษัทอื่นอยู่แล้ว หากต้องการจะเป็น

ผู้แทนจําหน่ายสินค้าให้กับบริษัทอื่นๆ อีกสามารถกระทํา

ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

เนื่องจากการค้าส่งโดยใช้ทุนขั้นต่ําไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท 

ไม่ได้จํากัดจํานวนรายว่าจะเป็นผู้แทนจําหน่ายให้แก่บริษัท

อื่นๆ กี่ราย ทั้งนี้ หากผู้แทนจําหน่ายต้องการเพิ่มจํานวน
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ร้านค้าส่งมากกว่า 1 ร้านค้าจะต้องขออนุญาตประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว  หรือต้องมีทุนขั้นต่ําอีกแต่ละร้านค้า

ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปข้อหารือ ประจ าเดือน มนีาคม 2559               
            1 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เร่ือง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ขอบข่ายการประกอบธุรกิจ 
ที่อยู่ภายใต้ใบอนุญาตการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิ ติ บุ ค ค ล ต่ า ง ด้ า ว จ ด ท ะ เบี ย น         
ในประเทศไทย ประกอบธุรกิจโดยได้รับ  
การส่ ง เส ริ มการล งทุ น จากส า นั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  
แล ะ ได้ รับ อ นุญ าต ให้ ป ร ะก อ บ ธุ ร กิ จ        
ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในธุรกิจ   
บัญชีสาม (21) การท าธุรกิจบริการรับจ้าง
ผลิตชิ้นส่วนที่ท าจากอลูมิเนียม บริษัทขอ
หารือว่า กระบวนการรับจ้างผลิตสินค้าของ
บริษัทเป็นการประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้
ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ตามมาตรา 17 ที่บริษัทได้รับอยู่แล้วหรือไม่  
  
   

 
 
 

 
 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 
กรณีที่บริษัทผลิตสินค้าโดยมีกระบวนการผลิตจาก
กระบวนการห น่ึ งกระบวนการใดที่ ไม่ เป็ นไปตาม
กระบวนการผลิตหลักตามที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  
จนเป็นสินค้าตามการว่าจ้างของลูกค้า หรือผลิตสินค้าโดย
ที่บางกระบวนการได้ว่าจ้างบริษัทภายนอกท าการผลิตให้
และบริษัทน าสินค้าดังกล่าวมาผลิตต่อจนเป็นสินค้าตาม
การว่าจ้างของลูกค้า ซึ่งเป็นการรับจ้างผลิตสินค้าตาม
ประเภท และให้แก่ผู้รับบริการตามที่ระบุในใบอนุญาต   
จึงจะถือว่าเป็นการรับจ้างผลิตที่อยู่ภายใต้ใบอนุญาต
ตามท่ีบริษัทได้รับอยู่แล้ว  
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2. การประกอบธุรกิจค้าปลีก
และค้าส่ งโดยไม่ ต้องขออนุญาต  
ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 

 นิ ติบุ ค คล ต่างด้าวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทย แจ้งว่า กรณีที่บริษัทได้รับการ
ส่ ง เส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น จ า ก ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  (BOI) 
และหากบริษัทได้รับการยืนยันจาก BOI ว่า 
ธุรกิจที่บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
ต้องมีขนาดการลงทุนรวมกันทั้ งสิ้น ไม่    
น้อยกว่า xx ล้านบาท บริษัทเข้าใจว่าทุนจด
ทะเบียนของบริษัทภายหลังจากที่หักทุนที่  
ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ออกไปแล้ว ซึ่งมีจ านวนคงเหลืออยู่แต่ละ
ธุรกิจไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท สามารถ
น าไปใช้เป็นทุนข้ันต่ าในการประกอบธุรกิจ
ค้าปลีกและค้าส่ง โดยไม่ต้องขออนุญาต 
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ.2542 ความเข้าใจของ
บริษัทถูกต้องหรือไม่  

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 
หากทุนจดทะเบียนที่ ได้มีการเรียกช าระค่าหุ้นแล้ว      
ขอ งบริษั ทภ ายห ลั งจากที่ ไ ด้ หั ก จ านวนทุ น ข้ัน ต่ า            
ในธุรกิจอื่นที่ ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญั ติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 และได้หักทุน  
ที่ต้องใช้ไปกับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนออก   
ไปแล้ว คงเหลืออยู่แต่ละธุรกิจไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท 
บริษัทสามารถน าไปใช้เป็นทุนข้ันต่ าในการประกอบธุรกิจ
ค้ าป ลี ก แล ะค้ าส่ ง ไ ด้ โด ย ไม่ ต้ อ งขอ อ นุญ าต ต าม
พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ.2542 ความเข้าใจของบริษัทถูกต้องแล้ว ทั้งน้ี ทุน 
100 ล้านบาท ส าหรับการค้าปลีกสามารถมีร้านค้าได้
จ านวน 5 ร้านค้า หรือกรณีการค้าส่งสามารถมีร้านค้าได้
จ านวน 1 ร้านค้า 
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. การจ าหน่ายสินค้าประเภท
กะลาปาล์ม เชื้อเพลิงเศษไม้อัดแท่ง 
และถ่านหิน ให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 นิ ติบุ ค คล ต่างด้าวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว
เต็มมูลค่า 600 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ  
ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าต่าง ๆ โดยไม่ต้องขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจเน่ืองจากมีทุนจด
ทะเบียนที่ ได้มีการเรียกช าระค่าหุ้นแล้ว   
แต่ละธุรกิจไม่ น้อยกว่า 100 ล้านบาท 
บริษัทมีแผนจะประกอบธุรกิจเพ่ิมเติมโดย
จะซื้อสินค้าประเภทกะลาปาล์ม เชื้อเพลิง
เศษไม้อัดแท่ง และถ่านหิน และจะจ าหน่าย
สินค้าดังกล่าวให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย
เพ่ือน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงและพลังงานใน
โรงงานหรือโรงไฟฟ้า จึงขอหารือว่าการ
จ าห น่ าย สิ น ค้ า ดั ง ก ล่ า ว ถื อ เป็ น ก า ร    
ป ระกอบ ธุรกิ จที่ ต้ อ งขอ อ นุญ าตตาม
พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจของ     
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ในธุรกิจบัญชีสาม 
(13) การค้าภายในเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือ
ผลิตผลทางการเกษตรพ้ืนเมือง หรือเป็นการ
ประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (14) การค้าปลีก 
และบัญชีสาม (15) การค้าส่ง ซึ่งบริษัท

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 
กรณี ที่ คนต่างด้าวได้ซื้ อสินค้าประเภทกะลาปาล์ม 
เชื้อเพลิงเศษไม้อัดแท่ง และถ่านหิน และจ าหน่ายให้แก่
ลูกค้าในประเทศไทย เข้าข่ายเป ็นการค้าปลีกตาม      
บัญชีสาม (14) และหรือการค้าส่งตามบัญชีสาม (15) 
ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ . 2542 โดยไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจตาม       
บัญชีสาม (13) การค้าภายในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือ
ผลิตผลทางการเกษตรพ้ืนเมืองเน่ืองจาก 1) กะลาปาล์ม 
และเชื้อเพลิงเศษไม้อัดแท่งเป็นเพียงเศษที่เหลือใช้จาก
กระบวนการผลิตซึ่งไม่ถือเป็นผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลทาง
การเกษตรพ้ืนเมือง และ 2) ถ่านหินไม่ถือเป็นผลิตภัณฑ์
หรือผลิตผลทางการเกษตรพ้ืนเมือง  
 ทั้งน้ี หากคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจการค้าปลีก
และหรือการค้าส่งต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจาก
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว อย่างไร
ก็ตาม หากคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง
โดยไม่ต้องขออนุญาตคนต่างด้าวสามารถด าเนินการได้โดย
จะต้องมีทุนตามความเป็นจริง คือ ทุนจดทะเบียนที่ได้มี
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สามารถประกอบธุรกิจได้โดยไม่ ต้องขอ
อนุญาตเน่ืองจากมีทุนจดทะเบียนที่ได้มีการ
เรียกช าระค่าหุ้นแล้วแต่ละธุรกิจไม่น้อยกว่า 
100 ล้านบาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 
 
 

การเรียกช าระค่าหุ้นแล้วที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ
แต่ละธุรกิจไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมทุนข้ันต่ า
ในธุรกิจอื่นที่ ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญั ติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 และทุนที่
กฎหมายอื่นได้ก าหนดไว้ ท้ังน้ี ทุน 100 ล้านบาท ส าหรับ
การค้ าปลี กสามารถมี ร้ านค้ าได้จ านวน 5 ร้านค้ า        
หรือกรณีการค้าส่งสามารถมีร้านค้าได้จ านวน 1 ร้านค้า      
อน่ึง การค้าปลีก ได้แก่ การขาย ให้แก่ลูกค้าเพ่ือใช้ในการ
บริโภคโดยตรงของตนเอง และการค้าส่ง ได้แก่ การขาย
ให้แก่ผู้ซื้อที่น าไปขายหรือให้บริการต่อแก่ลูกค้าหรือน าไป
เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอื่น 
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. ขอบข่ายการประกอบธุรกิจ 
ที่อยู่ภายใต้ใบอนุญาตการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 นิ ติบุ ค คล ต่างด้าวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทย ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 
ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
ในธุรกิจบัญชีสาม (15) การค้าส่งสินค้า
ประเภทสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีส าเร็จรูป
ที่ใช้ส าหรับกระบวนการชุบเคลือบชิ้นงาน
หรือสินค้าที่ท าจากโลหะหรือพลาสติก 
ภายใต้ชื่อทางการค้า “A” ที่ผลิตโดย AA   
ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ ต่างประเทศ ให้แก่
ผู้ ประกอบการโรงชุบ  ผู้ ป ระกอบการ
อุ ต ส าห ก ร รม ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ วน  ย าน ยน ต์ 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
แ ล ะ อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์  ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก าร
อุตสาหกรรมเครื่องประดับ ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร และ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตเครื่อง
สุขภัณฑ์ บริษัทขอหารือว่า บริษัทสามารถ
ซื้อสินค้าประเภทสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมี
ส าเร็จรูปที่ใช้ส าหรับกระบวนการชุบเคลือบ
ชิ ้นง านหรือส ินค ้าที ่ท าจากโลหะหร ือ

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 
หากสินค้าที่บริษัทซื้อมาเพ่ือค้าส่งให้แก่ผู้ประกอบการ
ตามที่ระบุในใบอนุญาต เป็นสินค้าประเภทสารเคมีและ
ผลิตภัณฑ์เคมีส าเร็จรูปที่ใช้ส าหรับกระบวนการชุบเคลือบ
ชิ้นงานหรือสินค้าที่ท าจากโลหะหรือพลาสติก ภายใต้ชื่อ
ทางการค้า “A” ที่ผลิตโดย AA ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ
ที่ประเทศตามที่ระบุในใบอนุญาต ถือว่าบริษัทประกอบ
ธุรกิจการค้าส่งตามท่ีก าหนดในใบอนุญาต 
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พลาสติก ภายใต้ชื่อทางการค้า “A” ที่ผลิต
โดย AA โดยซื้อจากบริษัทผู้จัดจ าหน่ายของ 
AA ที่ต้ังอยู่ในต่างประเทศ หรือในประเทศไทย 
เพ่ือน ามาจ าหน่าย ให้แก่ผู้ประกอบการใน
ประเทศไทยได้หรือไม่  
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ชื่อกฎหมาย เร่ือง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ  
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจของ     

 5. คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ    
ให้สิทธิแฟรนไชส์ (Franchise) หรือ
อนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายการค้า 
หรือเครื่องหมายบริการ แก่บริษัทใน
ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติบุคคลต่างด้าวซึ่งไม่ได้จดทะเบียน
ในประเทศไทย มีความประสงค์จะให้สิทธิ 
แฟรนไชส์ (Franchise) หรืออนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ แก่
บริษัทในประเทศไทยในการประกอบธุรกิจ 
โดยเรียกเก็บค่าสิทธิในการให้สิทธิพิเศษใน
การใช้ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย
บริการ ในกรณีดังกล่าวนิติบุคคลต่างด้าว
จะต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของ    
คนต่างด้าว หรือไม่  

 
 
 
    

 
 
 
 
 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า
การที่นิติบุคคลต่างด้าวจะให้สิทธิแฟรนไชส์ (Franchise) 
หรืออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ 
แก่บริษัทในประเทศไทย โดยเรียกเก็บค่าสิทธิในการให้สิทธิ
พิเศษในการใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ดังน้ี   
 1. กรณี นิติบุคคลต่างด้าวซึ่ งไม่ได้จดทะเบียนใน
ประเทศไทยให้สิทธิแฟรนไชส์ (Franchise) โดยไม่ได้เข้า
มาด า เนินกิจกรรม เกี่ ยวกับการให้ สิท ธิ ดั งกล่ าวใน   
ประเทศไทย ไม่เข้าข่ายการประกอบธุรกิจตามบัญชีท้าย
พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว      
พ.ศ. 2542 ซึ่งบริษัทสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องขอ
อนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
 2. กรณี นิติบุคคลต่างด้าวซึ่ งไม่ได้จดทะเบียนใน
ประเทศไทยให้สิทธิแฟรนไชส์ (Franchise) โดยเข้ามา
ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการให้สิทธิดังกล่าวในประเทศไทย 
เข้า ข่ายเป็ นการประกอบธุรกิ จตามบัญชี สามท้ าย
พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว        
พ.ศ. 2542 หากคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจต้องได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เร่ือง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. การประกอบธุรกิจการบิน
ระหว่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติบุ ค คล ต่ าง ด้ าวจดทะ เบี ยนที่
ต่างประเทศ ประกอบธุรกิจการบินระหว่าง
ประเทศ  โดยจะบินจาก เมื อง ต่างๆ ใน
ต่างประเทศมาที่ประเทศไทย ขอหารือว่า 
การประกอบธุรกิจการบินระหว่างประเทศ
เข้าข่ายต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจของ
คน ต่าง ด้ าว ตามพระราชบั ญ ญั ติก าร
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 
หรือไม่  
 

 
  
 
 
  
    
  
 
 
 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือเฉพาะประเด็น
ที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 ขอเรียนว่าธุรกิจการบินระหว่างประเทศ     
ไม่เป็นธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว  พ.ศ. 2542 ดังน้ัน บริษัทจึงไม่ต้อง
ขออนุญาตประกอบธุรก ิจภายใต้พ ระราชบัญญ ัติ        
ฉบับดังกล่าว  
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กองบรหิารการประกอบธุรกจิของชาวตา่งชาต ิ

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. นิติบุคคลต่างด้าวที่ตั้งอยู่ที่

ต่างประเทศ (ผู้ขาย) จําหน่ายสินค้า

ให้แก่ผู้แทนจําหน่ายในประเทศไทย 

โดยผู้ขายไม่ได้เข้ามาในประเทศไทย

แ ล ะ ผู้ แ ท น จํ า ห น่ า ย จ ะ เป็ น

ผู้ ดําเนินการผ่านพิธีการศุลกากร 

และขายสินค้าในนามของผู้แทน

จําหน่ายเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นิติบุคคลต่างด้าวที่ตั้งอยู่ที่ต่างประเทศ 

(ผู ้ขาย )  ได้จําหน่ายสินค้า ให้แก่ผู ้แทน

จําหน่ ายในประเทศไทย  เพื่ อให้ผู้ แทน

จําหน่ายนําสินค้าไปจําหน่ายต่อให้แก่ลูกค้า 

ซึ่ งผู้ ขายที่ ตั้ งอ ยู่ ที่ ต่ างประเทศจะไม่ส่ ง

พนักงานเข้ามาในประเทศไทย โดยผู้แทน  

จําน่ายในประเทศไทยจะดําเนินการขาย

สินค้าในนามของตนเอง และผู้แทนจําหน่าย

ในประเทศไทยมีหน้าที่ในการผ่านพิธีการ

ศุ ลกากรใด  ๆ  เพื่ อการนํ า เข้ าสิ น ค้ าสู่ 

ประเทศไทยในนามของตนเอง บริษัทจึงขอ

หารือว่าในกรณีดังกล่าว นิติบุคคลต่างด้าวที่

ตั้ งอ ยู่ ที่ ต่ างประเทศจะต้องขออนุญาต

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือไม่  

 

 

 

 

 

 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 

หากคนต่างด้าวซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ตั้งอยู่ที่ต่างประเทศ 

(ผู้ขาย) ได้มีการจําหน่ายสินค้าให้แก่ผู้แทนจําหน่ายใน

ประเทศไทย (ผู้ ซื้อ) เพื่อให้ผู้แทนจําหน่ายนําสินค้าไป

จําหน่ายต่อให้แก่ลูกค้า โดยคนต่างด้าวซึ่งเป็นนิติบุคคลที่

ตั้งอยู่ที่ต่างประเทศ (ผู้ขาย) จะไม่ส่งพนักงานเข้ามาใน

ประเทศไทย และผู้แทนจําหน่ายในประเทศไทยจะเป็น

ผู้ ดําเนินการผ่านพิธีการศุลกากรใด ๆ เพื่อการนําเข้า

สินค้าในประเทศไทยในนามของตนเองโดยกรรมสิทธิ์ใน

สิ น ค้ า เป็ น ข อ งผู้ แ ท น จํ า ห น่ า ย ใน ป ร ะ เท ศ ไท ย  

และดําเนินการขายสินค้าในนามของผู้แทนจําหน่าย  

ในประเทศไทย ดังนั้น กรณีดังกล่าวนิติบุคคลต่างด้าวที่

ตั้งอยู่ที่ต่างประเทศ (ผู้ขาย) ถือว่าไม่ได้เป็นการประกอบ

ธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ  

ของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 จึงไม่ต้องขออนุญาตต่ออธิบดี

ก รม พั ฒ น า ธุ รกิ จ ก ารค้ า  โด ยค วาม เห็ นชอบของ

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
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กองบรหิารการประกอบธุรกจิของชาวตา่งชาต ิ

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 . ก า ร ผ ล ิต ช ็อ ก โ ก แ ล ต  

เป็น ธุรกิจ ที่ ต้องขออนุญ าตตาม

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นิ ติบุ คคล ต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน

ประเทศไทยแจ้งว่า บริษัทได้รับอนุญาตให้

ตั้ ง โร ง ง าน ผ ลิ ต อ าห า ร เ พื่ อ จํ า ห น่ า ย  

ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร 

พ.ศ.2522 โดยผลิตอาหารประเภทอาหาร

พร้อมปรุงและอาหารสําเร็จ รูปที่พ ร้อม

บ ริโภ ค  วุ ้น สํา เร ็จ ร ูป  และขนม เยล ลี่  

เพื่ อส่ งออกไปจําหน่ ายยังต่างประเทศ 

บริษัทจึงขอหารือว่าการประกอบธุรกิจผลิต

ช็อกโกแลตเป็น ธุรกิจ ที่ ต้องขออนุญาต  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน 

ดังนี้  

 1. หากบริษัทประกอบธุรกิจผลิตช็อกโกแลตและ

จําหน่ายสินค้าที่บริษัทเป็นผู้ผลิตไม่ว่าจะจําหน่ายใน

ประเทศหรือต่างประเทศ ถือเป็นการประกอบธุรกิจผลิต  

อันไม่อยู่ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บริษัทจึงสามารถประกอบ

ธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ทั้งนี้ มาตรา 14 วรรคแรก 

ตามพระราชบัญญัตินี้ กําหนดให้คนต่างด้าวซึ่งประกอบ

ธุรกิจ ที่ ไม่อ ยู่ในบัญชี ท้ ายจะต้องมี ทุน ขั้น ต่ําที่ ใช้ ใน  

การเริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่าสอง

ล้านบาท 

 2.  หากบริษัทประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตช็อกโกแลต 

กล่าวคือ ให้บริการผลิตสินค้าตามแบบหรือตามคุณสมบัติ

ที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กําหนด ถือเป็นการให้บริการรับจ้างผลิต 

อันเป็นการประกอบธุรกิจบริการตามบัญชีสาม (21)  

ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 ซึ่งคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจได้ต้องได้รับ

อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
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กองบรหิารการประกอบธุรกจิของชาวตา่งชาต ิ

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นิ ติ บุ ค ค ล ต่ า ง ด้ า ว จ ด ท ะ เบี ย น  

ทั้ งนี้  มาตรา 14 วรรคสอง ตามพระราชบัญญั ตินี้ 

กําหนดให้คนต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจตามบัญชีท้าย

จะต้องมีทุนขั้นต่ําที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจใน

ประเทศไทยแต่ละธุรกิจไม่น้อยกว่าสามล้านบาท  
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กองบรหิารการประกอบธุรกจิของชาวตา่งชาต ิ

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. ก า ร ผ ลิ ต ไ ท เท เนี ย ม  

เป็ นธุรกิ จที่ ต้องขออนุญ าตตาม

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในต่างประเทศ ต้องการจะจัดตั้งบริษัทใหม่

ในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

ต่างชาติมากกว่ากึ่งหนึ่ง เพื่อประกอบธุรกิจ

ผลิตสินค้าประเภทไทเทเนียมด้วยเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยและอาศัยความชํานาญเฉพาะด้าน

ขอ งบ ริ ษั ท  เ พื่ อ ส่ งอ อก ให้ แก่ ผู้ ซื้ อ ใน

อุตสาหกรรมต่าง ๆ  เช่น  อุตสาหกรรม

อวกาศ อุตสาหกรรมทางน้ํา อุตสาหกรรม

เคมีและพลังงาน เป็นต้น บริษัทจึงขอหารือ

ว่ าการประกอบธุ รกิ จผลิ ตของบ ริ ษั ท  

ที่ จ ะ จั ด ตั้ ง ให ม่ ต้ อ งข อ อ นุ ญ าต ต าม

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจของ  

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่  

 

 

 

 

 

 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน 

ดังนี้  

 1. หากบริษัทประกอบธุรกิจผลิตสินค้าประเภท

ไทเทเนียมและจําหน่ายสินค้าที่บริษัทเป็นผู้ผลิตไม่ว่าจะ

จําหน่ายในประเทศหรือต่างประเทศ ถือเป็นการประกอบ

ธุรกิ จผลิ ต  อั น ไม่อ ยู่ ในบั ญ ชี ท้ ายพ ระราชบัญญั ติ  

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บริษัทจึง

สามารถประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ทั้งนี ้ 

มาตรา 14 วรรคแรก ตามพระราชบัญญัตินี้ กําหนดให ้ 

คนต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชีท้ายจะต้องมี  

ทุนขั้นต่ําที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทย

ไม่น้อยกว่าสองล้านบาท 

 2.  หากบริษัทประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า

ประเภทไทเทเนียม กล่าวคือ ให้บริการผลิตสินค้าตาม

แบบหรือตามคุณสมบัติที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กําหนด ถือเป็นการ

ให้บริการรับจ้างผลิต อันเป็นการประกอบธุรกิจบริการ

ตามบัญชีสาม (21) ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ .ศ . 2542 ซึ่งคนต่างด้าวจะ

ประกอบธุรกิจได้ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
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กองบรหิารการประกอบธุรกจิของชาวตา่งชาต ิ

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ทั้งนี้ มาตรา 14 วรรคสอง 

ตามพระราชบัญญัตินี้ กําหนดให้คนต่างด้าวซึ่งประกอบ

ธุรกิจตามบัญชีท้ายจะต้องมีทุนขั้นต่ําที่ใช้ในการเริ่มต้น

ประกอบธุรกิจในประเทศไทยแต่ละธุรกิจไม่น้อยกว่า  

สามล้านบาท  
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กองบรหิารการประกอบธุรกจิของชาวตา่งชาต ิ

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 . การจําหน่ ายวัคซีนให้กับ

ลูกค้าพร้อมทั้งให้ลูกค้าใช้บริการ

โปรแกรม เว็บ เบส  (webbase)  

ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัท

กับลูกค้าเพื่อการเร ียก ใช ้ข ้อม ูล  

ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ วั ค ซี น ที่ บ ริ ษั ท

จําหน่าย โดยบริษัทไม่ได้เรียกเก็บ

ค่าบ ริการในการให้ใช้ โปรแกรม

ดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นิ ติบุ คคล ต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน

ประเทศไทย ประกอบธุรกิจส่งออกซึ่งเป็น

ธุรกิจที่ไม่ต้องขอรับอนุญาต และค้าส่งสินค้า

โดยไม่ต้องขออนุญาตเนื่องจากมีทุนจด

ทะเบียนที่ได้มีการเรียกชําระค่าหุ้นแล้ว  

ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท รวมทั้งได้รับ

อนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 

แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าวในธุรกิจบัญชีสาม (21) การทํา

ธุรกิจบริการประสานงานกับสถาบันวิจัย

ทางการแพทย์เพื่อให้ทําการวิจัยทางคลินิก 

(Clinical Trials) เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรค

สําหรับมนุษย์ และรายงานผลการวิจัยทาง

คลินิ ก ให้แก่  บริษัทในเครือในประเทศ

ฝรั่งเศส  บริษัทมีความประสงค์ ที่ จะใช้

โปรแกรมเว็บเบส (webbase) ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์

ของบริษัทในเครือ เพื่อใช้สําหรับการส่งเสริม

การขายวัคซีนของบริษัทโดยจะให้ลูกค้าของ

บริษัท เช่น โรงพยาบาล และลูกค้าองค์กร

เป็นผู้ ใช้บริการโปรแกรมเว็บเบสในการ

ติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทและลูกค้าของ

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 

กรณีที่บริษัทจําหน่ายวัคซีนให้กับลูกค้าพร้อมทั้งให้ลูกค้า

ใช้บริการโปรแกรมเว็บเบส (webbase) ในการติดต่อสื่อสาร

ระหว่างบริษัทกับลูกค้าเพื่อการเรียกใช้ข้อมูลในด้านต่าง ๆ 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัคซีนที่บริษัทจําหน่าย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ

ผู้ รับวัคซีน ผู้ประสงค์จะรับวัคซีน จัดเก็บประวัติการ  

รับวัคซีน การซื้อ-ขายวัคซีน และบริษัทไม่ได้เรียกเก็บ

ค่าบริการในการให้ใช้ โปรแกรมดังกล่าว ถือว่ากรณี

ดังกล่าวเป็นเพียงการส่งเสริมการขายสินค้าของตนเอง

เท่านั้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจําหน่ายวัคซีนของบริษัท

อยู่แล้ว บริษัทจึงสามารถประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้อง  

ข อ อน ุญ าต ก า รป ร ะก อบ ธ ุร ก ิจ ข อ งค น ต ่า ง ด ้า ว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 
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กองบรหิารการประกอบธุรกจิของชาวตา่งชาต ิ

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

บริษัท ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวจะบันทึกข้อมูล

ด้านต่าง ๆ เช่น ผู้รับวัคซีน ผู้ประสงค์จะรับ

วัคซีน จัดเก็บประวัติการรับวัคซีน การซื้อ-

ขายวัคซีน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ใน

การเรียกใช้ข้อมูลดังกล่าวทางอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยในการให้ใช้ โปรแกรมดังกล่าวลูกค้า  

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้แก่บริษัทตลอด

การใช้งาน จึงขอหารือว่าการให้ใช้โปรแกรม

ดังกล่าวแก่ลูกค้าของบริษัทเป็นธุรกิจที่ต้อง

ขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของ  

คนต่างด้าวหรือไม่  
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กองบรหิารการประกอบธุรกจิของชาวตา่งชาต ิ

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 . การจัด ตั้งสํานักงานสาขา  

ในประเทศไทยเพื่อประกอบธุรกิจ

สายการบินระหว่างประเทศ และ

การให้บริการที่เกี่ยวเนื่องสําหรับ

สายการบินของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 นิ ติบุคคลต่างด้าว จดทะเบียนใน

ต่ างป ระ เทศ  มี ค วามประสงค์ ที่ จะ ตั้ ง

สํานักงานสาขาในประเทศไทยเพื่อประกอบ

ธุรกิจสายการบินระหว่างประเทศ  โดย

สํานักงานสาขาในประเทศไทยจะดําเนินการ

สําหรับสายการบินของตนเองในการรับจอง

และจําหน่ายตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ  

ขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างประเทศ  

รวมทั้งติดต่อและประสานงานเกี่ยวกับการ

บริการทางภาคพื้นภายในท่าอากาศยานกับ

บริษัทคู่สัญญา เช่น การอํานวยการบิน การ

ลําเลียงสัมภาระของผู้ โดยสาร เป็น ต้น  

บริษัทจึงขอหารือว่าการจัดตั้งสํานักงาน

สาขาในการประกอบธุรกิจดังกล่าวสําหรับ

สายการบินของตนเอง ต้องขออนุญาต

ป ระกอบ ธุ รกิ จ ขอ งคน ต่ า ง ด้ าว  ต าม

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจของ  

คนต่างด้าว พ.ศ.2542 ใช่หรือไม่ 

 

 

 

 กองบ ริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ 

พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือเฉพาะประเด็น

ที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 ขอเรียนว่า การประกอบธุรกิจสายการบิน

ระหว่างประเทศ สําหรับสายการบินของตนเองในการรับ

จองและจําหน่ายตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ การขนส่ง

ผู้โดยสารและสินค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการติดต่อ  

และประสานงานเกี่ยวกับการบริการทางภาคพื้นภายใน  

ท่าอากาศยานกับบริษัทคู่สัญญา ไม่ถือเป็นธุรกิจตามบัญชี

ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องขออนุญาตประกอบ

ธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว  
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กองบรหิารการประกอบธุรกจิของชาวตา่งชาต ิ

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. การนําเข้าอุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูล

ประเภทเครื่ องรู ดบั ตรอั ตโนมั ติ 

( Electronic Data Capture/EDC), 

Point-of-Sales (POS) & mobile-POS 

(m-POS) และ Tablet PC เพื่อมา

ใช้ประกอบการให้บริการสวิตซ์ชิ่ง  

ในการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิคส์ 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นิ ติบุ คคล ต่างด้ าวจดทะเบี ยน ใน

ประเทศไทย ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนใน

กิจการซอฟต์แวร์ประเภท  ENTERPRISE 

SOFTWARE ซึ่งได้ขอรับหนังสือรับรองการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแล้ว ตาม

หนังสือรับรองเลขที่ xxx เมื่อวันที่ xxx และ

บริษัทได้รับการขึ้นทะเบียนการประกอบ

ธุ ร กิ จ เป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ก า ร ชํ า ร ะ เงิ น  

ทางอิ เล็ กทรอนิ กส์  ประเภทบัญชี  ข (3)   

การให้บริการสวิตซ์ชิ่งในการชําระเงินระบบ

หนึ่งระบบใดจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

ในการดําเนินกิจการเกี่ยวกับการให้บริการ

สวิตซ์ชิ่งในการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิคส์ 

บริษัทมีแผนจะนําเข้าอุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูล

ประเภทเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ (Electronic 

Data Capture/EDC), Point-of-Sales (POS) 

& mobile-POS (m-POS) และ Tablet PC 

เพื่อมาใช้ประกอบการบริการของบริษัท  

โดยนํ า ไป ให้ ลู กค้ า ใช้ และไม่ เรียก เก็ บ

ค่าบ ริการในการให้ ใช้ อุปกรณ์ ดังกล่าว  

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน 

ดังนี้  

 1. หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

เลขที่ xxx เมื่อวันที่ xxx ที่บริษัทได้รับไปนั้น สามารถ

ประกอบธุรกิจได้ตามหนังสือรับรอง ดังนี้ บัญชีสาม (21) 

ก าร ทํ า ธุ รกิ จ บ ริ ก า รกิ จ ก า รซ อฟ ต์ แ ว ร์ป ระ เภ ท 

ENTERPRISE SOFTWARE โดยจะต้องมีกระบวนการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ ดังต่อไปนี้ 1. การพัฒนารูปแบบ (MODELING) 

2.การศึกษาความต้องการ (REQUIREMENT ANALYSIS) 

3. การออกแบบ (DESIGN) 4. การพัฒนาและการสร้างสรรค์

โปรแกรมซอฟต์แวร์และงาน  DIGITAL CONTENT 

(IMPLEMENTATION) 5. การทดสอบโปรแกรมและ

ระบบซอฟต์แวร์ (PROGRAM AND SYSTEM TESTING) 

6. การจัดการเปลี่ยนแปลงระบบซอฟต์แวร์หรืองาน 

DIGITAL CONTENT (CONFIGURATION & CHANGE 

MANAGEMENT) 7. การฝึกอบรมในลักษณะทักษะอาชีพ

การออกแบบและพัฒนาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์หรือ DIGITAL 

CONTENT (RELATED PROFESSIONAL TRAINING 

FOR SOFTWARE AND DIGITAL CONTENT DESIGN 

AND DEVELOPMENT) อันเป็นการประกอบธุรกิจตามที่
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ซึ่งบริษัทจะออกใบกํากับภาษีให้แก่ลูกค้า

เฉพาะรายการค่าบริการสวิตซ์ชิ่งในการ

ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น อีกทั้ง

บริษัทไม่ได้มีการจําหน่ายอุปกรณ์แก่ลูกค้า

แต่อย่างใด โดยกรรมสิทธ์ในอุปกรณ์ยังเป็น

ของบริษัท บริษัทจึงขอหารือว่า การนําเข้า

อุปกรณ์ ดั งกล่ าว ข้ าง ต้น  เพื่ อนํ ามาใช้

ประกอบการบริการของบริ ษัท ต้องขอ

ใบ อ นุ ญ า ต ก า ร ค้ า  (Trading Business 

License) หรือไม่  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการ

ส่ ง เส ริมการล งทุ น ในกิ จก ารซอฟ ต์แว ร์  ประ เภท 

ENTERPRISE SOFTWARE ประเภทกิจการซอฟต์แวร์ 

โดยไม่รวมถึงการประกอบธุรกิจให้บริการสวิตซ์ชิ่งในการ

ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิคส์ 

 2 . การให้บ ริการส วิตซ์ชิ่ งในการชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิคส์ถือเป็นการประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (21) 

ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ .ศ . 2542 ซึ่งคนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจดังกล่าว 

จําเป็นต้องได้รับอนุญาตจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ซึ่งรวมถึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนั้น บริษัทในฐานะ  

คนต่างด้าวจะต้องได้รับอนุญาตการประกอบธุรกิจในการ

ให้บริการสวิตซ์ชิ่งในการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิคส์ จาก

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวด้วย 

 3. กรณีบริษัทนําเข้าอุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูลประเภท

เครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ (Electronic Data Capture/EDC), 

Point-of-Sales (POS) & mobile-POS (m-POS) แ ล ะ 

Tablet PC เพื่อมาใช้ประกอบการให้บริการสวิตซ์ชิ่งใน

การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิคส์ โดยบริษัทไม่เรียกเก็บ

ค่าบริการในการให้ใช้อุปกรณ์และไม่ได้จําหน่ายอุปกรณ์
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แก่ลูกค้า ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจตามบัญชีท้าย

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

พ.ศ. 2542 ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องขออนุญาตประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว   
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การพิจารณาทุนขั้นต่ําสําหรับ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  นิ ติบุ คคล ต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน

ประเทศไทย (บริษัท) มีทุนจดทะเบียนชําระ

แล้ว 600 ล้านบาท ประกอบธุรกิจผลิต

สิ่งพิมพ์จากกระดาษโดยได้รับการส่งเสริม

การลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน (BOI) และส่งออกสินค้า

ไปจํ าหน่ าย ต่างประเทศ  รวม ทั้ งได้ รับ

อนุญาตให้ประกอบธุรกิจบ ริการรับค้ํ า

ประกันหนี้ให้แก่บริษัทในเครือ ตาม พ.ร.บ.

ก า รป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ข อ งค น ต่ า ง ด้ า ว  

พ .ศ . 2542 บริษัทมีความประสงค์จะ

ประกอบ ธุรกิ จค้ าส่ ง  โดยจะนํ า ทุนจด

ทะเบียนที่ชําระแล้วจํานวน 100 ล้านบาท

ไปใช้เป็นทุนขั้นต่ําในการประกอบธุรกิจ  

โดยไม่ต้องขออนุญาต บริษัทเข้าใจว่าทุนจด

ทะเบียนของบริษัทหลังจากที่ได้หักจํานวน

ทุน ขั้น ต่ําใน ธุรกิจ อื่นตามที่  พ .ร .บ .การ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

กําหนดไว้ และทุนที่ต้องใช้ไปกับกิจการที่

ได้ รับการส่งเสริมการลงทุนออกไปแล้ว 

สามารถนํ า ไป ใช้ เป็ น ทุ น ขั้น ต่ํ า ในการ

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน 

ดังนี้  

 1. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ.2542 กําหนดว่า ทุนขั้นต่ํา สําหรับการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งเป็นบริษัทจํากัดจดทะเบียนใน

ประเทศไทย คือ ทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ได้มีการเรียก

ชําระค่าหุ้นแล้ว และนํามาใช้เมื่อเริ่มต้นประกอบธุรกิจใน

ประเทศไทย  ซึ่ งไม่รวมทุน ขั้น ต่ําใน ธุรกิจ อื่นตาม ที่

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

พ.ศ.2542 และทุนที่กฎหมายอื่นได้กําหนดไว้ 

 2.การที่บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 

600 ล้านบาท และได้ประกอบธุรกิจ คือ 

     1) ธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ใบอนุญาต

เลขที่ XX มีทุนขั้นต่ําจํานวน XX บาท 

  2) ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอื่น คือ 

ธุรกิจผลิตสิ่งพิมพ์จากกระดาษที่ได้รับการส่งเสริมการ

ลงทุนจาก BOI ซึ่ง BOI ยืนยันข้อมูลเฉพาะขนาดการ

ลงทุนขั้นต่ําไม่น้อยกว่าจํานวน 1 ล้านบาท ซึ่งมิใช่จํานวน

เงินลงทุนขั้นต่ําที่แท้จริงของโครงการ 
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ประกอบธุรกิจค้าส่ง โดยไม่ต้องขออนุญาต

ตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 ความเข้าใจของบริษัทถูกต้อง

หรือไม่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  3) ธุรกิจอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 กําหนดทุนขั้นต่ํา คือ 

ธุรกิจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ มีทุนขั้นต่ําจํานวน  

2 ล้านบาท  

 ดังนั้น ข้อมูลตามที่ปรากฏในข้อหารือ เกี่ยวกับทุนขั้นต่ํา

ในการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเป็นข้อมูลที่ไม่ชัดเจน

เพียงพอสําหรับการพิจารณาทุนจดทะเบียนคงเหลือของ

บริษัทว่ามีจํานวนเท่าใด และจะเป็นจํานวนเงินที่เพียงพอ

ในการประกอบธุรกิจค้าส่งจํานวน 100 ล้านบาท หรือไม่ 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. การจดทะเบียนเครื่องหมาย

การค้าใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 นิ ติบุ คคล ต่างด้ าวจดทะเบี ยน ใน

ต่างประเทศ  (บริษัท ) ได้ รับใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 17 

เลขที่ XX ในธุรกิจบัญชีสาม (21) การทําธุรกิจ

บริการเป็นสํานักงานผู ้แทนเพื่อ  1 .ให ้

คําแนะนําในด ้านต ่าง ๆ เกี่ยวกับสินค ้า

ป ระ เภท พื้ นยกสํ า เร็จ รูป  รวม ทั้ ง วัส ดุ  

อุปกรณ ์ และอะไหล ่ของสินค ้าดังกล ่าว  

ภายใต้เครื่องหมายการค้า “A” ของสํานักงานใหญ่ 

ที่จํ าหน ่ายแก ่ผู ้ใช ้สินค้ าในประเทศไทย  

2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้า

ประเภทโซ่ชนิดต่างๆ ที่ใช้ในระบบสายพาน

ลําเลียงและอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ภายใต้

เครื่องหมายการค้า “A” ซึ่งเป็นสินค้าใหม่

ของสํานักงานใหญ่ 3. รายงานความเคลื่อนไหว

ทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การผลิต 

การตลาด การลงทุน และความต้องการใช้

เค รื่อ งจั ก ร  เค รื่อ งกล  เค รื่อ ง มื อ  วัส ดุ  

อุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม การก่อสร้าง 

รวมทั้งส่วนประกอบ ชิ้นส่วน และอะไหล่

ข อ ง ส ิน ค ้า ด ัง ก ล ่า ว ใน ป ร ะ เท ศ ไท ย  

 กองบ ริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ 

พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือ ขอเรียน ดังนี้ 

 1. “เครื่องหมายการค้า” หมายความว่า เครื่องหมาย

ที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อ

แสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมาย

การค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของ

บุคคลอื่น (มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมาย

การค้า พ.ศ. 2534) 

 2. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น จะขอจด

ทะเบียนสําหรับสินค้าเฉพาะอย่างในจําพวกเดียวกันหรือ

ต่างจําพวกกันก็ได้ แต่ต้องระบุรายการสินค้าที่ประสงค์จะ

ได้รับความคุ้มครองแต่ละอย่างโดยชัดแจ้ง (มาตรา 9  

แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534) ทั้งนี้ 

ในกรณี ที่ผู้ขอประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่ง  

ส่วนใด ซึ่งเป็นสาระสําคัญของเครื่องหมายการค้าที่ได้ยื่น

คําขอจดทะเบียนไว้ หรือต้องการเพิ่มเติมรายการสินค้าใน

จํ าพวก เดียวกัน  ให้ ผู้ ขอ ยื่นคํ าขอจดทะเบี ยน ให ม่ 

(กฎกระทรวง  (พ .ศ .  2 5 3 5 ) ออกตามความ ใน

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ข้อ 14) 

 3. การที่บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเครื่องหมาย

การค้าของบริษัทจาก “A” เป็น “B” จึงเป็นการจด
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

ให้ สํานักงานใหญ่ในประเทศญี่ปุ ่นทราบ 

ต่อมาสํานักงานใหญ่ในต่างประเทศได้มีการ

ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเครื่องหมาย

การค้า “A” เป็น เครื่องหมายการค้า“B” 

โดยเครื่องหมายการค้า “A” จะถูกยกเลิกไป

ทันที และบริษัทจะใช้เครื่องหมายการค้า 

“B” แทน บริษัทเข้าใจว่า บริษัทไม่จําเป็นต้อง

ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจฉบับใหม่ 

เนื่องจากบริษัทไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง

ประเภทธุรกิจและประเภทสินค้า แต่สามารถ

ยื่นขอเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนต่อ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยแสดงเอกสาร

หลักฐานการจดทะเบียนเปลี่ ยนแปลง

เครื่องหมายการค้า และเอกสารประกอบ  

อื่น ๆ ได้ จึงขอหารือว่า ความเข้าใจของ

บริษัทถูกต้องหรือไม่  

ทะ เบี ยน เค รื่อ งห ม ายก ารค้ า ให ม่  เนื่ อ งจ าก ก าร

เปลี่ยนแปลงชื่อเครื่องหมายการค้าซึ่งถือเป็นสาระสําคัญ

ของเครื่องหมายการค้าที่ได้ยื่นคําขอจดทะเบียนไว้ ต้องยื่น

คํ าขอจดทะเบี ยน เค รื่ อ งหมายการค้ า ให ม่  ดั งนั้ น 

เครื่องหมายการค้า“B” จึงเป็นเครื่องหมายการค้าใหม่ของ

บริษัท หากบริษัทจะประกอบธุรกิจบริการเป็นสํานักงาน

ผู้แทนเพื่อให้บริการภายใต้เครื่องหมายการค้า “B” บริษัท

จะต้องยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวฉบับ

ใหม่ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ

การค ้า  โดยความเห ็นชอบของคณะกรรมการการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

1. การประกอบธุรกิจผลิตสินค้า   นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียน          ใน
ประ เทศ ไทย  มีท ุนจดทะ เบียน  316 
ล้านบาท (ช าระเต็มมูลค่า) ประกอบธุรกิจ
ผ ลิ ต แ ผ่ น ค ลั ท ช์ ร ถ ย น ต์ แ ล ะ ช้ิ น ส่ ว น
รถจักรยานยนต์ บริษัทจะขยายการด าเนิน
ธุรกิจในการผลิตผ้า เบรกส าหรับรถไฟ 
2 ประเภท คือ 1) การผลิต Brake casting 
โดยบริษัทจะเช่าสถานท่ี เครื่องจักร และจ้าง
แรงงานจากบริษัท ก และบริษัทเป็นผู้
ควบคุมขั้นตอนและกระบวนการผลิต โดย
บริษัทจะช าระค่าบริการในการเช่าสถานที่ 
เครื่องจักร และแรงงาน แก่บริษัท ก และ 2) 
การผลิต Composite brake โดยบริษัทเป็น
ผู้ด าเนินการผลิตด้วยตนเองทุกขั้นตอน 
บริษัทเข้าใจว่าการผลิตผ้าเบรกทั้ง  2 
ประเภทดังกล่าว เป็นการประกอบธุรกิจ
ผลิตสินค้าของบริษัท ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัท 
ไม่ ต้ องขออนุญาตประกอบธุ รกิ จตาม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ  
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือ เฉพาะประเด็น
ที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 ขอเรียนว่า หากบริษัทประกอบธุรกิจการผลิต
สินค้า โดยผลิตสินค้าตามรูปแบบที่บริษัทเป็นผู้ออกแบบ 
และบริษัทเป็นผู้ด าเนินการผลิตด้วยตนเองทุกขั้นตอน ถอืว่า
เป็นการประกอบธุรกิจผลิตสินค้า ซึ่งไม่อยู่ในบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว         พ.ศ.
2542 จึงไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ มาตรา 14 
วรรคแรก ตามพระราชบัญญัตินี้ ก าหนดให้คนต่างด้าวซึ่ง
ประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชีท้ายจะต้องมีทุนขั้นต่ าที่ใช้ใน
การเริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า    สอง
ล้านบาท  
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

2. การประกอบธุรกิจในลักษณะ
การซื้อ เครื่องจักรเก่าแล้วน ามา
ออกแบบ ประกอบ ปรับปรุง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและฟังก์ช่ันในการ
ท างานโดยบริษัทเอง  หรือบาง
ขั้ น ต อ น บ ริ ษั ท จ ะ ว่ า จ้ า ง
บุคคลภายนอกเป็นผู้ด าเนินการให้
โดยบริษัทจะเป็นผู้จ าหน่ายสินค้า
ดังกล่าวเป็นสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  

คนต่างด้าว พ.ศ.2542 จึงขอหารือว่า ความ
เข้าใจของบริษัทถูกต้องหรือไม่  
 นิติบุคคลต่างด้าว จดทะเบียนใน
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ม ีท ุน จ ด ท ะ เ บ ีย น 
114,432,400 บ า ท  บ ร ิษ ัท ไ ด ้ร ับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
เลขที่ XXX ในธุรกิจบริการตามบัญชีสาม 
(21) และบริษัทได้ใช้ทุนจดทะเบียน 100 
ล้านบาท เป็นทุนขั้นต่ าส าหรับการประกอบ
ธุรกิจการค้าปลีกตามบัญชีสาม (14) ท้าย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ 
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยไม่ต้องขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
บริษัทมีความประสงค์จะด า เนินธุรกิจ 
REFURBISHMENT HUP ซึ่งเป็นการด าเนิน
ธุรกิจในลักษณะการน าเครื่องจักรเก่าภายใต้
เครื่องหมายการค้า“A” ทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศที่บริษัทจะซื้อคืนจากลูกค้า
และที่บริษัทยังไม่ได้จ าหน่ายให้แก่ลูกค้า 
โดยบริษัทจะน าเครื่องจักรเก่าดังกล่าวมา
ออกแบบ ประกอบ ปรับปรุ ง เพื่อเพิ่ม

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ  
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน 
ดังนี ้ 

1. กรณีบริษัทจะน าเครื่องจักรเก่าที่ซื้อคืนจากลูกค้า
และที่บริษัทยังไม่ได้จ าหน่ายให้แก่ลูกค้า มาออกแบบ 
ประกอบ ปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและฟังก์ช่ันใน
การท างานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และบริษัทจะ
จ าหน่ายเป็นสินค้าใหม่พร้อมรับประกันการใช้งานตาม
เง่ือนไขให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
หากผู้ซื้อสินค้าเป็นผู้ใช้สินค้าด้วยตนเอง เข้าข่ายเป็น 
การประกอบธุรกิจการค้าปลีกตามบัญชีสาม (14) 
ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 

2. กรณีบริษัทจะน าเครื่องจักรเก่าที่ซื้อคืนจากลูกค้า
แ ล ะ ที่ บ ริ ษั ท ยั ง ไ ม่ ไ ด้ จ า ห น่ า ย ใ ห้ แ ก่ ลู ก ค้ า ไ ป ให้
บุคคลภายนอก (OUTSOURCE) เป็นผู้ด าเนินการใน
ขั้นตอนการออกแบบ ประกอบ ปรับปรุ ง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและฟังก์ช่ันในการท างาน โดยบริษัทจะจ่าย
ค่าบริการให้กับผู้ที่ด าเนินการในขั้นตอนดังกล่าว และ
บริษัทจะเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าดังกล่าวซึ่งเป็นสินค้าใหม่
ให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ หากผู้ซื้อ
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

ประสิทธิภาพและฟังก์ช่ันในการท างานให้มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และจ าหน่ายเป็น
สินค้าใหม่พร้อมรับประกันการใช้งานตาม
เง่ือนไขให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ บริษัทขอหารือว่า การด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทตามที่กล่าวข้างต้น รวมทั้ง
ห ากขั้ น ตอนกา รออกแบบ  ประกอบ 
ปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและฟังก์ช่ัน
ในการท างาน บริษัทจะให้บุคคลภายนอก 
(OUTSOURCE) เป็นผู้ด าเนินการให้ทั้งหมด 
โดยบริ ษั ทจะจ่ ายค่ าบริ ก าร ให้ กับผู้ ที่
ด าเนินการในขั้นตอนดังกล่าว แต่บริษัทจะ
เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าดังกล่าวซึ่งเป็นสินค้า
ใหม่ ให้แก่ลูกค้าทั้ งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ บริษัทสามารถประกอบธุรกิจ
ได้โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวเพิ่มเติมใช่หรือไม่ และบริษัท
เข้าใจว่า บริษัทสามารถค้าปลีกสินค้าได้  
ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท  อี ก ทั้ ง เ ข้ า ใ จ ว่ า  ธุ ร กิ จ 
REFURBISHMENT HUP ที่บริษัทจะด าเนิน
กิจการไม่ได้อยู่ภายใต้ธุรกิจที่บริษัทได้รับ

สินค้าเป็นผู้ใช้สินค้าด้วยตนเองเข้าข่ายเป็นการประกอบ
ธุรกิจการค้าปลีกตามบัญชีสาม (14) ท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

3. กรณีบริษัทได้ใช้ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท
เป็นทุนขั้นต่ าส าหรับการประกอบธุรกิจการค้าปลีกตาม 
บัญชีสาม (14) ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยไม่ต้องขออนุญาต
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว บริษัทสามารถประกอบ
ธุรกิจค้าปลีกสินค้าได้ทุกประเภท ดังนั้น หากบริษัทจะ   
ค้าปลีกสินค้าตาม 1. และ 2. บริษัทจึงไม่ต้องขออนุญาต
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพิ่มแต่อย่างใด ทั้งนี้ ทุนจด
ทะเบียน 100 ล้านบาท ส าหรับธุรกิจการค้าปลีกนั้นมีได้ 
5 ร้านค้า  

4. กรณีบริษัทจะด าเนินธุรกิจ REFURBISHMENT
HUP โดยเป็นการด าเนินธุรกิจในลักษณะตาม 1. และ 2. เข้าข่าย
เป็นการประกอบธุรกิจการค้าปลีกตามบัญชีสาม (14) 
ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 จึงไม่อยู่ภายใต้ธุรกิจที่บริษัทได้รับอนุญาต
ตามใบอนุญาตเลขที่ XXX เนื่องจากธุรกิจที่บริษัทได้รับ
อนุญาตเป็นการท าธุรกิจบริการตามบัญชีสาม (21) ท้าย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

1. การประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อ อนุญาต ความเข้าใจของบริษัทถูกต้อง
หรือไม่  
 นิติบุคคลต่างด้าว จดทะเบียนใน
ประเทศไทย บริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.
2542 ในธุรกิจบัญชีสาม (21) การท าธุรกิจ
บริการให้เช่าซื้อ ให้เช่า และให้เช่าแบบลี
สซิ่งสินค้าประเภทเครื่องจักรกล เครื่องมือ 
และอุปกรณ์ทางการเกษตร รายละเอียด
ปรากฏตามใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวเลขที่ XXX ลงวันที่ XXX 
และใบอนุญาตเลขที่  XXX ลงวันที่  XXX 
เ นื่ อ งจากบริษั ทมี แผนธุ รกิ จที่ จะ เพิ่ ม
ทางเลือกให้กับลูกค้าที่ เช่าซื้อสินค้าจาก
บริษัทท้ังลูกค้าท่ีอยู่ระหว่างการผ่อนช าระค่า
เช่าซื้อและลูกค้าท่ีช าระปิดบัญชีค่าเช่าซื้อไป
แล้ว โดยลูกค้าสามารถกลับมาเช่าซื้อใหม่
ผ่านโปรแกรม Sales and Lease Back จึง
ขอหารือว่า การประกอบธุรกิจของบริษัท
เป็นการให้เช่าซื้อหรือไม่     และบริษัท

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ  
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน 
ดังนี้  

1. กรณีค าว่า “รถ” ตามข้อหารือ ต้องเป็นรถตาม
ประเภทที่ระบุไว้ตามใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของ  
คนต่างด้าว เลขท่ี XXX ลงวันท่ี XXX และใบอนุญาตเลขที่ 
XXX ลงวันท่ี XXX เท่าน้ัน   

2. กรณีลูกค้าซึ่งเคยเช่าซื้อรถกับบริษัทและได้ช าระ
ค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้วจะน ารถซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
ตนเองขายให้แก่บริษัทแล้วขอเช่าซื้อรถคันดังกล่าวกับ
บริษัทอีกครั้ง (ตามประเด็นข้อหารือ 1) พิจารณาแล้ว 
เห็นว่า หากการประกอบธุรกิจของบริษัทมีลักษณะการ
ด าเนินธุรกิจเป็นไปตามค าจ ากัดความ “เช่าซื้อ” แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ 
พ.ศ.2535 ลักษณะ 5 มาตรา 572 จึงถือว่าเป็นการ
ประกอบธุรกิจเช่าซื้อ และหากเป็นการให้เช่าซื้อสินค้า
ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าวเลขที่ XXX ลงวันที่ XXX และใบอนุญาตเลขที่ XXX 
ลงวันที่ XXX บริษัทจึงจะสามารถประกอบธุรกิจได้โดย 
ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตใหม่ 
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สามารถประกอบธุรกิจนี้ได้โดยไม่ต้องขอ
อนุญาตใหม่เนื่องจากบริษัทได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้ออยู่แล้วใช่หรือไม่ 
ดังนี ้
 1. กรณีลูกค้าซึ่ งเคยเช่าซื้อรถกับ
บริษัทและได้ช าระปิดบัญชีไปแล้ว (ช าระค่า
เช่าซื้อครบถ้วน) มีความประสงค์จะน ารถ  
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองขายให้แก่บริษัท 
แล้วขอเช่าซื้อรถคันดังกล่าวกับบริษัทอีกครั้ง 
โดยบริษัทจะตรวจประเมินสภาพรถเพื่อ
ป ร ะ เ มิ น ร า ค า ข า ย  แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถในการผ่อนช าระของลูกค้า 
หากผ่านเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด บริษัทจะ
ด าเนินการซื้อรถจากลูกค้าตามราคาประเมนิ
และมอบเงินให้แก่ลูกค้า จากนั้นลูกค้าจะท า
สัญญาเช่าซื้อรถคันดังกล่าวกับบริษัทตามที่
ลูกค้าและบริษัทตกลงกัน  
 2. กรณีลูกค้าที่ท าสัญญาเช่าซื้อกับ
บริษัทและอยู่ระหว่างการผ่อนช าระค่า     
เช่าซื้อ มีความประสงค์ที่จะขายรถตาม
สัญญาเช่าซื้อให้แก่บริษัทภายหลังปิดบัญชี

 3. กรณีลูกค้าที่ท าสัญญาเช่าซื้อรถกับบริษัทและ    
อยู่ระหว่างการผ่อนช าระค่าเช่าซื้อ (ตามประเด็นข้อหารือ 
2) เมื่อพิจารณาจากการประกอบธุรกิจของบริษัทแล้ว  
เห็นว่า การที่ลูกค้าของบริษัทอยู่ระหว่างการผ่อนช าระค่า
เช่าซื้อย่อมแสดงว่ากรรมสิทธิ์ในรถที่เช่าซื้อยังคงเป็นของ
บริษัทผู้ให้เช่าซื้อ ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถที่จะซื้อรถ
จากลูกค้าซึ่งอยู่ระหว่างการเช่าซื้อได้ เนื่องจากลูกค้า 
(ผู้ขาย) ยังไม่มีกรรมสิทธ์ิในรถที่ขายจึงไม่สามารถท่ีจะโอน
กรรมสิทธิ์ในรถให้แก่บริษัทผู้ให้เช่าซื้อ (ผู้ซื้อ) ได้ จึงไม่    
ถือเป็นการ “ซื้อขาย” ตามค าจ ากัดความแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ พ.ศ.2535 
ลักษณะ 1   มาตรา 453  
 ทั้งนี้ ส าหรับกรณีที่บริษัทจะท าการประเมินราคารถ
ในขณะที่รถยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทซึ่งเป็นผู้ให้เช่า
ซื้ออยู่ เพื่อหักกลบลบหนี้กับหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเดิม
เพื่อให้ลูกค้าปิดบัญชีเช่าซื้อ และมอบเงินส่วนที่เหลือให้   
กับลูกค้า การประกอบธุรกิจในลักษณะดังกล่าวจึงเข้าข่าย
เป็นการประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (21) การท าธุรกิจ
บริการอื่น ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ  คน
ต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจได้
ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า   โดย
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เ ช่าซื้อ แล้วขอเช่าซื้อรถคันดังกล่าวกับ
บริษัทอีกครั้ง ซึ่งบริษัทจะด าเนินการซื้อรถ
จากลูกค้าตามราคาประเมิน โดยการน า
ราคาที่ซื้อหักกลบลบหนี้กับหนี้ตามสัญญา
เช่าซื้อเดิมเพื่อปิดบัญชี และมอบเงินส่วนที่
เหลือให้กับลูกค้า จากนั้นลูกค้าจะท าสัญญา
เช่าซื้อรถคันดังกล่าวใหม่กับบริษัทตามที่
ลูกค้าและบริษัทตกลงกัน 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว 
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การย้ายที่ตั้งสํานักงานหรือ

สถานที่ประกอบธุรกิจของบริษัท

และสถานที่ดังกล่าวมีการระบุไว้ใน

ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  นิ ติ บุ ค ค ล ต่ า ง ด้ า ว จ ด ท ะ เบี ย น  

ในประเทศไทย บริษัทได้ รับอนุญาตให้

ป ระกอบ ธุ รกิ จ ต ามม าต รา  1 7  แ ห่ ง

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจของ  

คนต่างด้าว พ.ศ.2542 ในธุรกิจบัญชีสาม 

(21) การทําธุรกิจบริการ ดังนี้ 1.ให้เช่าซื้อ 

และให้เช่าแบบลีสซึ่งรถตัดอ้อย ภายใต้

เครื่องหมายการค้า “สามารถเกษตรยนต์” 

ที่บริษัทในเครือเป็นผู้จําหน่าย 2.ให้เช่าช่วง

พื้น ที่อาคารสํ านั กงานบางส่ วน  พ ร้อม

สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ให้ แก่  บ ริ ษัท ใน เค รือ  เพื่ อ ใช้ เป็ น ที่ ตั้ ง

สํานักงาน จํานวน XX แห่ง บริษัทจึงขอ

หา รือ ว่าการ ที่ บ ริ ษั ท ได้ รับ อนุญ าต ให้

ประกอบ ธุรกิ จ ให้ เช่ าช่ วง พื้ น ที่ อาคาร

สํานักงานบางส่วน พร้อมสาธารณูปโภคและ

สิ่งอํานวยความสะดวก ให้แก่ บริษัทในเครือ

เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสํานักงาน จํานวน XX แห่ง 

หากบริษัทย้ายที่ตั้งสํานักงานหรือสถานที่

ประกอบธุรกิจบางแห่งตามที่ระบุ ไว้ใน

ใบอนุญาตอันมีลักษะการย้ายที่ตั้งจากพื้นที่

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือ ขอเรียน ดังนี้ 

 1. กรณี ที่บริษัทย้ายที่ ตั้งสํานักงานหรือสถานที่

ประกอบธุรกิจ บริษัทต้องแจ้งย้ายต่อนายทะเบียนภายใน 

15 วันนับแต่วันย้าย ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ตามแบบ

และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง กําหนดแบบและ

วิธีการแจ้งการเลิกประกอบธุรกิจหรือย้ายสํานักงานหรือ

สถานที่ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2544 ให้ไว้ 

ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2544 หากฝ่าฝืนต้องระวาง

โทษป รับ ไม่ เกิ น ห้ าพันบาท  ตามมาตรา  39  แห่ ง

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 2. ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเลขที่ 

XXX ลงวันที่ XXX อนุญาตให้บริษัทประกอบธุรกิจบริการ

ให้เช่าช่วงพื้นที่อาคารสํานักงาน ซึ่งมีการระบุสถานที่ที่ให้

เช่าช่วงไว้ชัดเจน ดังนั้น บริษัทจึงสามารถประกอบธุรกิจให้

เช่าช่วงพื้นที่อาคารสํานักงานได้เฉพาะสถานที่ซึ่งมีการระบุ

ไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น หากบริษัทจะให้เช่าช่วงพื้นที่อาคาร

สํานักงานนอกเหนือไปจากสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

บริษัทจะต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของ  

คนต่างด้าวฉบับใหม่ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี  
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หนึ่งไปเป็นอีกพื้นที่หนึ่งในจังหวัดเดียวกัน 

โดยมิได้มีการเพิ่มจํานวนที่ตั้งสํานักงานหรือ

สถานที่ประกอบธุรกิจไปจากเดิม บริษัท

เข้าใจว่า การย้ายดังกล่าวเป็นการย้าย

สํานักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจ ตาม

นัยมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญั ติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

และเมื่อย้ายที่ ตั้งสํานักงานดังกล่าวแล้ว

บริษัทยังคงสามารถให้เช่าช่วงพื้นที่อาคาร

สํานักงานบางส่วน พร้อมสาธารณูปโภคและ

สิ่งอํานวยความสะดวก ให้แก่ บริษัทในเครือ

เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสํานักงาน จํานวน XX แห่ง 

ต่อไปได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตประกอบ

ธุรกิจใหม่ เนื่องจากบริษัทได้รับอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจให้ให้เช่าช่วงพื้นที่อาคาร

สํานักงานอยู่แล้ว ความเข้าใจของบริษัท

ถูกต้องหรือไม่   

 

 

 

 

กรม พัฒ นา ธุรกิ จก ารค้ า  โดยความ เห็ น ชอบของ

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จึงจะ

สามารถประกอบธุรกิจได้ 

 3. ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเลขที่ 

XXX ลงวันที่ XXX อนุญาตให้บริษัทประกอบธุรกิจบริการ

ให้เช่าช่วงพื้นที่อาคารสํานักงาน ซึ่งมีการระบุสถานที่ที่ให้

เช่าช่วงไว้ชัดเจน หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัทไม่ได้

ให้บริการเช่าช่วงพื้นที่อาคารสํานักงานตามสถานที่ที่ระบุไว้

ในใบอนุญาตแล้ว บริษัทจะต้องขอแก้ไขรายการทาง

ทะเบียนต่อนายทะเบียนการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ให้มีข้อเท็จจริงตรงกันกับที่ได้รับอนุญาต  
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 2. สินค้าจัดเก็บอยู่ในประเทศ

ไทยเป็นกรรมสิท ธิ์ของนิ ติบุคคล  

ต่างด้าวซึ่งจดทะเบียนที่ต่างประเทศ 

และมีการจําหน่ายสินค้าดังกล่าว

ให้แก่ผู้ซื้อในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 นิติบุคคลทะเบียนในประ เทศไทย 

ประกอบ ธุรกิ จ ให้ คํ าป รึกษ าท างด้ าน

กฎหมายแก่นักลงทุนชาวต่างชาติ ขอหารือ

เกี่ ยวกับการประกอบ ธุรกิจของบริ ษัท

ลูกความซึ่งเปน็นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียน

ที่ต่างประเทศ  (บริษัทลูกความ ) ว่าการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทลูกความเป็นธุรกิจ

ที่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือไม่   ใน

กรณี ที่สินค้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท

ลูกความได้จัดเก็บไว้ที่โกดังเก็บสินค้าของ  

ผู้ ซื้อในประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในเขตปลอด

อากร (Free Zone) หรือโกดังจัดเก็บสินค้า

ของตัวแทนอิสระ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตปลอดอากร 

(Free Zone) และเมื่อผู้ซื้อในประเทศไทย

ได้เบิกสินค้าจากโกดังเก็บสินค้าพร้อมชําระ

เงินค่าสินค้าให้แก่บริษัทลูกความ กรรมสิทธิ์

ในสินค้าจะโอนจากบริษัทลูกความไปยังผู้ซื้อ

ในประเทศไทย  

 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 

หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าสินค้าที่อยู่ในประเทศไทยเป็น

กรรมสิท ธิ์ของนิ ติบุ คคลต่ างด้าว  ซึ่ งจดทะเบี ยน ที่

ต่างประเทศ และมีการจําหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ ซื้อใน

ประเทศไทย พิจารณาได้ว่า การประกอบธุรกิจดังกล่าว

เข้าข่ายเป็นการค้าปลีกตามบัญชีสาม (14) หรือการค้าส่ง

ตามบัญชีสาม (15) ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ .ศ . 2542 ซึ่งคนต่างด้าวจะ

ประกอบธุรกิจการค้าปลีก หรือการค้าส่งได้ต้องได้รับ

อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

  อนึ่ง การค้าปลีก ได้แก่ การจําหน่ายให้แก่ลูกค้า

เพื่อใช้ในการบริโภคโดยตรงของตนเอง และการค้าส่ง ได้แก่  

การจําหน่ายให้แก่ผู้ ซื้อเพื่อนําไปขายหรือให้บริการต่อ  

แก่ลูกค้าหรือนําไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอื่น 

  อย่างไรก็ตาม หากนิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียน  

ที่ต่างประเทศจะประกอบธุรกิจการค้าปลีกหรือการค้าส่ง  

โดยไม่ต้องขออนุญาต นิ ติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนที่

ต่ างประเทศจะต้องนํ าหรือส่ งทุน ขั้น ต่ํ าเป็ นเงินตรา

ต่างประเทศที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทย
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แต่ละธุรกิจไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมทุนขั้นต่ํา  

ในธุรกิจ อื่น ที่ได้ รับอนุญาตตามพระราชบัญญั ติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ทั้งนี้ ทุนขั้นต่ํา 

100 ล้านบาท สําหรับกรณีการค้าปลีกสามารถมีร้านค้า

ปลีกได้จํานวน 5 ร้านค้า หรือกรณีการค้าส่งสามารถมี

ร้านค้าส่งได้จํานวน 1 ร้านค้า  
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. ธุรกิจบริการขนส่งผู้ โดยสาร

และสิ น ค้ าท างอากาศ ระห ว่าง

ประเทศ รวมถึงให้บริการจองและ

จําหน่ายบัตรโดยสารของสายการ

บินของตน เองผ่ าน เว็บ ไซ ต์ของ

บริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นิ ติ บุ ค คล ต่ าง ด้ าวจดทะ เบี ยน ที่

ต่างประเทศ บริษัทมีความประสงค์จะตั้ง

สํานักงานสาขาในประเทศไทย เพื่อประกอบ

ธุรกิจให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า

ท างอ าก าศ ระห ว่ า งป ระ เท ศ  รวม ถึ ง

ให้บริการจองและจําหน่ายบัตรโดยสารของ

สายการบินของตนเองผ่านเว็บไซต์ของ

บริษัท โดยไม่ได้ดําเนินธุรกิจบริการขนส่ง

ผู้ โดยสารและสิ นค้ าทางอากาศภายใน  

ประเทศไทย จึงขอหารือว่าการที่บริษัทจะ

ตั้ งสํ านั ก งานสาขาเพื่ อประกอบ ธุรกิ จ

ดังกล่าวเข้าข่ายต้องขออนุญาตประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

พิจารณาเฉพาะข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือ ขอเรียนว่า 

การจัดตั้งสํานักงานสาขาในประเทศไทย เพื่อประกอบ

ธุรกิจให้บริการขนส่งผู้ โดยสารและสินค้าทางอากาศ

ระห ว่างป ระ เทศ  ไม่ เข้ า ข่ าย ธุ รกิ จต ามบัญ ชี ท้ าย

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

พ.ศ. 2542 บริษัทสามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวโดย  

ไม่ ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญั ติฉบับนี้  ทั้ งนี้  

การให้บริการจองและจําหน่ายบัตรโดยสารสายการบิน

ของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของธุรกิจให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศ

ระหว่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปข้อหารอื ประจําเดอืน สิงหาคม 2559              
             6 

กองบรหิารการประกอบธุรกจิของชาวตา่งชาต ิ

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ  
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 4. บริษัทได้รับอนุญาตให้บริการ

แก่บริษัทในเครือ หากภายหลังได้มี

การเปลี่ยนโครงการถือหุ้นทําให้

บริษัทและผู้ รับบริการไม่มีสถานะ

เป็นบริษัทในเครือกันแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นิ ติบุคคลต่างด้าว จดทะเบียนใน

ป ระ เท ศ ไท ย  บ ริ ษั ท ได้ รับ อนุ ญ าต ให้

ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญั ติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

ในการให้บ ริการทางบัญชี ให้แก่บ ริษัท  

ในเครือตามที่ระบุชื่อ ตามใบอนุญาตเลขที่ 

XXX และการบริการทางบัญชีให้แก่บริษัท

ในเครือ ใบอนุญาตเลขที่ XXX  บริษัทมีแผน

ที่จะปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรตาม

นโยบายของบริษัทแม่ในต่างประเทศโดย

การโอนหุ้นในบริษัทในเครือที่ถือโดยบริษัท 

ให้แก่ผู้รับโอนรายใหม่ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม 

ซึ่งจะทําให้บริษัทในเครือที่ถูกโอนหุ้นไม่มี

สถานะเป็นบริษัทในเครือของบริษัทอีก

ต่อไป แต่บริษัทมีความจําเป็นต้องให้บริการ

ทางบัญชีแก่บริษัทในเครือที่ถูกโอนหุ้นนั้น 

สําหรับรอบปีบัญชี พ.ศ.2559 โดยคาดว่า

จะใช้ระยะเวลาประมาณ  1 ปี หลังจาก

บ ริ ษั ท ใน เค รือ ที่ ถู ก โอน หุ้ นนั้ น สิ้ น สุ ด

สถานะการเป็นบริษัทในเครือแล้ว (การโอน

หุ้นในบริษัทในเครือที่ถือโดยบริษัทจะมีผล

  กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน 

ดังนี้                         

 1. บริษัทได้รับอนุญาตทํากิจการบริการทางบัญชี

ให้กับบริษัทในเครือตามที่ระบุชื่อ ตามใบอนุญาตเลขที่  

XXX และการบริการทางบัญชี ให้แก่บ ริษัทใน เค รือ  

ตามใบอนุญาตเลขที่ XXX ดังนั้น บริษัทสามารถให้บริการ

ทางบัญชีให้แก่บริษัทในเครือที่ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทใน

เครือตามคํานิยาม “บริษัทในเครือ”  

      2. กรณีผู้รับบริการเป็นบริษัทในเครือที่มีการระบุชื่อ

ในใบอนุญาต ตามใบอนุญาตเลขที่ XXX บริษัทสามารถ

ให้บริการทางบัญชีแก่บริษัทในเครือที่มีการระบุชื่อใน

ใบอนุญาตเท่านั้น หากบริษัทดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น

บริษัทในเครือแล้ว บริษัทจึงไม่สามารถให้บริการแก่

ผู้รับบริการตามใบอนุญาตดังกล่าวได้ เนื่องจากใบอนุญาต

ไม่ครอบคลุมการให้บริการของบริษัท และไม่มีผลบังคับใช้

ตามกฎหมายอีกต่อไป ดังนั้น บริษัทจะต้องดําเนินการแจ้ง

เลิกใบอนุญาต ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลิก (วันที่บริษัท

ใน เครือ ที่ มีการระบุ ชื่ อ ใน ใบอนุญ าต มิ ได้ มีสถานะ  

เป็นบริษัทในเครือ) หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

ห้าพันบาท และจะทําให้บริษัทขาดคุณสมบัติในการขอรับ
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กองบรหิารการประกอบธุรกจิของชาวตา่งชาต ิ

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช้บังคับวันที่ 1 มกราคม 2560) จึงขอ

หารือว่า บริษัทสามารถให้บริการทางบัญชี

ให้แก่บริษัทในเครือที่ถูกโอนหุ้นได้หรือไม่ 

และจะต้องยกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าวหรือไม่ หากใบอนุญาตที่

ได้รับอนุญาตนั้นระบุชื่อบริษัทในเครือที่ถูก

โอนหุ้น 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบอนุญาตตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญั ติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

     3. หากบริษัทประสงค์ที่จะให้บริการทางบัญชีแก่

บริษัทที่มิได้มีสถานะเป็นบริษัทในเครือแล้ว จะต้องยื่น  

คําขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวใหม่ 

ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจาก

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จึงจะ

ประกอบธุรกิจได้ 
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กองบรหิารการประกอบธุรกจิของชาวตา่งชาต ิ

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ  

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 . การจํ ากั ดการถือ หุ้นของ  

“คนต่างด้าว” ตามมาตรา 4 แห่ง

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 

และปัจจุบันมีสถานะเป็นนิ ติบุคคลไทย 

ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้าไปต่างประเทศ 

โดยบริษัทมีโครงการจะแปรสภาพจาก

บริษัทจํากัด เป็นบริษัทมหาชนจํากัด และ

จะนําบริษัทมหาชนจํากัด เข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ที่ต่างประเทศ จึงขอหารือ

ว่า เมื่อบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

จํากัดแล้ว มีข้อจํากัดในการถือหุ้นของคน

ต่างด้าวในบริษัทมหาชนจํากัดหรือไม่ และ

บริษัทมหาชนจํากัด ที่มีสถานะเป็นคนต่าง

ด้าวสามารถประกอบธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์

ประเภทถุงมือผ้า ยางรัดของต่างๆ (Rubber 

Band) และกระดาษต่างๆ ได้หรือไม่  

 

 

 

   

 

 

 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน 

ดังนี้ 

 1. หากบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัดแล้ว

หากคนต่างด้าวถือหุ้น ตั้งแต่กึ่ งหนึ่ งของหุ้น ทั้งหมด  

ของบริษัท จะทําให้บริษัทมหาชนจํากัดนั้นมีสถานะเป็น  

คนต่างด้าว ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญั ติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542  

 2. หากบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัดแล้ว 

และมีสถานะเป็นคนต่างด้าว บริษัทสามารถประกอบ

ธุรกิจส่งออกสินค้าได้โดยไม่ต้องขออนุญาต เนื่องจากธุรกิจ

ส่งออกไม่ได้เป็นธุรกิจตามบัญชีท้ายตามพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ .ศ .2542 ทั้ งนี้  

ตามมาตรา  14 วรรคแรก  ตามพระราชบัญญั ตินี้ 

กําหนดให้คนต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชีท้าย 

จะต้องมีทุนขั้นต่ําที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจใน

ประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองล้านบาท 
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กองบรหิารการประกอบธุรกจิของชาวตา่งชาต ิ

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน

ต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. ธุรกิจทางออนไลน์ในการเป็น

ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ก า ร ยื น ยั น ตั ว ต น 

(Verification Services) 

 

 

 

 

 

 

 นิ ติบุคคลทะเบียนในประเทศไทย 

ประกอบ ธุรกิ จ ให้ คํ าป รึกษ าท างด้ าน

ก ฎ ห ม า ย แ ก่ นั ก ล ง ทุ น ช า ว ต่ า ง ช า ติ  

แจ้งว่าบริษัทลูกความ ซึ่งเป็นนิติบุคคลต่าง

ด้าวจดทะเบียนในต่างประเทศ  มีความ

ประสงค์จะประกอบธุรกิจทางออนไลน์ใน

ก าร เป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริก ารการยื น ยั น ตั วตน 

(Verification Services) กับร้านค้าปลีก 

เพื่อให้ร้านค้าปลีกให้ส่วนลดแก่นักเรียน 

นักศึกษาที่มีการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีก 

โดยนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการรับรหัส

ส่วนลดจากร้านค้าปลีกต้องลงทะเบียนกับ

ลูกความ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ซึ่งการลงทะเบียน

สามารถดําเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ 1. 

ผ่ าน เว็บ ไซ ต์ของร้านค้ าปลี ก  ซึ่ ง  Link 

เว็บไซต์และ Link การยืนยันตัวตนของ

ลูกความที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของร้านค้า

ปลีก 2. ผ่านเว็บไซต์ของลูกความ รวมทั้งยัง

สามารถดาวน์ โหลดแอปพลิ เคชันของ

ลูกความเพื่อใช้ งานบนโทรศัพ ท์ มือ ถือ  

และอุปกรณ์แท็บเล็ตได้ ทั้งนี้ การให้บริการ

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ

พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 

กรณีที่ลูกความของสํานักงานฯ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ต่ างป ระ เท ศจะ เป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริก ารก าร ยืน ยัน ตั วตน 

(Verification Services) ซึ่งเป็นการดําเนินธุรกิจทาง

ออนไลน์โดยจะใช้ซอฟต์แวร์ของตนเองที่มีแม่ข่ายอยู่นอก

ประเทศไทย (hosted outside Thailand) และลูกความ

ได้ ดํ า เนิ น ก าร ใน ก าร ให้ บ ริก าร ทั้ งห มดภ ายน อก  

ประเทศไทย ไม่มีการดําเนินการในการให้บริการส่วนใด

ส่วนหนึ่งในประเทศไทย ไม่เข้าข่ายเป็นการทําธุรกิจ

บริการตามบัญชีสาม (21) ท้ายพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 แต่หากการ

ดําเนินธุรกิจดังกล่าวลูกความได้มีการดําเนินการส่วนใด

ส่วนหนึ่งในประเทศไทย เข้าข่ายเป็นการทําธุรกิจบริการ

ตามบัญชีสาม (21) ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ .ศ . 2542 ซึ่งคนต่างด้าวจะ

ประกอบธุรกิจต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
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กองบรหิารการประกอบธุรกจิของชาวตา่งชาต ิ

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยืนยันตัวตนของลูกความทั้งหมดเกิดขึ้น

นอกประเทศไทย โดยจะใช้ซอฟต์แวร์ของ

ตน เองที่ มีแ ม่ ข่ายอ ยู่นอกประเทศไทย 

( hosted outside Thailand) แ ล ะ ก า ร

พัฒนาระบบดังกล่าวรวมถึงพนักงานด้าน

เทคนิคจะทํางานและอยู่นอกประเทศไทย 

แต่นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าสู่เว็บไซต์

และลงทะเบี ยนจากในประเทศไทยได้ 

นอกจากนี้ร้านค้าปลีกส่วนใหญ่ที่ใช้บริการ

จากลูกความจะตั้งอยู่ต่างประเทศ แต่ก็ มี

บางส่วนอยู่ในประเทศไทย และร้านค้าปลีก

ดังกล่าวจะเป็นผู้ชําระค่าบริการการยืนยัน

ตัวตนแก่ลูกความ ซึ่งลูกความจะไม่ได้เป็น

ผู้ ขายสินค้ าห รือให้บ ริการกับนั ก เรียน 

นักศึกษาแต่อย่างใด สํานักงานฯ จึงขอ  

หารือว่า การให้บริการของลูกความดังกล่าว

ข้างต้นจะเข้าข่ายเป็นการทําธุรกิจบริการ

ตามบัญชีสาม (21) ท้ายพระราชบัญญัติ

ก า รป ร ะ ก อ บ ธ ุร ก ิจ ข อ งค น ต ่า ง ด ้า ว  

พ.ศ. 2542 หรือไม่  
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การจําก ัดการถือ หุ ้นของ  

“คนต่างด้าว” ตามมาตรา 4 แห่ง

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 

และปัจจุบันมีสถานะเป็นนิ ติบุคคลไทย 

ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้าไปต่างประเทศ 

โดยบริษัทมีโครงการจะแปรสภาพจากบริษัท

จํากัด เป็นบริษัทมหาชนจํากัด และจะนํา

บริษัทมหาชนจํากัด เข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ที่ต่างประเทศ จึงขอหารือว่า เมื่อ

บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัดแล้ว 

มีข้อจํากัดในการถือหุ้นของคนต่างด้าวใน

บริษัทมหาชนจํากัดหรือไม่  และบริ ษัท

มหาชนจํากัด ที่ มีสถานะเป็นคนต่างด้าว

สามารถประกอบธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์

ประเภทถุงมือผ้า ยางรัดของต่างๆ (Rubber 

Band) และกระดาษต่างๆ ได้หรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ พิจารณา

จากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน ดังนี้ 

 1. หากบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัดแล้ว

หากคนต่างด้าวถือหุ้น ตั้งแต่กึ่ งหนึ่ งของหุ้น ทั้งหมด  

ของบริษัท จะทําให้บริษัทมหาชนจํากัดนั้นมีสถานะเป็น  

คนต่างด้าว ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญั ติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542  

 2. หากบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัดแล้ว 

และมีสถานะเป็นคนต่างด้าว บริษัทสามารถประกอบ

ธุรกิจส่งออกสินค้าได้โดยไม่ต้องขออนุญาต เนื่องจากธุรกิจ

ส่งออกไม่ได้เป็นธุรกิจตามบัญชีท้ายตามพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ .ศ .2542 ทั้งนี้  

ตามมาตรา  14  วรรคแรก  ตามพระราชบัญญั ตินี้ 

กําหนดให้คนต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชีท้าย 

จะต้องมีทุนขั้นต่ําที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจใน

ประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองล้านบาท  
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 2. การแจ้งเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ

ดําเนินกิจการแทนในประเทศไทย

ภ ายห ลั งจ าก ก ารแจ้ ง เลิ ก ก าร

ประกอบธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นิ ติ บุ ค คล ต่ าง ด้ าวจดท ะ เบี ยน ที่

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับสิทธิให้ประกอบ

ธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้ความคุ้มครอง

ตามสนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์

ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ

สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2511 ต่อมาเมื่อวันที่ 

20 พฤศจิกายน 2556 บริษัทได้แจ้งเลิก

การประกอบธุรกิจในประเทศไทย บริษัทจึง

ขอหารือว่าหากบริษัทได้เลิกประกอบธุรกิจ

แล้ว บริษัทสามารถแจ้งเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ

ดําเนิ นกิ จการแทนในประเทศไทยต่อ  

นายทะเบียนการประกอบธุรกิจของคนต่าง

ด้าวได้หรือไม่  

 

 

 

 

 

 

 

   

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 

บริษัทได้รับสิทธิให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้

ความคุ้มครองตามสนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์

ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา 

พ.ศ.2511 ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2540 เป็นต้นไป 

และเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 บริษัทได้มีหนังสือ

แจ้งเลิกการประกอบธุรกิจในประเทศไทยตามสิทธิที่ได้รับ

ภายใต้ความคุ้มครองตามสนธิสัญญาฯ ต่อนายทะเบียน  

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จึงมีผลให้การประกอบ

ธุรกิจของบริษัทสิ้นสุดลง ดังนั้น รายการทางทะเบียนของ

บริษัทจึงยุติตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 อันเป็น

วันที่บริษัทเลิกประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
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 3. นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียน

ในประเทศไทยจะให้ใช้สิทธิช่วงใน

สูตรการผลิตแก่บ ริษัทในเครือที่

ตั้งอยู่ในต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นิ ติบุ คคล ต่างด้ าวจดทะเบี ยน ใน

ประเทศไทย  ประกอบ ธุรกิ จหลักผลิต  

และจําหน่ายหมึกพิมพ์ หมึกพิมพ์โลหะ  

เม็ดพลาสติก เม็ดพลาสติกสีชนิดต่าง ๆ 

(Compound Plastic และ Master Batch) 

และการจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบ ส่วนประกอบ

และชิ้นส่วนสําหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

จาก  BOI บ ริษัท มีความประสงค์หารือ

เกี่ยวกับธุรกิจการให้ใช้สิทธิในสูตรการผลิต

สินค้า ซึ่งเป็นสูตรใหม่ที่บริษัทเป็นผู้คิดค้น

และพัฒนาจากสูตรตั้งต้นที่บริษัทแม่ใน

ต่างประเทศให้สิทธิบริษัทใช้เพื่อผลิตสินค้า 

โดยบริษัทจะให้สิทธิในสูตรใหม่แก่บริษัทแม่

ใช้และให้ใช้สิทธิช่วงได้ และบริษัทจะได้รับ

ค่าตอบแทนจากการให้ใช้สิทธิดังกล่าว แต่

การใช้สิท ธิ ดังกล่าวเกิดในต่างประเทศ 

ดั งนั้ น  จึ ง มิ ใช่ ธุ รกิ จ ที่ ต้ อ งขออนุญ าต

ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญั ติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

ความเข้าใจของบริษัทถูกต้องหรือไม่  

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 

กรณีบริษัทจะให้บริษัทแม่ในต่างประเทศใช้และให้ใช้สิทธิ

ช่วงในสูตรใหม่ที่บริษัทเป็นผู้คิดค้นและพัฒนาจากสูตรตั้ง

ต้น โดยบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนจากการให้ใช้สิทธิ

ดังกล่าว ถึงแม้การใช้สิทธิเกิดในต่างประเทศ แต่เนื่องจาก

บริษัทเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งและดําเนินกิจการ

ในประเทศไทย ดังนั้น การที่บริษัทให้ใช้สิทธิในลักษณะ

ดังกล่าวข้างต้น จึงเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจบริการ

ตามบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจ

ต้องได้ รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปข้อหารอื ประจําเดอืน ตุลาคม 2559               
            1 

กองบรหิารการประกอบธุรกจิของชาวตา่งชาต ิ

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การนําเข้าสินค้าเข้ามาใน

ประเทศไทยเพื่อใช้สําหรับการผลิต

รับจ้างผลิตสินค้า และการจําหน่าย

ในประเทศและต่างประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นิ ติ บุ คคล ต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน

ประเทศไทย แจ้งว่า บริษัทประกอบธุรกิจ

ผลิตอาหารพร้อมปรุง และอาหารสําเร็จรูปที่

พร้อมบริโภคทันที วุ้นสําเร็จรูป และขนม  

เยลลี่ เพื่อจัดจําหน่ายไปต่างประเทศ บริษัท

จึงขอหารือว่า การนําหรือสั่งอาหารเข้ามาใน

ป ร ะ เท ศ ไท ย  ต้ อ ง ข อ อ นุ ญ า ต ต า ม

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจของ  

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน 

ดังนี้ 

 1. หากบริษัทนําเข้าอาหารจากต่างประเทศเพื่อใช้

เป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตอาหารพร้อมปรุง และอาหาร

สําเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที วุ้นสําเร็จรูป และขนมเยลลี่ 

ที่ผ่านกระบวนการผลิตในโรงงาน และจําหน่ายสินค้าที่

บ ริ ษัท เป็ นผู้ ผลิต ไม่ ว่าจะจํ าหน่ ายในประเทศห รือ

ต่างประเทศ หรือหากบริษัทนําเข้าอาหารจากต่างประเทศ

เพื่อจําหน่ายไปต่างประเทศ ถือเป็นการประกอบธุรกิจที่  

ไม่อยู่ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บริษัทจึงสามารถประกอบธุรกิจ

ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ทั้งนี้ มาตรา 14 วรรคแรก  

ตามพระราชบัญญัตินี้ กําหนดให้คนต่างด้าวซึ่งประกอบ

ธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชีท้ายจะต้องมีทุนขั้นต่ําที่ใช้ในการ

เริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองล้านบาท 

 2. หากบริษัทนําเข้าอาหารจากต่างประเทศเพื่อใช้

เป็นวัตถุดิบสําหรับการรับจ้างผลิตสินค้าอาหารพร้อมปรุง 

และอาหารสําเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที วุ้นสําเร็จรูป 

และขนมเยลลี่ ที่ผ่านกระบวนการผลิตในโรงงาน กล่าวคือ 

ให้บริการผลิตสินค้าตามแบบหรือตามคุณสมบัติที่ผู้ว่าจ้าง
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เป็นผู้กําหนด ถือเป็นการให้บริการรับจ้างผลิต อันเป็นการ

ประกอบธุรกิจบริการตามบัญชีสาม (21) หรือหากบริษัท

นําเข้าอาหารจากต่างประเทศเพื่อจําหน่ายในประเทศไทย 

ถือเป็นการประกอบธุรกิจการค้าปลีกตามบัญชีสาม (14) 

หรือการค้าส่งตามบัญชีสาม (15) ท้ายพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งคนต่างด้าว

จะประกอบ ธุรกิ จ ได้ ต้ อ งได้ รับอนุญ าตจากอ ธิบ ดี  

กรม พัฒ นา ธุรกิ จก ารค้ า  โดยความ เห็ น ชอบของ

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ทั้งนี้ 

มาตรา 14 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัตินี้ กําหนดให้  

คนต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ายจะต้องมีทุนขั้น

ต่ําที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทยแต่ละ

ธุรกิจไม่น้อยกว่าสามล้านบาท 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. การประกอบธุรกิจผลิตและ

การจําหน่ ายสินค้ า ที่บ ริษัท เป็ น

ผู้ผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นิ ติบุ คคล ต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน

ประเทศไทย แจ้งว่า บริษัทจะประกอบธุรกิจ

ผลิตพืช ผัก ผลไม้อบแห้ง เพื่อจัดจําหน่าย

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทจึงขอ

หารือว่า การประกอบธุรกิจผลิตของบริษัท 

เพื่อจําหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญั ติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

หรือไม่   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน

ดังนี้  

 1. หากบริษัทประกอบธุรกิจผลิตสินค้าพืช ผัก ผลไม้

อบแห้งที่ผ่านกระบวนการผลิตในโรงงาน และจําหน่าย

สินค้าที่บริษัทเป็นผู้ผลิตไม่ ว่าจะจําหน่ายในประเทศ  

หรือต่างประเทศ ถือเป็นการประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ใน  

บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 บริษัทจึงสามารถประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้อง

ขออนุญาต ทั้งนี้ มาตรา 14 วรรคแรก ตามพระราชบัญญัติ

นี้ กําหนดให้คนต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชี

ท้ายจะต้องมีทุนขั้นต่ําที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจใน

ประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองล้านบาท 

 2. หากบริษัทประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าพืช ผัก 

ผลไม้อบแห้งที่ผ่านกระบวนการผลิตในโรงงาน กล่าวคือ 

ให้บริการผลิตสินค้าตามแบบหรือตามคุณสมบัติที่ผู้ว่าจ้าง

เป็นผู้กําหนด ถือเป็นการให้บริการรับจ้างผลิต อันเป็น  

การประกอบธุรกิจบริการตามบัญชีสาม (21) ท้ าย

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิ จของคนต่างด้ าว  

พ.ศ. 2542 ซึ่งคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจได้ต้องได้รับ

อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความ
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ทั้ งนี้  มาตรา 14 วรรคสอง ตามพระราชบัญญั ตินี้ 

กําหนดให้คนต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจตามบัญชีท้าย

จะต้องมีทุนขั้นต่ําที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจใน

ประเทศไทยแต่ละธุรกิจไม่น้อยกว่าสามล้านบาท  
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. การประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   นิ ติบุ คคล ต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน

ประเทศไทย แจ้งว่า บริษัทจะประกอบธุรกิจ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  เช่น 

แสงแดด ลม และ/หรือเชื้อเพลิงชีวมวล 

และ/หรือพลังงานอื่นๆ โดยบริษัทจะทํา

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่บริษัทผลิตขึ้นกับการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ/หรือผู้รับซื้อไฟฟ้า

รายอื่นในประเทศไทยไทย บริษัทจึงขอ

หารือว่า การประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าของ

บริษัท ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ

ก า รป ร ะ ก อ บ ธ ุร ก ิจ ข อ งค น ต ่า ง ด ้า ว  

พ.ศ. 2542 หรือไม่   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า

หากบริษัทประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าและจําหน่ายไฟฟ้าที่

บ ริษัท เป็ นผู้ ผลิต ไม่ ว่าจะจํ าหน่ ายในประเทศห รือ

ต่างประเทศ ถือเป็นการประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชีท้าย

พระราชบัญญัต ิการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

พ .ศ . 2542 บริษัทจึงสามารถประกอบธุรกิจได้โดย  

ไม่ต้องขออนุญาต ทั้ งนี้ มาตรา 14 วรรคแรก ตาม

พระราชบัญญัตินี้ กําหนดให้คนต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจ

ที่ไม่อยู่ในบัญชีท้ายจะต้องมีทุนขั้นต่ําที่ใช้ในการเริ่มต้น

ประกอบธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองล้านบาท  
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กองบรหิารการประกอบธุรกจิของชาวตา่งชาต ิ

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ  

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การค้าปลีก การค้าส่ง และธุรกิจ

บ ริก า ร ซ่ อ ม แซม สิน ค้ าภ าย ใต้

ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของ  

คนต่างด้าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นิ ติ บุ ค คล ต่ าง ด้ าวจดทะ เบี ยน ที่

ประเทศไทย ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 

ตามบัญชีสาม (14) การค้าปลีก และบัญชีสาม 

(15) การค้าส่งสินค้าประเภทเครื่องวัดอัตรา

การไหลของของเหลวและแก๊ส  รวมทั้ง

อุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว และ

บัญชีสาม (21) การทําธุรกิจบริการให้เช่า 

ติดตั้ง ทดสอบ ซ่อมแซมและบํารุงรักษา

สินค้าประเภทเครื่องวัดอัตราการไหลของ

ของเหลวและแก๊ส รวมทั้งอุปกรณ์ของสินค้า

ดั งกล่ าว  โดยใช้หลั กการอัลต ร้าโซนิ ค 

(ULTRASONIC FLOWMETER) ภ าย ใ ต้

เครื่องหมายการค้า “XXX” ที่ผลิตโดยบริษัท 

A ซึ่งเป็นบริษัทในเครือในประเทศสาธารณรัฐ

ฝรั่งเศส บริษัทจึงขอหารือว่า การดําเนินการ

ของบริษัทจะถือเป็นการประกอบธุรกิจ

ตามที่ได้ รับอนุญาตและบริษัทสามารถ

ดําเนินการได้หรือไม่  

 

 

 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน 

ดังนี้  

 1. การค้าปลีกและการค้าส่งสินค้ าตามที่ ได้ รับ

อนุญาต บริษัทสามารถค้าปลีกและค้าส่งเฉพาะสินค้า

ประเภทเครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวและแก๊ส  

โ ด ย ใ ช้ ห ลั ก ก า ร อั ล ต ร้ า โ ซ นิ ค  (ULTRASONIC 

FLOWMETER) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “XXX” ที่ผลิต

โดย บริษัท A ซึ่งเป็นบริษัทในเครือในประเทศสาธารณรัฐ

ฝรั่งเศส เท่านั้น  

  กรณี ที่บริษัทจะนําเข้าเฉพาะชิ้นส่วนสําคัญ

ภายในของเครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวและแก๊ส

ทั้งหมด และจ้างบุคคลภายนอกในประเทศไทยผลิต

ชิ้นส่วนหุ้มห่อภายนอก แล้วนําชิ้นส่วนทั้งสองมาประกอบ

เข้าด้วยกันเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจําหน่ายให้แก่ลูกค้า

การพิจารณาว่าเป็นการผลิตสินค้าหรือไม่นั้น หากการ

ประกอบชิ้นส่วนทั้งสองเข้าด้วยกันไม่ได้เป็นการแปรสภาพ

สินค้าที่มีกระบวนการดําเนินการในโรงงานอุตสาหกรรม

และโรงงานไม่ได้เป็นของบริษัท ไม่ถือว่าเป็นการผลิต

สินค้า และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการประกอบชิ้นส่วนทั้งสอง

เข้าด้วยกัน ไม่ถือเป็นสินค้าตามที่ได้รับอนุญาต ดังนั้น 
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หากบริษัทจะค้าปลีกและค้าส่งสินค้าที่ประกอบดังกล่าว 

ต้องได้ รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว 

 2. การค้าปลีกและการค้าส่งอุปกรณ์และอะไหล่ของ

สินค้าตามที่ได้รับอนุญาต บริษัทสามารถค้าปลีกและค้าส่ง

เฉพาะอุปกรณ์และอะไหล่ ภายใต้เครื่องหมายการค้า 

“XXX” ที่ผลิตโดยบริษัท A ซึ่งเป็นบริษัทในเครือใน

ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส เท่านั้น การที่บริษัทจะค้าปลีก

และค้าส่งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าที่ผลิตโดยบริษัท

อื่นในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายรวมกับสินค้า

ตามที่ได้รับอนุญาตหรือแยกจําหน่าย ไม่ถือเป็นการ  

ค้าปลีกและค้าส่งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าตามที่ได้รับ

อนุญาต เนื่องจากไม่ได้เป็นอุปกรณ์และอะไหล่ที่ผลิต  

โดยบริษัท A ซึ่งเป็นบริษัทในเครือในประเทศสาธารณรัฐ

ฝรั่งเศส ดังนั้น หากบริษัทจะค้าปลีกและค้าส่งอุปกรณ์

และอะไหล่ของสินค้าในลักษณะดังกล่าวต้องได้รับอนุญาต

จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
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 3. การทํ า ธุรกิ จบ ริก าร ติด ตั้ ง  ซ่ อมแซม  และ

บํารุงรักษาสินค้าตามที่ได้รับใบอนุญาต บริษัทสามารถ

ให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม และบํารุงรักษาสินค้าประเภท

เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวและแก๊ส รวมทั้ง

อุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว โดยสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่

ใช้หลักการอัลตร้าโซนิค (ULTRASONIC FLOWMETER) 

ภายใต้เครื่องหมายการค้า “XXX” (ผลิตโดยบริษัท A  

ซึ่งเป็นบริษัทในเครือในประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส) โดยมี

ศูนย์บริการ 1 แห่ง ณ สํานักงานใหญ่ตามที่ระบุเท่านั้น 

ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าวบริษัทสามารถให้บริการด้วย

ตนเองได้ทุกขั้นตอน หรือจะว่าจ้างให้บุคคลอื่นดําเนินการ

แทนก็ได้ แต่การดําเนินการของบุคคลอื่นต้องอยู่ภายใต้

ความรับผิดชอบของบริษัท  จึงจะถือว่าบริษัทเป็นผู้

ให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยตนเอง 
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ  

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 .นิ ติบุ คคล ต่างด้ าว ซึ่ ง ตั้ งอ ยู่  

ที่ต่างประเทศส่งเครื่องจักรเข้ามาใน

ประเทศไทยเพื่อให้นิติบุคคลไทยใช้

สําหรับการร่วมวิจัยหรือใช้สําหรับ

การรับจ้างวิจัยผลิตภัณฑ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 

ซึ่ งมีสถานะเป็ นนิ ติบุ คคลไทย (บริษัท )

ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายเยื่อกระดาษ

และกระดาษ เนื่องจาก บริษัท A ซึ่งเป็น  

นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนที่ประเทศญี่ปุ่น 

(นิติบุคคลต่างด้าว) มีความประสงค์ที่จะ  

ร่วมวิจัย (joint Research) กับบริษัทหรือ

อาจจะว่าจ้างให้บ ริษัททําการวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เรียกว่า TRF Pellets 

(ถ่านไม้) บริษัทจึงขอหารือว่า หากนิติบุคคล

ต่างด้าวส่งเครื่องจักรเข้ามาในประเทศไทย

เพื่อให้บริษัทใช้สําหรับการร่วมวิจัยหรือใช้

สําหรับการรับจ้างวิจัย กรณีดังกล่าวจะถือ

ว่า นิติบุคคลต่างด้าวต้องขอรับใบอนุญาต

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตาม

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน

ต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่  

 

   

 

 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน 

ดังนี้  

 1. กรณีที่นิติบุคคลต่างด้าวส่งเครื่องจักรเข้ามาใน

ประเทศไทยเพื่อให้บริษัทซึ่งเป็นคู่สัญญาในการร่วมวิจัยใช้

ในการร่วมวิจัย (joint Research) โดยแต่ละฝ่ายมีข้อตกลง

จะนําทรัพย์สิน แรงงาน และเงินทุนมาร่วมกันทําวิจัย โดย

ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่กัน ตลอดจนถ่านไม้ที่

เกิดขึ้นระหว่างการร่วมกันวิจัยจะไม่มีการจําหน่ายให้กับ

บุคคลอื่น และทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จากการร่วมวิจัย

จะเป็นเจ้าของร่วมกันนั้น กรณีดังกล่าวพิจารณาได้ว่า  

เป็นการร่วมกันวิจัยเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการ

ร่วมกันทําธุรกิจในอนาคตเท่านั้น ดังนั้น การที่นิติบุคคล

ต่างด้าวส่งเครื่องจักรเข้ามาในประเทศไทยเพื่อให้บริษัท  

ซึ่ งเป็นคู่ สัญญาใช้ ในการร่วมวิจัย  จึงไม่ ถือเป็นการ

ประกอบธุรกิจที่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ.25422.  

 2. กรณีที่นิติบุคคลต่างด้าวส่งเครื่องจักรเข้ามาใน

ประเทศไทยเพื่อให้บริษัทซึ่งเป็นผู้รับจ้างวิจัยใช้ในการวิจัย 

โดยนิ ติบุคคลต่างด้าวจะจ่ายค่าจ้างวิจัยให้แก่บริษัท  
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ที่รับจ้างวิจัย และผลวิจัยทั้งหมดจะเป็นของนิติบุคคล  

ต่างด้าว กรณี ดังกล่าวพิจารณาได้ว่า หากนิ ติบุคคล  

ต่างด้าวให้ใช้เครื่องจักรแก่บริษัทที่รับจ้างวิจัยเพื่อการวิจัย

ผลิตภัณฑ์ของนิติบุคคลต่างด้าวเท่านั้น โดยนิติบุคคลต่าง

ด้าวไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการให้ใช้เครื่องจักร หรือไม่

ได้ รับส่วนลดใด  ๆ  ในการจ้างวิจัย  ดังนั้น  การให้ ใช้

เครื่องจักรดังกล่าวของนิติบุคคลต่างด้าวแก่บริษัทผู้รับ  

จ้างวิจัย จึงไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจที่ต้องขอรับ

ใบ อ นุ ญ าต ก า รป ระ ก อ บ ธุ รกิ จ ข อ งค น ต่ า ง ด้ า ว  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ 
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 6. การประกอบธุรกิจขนส่ง

ผู้ โดยสารและสินค้ าทางอากาศ

ระห ว่ า งป ระ เท ศ  ร วม ทั้ งก า ร

จําหน่ายบัตรโดยสารสายการบิน

ของตนเองผ่านทางเว็บไซต์  

 

 นิ ติ บุ ค คล ต่ าง ด้ าวจดทะ เบี ยน ที่

ต่างประเทศมีความประสงค์จะตั้งสํานักงาน

สาขาในประเทศไทยเพื่อประกอบธุรกิจ

ให้บริการขนส่งผู้ โดยสารและสินค้าทาง

อากาศระหว่างประเทศ รวมถึงให้บริการ

จองและจําหน่ายบัตรโดยสารของสายการ

บินของตนเองผ่านเว็บไซต์ ณ  สํานักงาน

ภายในประเทศของสายการบินฯ โดยไม่ได้

ดําเนินธุรกิจบริการขนส่งผู้ โดยสารและ

สินค้าทางอากาศภายในประเทศไทย จึงขอ

หารือว่าการที่บริษัทจะตั้งสํานักงานสาขา

เพื่อประกอบธุรกิจดังกล่าวเข้าข่ายต้องขอ

อนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

พ.ศ. 2542 หรือไม่ 

 

 

 

 

  

 

    

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

พิจารณาเฉพาะข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือ ขอเรียนว่า 

การจัดตั้งสํานักงานสาขาในประเทศไทยเพื่อประกอบ

ธุรกิจให้บริการขนส่งผู้ โดยสารและสินค้าทางอากาศ

ระห ว่างป ระ เทศ  ไม่ เข้ า ข่ าย ธุ รกิ จต ามบัญ ชี ท้ าย

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

พ.ศ. 2542 บริษัทสามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวโดย  

ไม่ ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญั ติฉบับนี้  ทั้ งนี้  

การให้บริการจองและจําหน่ายบัตรโดยสารสายการบิน

ของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ ณ สํานักงานภายในประเทศ

ของสายการบินฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจให้บริการ

ขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ 
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. นิติบุคคลต่างด้าวได้รับสิทธิ

ให้ป ระกอบ ธุรกิ จภายใต้ความ

คุ้มครองตามสนธิสัญญาทางไมตรี

และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

ระห ว่างราชอาณ าจักรไทยกั บ

ส ห รั ฐ อ เม ริ ก า  พ .ศ .2 5 1 1  

จะประกอบธุรกิ จ ให้บ ริการสื่ อ  

ก า ร เ รี ย น ท า ง อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์  

(E-Learning) ผ่านทางเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นิ ติ บุ ค คล ต่ าง ด้ าวจดทะ เบี ยน ที่

ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับสิทธิให้

ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้ความ

คุ้มครองตามสนธิสัญญาทางไมตรีและ

ค วามสั ม พั น ธ์ท าง เศ รษ ฐกิ จ ระห ว่ า ง

ราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ.

2511 ปัจจุบันบริษัทได้ประกอบธุรกิจใน

ประเทศไทย คือ จําหน่ายหนังสือตําราเรียน

เกี่ยวกับวิชาการโดยวางจําหน่าย ณ ศูนย์

หนังสือต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

เนื่องจากสํานักงานใหญ่ ณ ประเทศสหรัฐ

อม ริก า ได้ ให้ บ ริก ารสื่ อ ก าร เรียนท าง

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) โดยเป็นการ

ให้บริการทางเว็บไซต์ของสํานักงานใหญ่  

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่าง ๆ 

เช่น ข้อความ ภาพนิ่ง เสียง กราฟิก วิดีโอ 

ห รือ ห นั งสื อ อิ เล็ ก ท รอนิ ก ส์  เป็ น ต้ น 

สํานักงานใหญ่ จึงได้กําหนดหลักเกณ ฑ์  

การป ฏิบั ติ งานของสํ านั ก งานสาขาใน

ประเทศไทยในการให้บริการดังกล่าวแก่กลุ่ม

ลูกค้าในประเทศไทย บริษัทจึงขอหารือว่า 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน 

ดังนี้ 

 1. บริษัทได้รับสิทธิให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

ภายใต้ความคุ้มครองตามสนธิสัญญาทางไมตรีและ

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ

สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2511 ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2535 

เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทสามารถประกอบธุรกิจได้โดยไม่อยู่

ภายใต้บังคับแห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 

เว้นแต่ธุรกิจที่ภาคีทั้งสองฝ่ายสงวนไว้ตามสนธิสัญญา

ดังกล่าว อันได้แก่ การคมนาคม การขนส่ง การหน้าที่รับ

ดูแลทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้ อื่น การธนาคารที่

เกี่ยวกับการหน้าที่รับฝากเงิน การแสวงหาประโยชน์จาก

ที่ดินหรือทรัพยากรธรรมชาติ อื่น  หรือการค้าภายใน

เกี่ยวกับผลิตผลทางเกษตรพื้นเมือง และกรรมการของ

บริษัทจะต้องอยู่ในเกณฑ์ ดังนี้ 1) กรรมการมากกว่า

ครึ่งหนึ่งจะต้องเป็นคนอเมริกันและหรือคนไทย 2) หาก

กรรมการคนหนึ่งได้รับมอบอํานาจให้ลงนามแทนบริษัท 

กรรมการผู้นั้นจะต้องไม่เป็นคนชาติที่สาม และ 3) หาก

กรรมการหลายคนได้รับมอบอํานาจให้ลงนามแทนบริษัท

ร่วมกัน กรรมการเหล่านั้นส่วนมากจะต้องไม่เป็นคนชาติ  
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของสํานักงาน

สาขาในประเทศไทย ถือเป็นการประกอบ

ธุรกิจภายใต้ความคุ้มครองตามสนธิสัญญา

ไทย-สหรัฐอเมริกาฯ ตามที่บริษัทได้รับสิทธิ

ให้ประกอบธุรกิจอยู่แล้วหรือไม่ หรือเป็น

การประกอบธุรกิจที่ต้องขอรับใบอนุญาต  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ที่ สาม  ทั้ งนี้  หากบ ริษัทมีการเปลี่ ยนแปลงผู้ ถือ หุ้น 

กรรมการบริหารหรือผู้ควบคุมและจัดการเป็นอย่างอื่นจะ

มีผลให้สิ้นสุดสถานภาพการเป็นบริษัทหรือวิสาหกิจ

อเมริกัน และเป็นผลให้ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้

สนธิสัญญาฉบับดังกล่าวอีกต่อไป 

 2. กรณีที่บริษัทซึ่งเป็นสํานักงานสาขาในประเทศไทย

มีลักษณะการดําเนินธุรกิจตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏใน  

ข้อหารือ โดยสํานักงานสาขาในประเทศไทยได้มีการออก

ใบแจ้งหนี้ในนามของสํานักงานสาขาในประเทศไทยเพื่อ

เรียกเก็บค่าบริการอันเกิดจากการที่ลูกค้าได้รับรหัสผู้เข้า

ใช้งานและรหัสผ่านในการเข้าใช้บริการสื่อการเรียนทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

กรณีดังกล่าวพิจารณาได้ว่า สํานักงานสาขาในประเทศไทย

ประกอบธุรกิจให้บริการสื่อการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Learning) ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเข้าข่าย

เป็นการประกอบธุรกิจการคมนาคม อันถือเป็นธุรกิจสงวน

ตามสนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2511 

เนื่องจาก การคมนาคม (Communications) ตามสนธิสัญญา

ทางไมตรีและความสัมพัน ธ์ทางเศรษฐกิจระห ว่าง

ราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอ เมริกา  พ .ศ .  2511  
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มีความหมายครอบคลุมถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลกันไม่ว่า

จะโดยการพูด การเขียนหรือท่าทาง วิธีการต่าง ๆ ในการ

ส่งหรือรับข้อมูลระหว่างคนและสถานที่ เช่น ผ่านทาง

สายโทรศัพท์ วิทยุ คอมพิวเตอร์ จดหมาย หรืออีเมล 

วิธีการเดินทางหรือขนส่งสินค้า เช่น ทางถนนหรือทาง

รถไฟ  

 ดังนั้น การประกอบธุรกิจให้บริการสื่อการเรียน  

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ผ่านทางเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต จึงถือเป็นธุรกิจที่ภาคีทั้งสองฝ่ายสงวนไว้  

ตามสนธิสัญญาฯ หากบริษัทจะประกอบธุรกิจดังกล่าว 

บริษัทต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว จึงจะสามารถประกอบธุรกิจได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปข้อหารอื ประจําเดอืน พฤศจิกายน 2559              
             4 

กองบรหิารการประกอบธุรกจิของชาวตา่งชาต ิ
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เงินทุนขั้นต่ําสําหรับการประกอบ

ธุรกิ จ ที่ ไม่ ต้ อ งขออ นุญ าต  ตาม

กฎกระทรวงกําหนดธุรกิจที่ไม่ต้อง

ขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นิ ติบุ คคล ต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน

ต่างประเทศ แจ้งว่า บริษัทได้รับหนังสือ

อนุญ าตจากธนาคารแห่งประเทศไทย  

ในการ ตั้ งสํ านั ก งานผู้ แทนธนาคารใน

ประเทศไทย ซึ่งเป็นธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขอ

อนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ตามกฎกระทรวงกําหนดธุรกิจที่ไม่ต้องขอ

อนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

(ฉบับที่ 2) พ .ศ .2559 บริษัทจึงไม่ได้  

ขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

บริษัทจึงขอหารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการ

ประกอบธุรกิจในประเทศไทยเรื่องเงินทุน  

ขั้นต่ําที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ   

 

 

 

 

 

 

 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 

หากบริษัทประกอบธุรกิจบริการเป็นสํานักงานผู้แทน

ธนาคาร ถือเป็นการประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชีท้าย

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิ จของคนต่างด้ าว  

พ.ศ. 2542 บริษัทจึงสามารถประกอบธุรกิจได้โดยไม่  

ต้องขออนุญาต  ทั ้งนี ้ มาตรา  14  วรรคแรก  ตาม

พระราชบัญญัตินี้ กําหนดให้คนต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจ

ที่ไม่อยู่ในบัญชีท้ายจะต้องมีทุนขั้นต่ําที่ใช้ในการเริ่มต้น

ประกอบธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองล้านบาท  
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 3. การประกอบธุรกิจผลิตสินค้า 

โดยบริษัทมีโรงงานผลิตของตนเอง  

และผลิตสินค้าตามแบบที่บริษัทเป็น

ผู้ออกแบบเพื่อการส่งออก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นิ ติบุ คคล ต่างด้ าวจดทะเบี ยน ใน

ประเทศไทย แจ้งว่า บริษัทประกอบกิจการ

ผลิตกระดานโต้คลื่น และชิ้นส่วนคอมโพสิท 

โดยมี โรงงานผลิตของบริ ษัท  และผลิต

กระดานโต้คลื่ นตามแบบ ที่บ ริษัท เป็ น

ผู้ออกแบบเพื่อการส่งออก บริษัทจึงขอ

หารือว่า การประกอบธุรกิจผลิตสินค้าของ

บริษัท ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ

ก า รป ร ะ ก อ บ ธ ุร ก ิจ ข อ งค น ต ่า ง ด ้า ว  

พ.ศ. 2542 หรือไม่ 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 

หากบริษัทประกอบธุรกิจผลิตกระดานโต้คลื่น และชิ้นส่วน

คอมโพสิท ที่บริษัทเป็นผู้ผลิตไม่ว่าจะจําหน่ายในประเทศ

หรือต่างประเทศ ถือเป็นการประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชี

ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 บริษัทจึงสามารถประกอบธุรกิจได้โดยไม่  

ต้อ งขออน ุญ าต  ทั ้งนี ้ มาตรา  14  วรรคแรกตาม

พระราชบัญญัตินี้ กําหนดให้คนต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจ

ที่ไม่อยู่ในบัญชีท้ายจะต้องมีทุนขั้นต่ําที่ใช้ในการเริ่มต้น

ประกอบธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองล้านบาท  
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 4. การประกอบธุรกิจค้าปลีก  

โดยบริษัทจะออกใบแจ้งหนี้สําหรับ  

ค่าสินค้าซึ่งแจกแจงรายละเอียดของ

รายการสินค้า เช่น  อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบของสินค้า รวมทั้ง  

ค่าติดตั้งสินค้าไว้ในใบแจ้งหนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นิ ติ บุ ค คล ต่ าง ด้ าวจดทะ เบี ยน ที่

ป ระ เทศ ไทย  มี ทุ น จดทะ เบี ยน  1 0 0  

ล้านบาท ชําระค่าหุ้นแล้วร้อยละ 30 ของ

ทุนจดทะเบียนทั้งหมด บริษัทได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุนและได้ รับหนังสือรับรองการ

ป ระก อ บ ธุ รกิ จ ข อ งค น ต่ า ง ด้ า ว จ าก  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสําหรับกิจการที่

ได้รับการส่งเสริมแล้ว ซึ่งเป็นการประกอบ

ธุรกิจการค้าส่งสินค้าสําหรับอุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ 

โดยหนึ่ งในสินค้ า ที่บ ริษัทจําหน่ าย  คือ  

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (SOLAR PANEL) 

และระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR 

SYSTEM) ในอนาคตบริษัทวางแผนประกอบ

ธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์ระบบแสงอาทิตย์ 

โดยจะเรียกชําระค่าหุ้นเพิ่มและดําเนินการ

จดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อให้บริษัทมีทุนจด

ทะเบียนชําระเต็มจํานวน 100 ล้านบาท

สําหรับประกอบธุรกิจค้าปลีก ซึ่งการค้าปลีก

สินค้าให้แก่ลูกค้าผู้ใช้สินค้าในประเทศไทย 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน 

ดังนี้ 

 1. กรณีการประกอบธุรกิจค้าปลีกโดยไม่ต้องขอ

อนุญาต บริษัทจะต้องมีทุนตามความเป็นจริง คือ ทุนจด

ทะเบียนที่ได้มีการเรียกชําระค่าหุ้นแล้วสําหรับใช้ในการ

เริ่มต้นประกอบธุรกิจค้าปลีกไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท 

โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนขั้นต่ําเฉพาะสําหรับการประกอบ

ธุรกิจค้าปลีกเท่านั้น ซึ่งไม่รวมถึงทุนขั้นต่ําของบริษัท  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นได้กําหนดไว้ 

 2. กรณีบริษัทจะประกอบธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์

ระบบแสงอาทิตย์ โดยบริษัทจะออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บ 

ค่าสินค้าที่มีการระบุแจกแจงรายละเอียดรายการสินค้า 

ได้แก่ อุปกรณ์และส่วนประกอบของสินค้าและระบบที่ใช้

สําหรับสินค้า รวมทั้งค่าติดตั้งสินค้า และระบุราคาค่าสินค้า

รวมเป็นหนึ่งหน่วยหรือหนึ่งชุด การจะพิจารณาว่าบริษัท

ประกอบธุรกิจบริการด้วยหรือไม่นั้น หากใบแจ้งหนี้ ที่

บริษัทเรียกเก็บเงินค่าสินค้ามีการระบุค่าติดตั้งสินค้าไว้ 

ถึงแม้จะระบุค่าติดตั้งรวมกับค่าสินค้ารายการอื่น ๆ เป็น

หนึ่งหน่วยหรือหนึ่งชุดก็ตาม ถือว่าบริษัทให้บริการติดตั้ง
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ตามสัญญาซื้อขายบริษัทจะคิดราคาค่าสินค้า

ดั งก ล่ า ว เป็ น ห นึ่ งห น่ ว ยห รือห นึ่ ง ชุ ด 

ประกอบด้วยอุปกรณ์และส่วนประกอบของ

สินค้า การติดตั้งสินค้าและระบบที่ใช้สําหรับ

สินค้า บริษัทจะเรียกเก็บเฉพาะค่าสินค้า

ไ ม่ ไ ด้ เ รี ย ก เก็ บ ค่ าบ ริ ก า รแ ต่ อ ย่ า ง ใด  

โดยบริษัทจะออกใบแจ้งหนี้สําหรับค่าสินค้า

พร้อมแจกแจงรายละเอียดของรายการ

สินค้า ได้แก่ อุปกรณ์และส่วนประกอบของ

สินค้าและระบบที่ใช้สําหรับสินค้า รวมทั้ง  

ค่าติดตั้งสินค้า จากข้อเท็จจริงดังกล่าว

บริษัทเข้าใจว่า การค้าปลีกผลิตภัณฑ์ระบบ

แสงอาทิตย์นั้น บริษัทสามารถออกใบแจ้ง

ห นี้ เ รี ย ก เก็ บ ค่ า สิ น ค้ า โด ย แ จ ก แ จ ง

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าว

ข้างต้นให้แก่ลูกค้ าได้  โดยยังถือ ว่าเป็น

ลักษณะของการขายสินค้าไม่ใช่ธุรกิจบริการ 

บริษัทจึงไม่ต้องขออนุญาตการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บริษัทจึง

ขอหารือว่า ความเข้าใจของบริษัทถูกต้อง

แล้วหรือไม่ อย่างไร 

สินค้าแก่ลูกค้าโดยคิดค่าบริการด้วย ซึ่งการให้บริการ

ติ ด ตั้ งสิ น ค้ า เป็ น ธุ รกิ จบ ริก ารต ามบั ญ ชี ส าม ท้ าย

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

พ.ศ. 2542 ดังนั้น บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตประกอบ

ธุรกิจจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
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พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจของ   

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. การป ระกอบธุรก ิจ ขนส ่ง

ผู้ โดยสารและสินค้ าทางอากาศ

ระห ว่ า งป ระ เท ศ  ร วม ทั้ งก า ร

จําหน่ายบัตรโดยสารสายการบิน

ของตนเองผ่านทางเว็บไซต์  

 

 นิ ติ บุ ค คล ต่ าง ด้ าวจดทะ เบี ยน ที่

ต่างประเทศ มีความประสงค์จะตั้งสํานักงาน

สาขาในประเทศไทยเพื่อประกอบธุรกิจ

ให้บริการขนส่งผู้ โดยสารและสินค้าทาง

อากาศระหว่างประเทศ รวมถึงให้บริการ

จองและจําหน่ายบัตรโดยสารของสายการ

บินของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ เว็บไซต์ ณ 

สํานักงานภายในประเทศของสายการบินฯ 

โดยไม่ได้ดําเนินธุรกิจบริการขนส่งผู้โดยสาร

และสินค้าทางอากาศภายในประเทศไทย จึง

ขอหารือว่าการที่บริษัทจะตั้งสํานักงานสาขา

เพื่อประกอบธุรกิจดังกล่าวเข้าข่ายต้องขอ

อนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 หรือไม่  

   

 

 

 

 

  
  

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

พิจารณาเฉพาะข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือ ขอเรียนว่า 

การจัดตั้งสํานักงานสาขาในประเทศไทยเพื่อประกอบ

ธุรกิจให้บริการขนส่งผู้ โดยสารและสินค้าทางอากาศ

ระห ว่างป ระ เทศ  ไม่ เข้ า ข่ าย ธุ รกิ จต ามบัญ ชี ท้ าย

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

พ.ศ. 2542 บริษัทสามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวโดยไม่

ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การให้บริการ

จองและจําหน่ายบัตรโดยสารสายการบินของตนเองผ่าน

ทางเว็บไซต์ ณ สํานักงานภายในประเทศของสายการบินฯ 

ถือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจให้บริการขนส่งผู้โดยสารและ

สินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ  
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1. การจําหน่ายสินค้าระหว่าง

ประเทศ โดยไม่มีการนําสินค้าเข้า

มาในประเทศไทย และไม่ได้ รับ  

ค่านายหน้าหรือค่าบริการอื่น  ๆ 

จากการประกอบธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นิ ติบุ คคล ต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน

ประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 

119 ล้านบาท บริษัทได้รับการส่งเสริม  

การลงทุน  โดยมีเงื่อนไขทุนจดทะเบียน  

ขั้นต่ําที่ชําระแล้ว 119 ล้านบาท บริษัทมี

แผนจะประกอบธุรกิจจัด ซื้อสินค้าจาก

ต่างประเทศเพื่อจําหน่ายไปต่างประเทศ 

โดยไม่มีการเก็บค่านายหน้า ค่าบริการทาง

เทคนิค  หรือบริการใดๆ  ต่อบริษัทผู้ค้ า 

บริษัทเข้าใจว่าการประกอบธุรกิจดังกล่าวไม่

ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญั ติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 

จึงขอหารือว่าบริษัทจําเป็นต้องเพิ่มทุนจด

ทะเบียน 2 ล้านบาท ก่อนประกอบธุรกิจ

การค้าระหว่างประเทศดังกล่าวหรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 

กรณี ที่บริษัททําการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เพื่อ

จําหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศอื่น  โดยไม่ มีการนํา

สินค้าเข้ามาในประเทศไทย และไม่ได้รับค่านายหน้าหรือ

ค่าบริการอื่น  ๆ จากการประกอบธุรกิจ ถือเป็นการ

ประกอบธุรกิจ ที่ ไม่อ ยู่ในบัญชี ท้ ายพระราชบัญญั ติ  

การป ระกอบธ ุรก ิจ ขอ งคนต ่า งด ้า ว  พ .ศ .  2542  

บริษัทจึงสามารถประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาต  

อนึ่ง มาตรา 14 วรรคแรก ตามพระราชบัญญัตินี้ กําหนด  

ให้คนต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชีท้ายจะต้อง

มีทุนขั้นต่ําที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทย

ไม่น้อยกว่าสองล้านบาท โดยไม่รวมทุนตามที่กฎหมายอื่น

กําหนดไว้ 
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 2. การประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อ 

ให้เช่าแบบลิสซิ่ง และการจําหน่าย

สินค้าแบบผ่อนชําระ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 นิ ติบุ คคล ต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน

ประเทศไทย ปัจจุบันประกอบธุรกิจผลิต

และจําหน่ายรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์  

และรถกอล์ฟ  รวมทั้งค้าส่งและค้าปลีก

น้ํ ามันหล่อลื่น  อุปกรณ์ และอะไหล่ของ

รถจักรยานยนต์ เค รื่องยนต์ติดท้ายเรือ  

ยานยนต์น้ํ า และรถกอล์ฟ  ยี่ ห้ อ “xxx” 

ตลอดจนบริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ.2542 ในธุรกิจบัญชีสาม 

(21) การทําธุรกิจบริการติดตั้ง ซ่อมแซม 

บํ า รุง รักษา  และให้คํ าป รึกษาแนะนํ า

เกี่ยวกับเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ (Outboard 

Motor) เครื่องยานยนต์น้ํา (Wave Runner) 

รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (BIG BIKE)  

รถกอล์ฟ (Golf Car) และอุปกรณ์อะไหล่ที่

ใช้สําหรับสินค้าดังกล่าวยี่ห้อ “xxx” บริษัท

มีความประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจเพิ่มเติม 

ดังนี้ 1) ให้เช่าซื้อ ให้เช่าแบบลิสซิ่ง และการ

จําหน่ายสินค้าแบบผ่อนชําระสําหรับสินค้า

ประเภทเครื่องยนต์ติดท้ายเรอื (Outboard 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน 

ดังนี้  

 1. กรณีการประกอบธุรกิจ 1) ให้เช่าซื้อ ให้เช่าแบบ

ลิสซิ่งสินค้าประเภทเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ (Outboard 

Motor) เครื่องยานยนต์น้ํา (Wave Runner) และรถกอล์ฟ 

(Golf Car) และ 2) ให้เช่าอุปกรณ์ขับเคลื่อนเฮลิคอปเตอร์

ขนาดเล็กแบบไร้คนขับ (Unmanned Aviation Vehicle) 

และบริการฉีดพ่นเคมีภัณฑ์ สารอินทรีย์ชนิดน้ํา และ  

สารกําจัดศัตรูพืชด้วยอุปกรณ์ขับเคลื่อนเฮลิคอปเตอร์

ขนาดเล็กแบบไร้คนขับ (Unmanned Aviation Vehicle)  

ถือเป็นการประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (21) การทําธุรกิจ

บริการอื่น แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจ

ได้ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ  

ของคนต่างด้าว 

 2. กรณีการจําหน่ายสินค้าแบบผ่อนชําระสําหรับ

สินค้าประเภทเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ (Outboard Motor) 

เค รื่องยานยนต์น้ํา  (Wave Runner) และรถกอล์ฟ  

(Golf Car) พิจารณาได้ว่า การที่บริษัทจําหน่ายสินค้าแบบ
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Motor) เ ค รื ่อ ง ย า น ย น ต ์น้ํ า  (Wave 

Runner) และรถกอล์ฟ (Golf Car) และ 2) 

ให้เช่าอุปกรณ์ขับเคลื่อนเฮลิคอปเตอร์ขนาด

เล็กแบบไร้คนขับ (Unmanned Aviation 

Vehicle) แ ล ะบริการฉีด พ่น เค มี ภัณ ฑ์ 

สารอินทรีย์ชนิดน้ํา และสารกําจัดศัตรูพืช

ด้วยอุปกรณ์ขับเคลื่อนเฮลิคอปเตอร์ขนาด

เล็กแบบไร้คนขับ  (Unmanned Aviation 

Vehicle) บริษัทเข้าใจว่าการประกอบธุรกิจ

เพิ่มเติมทั้ง ข้อ 1 และ 2 เป็นการประกอบ

ธุรกิจตามบัญชีสาม  (21) การทําธุรกิจ

บ ริก าร อื่ น  ซึ่ ง เป็ น ธุ รกิ จ ที่ ต้ อ งขอ รั บ

ใบ อ นุ ญ า ต  ต า ม ม า ต ร า  1 7  แ ห่ ง

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ  

คนต่างด้าว พ .ศ.2542 ความเข้าใจของ

บริษัทถูกต้องหรือไม่  

 

 

 

 

ผ่อนชําระซึ่งเป็นสินค้าที่บริษัทไม่ได้เป็นผู้ผลิตเองให้แก่

ลูกค้าโดยที่กรรมสิทธิ์ในสินค้าได้โอนจากบริษัท (ผู้ขาย) 

ไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะเมื่อได้ทําสัญญาซื้อขายกัน อันเป็นไป

ตามคําจํากัดความ  “ซื้อขาย” มาตรา  453 และ  

“การโอนกรรมสิทธิ์” เป็นไปตามมาตรา 458 ตาม

พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชําระใหม่ พ.ศ.2535 

ดังนั้น จึงถือว่าการจําหน่ายสินค้าแบบผ่อนชําระเข้าข่าย

เป็นการประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (14) การค้าปลีก 

หรือตามบัญชีสาม (15) การค้าส่ง แห่งพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งคนต่างด้าว

จะประกอบธุรกิจการค้าปลีกหรือการค้าส่งได้ต้องได้รับ

อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ทั้งนี้ ในส่วนของการผ่อนชําระค่าสินค้าเป็นเพียงข้อตกลง

ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่เกี ่ยวกับเงื่อนไขหรือเครดิต  

ทางการค้าเท่านั้น  

 อนึ่ง การค้าปลีก ได้แก่ การจําหน่ายให้แก่ลูกค้าเพื่อ

ใช้ในการบริโภคโดยตรงของตนเอง และการค้าส่ง ได้แก่ 

การจําหน่ายให้แก่ผู้ซื้อเพื่อนําไปขายหรือให้บริการต่อแก่

ลูกค้าหรือนําไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอื่น 
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กองบรหิารการประกอบธุรกจิของชาวตา่งชาต ิ

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อย่างไรก็ตาม หากคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจ

การค้าปลีกหรือการค้าส่งโดยไม่ต้องขออนุญาตคนต่างด้าว

สามารถดําเนินการได้โดยจะต้องมีทุนตามความเป็นจริง 

คือ ทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรียกชําระค่าหุ้นแล้วที่ใช้ใน

การเริ่ม ต้นประกอบ ธุรกิ จแ ต่ละ ธุรกิ จ ไม่น้ อยก ว่า  

100 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมทุนขั้นต่ําในธุรกิจอื่นที่ได้รับ

อนุญาตตามพระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิ จของ  

คนต่างด้าว พ.ศ.2542 และทุนที่กฎหมายอื่นได้กําหนดไว้ 

ทั้งนี้ ทุน 100 ล้านบาท สําหรับการค้าปลีกสามารถมี

ร้านค้าได้จํานวน 5 ร้านค้า หรือกรณีการค้าส่งสามารถมี

ร้านค้าได้จํานวน 1 ร้านค้า 
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กองบรหิารการประกอบธุรกจิของชาวตา่งชาต ิ

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. ขอบข่ายการประกอบธุรกิจ

ภายใต้ใบอนุญาต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนใน

ประเทศไทย ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว ใบอนุญ าตเลขที่  XXX 

บริษัทมีความประสงค์ขอหารือเกี่ยวกับธุรกิจ

ภายใต้ใบอนุญาตดังกล่าวในส่วนของธุรกิจ

บริการบริหารจัดการและให้คําปรึกษา

แนะนําในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการตลาด 

ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการ

ฝึ ก อบ รม  ด้ าน ก ารต รวจสอบภ าย ใน  

ด้านธุรการและการจัดการ ด้านการจัดซื้อ

จัดหาเครื่องใช้สํานักงานหรือวัตถุดิบใน  

การผลิต และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให้แก่บ ริษัทในเครือ  กล่าวคือบริษัทจะ

ให้บริการ “งานติดต่อประสานงานกับผู้ให้

บริการรับจัดการจัดส่งสินค้าเพื่อให้ผู้ ให้

บริการรับจัดส่งสินค้าสามารถจัดการนําเข้า

และ/หรือส่งออกสินค้าให้แก่บริษัทในเครือ

ภายในเวลาที่กําหนดได้” โดยเรียกเก็บ

ค่าบริการจากการดําเนินการดังกล่าวจาก

บริษัทในเครือในอัตราร้อยละ 1 ของยอด

ค่าบริการที่ผู้ให้บริการรับจัดส่งสินค้าเรียก

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 

 1. การบริการบริหารจัดการและให้คําปรึกษาแนะนํา

ในด้านธุรการและการจัดการตามที่ได้รับอนุญาต ไม่รวมถึง

งานติดต่อประสานงานกับผู้ให้บริการรับจัดการจัดส่งสินค้า

เพื่อให้ผู้ให้บริการรับจัดส่งสินค้าสามารถจัดการนําเข้า  

และ/หรือส่งออกสินค้าให้แก่บริษัทในเครือภายในเวลาที่

กําหนดได้ เนื่องจากงานด้านธุรการและการจัดการตาม

หนังสือแจ้งรายละเอียดของประเภทธุรกิจที่ขอรับใบอนุญาต

เป็นการให้บริการด้านธุรการสํานักงานให้แก่บริษัทในเครือ

เท่านั้น 

 2. กรณีที่บริษัทจะให้บริการงานติดต่อประสานงาน

กับผู้ให้บริการรับจัดการจัดส่งสินค้าเพื่อให้ผู้ให้บริการ  

รับจัดส่งสินค้าสามารถจัดการนําเข้าและ/หรือส่งออก

สินค้าให้แก่บริษัทในเครือ หากในการให้บริการดังกล่าว  

ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร รับ จั ด ส่ ง สิ น ค้ า ไ ด้ มี ก า รจั ด ส่ ง สิ น ค้ า

ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ํา หรือทาง

อากาศ ถึงแม้บริษัทไม่ได้ทําการขนส่งเอง แต่บริษัทเป็น  

ผู้ชําระค่าบริการให้แก่ผู้ให้บริการรับจัดส่งสินค้าตามที่

เรียกเก็บแล้วบริษัทไปเรียกเก็บค่าบริการจากบริษัทใน

เครือ  โดยคิดค่าบ ริการเพิ่มจากที่บ ริษัทชําระให้แก่  
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กองบรหิารการประกอบธุรกจิของชาวตา่งชาต ิ
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เก็บจากบ ริษัทบวกต้น ทุนค่ าบ ริการ ที่  

ผู้ ให้บริการรับจัดส่งสินค้าเรียกเก็บจาก

บริษัท  ซึ่ งบ ริษัท เข้าใจ ว่า  “งานบริการ

บริหารจัดการและให้คําปรึกษาแนะนําใน

ด้านธุรการและการจัดการ” ตามที่ได้รับ

ใบอนุญาตรวมถึงการให้บริการที่บริษัทจะ

ให้บริการดังกล่าวข้างต้นอยู่แล้ว และไม่เข้า

ข่ายเป็นงานรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

เพราะบริษัทไม่ได้ทําการขนส่งเอง ไม่ได้ทํา

การจองระวางกับผู้ขนส่งเอง ไม่ได้ทําการรับ

สินค้ าและบรรจุ สิ นค้ า เอง  ไม่ ได้ ชํ าระ

ค่ าใช้จ่ าย ที่ เกี่ ยวข้องกับค่ าระวางแทน  

ผู้ส่งออกเอง ไม่ได้ รับดําเนินการพิ ธีการ

ศุลกากรเอง อันเป็นลักษณะของงานรับ

จัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ บริษัทจึงขอ

หารือว่า ความเข้าใจของบริษัทถูกต้อง

หรือไม่  

 

 

 

ผู้ให้บริการรับจัดส่งสินค้าเรียกเก็บร้อยละ 1 จะถือว่า

บริษัทให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ซึ่งจะเข้าข่าย

การประกอบธุรกิจการขนส่งตามบัญชีสอง หมวด 1(2) 

หากคน ต่างด้าวจะทํา ธุรกิ จ ต้องได้ รับอนุญ าตจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยการอนุมัติของ

คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวหากผู้ให้บริการรับ

จัดส่งสินค้าได้มีการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศไม่ว่าจะ

เป็นทางบก ทางน้ํา หรือทางอากาศ ถึงแม้บริษัทไม่ได้ทํา

การขนส่งเอง จะถือว่าบริษัทให้บริการขนส่งสินค้าระหว่าง

ประเทศ  ซึ่งไม่อ ยู่ภายใต้บั งคับของพระราชบัญญั ติ  

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บริษัทจึง

ไม่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
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กองบรหิารการประกอบธุรกจิของชาวตา่งชาต ิ

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การประกอบธ ุรก ิจขนส ่ง

ผู ้โดยสารและสินค้าทางอากาศ

ร ะ ห ว ่า ง ป ร ะ เ ท ศ  ร ว ม ถ ึง

ให้บริการจองและจําหน่ายบัตร

โด ย ส า รข อ งส าย ก า รบ ิน ข อ ง

ตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นิ ติ บุ ค ค ล ต่ า ง ด้ า ว จ ด ท ะ เบี ย น  

ที่ ต่ างป ระ เทศ  มี ค วามป ระสงค์ จะ ตั้ ง

สํานักงานสาขาในประเทศไทยเพื่อประกอบ

ธุรกิจให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า

ท างอ าก าศ ระห ว่ า งป ระ เท ศ  รวม ถึ ง

ให้บริการจองและจําหน่ายบัตรโดยสาร  

ของสายการบินของตนเองผ่านเว็บไซต์  

และสํานักงานภายในประเทศของสายการบิน 

โดยไม่ได้ดําเนินธุรกิจบริการขนส่งผู้โดยสาร

และสินค้าทางอากาศภายในประเทศไทย  

จึงขอหารือว่าการที่บริษัทจะตั้งสํานักงาน

สาขาเพื่อประกอบธุรกิจดังกล่าวเข้าข่ายต้อง

ขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 หรือไม่  

   

 

 

 

 

 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ  

ได้ พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว  

ขอเรียนว่า การจัดตั้งสํานักงานสาขาในประเทศไทยเพื่อ

ประกอบธุรกิจให้บ ริการขนส่งผู้ โดยสารและสินค้า  

ทางอากาศระหว่างประเทศ ไม่เข้าข่ายธุรกิจตามบัญชีท้าย

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

พ.ศ. 2542 บริษัทสามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวโดยไม่

ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การให้บริการ

จองและจําหน่ายบัตรโดยสารสายการบินของตนเองผ่าน

ทางเว็บไซต์ของบริษัท ถือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจให้บริการ

ขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ  
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2. การประกอบธุรกิจส่งออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นิ ติบุ คคล ต่างด้ าวจดทะเบี ยน ใน

ประเทศไทย จะประกอบธุรกิจส่งออกไม้

ประเภทต่างๆ เช่น ไม้แปรรูปทุกชนิด ไม้ชิ้น 

ผงไม้ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบ  

จากไม้ เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่ายงานที่

เกี่ยวข้อง และน้ํามันหอมระเหย ธูปหอม 

เค รื่องหอม เค รื่องสําอางและอื่นๆ จาก  

เนื้อไม้ ส่วนประกอบของไม้ ไม้ดอก และพืช

ชนิดต่างๆ ไปจําหน่ายต่างประเทศ จึงขอ

หารือว่า การประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าไป

จําหน่ายต่างประเทศ ต้องขออนุญาตตาม

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจของ  

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่  
 

  

 

 

 

 

 

 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 

บริษัทสามารถประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าได้โดยไม่ต้อง  

ขออนุญาต เนื่องจากธุรกิจส่งออกไม่ได้เป็นธุรกิจตามบัญชี

ท้ายตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ .ศ . 2542 อนึ่ง ตามมาตรา  14 วรรคแรก  ตาม

พระราชบัญญัตินี้ กําหนดให้คนต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจ

ที่ไม่อยู่ในบัญชีท้ายจะต้องมีทุนขั้นต่ําที่ใช้ในการเริ่มต้น

ประกอบธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปข้อหารอื ประจําเดอืน มกราคม 2560              
             3 

กองบรหิารการประกอบธุรกจิของชาวตา่งชาต ิ
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. นิ ย า ม ค น ต่ า ง ด้ า ว ต า ม  

มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการ

ประกอบ ธุรกิ จของคน ต่าง ด้ าว  

พ.ศ. 2542 และการประกอบธุรกิจ

ให้เช่าเครื่องจักร และคลังสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นิ ติบุ คคล ต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน

ประเทศไทย  ได้ รับหนั งสือ รับรองการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเลขที่ XXX 

ตั้ งแ ต่ วัน ที่  13  มิ ถุนายน  2540 โดย

ผู้บริหารของบริษัทซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นได้มี  

ข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของ

บริษัทต่างชาติในประเทศไทย ดังนั้น บริษัท

จึงขอหารือประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ

ป ระกอบ ธุ รกิ จของบ ริ ษั ท ต่ างชาติ ใน  

ประเทศไทย เพื่อให้เกิดความกระจ่างแก่

ผู้บริหารของบริษัท  

 

 

 

  

    

  

 

 

 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ  

ได้ พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว  

ขอเรียน ดังนี้ 

 1. กรณีการประกอบธุรกิจของบริษัทต่างชาติ  

ในประเทศไทย ซึ่งเป็นคนต่างด้าวตามมาตรา 4 แห่ง

พระราชบัญญัต ิการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

พ .ศ .2542 นั้ น  ต้ อ ง อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ ก า ร กํ า กั บ แ ห่ ง

พระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น หากบริษัทจะประกอบธุรกิจ  

ตามบัญชีสองหรือบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติ โดยไม่

ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน  บริษัทจะต้องยื่นขออนุญาตการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 17 แห่ง

พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ  

ของคนต่างด้าวก่อนที่จะดําเนินธุรกิจ 

 2.  กรณี การให้ เช่าเค รื่องจักรเข้าข่ายเป็นการ

ประกอบธุรกิจบริการตามบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติ

ก ารป ระกอบ ธุ รกิ จ ขอ งคน ต่ า ง ด้ าว  พ .ศ . 2542  

หากบริษัทจะให้บริการดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจาก

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งบริษัท

จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัตินี้  

 3. กรณีการทําคลังสินค้าของบริษัทเพื่อจัดเก็บ
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สินค้าของบริษัทเท่านั้น ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจ  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ .ศ . 2542 ดังนั้น  บริษัทสามารถดําเนินการได้โดย  

ไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ 

 4. กรณีบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

โดยมีคนไทยถือ หุ้นอัน เป็น ทุนมากกว่ากึ่ งหนึ่ งของ  

ทุนทั้งหมด บริษัทดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นคนต่างด้าว  

ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ดังนั้น การประกอบธุรกิจของ

บ ริ ษั ท ดั ง ก ล่ า ว จึ ง ไ ม่ อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ ก า ร กํ า กั บ ข อ ง

พระราชบัญญัตินี้   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน 
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. การพิจารณาทุนขั้นต่ําที่ต้อง

ใช้ในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 นิ ติบุ คคล ต่างด้ าวจดทะเบี ยน ใน

ประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว 

2,650 ล้านบาท ประกอบธุรกิจผลิต Carbon 

Black หรือผงเขม่าดํา โดยได้รับการส่งเสริม

การลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน (BOI) เนื่องจากบริษัท  

มีแผนที่จะนําเข้าผงเขม่าดําบางเกรดมา

จําหน่ายในประเทศไทยในลักษณะของ  

การประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม  (14) 

การค้าปลีก และบัญชีสาม (15) การค้าส่ง 

บริษัทจึงขอหารือว่า กรณีที่บริษัทมีทุนจด

ทะเบียนและชําระแล้ว 2,650 ล้านบาท 

ทุนจดทะเบียนดังกล่าวจะถือเป็นทุนขั้นต่ํา  

ที่เกินกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งบริษัทสามารถ

นําไปใช้เป็นทุนขั้นต่ําในการประกอบธุรกิจ  

การค้าปลีกและการค้าส่งที่ไม่ต้องขอรับ

ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ตามมาตรา 17 ใช่หรือไม่ 

 

ดังนี้  

 1. กรณีที่คนต่างด้าวเป็นบริษัทจํากัดจดทะเบียน  

ในประเทศไทย ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ทุนขั้นต่ํา คือ 

ทุนจดทะเบียนของคนต่างด้าวที่นํามาใช้ เมื่อเริ่มต้น

ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ทั้งนี้ ทุนขั้นต่ําพิจารณาจาก

ทุนตามความเป็นจริง คือ ทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรียก

ชําระค่าหุ้นแล้ว ซึ่งไม่รวมทุนขั้นต่ําที่บริษัทใช้ในการ

ประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 และทุนที่

ต้องใช้ในการประกอบธุรกิจตามที่กฎหมายอื่นได้กําหนดไว้  

 2. กรณีการค้าปลีกหรือการค้าส่งที่มีทุนขั้นต่ําแต่ละ

ธุรก ิจน ้อยกว่า  100 ล้านบาท  ถือ เป ็นการค้าปลีก  

ตามบัญชีสาม (14) หรือการค้าส่งตามบัญชีสาม (15)  

ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 ซึ่งคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจการค้าปลีก

หรือการค้าส่งได้ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว อย่างไรก็ตาม หากคนต่างด้าว

จะประกอบธุรกิจการค้าปลีกหรือการค้าส่งโดยไม่ต้อง  

ขออนุญาตคนต่างด้าวสามารถดําเนินการได้โดยจะต้องมี

ทุนตามความเป็นจริง คือ ทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรียก

ชําระค่าหุ้นแล้วที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจแต่ละ
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ธุรกิจไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมทุนขั้นต่ําที่

บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

พ.ศ.2542 และทุนที่ต้องใช้ในการประกอบธุรกิจตามที่

กฎหมายอื่นได้กําหนดไว้ ทั้งนี้ ทุน 100 ล้านบาท สําหรับ

การค้าปลีกสามารถมีร้านค้าได้จํานวน 5 ร้านค้า หรือ

กรณีการค้าส่งสามารถมีร้านค้าได้จํานวน 1 ร้านค้า อนึ่ง 

การค้าปลีก ได้แก่ การขาย ให้แก่ลูกค้าเพื่อใช้ในการ

บริโภคโดยตรงของตนเอง และการค้าส่ง ได้แก่ การขาย

ให้แก่ผู้ซื้อที่นําไปขายหรือให้บริการต่อแก่ลูกค้าหรือนําไป

เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอื่น 

 3. กรณี ที่บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว 

2,650 ล้านบาท ประกอบธุรกิจผลิต Carbon Black 

หรือผงเขม่าดํา โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ถือว่า 

การประกอบธุรกิจของบริษัทมีทุนที่กฎหมายอื่นได้กําหนด

ไว้ด้วย ดังนั้น การพิจารณาทุนจดทะเบียนของบริษัทใน

การนําไปใช้เป็นทุนขั้นต่ําในการประกอบธุรกิจการค้าปลีก

และการค้าส่งโดยไม่ต้องขออนุญาตนั้น ต้องพิจารณาจาก

ทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรียกชําระค่าหุ้นแล้วของบริษัท  

ภายหลังจากที่ได้หักจํานวนทุนที่ต้องใช้ไปกับกิจการที่

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนออกไปแล้ว หากปรากฏว่า  

ทุนจดทะเบียนของบริษัทคงเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 200 
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กองบรหิารการประกอบธุรกจิของชาวตา่งชาต ิ

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล้านบาท บริษัทสามารถนําทุนจดทะเบียนดังกล่าวไปใช้

เป็นทุนขั้นต่ําในการประกอบธุรกิจการค้าปลีกและการค้าส่ง

ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
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กองบรหิารการประกอบธุรกจิของชาวตา่งชาต ิ

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การประกอบธ ุรก ิจขนส ่ง

ผู ้โดยสารและสินค้าทางอากาศ

ร ะ ห ว ่า ง ป ร ะ เ ท ศ  ร ว ม ถ ึง

ให้บริการจองและจําหน่ายบัตร

โด ย ส า รข อ งส าย ก า รบ ิน ข อ ง

ตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นิ ติ บุ ค ค ล ต่ า ง ด้ า ว จ ด ท ะ เบี ย น  

ที่ ต่ างป ระ เทศ  มี ค วามป ระสงค์ จะ ตั้ ง

สํานักงานสาขาในประเทศไทยเพื่อประกอบ

ธุรกิจให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า

ท างอ าก าศ ระห ว่ า งป ระ เท ศ  รวม ถึ ง

ให้บริการจองและจําหน่ายบัตรโดยสาร  

ของสายการบินของตนเองผ่านเว็บไซต์ ณ 

สํานักงานภายในประเทศของสายการบิน  

โดยไม่ได้ดําเนินธุรกิจบริการขนส่งผู้โดยสาร

และสินค้าทางอากาศภายในประเทศไทย  

จึงขอหารือว่า การที่บริษัทจะตั้งสํานักงาน

สาขาเพื่อประกอบธุรกิจดังกล่าวเข้าข่าย  

ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ.2542 หรือไม่  

 

 

 

 

 

 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ  

ได้ พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว  

ขอเรียนว่า การจัดตั้งสํานักงานสาขาในประเทศไทย  

เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า  

ทางอากาศระหว่างประเทศ ไม่เข้าข่ายธุรกิจตามบัญชีท้าย

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

พ.ศ. 2542 บริษัทสามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวได้  

โดยไม่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ทั้งนี้  

การให้บริการจองและจําหน่ายบัตรโดยสารของสายการบิน

ของตนเองผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ถือเป็นส่วนหนึ่งของ

ธุรกิจให้บริการขนส่งผู้ โดยสารและสินค้าทางอากาศ

ระหว่างประเทศ 
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กองบรหิารการประกอบธุรกจิของชาวตา่งชาต ิ

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การจําหน่ายรถยนต์พร้อม

ติดตั้งและให้ใช้เทคโนโลยีใหม่ให้กับ

ลูกค้า โดยไม่ได้เรียกเก็บค่าบริการ

การติดตั้งและให้ใช้เทคโนโลยีเพิ่ม

จากราคารถยนต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นิ ติ บุ ค คล ต่ าง ด้ าวจดทะ เบี ยน ที่

ป ระ เท ศ ไท ย  มี ทุ น จดท ะ เบี ย น  205  

ล้านบาท ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง

ยานพาหนะ  ยี่ ห้อ  “…..” โดยไม่ ต้องขอ

อนุญ าตประกอบ ธุรกิ จ เนื่ อ งจาก มี ทุน  

จดทะเบียน ที่ ได้ มีการเรียกชําระค่า หุ้น

แล้วแต่ละธุรกิจไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท 

บริษัทมีแผนที่จะติดตั้งและให้ใช้เทคโนโลยี

ให ม่ ใน รถ ย น ต์  ซึ่ ง ลู ก ค้ า ส าม า รถ ใช้

เท ค โน โล ยี ดั งก ล่ า ว ได้ โด ย ไม่ ต้ อ ง ซื้ อ

เทคโนโลยีนี้แยกต่างหากจากราคารถยนต์ 

และลูกค้าไม่สามารถทําการดัดแปลงหรือ

แก้ไขเทคโนโลยีดังกล่าวได้ จึงขอหารือว่า

การประกอบ ธุรกิจ เกี่ ยวกับ เทคโนโล ยี

ดังกล่าวถือเป็นการประกอบธุรกิจที่ต้องขอ

อนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่     
 

  

 

 

 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า

 1. กรณี ที่บริษัทจําหน่ายรถยนต์ให้แก่ลูกค้าใน

ประเทศไทย เข้าข่ายเป็นการค้าปลีกตามบัญชีสาม (14) 

และหรือการค้าส่งตามบัญชีสาม (15) ท้ายพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ .ศ . 2542 หาก  

คนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจการค้าปลีกและหรือการค้าส่ง

ต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจากอธิบดีกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

อย่างไรก็ตาม หากคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจ  

ค้าปลีกหรือค้าส่งโดยไม่ต้องขออนุญาตคนต่างด้าวสามารถ

ดําเนินการได้โดยจะต้องมีทุนตามความเป็นจริง คือ ทุนจด

ทะเบียนที่ได้มีการเรียกชําระค่าหุ้นแล้วที่ใช้ในการเริ่มต้น

ประกอบธุรกิจแต่ละธุรกิจไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท  

ซึ่ งไม่ รวมทุน ขั้น ต่ําใน ธุรกิจ อื่น ที่ ได้ รับอนุญาตตาม

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

พ.ศ.2542 และทุนที่กฎหมายอื่นได้กําหนดไว้ ทั้งนี้ ทุน 

100 ล้านบาท สําหรับการค้าปลีกสามารถมีร้านค้าได้

จํานวน 5 ร้านค้า หรือกรณีการค้าส่งสามารถมีร้านค้าได้

จํานวน 1 ร้านค้า อนึ่ง การค้าปลีก ได้แก่ การขาย ให้แก่
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กองบรหิารการประกอบธุรกจิของชาวตา่งชาต ิ

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปญัหา คําวินิจฉัย หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกค้าเพื่อใช้ในการบริโภคโดยตรงของตนเอง และการค้า

ส่ง ได้แก่ การขายให้แก่ผู้ซื้อที่นําไปขายหรือให้บริการต่อ

ลูกค้าหรือนําไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอื่น 

2. กรณีที่บริษัทจําหน่ายรถยนต์พร้อมติดตั้งและให้

ใช้เทคโนโลยีในรถยนต์ให้กับลูกค้า โดยบริษัทไม่ได้เรียก

เก็บค่าบริการการติดตั้งและให้ใช้เทคโนโลยีเพิ่มจากราคา

รถยนต์ ดังนั้น การติดตั้งและให้ใช้เทคโนโลยีดังกล่าว  

ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจําหน่ายรถยนต์ของบริษัท จึง  

ไม่เข้าข่ายเป็นธุรกิจอันเป็นการค้า ตามมาตรา 4 แห่ง

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

พ.ศ. 2542 ซึ่งไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ  

3. กรณีที่บริษัทคิดค่าบริการการติดตั้งและให้ใช้

เทคโนโลยีเข้าข่ายเป็นธุรกิจอันเป็นการค้า ตามมาตรา 4 

แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ .ศ . 2 5 4 2  ซึ่ ง ถื อ เป็ น ธุ รกิ จ ต ามบั ญ ชี ส าม ท้ าย

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

พ .ศ . 2542 คนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจต้องได้รับ

อนุญาตให้ประกอบธุรกิจจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว  
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กองบรหิารการประกอบธุรกิจของชาวตา่งชาต ิ

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปัญหา ค าวินิจฉยั หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การประกอบธุรก ิจ ขนส ่ง
ผู ้โดยสารและสินค้าทางอากาศ
ระหว่างประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิ ติ บุ ค ค ล ต่ า ง ด้ า ว จ ด ท ะ เบี ย น           
ที่ต่างประเทศ ประกอบธุรกิจให้บริการ
ขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างประเทศ 
จึงขอหารือว่าการที่บริษัทประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวเข้าข่ายต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ      
ได้พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว         
ขอเรียนว่า การประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งผู้โดยสาร
และสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ ไม่เข้าข่ายธุรกิจ
ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ    
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บริษัทจึงสามารถประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวโดยไม่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี ้
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กองบรหิารการประกอบธุรกิจของชาวตา่งชาต ิ

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเดน็ปัญหา ค าวินิจฉยั หมายเหต ุ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การประกอบธุรกิจส่งออก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติ บุ ค คลต่ า งด้ าว จดท ะ เบี ยน ที่
ประเทศไทย จะประกอบธุรกิจน าเข้าและ
ส่ งออกสิ นค้ าป ระ เภทประตู อั ต โนมั ติ 
(Automatic Doors) ผนังเลื่อน (Movable 
Walls) อุปกรณ์ในการยึดประตูกระจกกับ
โครงสร้างประตู (Glass Fittings) อุปกรณ์
ควบคุมการเปิด-ปิด ประตูแบบไฮโดรลิก 
( Floor spring and door closer) แ ล ะ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งผลิตโดยบริษัท
ในเครือในต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมาย
การค้า “xxx” และ “xxx” ไปจ าหน่าย
ต่างประเทศ จึงขอหารือว่า การประกอบ
ธุรกิจส่งออกสินค้าไปจ าหน่ายต่างประเทศ 
ต้ อ งขอ อนุ ญ าต ต าม พ ระราชบั ญ ญั ติ       
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
หรือไม่  
 
  
 
 

 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 
บริษัทสามารถประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าได้โดยไม่ต้องขอ
อนุญาต เนื่องจากธุรกิจส่งออกไม่ได้เป็นธุรกิจตามบัญชีท้าย
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว   
พ .ศ .2542  อนึ่ ง ต ามมาตรา 14  วรรคแรก  ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ก าหนดให้คนต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจที่
ไม่อยู่ ในบัญชีท้ายจะต้องมีทุนขั้นต่ าที่ ใช้ในการเริ่มต้น
ประกอบธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองล้านบาท
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การพิจารณาทุนจดทะเบียน
ของนิติบุคคลต่างด้าว เพื่อน าไปใช้
ไปทุนขั้นต่ าในการประกอบธุรกิจ
ตามพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 
ปัจจุบันบริษัทมีสถานะเป็นนิติบุคคลไทย 
(คนต่างด้าวถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 50) บริษัทมี
ทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 132 ล้านบาท 
ประกอบธุรกิจ ดังนี้ 1) ธุรกิจที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน คือ ผลิตออกซิเจนเหลว 
ไนโตรเจนเหลว และอาร์กอนเหลว และ
ธุรกิจที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มี
มติอนุมัติ ให้การส่งเสริมการลงทุนแล้ว      
คือ ธุรกิจบริษัทการค้าระหว่างประเทศ      
2) ธุรกิจการค้าปลีกก๊าซที่ ใช้ ในโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทไม่ได้
ขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของ    
คนต่างด้าว เนื่องจากใช้ทุนจดทะเบียนที่ได้มี
การเรียกช าระค่าหุ้นแล้วไม่น้อยกว่า 100 
ล้านบาท และ 3) ธุรกิจบริการให้เช่า ติดตั้ง 
ทดสอบ ซ่อมแซม บ ารุงรักษา และให้
ค าปรึกษาแนะน าการใช้งานผลิ ตภัณฑ์ 
อุปกรณ์  เครื่องมือ และบรรจุภัณฑ์ที่ ใช้
ส าหรับการบรรจุก๊าซ เนื่องจากบริษัทจะ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นโดยจะให้

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือเฉพาะประเด็น
ที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 ขอเรียน ดังนี้  

1. กรณีที่คนต่างด้าวเป็นบริษัทจ ากัดจดทะเบียนใน
ประเทศไทย ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ทุนขั้นต่ า คือ 
ทุนจดทะเบียนของคนต่างด้าวที่น ามาใช้ เมื่อเริ่มต้น
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ทั้งนี้ ทุนขั้นต่ าพิจารณาจาก
ทุนตามความเป็นจริง คือ ทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรียก
ช าระค่าหุ้นแล้ว ซึ่ งไม่รวมทุนขั้นต่ าที่ ต้องใช้ ในการ
ประกอบธุรกิจอื่น ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ก าหนดไว้ และทุนที่ต้องใช้
ในการประกอบธุรกิจตามที่กฎหมายอื่นได้ก าหนดไว ้

2. กรณีที่คนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจการค้าปลีก
สินค้าทุกประเภทโดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าวสามารถด าเนินการได้โดยจะต้องมีทุน
ตามความเป็นจริง คือ ทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรียกช าระ
ค่าหุ้นแล้วที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่า 
100 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมทุนขั้นต่ าที่ต้องใช้ในการประกอบ
ธุรกิจอื ่นตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ      
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คนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้นข้างมากของบริษัท 
ซึ่งจะท าให้บริษัทมีสถานะเป็นคนต่างด้าว 
ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 
บริษัทจึงขอหารือว่า หากบริษัทมีสถานะ
เป็นคนต่างด้าว ทุนจดทะเบียนของบริษัทจะ
มีเพียงพอส าหรับการน าไปใช้เป็นทุนขั้นต่ า
ในการประกอบธุรกิจของบริษัทหรือไม่ 
อย่างไร  

 
  
 
 
  
    
  
 
 
 
 

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ก าหนดไว้ และทุนที่ต้องใช้ใน
การประกอบธุรกิจตามที่กฎหมายอื่นได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้  
ทุน 100 ล้านบาท สามารถมีร้านค้าปลีกได้จ านวน        
5 ร้านค้า อนึ่ง การค้าปลีก ได้แก่ การขาย ให้แก่ลูกค้า
เพื่อใช้ในการบริโภคโดยตรงของตนเอง  

3. กรณีที่คนต่างด้าวประสงค์จะประกอบธุรกิจตาม
บัญชีสาม (21) การท าธุรกิจบริการอื่นท้ายพระราชบัญญัติ
ก ารป ระกอบ ธุ รกิ จ ขอ งค น ต่ า งด้ าว  พ .ศ . 2542         
ตามมาตรา 14 วรรคสอง ก าหนดให้คนต่างด้าวต้องมี  
ทุนขั้นต่ าที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจแต่ละธุรกิจต้อง
ไม่น้อยกว่าสามล้านบาท  

4. กรณีที่บริษัทเป็นคนต่างด้าวมีทุนจดทะเบียน
และช าระแล้ว 132 ล้านบาทประกอบธุรกิจโดยได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม  
การลงทุน (BOI) และการค้าปลีกสินค้าทุกประเภทโดยใช้
ทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรียกช าระค่าหุ้นแล้วไม่น้อยกว่า 
100 ล้านบาท ดังนั้น การพิจารณาทุนจดทะเบียนของ
บริษัทว่ามีเพียงพอส าหรับการน าไปใช้เป็นทุนขั้นต่ าใน  
การประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ ายพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ได้หรือไม่นั้น      
จึงต้องพิจารณาจากทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรียกช าระ  
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ค่าหุ้นแล้วของบริษัท ภายหลังจากที่ได้หักทุนที่ต้องใช้ใน
การประกอบธุรกิจตามที่ กฎหมายอื่น ได้ก าหนดไว้ 
กล่าวคือ จ านวนทุนที่ต้องใช้ไปกับกิจการที่ ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน และหักทุนขั้ นต่ าที่ ต้องใช้ ในการ
ประกอบธุรกิจอื่นตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ก าหนดไว้ กล่าวคือ จ านวน
ทุนขั้นต่ า 100 ล้านบาท ที่บริษัทต้องใช้ส าหรับการค้าปลีก
สินค้าทุกประเภท หากปรากฏว่า ทุนจดทะเบียนที่ได้มีการ
เรียกช าระค่าหุ้นแล้วของบริษัทมีจ านวนคงเหลือเพียงพอ
ส าหรับการประกอบธุรกิจแต่ละธุรกิจไม่น้อยกว่าสามล้านบาท 
บริษัทจึงจะสามารถน าทุนจดทะเบียนดังกล่าวไปใช้เป็น
ทุนขั้นต่ าในการประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ หาก
ทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรียกช าระค่าหุ้นแล้วของบริษัท
คงเหลืออยู่ ไม่เพียงพอส าหรับการน าไปใช้เป็นทุนขั้นต่ า
ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ บริษัทต้องด าเนินการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนให้ครอบคลุมจ านวนทุนขั้นต่ าก่อนการรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
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1. ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
ให ้ป ระก อบ ธ ุร ก ิจ ส าห ร ับ ก าร
ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
การก่อสร้าง และธุรกิจค้าปลีก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  นิ ติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทย ประสงค์จะขอหารือเกี่ยวกับ
การขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของ   
คนต่างด้าว ส าหรับธุรกิจการก่อสร้าง และ
ธุรกิ จค้ าปลีกว่ าใบอนุญ าตสามารถใช้
ประกอบธุรกิจตลอดชีพได้หรือไม่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน 
ดังนี ้ 
 1. การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
ส าหรับธุรก ิจการก่อสร้าง ในกรณ ีได้ร ับอน ุญาตให้ 
ประกอบธุรกิจโดยไม่ได้ระบุระยะเวลาการด าเนินงาน 
ใบอนุญาตสามารถใช้ได้ตลอดไปจนกว่าผู้รับใบอนุญาต   
จะเลิกประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต หรือกรณีได้รับ
อนุญ าต ให้ ประกอบธุรกิ จ โดยระบุ ระยะ เวลาการ
ด าเนินงานตามสัญญา ใบอนุญาตสามารถใช้ได้ตลอด
ระยะเวลาประกอบธุรกิจตามสัญญาจนพ้นภาระผูกพัน 
ทั้งนี้ การพิจารณาอนุญาตการประกอบธุรกิจของคน    
ต่างด้าว ส าหรับธุรกิจก่อสร้างที่ผ่านมาเป็นการพิจารณา
อนุญาตในกรณีการให้บริการที่มีสัญญาว่าจ้าง โดยมีการ
ก าหนดขอบ เขตของงาน  เ ง่ือน ไข ระยะ เวลาการ
ด าเนินงาน และมีการระบุช่ือคู่สัญญา 
 2. การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
ส าหรับธุรกิจการค้าปลีก กรณีได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ 
ใบอนุญาตสามารถใช้ได้ตลอดไปจนกว่าผู้รับใบอนุญาต   
จะเลิกประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต  
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2. การประกอบธุรกิจส่งออก
สินค้าไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 นิติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทย ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัด
จ าหน่ายและส่งออกเครื่องอุปโภคบริโภค 
ชีส เนย นม เครื่องดื่ม ท่ีท าจากนม น้ าผลไม้ 
เครื่องดื่มที่ท าจากน้ าผลไม้ ผลิตภัณฑ์ของ
ว่างและผลิตภัณฑ์อื่น  ๆ จากกลุ่มธุรกิจ   
ด้านเกษตรกรรม ซึ่งบริษัทจะน าเข้าสินค้า
ดังกล่าวมาบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ของบริษัท 
และส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ โดยไม่
จ าหน่ายภายในประเทศไทย จึงขอหารือว่า 
การประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าไปจ าหน่าย
ต่างประเทศ เป็นธุรกิจที่ต้องขออนุญาต  
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่   
 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 
บริษัทสามารถประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าได้โดยไม่ต้อง  
ขออนุญาต เนื่องจากธุรกิจส่งออกไม่ได้เป็นธุรกิจตาม  
บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ.2542 อนึ่ง ตามมาตรา 14 วรรคแรก ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ก าหนดให้คนต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชีท้าย
จะต้องมีทุนขั้นต่ าที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองล้านบาท 
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3. การประกอบธุรกิจจ าหน่าย
สินค้าที่บริษัทจ้างผลิตหรือซื้อมาจาก
ในประเทศไทยหรือต่ างประเทศ 
ให้กับตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 
116,644,500 บาท ประกอบธุรกิจค้าส่ง 
บริษัทมีแผนจะเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นข้าง
มากเป็นชาวต่างชาติ โดยบริษัทประกอบธุรกิจ
จ าหน่ายสินค้าที่บริษัทจ้างผลิตหรือซื้อมา
จากในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ให้กับ
ตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย โดยไม่
จ าหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง จึงขอหารือว่า 
การประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินค้าดังกล่าว 
เป็นการประกอบธุรกิ จค้ าส่ งที่ ต้ อ งขอ
อนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่   
 
 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 
กรณีที่บริษัทเป็นคนต่างด้าวจ าหน่ายสินค้าที่บริษัท      
จ้างผลิตหรือซื้อมาจากในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
ให้กับตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย เข้าข่ายเป็นการ    
ค้าส่งตามบัญชีสาม (15) ท้ายพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ซึ่งคนต่างด้าว
จะประกอบธุรก ิจ ได ้ต ้องได ้ร ับอน ุญ าตจากอธิบดี        
กรมพัฒ นาธุ รกิ จก ารค้ า  โด ยความ เห็ น ชอบ ของ
คณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  อย่างไรก็ตาม 
หากคนต่ างด้ าวจะประกอบธุรกิจค้ าส่ งโดยไม่ต้อง        
ขออนุญาต คนต่างด้าวสามารถด าเนินการได้ โดยจะต้องมี
ทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรียกช าระค่าหุ้นแล้วที่ใช้ใน    
การเริ่มต้นประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท     
ซึ่งไม่รวมทุนขั้นต่ าที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจตามที่
ได้รับอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 และทุนที่ต้องใช้ในการ
ประกอบธุรกิจตามที่กฎหมายอื่นได้ก าหนด ไว้ ทั้ งนี้       
ทุน 100 ล้านบาท ส าหรับการค้าส่งสามารถมีร้านค้าได้
จ านวน 1 ร้านค้า  
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4. การจ าหน่ายวัตถุดิบที่ยัง
ไม่ ได้ ใช้ โด ยจ าห น่ ายคื น ให้ กั บ        
ผู้จ าหน่ายเดิม 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิติบุคคลต่ างด้ าว จดทะเบียนใน
ประเทศไทย ประกอบธุรกิจผลิตเคมีภัณฑ์ 
โดยบริษัทจะมีการสั่งซื้อ Mono Ethylene 
Glycol (MEG) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักใน
การผลิตสินค้าในปริมาณขั้นต่ าตามที่ตกลง
ไว้กับผู้จ าหน่าย จึงขอหารือว่า หากบริษัท
จะจ าหน่ายวัตถุดิบที่สั่งซื้อมาที่ยังไม่ได้ใช้   
คืนให้กับผู้จ าหน่ายเดิม เป็นการประกอบธุรกิจ
ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
หรือไม่  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 
กรณีที่บริษัทเป็นคนต่างด้าวได้ซื้อสินค้าและจ าหน่าย
สินค้าให้แก่ผู้ซื้อในประเทศไทย เข้าข่ายเป็นการค้าปลีก
ตามบัญชีสาม (14) และหรือการค้าส่งตามบัญชีสาม (15) 
ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ.2542 ซึ่งคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจการค้าปลีก
หรือการค้าส่งได้ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  อย่างไรก็ตาม หากคนต่างด้าว
จะประกอบธุรกิจการค้าปลีกหรือการค้าส่งโดยไม่ต้อง    
ขออนุญาต คนต่างด้าวสามารถด าเนินการได้ โดยจะต้องมี
ทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรียกช าระค่าหุ้นแล้วที่ใช้ในการ
เริ่มต้นประกอบธุรกิจแต่ละธุรกิจไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท 
ซึ่งไม่รวมทุนขั้นต่ าที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจตามที่
ได้รับอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 และทุนที่ต้องใช้ในการ
ประกอบธุรกิจตามที่กฎหมายอื่นได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ทุน 
100 ล้านบาท ส าหรับการค้าปลีกสามารถมีร้านค้าได้
จ านวน 5 ร้านค้า หรือกรณีการค้าส่งสามารถมีร้านค้าได้
จ านวน 1 ร้านค้า  
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 อน่ึง การค้าปลีก ได้แก่การขายให้ลูกค้าเพื่อใช้ในการ
บริโภคโดยตรงของตนเอง และการค้าส่ง ได้แก่ การขายให้
ผู้ซื้อที่น าไปขายหรือให้บริการต่อแก่ลูกค้าหรือน าไปเป็น
วัตถุดิบในการผลิตสินค้าอ่ืน 
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คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ก า รป ระ ก อ บ ธุ ร กิ จ ผ ลิ ต
ผลิตภัณฑ์ลามิ เนต ซึ่งมี ช้ินไม้อัด 
แผ่นใยไม้อัด หรือปาร์ติเคิลบอร์ด   
ที่ ซื้ อห รือน า เข้ าจากผู้ ผ ลิ ต เป็ น
วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ลามิเนต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิ ติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทยจะประกอบธุรกิจผลติผลิตภัณฑ์
ลามิเนต ซึ่งมี ช้ินไม้อัด แผ่นใยไม้อัด หรือ
ปาร์ติเคิลบอร์ด ที่ซื้อหรือน าเข้าจากผู้ผลิต 
เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ลามิเนต 
จึงขอหารือว่า การประกอบธุรกิจดังกล่าว
ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญั ติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
ตามบัญชีสาม (4) การผลิตไม้อัด แผ่นไม้      
วีเนียร์ ชิปบอร์ด หรือฮาร์ดบอร์ด หรือไม่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ      
ได้พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว         
ขอเรียน ดังนี ้ 

1. หากคนต่างด้าว ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์  
ลามิเนตที่ผ่านกระบวนการผลิตในโรงงาน โดยซื้อช้ินไม้อัด 
แผ่นใยไม้อัด หรือปาร์ติเคิลบอร์ด จากผู้ผลิตมาใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิต และจ าหน่ายสินค้าที่ผลิตไม่ว่าจะ
จ าหน่ายในประเทศหรือต่างประเทศ ถือเป็นการประกอบธุรกิจ
ที่ไม่อยู่ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บริษัทจึงสามารถประกอบธุรกิจ
ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ท้ังนี้ มาตรา 14 วรรคแรก ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ก าหนดให้คนต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจ
ที่ไม่อยู่ในบัญชีท้ายจะต้องมีทุนขั้นต่ าที่ใช้ในการเริ่มต้น
ประกอบธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองล้านบาท 

 2.  หากคนต่างด้าว ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์
ลามิ เนตที่ ผ่ านกระบวนการผลิต ในโรงงาน  โดยมี
กระบวนการผลิตช้ินไม้อัด แผ่นใยไม้อัด หรือปาร์ติเคิลบอร์ด 
เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต  ซึ่ งกระบวนการผลิต        
ช้ินไม้อัด แผ่นใยไม้อัด หรือปาร์ติเคิลบอร์ด ถือเป็นการ
ประกอบธุรกิจบริการตามบัญชีสาม (4) ท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งคนต่างด้าว
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จะประกอบธุรกิ จ ได้ ต้ องได้ รับอนุญ าตจากอธิบดี         
กรมพัฒ นาธุ รกิ จก ารค้ า  โด ยความ เห็ น ชอบ ของ
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ทั้งนี้ 
มาตรา 14 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัตินี้ ก าหนดให้  
คนต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ายจะต้องมีทุนขั้นต่ า
ที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทยแต่ละธุรกิจ
ไม่น้อยกว่าสามล้านบาท 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การจัดตั้ งโรงงานระบบปิด   
ในแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อ
ศึกษาวิจัยเพาะเช้ือเห็ดเมืองหนาว
และท าการผลิตเห็ดเมืองหนาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติบุคคลต่างด้าวมีความประสงค์จะ
ประกอบธุรกิจในไทยโดยจะจดทะเบียน
จัดตั้งเป็นบริษัทจ ากัดที่มีสัดส่วนการถือหุ้น
ของคนไทยร้อยละ 40 และคนต่างด้าวซึ่ง
เป็นเจ้าของเทคโนโลยีร้อยละ 60 ซึ่งจะ
ร่วมกันประกอบธุรกิจโดยจะตั้ งโรงงาน
ระบบปิดที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ใน
แบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่ อศึกษาวิจัย
เพาะเชื้อเห็ดและท าการผลิตเห็ดเมืองหนาว
จ าพวกเห็ดเข็มทอง และเห็ดชิเมจิ เป็นต้น 
รวมทั้ งจะจ าหน่ายผลผลิตเห็ดที่ ได้จาก
เทคโนโลยีชีวภาพระบบปิดดังกล่าวทั้งใน
ประเทศและส่งออกต่างประเทศ บริษัทจึง
ขอหารือว่า การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเพื่อ
ประกอบกิจกรรมทางธุรกิจในลักษณะ
ดั งกล่ าวข้ างต้น  จะต้ องได้ รับอนุญ าต
ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
หรือไม่ อย่างไร            
 
  
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน 
ดังนี้  

1. กรณีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ ากัดขึ้น  
ในประเทศไทยโดยมีสัดส่วนถือหุ้นของคนไทยร้อยละ 40    
และคนต่ างด้ าวร้อยละ 60 เข้ าข่ายเป็นคนต่ างด้ าว        
ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542  

 2. กรณี คนต่ างด้ าวจะตั้ งโรงงานระบบปิดที่ ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ในแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อ
ศึกษาวิจัยเพาะเช้ือเห็ดเมืองหนาวและท าการผลิตเห็ดเมือง
หนาวจ าพวกเห็ดเข็มทอง และเห็ดชิเมจิ เป็นต้น รวมทั้งจะ
จ าหน่ายผลผลิตเห็ดเมืองหนาวท่ีได้จากเทคโนโลยีชีวภาพ
ระบบปิดดังกล่าวทั้งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ 
จัดเป็นประเภทหรือชนิดของโรงงานล าดับที่ 2 (8) ตาม
บัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 โดยในการประกอบ
กิจการโรงงานจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ก าหนดไว้ ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวถือเป็นการผลิต ดังนั้น จึงไม่ต้องขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
  
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เนื่องจากไม่เข้าข่ายเป็นการ
ประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้  ทั้ งนี้ 
มาตรา 14 วรรคแรกตามพระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้คน
ต่ า งด้ า ว ซึ่ งป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใน บั ญ ชี ท้ า ย
พระราชบัญญัติจะต้องมีทุนขั้นต่ าที่ ใช้ในการเริ่มต้น
ประกอบธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองล้านบาท
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การประกอบธุรกิจบริการ
จัดการโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิ ติ บุ ค คลต่ า งด้ าวจดทะ เบี ยน ที่
ต่ างประเทศ มีความประสงค์จะจัดตั้ ง
ส านักงานสาขาในประเทศไทย เพื่อประกอบ
ธุรกิจให้บริการจัดการโรงแรม จึงขอหารือว่า 
การประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องขออนุญาต
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ      
ได้พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว         
ขอเรียนว่า บริษัทสามารถประกอบธุรกิจบริการจัดการ
โรงแรมได้โดยไม่ต้องขออนุญาต เนื่องจากธุรกิจบริการ
จ ัดการโรงแรมไม ่ได ้เป ็นธ ุรก ิจตามบ ัญชีท ้ายตาม
พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจของคนต่ างด้าว       
พ.ศ .2542 อนึ ่ง ตามมาตรา 14  วรรคแรก ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ก าหนดให้คนต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจ
ที่ไม่อยู่ในบัญชีท้ายจะต้องมีทุนขั้นต่ าที่ใช้ในการเริ่มต้น
ประกอบธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองล้านบาท  
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ก า ร จั ด ตั้ ง ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะ
พัฒนาการเพาะปลูกพืช โดยบริษัท
จะด าเนินการปลูกพืชในแปลงวิจัยฯ 
ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และ
ข้าวโพด และน าผลผลิตทางการ
เกษตรที่ได้จากแปลงวิจัยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนให้แก่เกษตรกรผู้ดูแล
รักษาแปลงวิจัย  และ/หรือมอบ
ให้ แ ก่ ห น่ วย งาน ราชการ  เพื่ อ
ประโยชน์ทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทย แจ้งว่าบริษัทได้ร่วมมือกับ
ห ล าย ห น่ ว ย งาน ข อ งภ า ค รั ฐ ใน ก า ร
ด าเนินการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกพืช 
ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และข้าวโพด 
เป็นต้น บริษัทมีแผนจะจัดตั้งศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะปลูกพืชบนเนื้อที่ประมาณ 
200 ไร่ ซึ่ งประกอบด้วยแปลงวิจัยพืช 
แปลงถ่ายทอดความรู้เกษตรกร แหล่งน้ า 
อาคาร โรงเก็บอุปกรณ์และที่จอดรถ โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก คือ 1. เพื่อใช้เป็นแปลง
วิจัยและพัฒนากระบวนการเพาะปลูกพืช
แบบครบวงจร มีการวางระบบควบคุมปัจจัย
ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
และท าการวิจัยอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งองค์ความรู้ใหม่ ๆ เป้าหมาย คือ ลดต้นทุน 
เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต (Yield 
and Quality) 2. เพื่อใช้เป็นแปลงส าหรับ
การสาธิตประกอบการถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เก ษ ต รก ร  ทั้ งนี้  ส าห รั บ ผ ล ผ ลิ ต ท าง
การเกษตรที่ได้จากแปลงวิจัยบริษัทจะน าไป
ด าเนินการแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. มอบ

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าทีป่รากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า  
กรณีที่บริษัทเป็นคนต่างด้าวจะจัดตั้ งศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะปลูกพืช โดยในกระบวนการวิจัยและ
พัฒนากระบวนการเพาะปลูกพืชบริษัทจะด าเนินการ   
ปลูกพืช ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และข้าวโพด   
เป็นต้น หากบริษัทได้น าผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จาก
แปลงวิจัยมอบให้แก่เกษตรกรเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใน
การดูแลรักษาแปลงวิจัย หรือบริษัทได้รับรายได้หรือ
ผลตอบแทนจากการจ าหน่ายผลิตผลทางการเกษตรที่ได้
จากแปลงวิจัย กรณีดังกล่าวถือว่าบริษัทประกอบกิจการ
อันเป็นการค้าตามนิยามค าว่า “ธุรกิจ” ที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ    
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จึงเข้าข่ายประกอบธุรกิจตาม   
บัญชีหนึ่ง (2) การท านา ท าไร่ หรือท าสวนท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งไม่
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจด้วยเหตุผลพิเศษ 

 ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่บริษัทได้น าผลผลิตทางการ
เกษตรที่ได้จากแปลงวิจัยมอบให้กับส านักงานเกษตร
จังหวัด เพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยบริษัทไม่ได้รับ
รายได้หรือผลตอบแทนใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม   
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้แก่เกษตรกรที่เป็นผู้ดูแลรักษาแปลงวิจัย
เป็ นค่ าตอบแทน  และ 2 . มอบ ให้ กั บ
ส านั กงานเกษตรจั งหวัด  เพื่ อน าไปให้
เกษตรกรและสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ  
ต่าง ๆ ที่ส านักงานเกษตรจังหวัดจัดขึ้น 
บริษัทจึงขอหารือว่า การด าเนินงานดังกล่าว
ขัดต่อพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ตามบัญชีหนึ่ง 
หรือไม่  
 
  
 
 

 
 
 
 
  
 
 

จากการให้ผลผลิตทางการเกษตรดังกล่าว ไม่ถือว่า บริษัท
ประกอบกิจการอันเป็นการค้า ตามนิยามค าว่า “ธุรกิจ”   
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้อง  
ขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว     
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กรณีที่คนต่างด้าวซื้อวัตถุดิบ
เพื่อวัตถุประสงค์  คือ 1) เป็นผู้ ใช้
วัตถุดิบเอง 2) ส่งออกต่างประเทศ 
และ 3) จ าหน่ายในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติ บุ ค คลต่ า งด้ าวจดทะ เบี ยน ที่
ประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท 
ประกอบธุรกิจผลิตไข่นกกระทาบรรจุ
กระป๋องเพื่อจ าหน่ายในประเทศและส่งออก
ต่างประเทศ บริษัทขอหารือว่า หากบริษัท
จะประกอบธุรกิจซื้อวัตถุดิบเพื่อวัตถุประสงค์ 
คือ 1) บริษัทเป็นผู้ใช้วัตถุดิบเอง 2) ส่งออก
ต่างประเทศ และ 3) จ าหน่ายในประเทศไทย 
กรณีดังกล่าวถือเป็นธุรกิจที่ต้องขออนุญาต
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ      
ได้พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว        
ขอเรียน ดังนี ้
 1. กรณีที่บริษัทซื้อวัตถุดิบเพื่อน ามาใช้เองหรือใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของตนเอง ถือว่าการซื้อ
วัตถุดิบดั งกล่าวไม่ เข้าข่ายเป็นธุรกิจอันเป็นการค้ า       
ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บริษัทจึงสามารถประกอบธุรกิจ
ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต 
 2. กรณีที ่บริษัทซื ้อวัตถุดิบและจ าหน่ายไปยัง
ต่างประเทศ ถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจส่งออก ซึ่งเป็น
ธุรก ิจที ่ไม ่อยู ่ในบัญชีท ้ายตามพระราชบัญญัต ิการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บริษัทจึง
สามารถประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ทั้งนี้ ตาม
มาตรา 14 วรรคแรก ตามพระราชบัญญัตินี้ ก าหนดให้  
คนต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชีท้ายจะต้องมี
ทุนขั้นต่ าที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทย
ไม่น้อยกว่าสองล้านบาท 
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 3.  กรณีที่บริษัทซื้อวัตถุดิบและจ าหน่ายวัตถุดิบใน
ประเทศไทย พิจารณาได้ ดังนี้ 

     1) หากเป็นวัตถุดิบประเภทผลิตภัณฑ์หรือ
ผลิตผลทางการเกษตรพื้นเมือง เช่น ไข่นกระทาเป็นต้น  
ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่บริษัทซื้อในประเทศไทยและจ าหน่าย
ให้แก่ผู้ซื้อในประเทศไทยเข้าข่ายเป็นการค้าภายใน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลทางการเกษตรพื้นเมืองตาม
บัญชีสาม (13) ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ซึ่งบริษัทจะประกอบธุรกิจ
ได้ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว 
 2) หากเป็นวัตถุดิบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หรือ
ผลิตผลทางการเกษตรพื้นเมือง เช่น กระป๋อง เป็นต้น    
โดยบริษัทจ าหน่ายให้แก่ผู้ซื้อเพื่อน าไปจ าหน่ายหรือ
ให้บริการต่อแก่ลูกค้า หรือน าไปเป็นวัตถุดิบในการผลิต     
สินค้าอื่น เข้าข่ายเป็นการค้าส่งตามบัญชีสาม (15) ท้าย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.
2542 ซึ่งบริษัทจะประกอบธุรกิจได้ต้องได้รับอนุญาต
จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว อย่างไรก็ตาม 
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หากบริษัทจะประกอบธุรกิจค้าส่งโดยไม่ต้องขออนุญาต
สามารถด าเนินการได้โดยจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่ได้มี
การเรียกช าระค่าหุ้นแล้วที่ใช้ในการประกอบธุรกิจไม่น้อย
กว่า 100 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมทุนขั้นต่ าที่ต้องใช้ในการ
ประกอบธุรกิจอื่นตามที่พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ก าหนดไว้ และทุนที่ต้องใช้
ในการประกอบธุรกิจตามที่กฎหมายอื่นได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ 
ทุน 100 ล้านบาท บริษัทสามารถมีร้านค้าส่งได้จ านวน   
1 ร้านค้า 
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กรณีที่คนต่างด้าวจะน าก าไร
สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจ านวน 100 
ล้านบาท มาใช้เป็นทุนขั้นต่ าในการ
ประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (15) 
การค้าส่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทย ประกอบธุรกิจผลิตช้ินส่วนและ
อุปกรณ์ ของเครื่องจักรที่ ใช้กับรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อื่น ๆ โดย
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทขอ
หารือว่ากรณีที่บริษัทมีก าไรสะสมที่ยังไม่ได้
จัดสรร จ านวนเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท   
ขึน้ไป บริษัทสามารถน าก าไรสะสมที่ยังไม่ได้
จัดสรรดังกล่าวมาใช้เป็นทุนขั้นต่ าในการ
ประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (15) การค้าส่ง 
โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว ได้หรือไม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าทีป่รากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 

1. กรณีทีค่นต่างด้าวเป็นบริษัทจ ากัดจดทะเบียนใน
ประเทศไทย ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ทุนขั้นต่ า คือ 
ทุนจดทะเบียนของคนต่างด้าวที่น ามาใช้เมื่อเริ่มต้น
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ท้ังนี้ ทุนขั้นต่ าพิจารณาจาก
ทุนตามความเป็นจริง คือ ทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรียก
ช าระค่าหุ้นแล้ว  

 2. กรณีที่คนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม 
(15) การค้าส่ง โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
บริษัทจะต้องมีทุนตามความเป็นจริง คือ ทุนจดทะเบียนที่
ได้มีการเรียกช าระค่าหุ้นแล้วที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ
ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมทุนข้ันต่ าที่ต้องใช้ใน
การประกอบธุรกิจอื่นตามที่พระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ก าหนดไว้ และทุนที่
ต้องใช้ในการประกอบธุรกิจตามที่กฎหมายอื่นไดก้ าหนดไว ้
 3. กรณีที่บริษัทไม่ได้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว บริษัทไม่สามารถน าก าไรสะสมที่ยัง
ไม่ได้จัดสรร จ านวน 100 ล้านบาท มาใช้เป็นทุนขั้นต่ าใน
การประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (15) การค้าส่งได้ 
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เนื่องจากไม่เป็นตามมาตรา 14 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 กล่าวคือ 
การน าเงินหรือทรัพย์สินอันเกิดจากรายได้ที่ได้มาจากการ
ประกอบธุรกิจเดิมที่ด าเนินการมาก่อนแล้วในประเทศไทย
ไปเริ่มประกอบธุรกิจอื่น ตามมาตรา 14 วรรคท้าย เพื่อใช้
เป็นทุนขั้นต่ าสามารถกระท าได้เฉพาะธุรกิจที่ต้องได้รับ
อนุญาตตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้เท่าน้ัน  
 4. กรณีที่บริษัทยื่นขอรับใบอนุญาตการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว และได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
ต้องมีทุนขั้นต่ าเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าตามที่ก าหนดไว้ 
ก่อนรับใบอนุญาต ดังนี ้
 1) หากบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรียก
ช าระค่าหุ้นแล้วครอบคลุมทุนขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้บริษัท
ไม่ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน  
 2) หากบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรียก
ช าระค่าหุ้นแล้วไม่ครอบคลุมทุนขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้
บริษัทต้องด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อให้มีจ านวน
ครอบคลุมทุนขั้นต่ าดังกล่าว หรือบริษัทสามารถน าก าไร
สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรมาใช้เป็นทุนขั้นต่ าของบริษัท ตาม
มาตรา 14 วรรคท้ายได้ ทั้งนี้ บริษัทจะต้องมีก าไรสะสมที่
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ยังไม่ได้จัดสรรเพียงพอกับจ านวนทุนขั้นต่ าดังกล่าวทั้ง
จ านวน 
 3) หากบริษัทไม่ประสงค์จะน าทุนจดทะเบียน
มาใช้เป็นทุนขั้นต่ า บริษัทสามารถน าก าไรสะสมที่ยังไม่ได้
จัดสรรมาใช้เป็นทุนขั้นต่ าของบริษัท ตามมาตรา 14 
วรรคท้ายได้ ทั้งนี้ บริษัทจะต้องมีก าไรสะสมที่ยังไม่ได้
จัดสรรเพียงพอกับจ านวนทุนขั้นต่ าดังกล่าวทั้งจ านวน 
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3. กรณีคนต่างด้าวมีเลขทะเบียน
นิติบุ คคลอยู่แล้ว ประสงค์ที่ จะ
ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ บ ริ ก า ร ต า ม
กฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการ   
ที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่  3) 
พ.ศ. 2560 ข้อ 2 (๑๑) ธุรกิจ
บริการที่มีรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ เป็ น
คู่สัญญา 

 นิ ติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะ เบี ยน ที่
ต่างประเทศ ประกอบธุรกิจที่ต่างประเทศ 
เช่น ก่อสร้างทางหลวง ก่อสร้างสะพานลอย 
ก่อสร้างบ้านจัดสรร จัดสรรทรัพยากรน้ า
และพลังงาน การประมูลราคาโครงการทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งที่
ผ่านมาบริษัทได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
ใบอนุญาตเลขที่  xxx ทะเบียนนิติบุคคล
เลขที่ xxx และปัจจุบันบริษัทได้รับแจ้งว่า
ชนะการประกวดราคา จากบริษัท ปตท.
จ ากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็นรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ โดย
บริษัทจะเป็นผู้ให้บริการแก่ บริษัท ปตท.
จ ากัด  (มหาชน) ในการประกอบธุรกิจ
บริการออกแบบ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และ
ก่อสร้างเกี่ยวกับการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ซึ่งการให้บริการดังกล่าวเป็นธุรกิจบริการ
ตามกฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการที่     
ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ข้อ 2 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมลูเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน ดังนี ้
 1. กรณีบริษัทจะประกอบธุรกิจบริการออกแบบ 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และก่อสร้างเกี่ยวกับการวางท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ ให้แก่ บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ จึงเป็น
การท าธุรกิจบริการตามกฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการที่
ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว 
(ฉบับที่  3) พ.ศ. 2560 ข้อ 2 (๑๑) ธุรกิจบริการที่มี
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณเป็น
คู่สัญญา ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ
คนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ   
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 2. กรณีบริษัทเคยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และได้รับเลขทะเบียนนิติบุคคล
เลขที่ xxx ซึ่งเลขดังกล่าวกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะออก
ให้เพียง 1 หมายเลข เพื่อเป็นเลขประจ าตัวของนิติบุคคล
ที่ใช้ในการอ้างอิงตัวตนของนิติบุคคล ดังนั้น เมื่อบริษัทจะ
ประกอบธุรกิจบริการตามกฎกระทรวงก าหนดธุรกิจ
บริการที่ ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของ      
คนต่างด้าว (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2560 และต้องการมี
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(๑๑ ) ธุรกิจบริการที่ มี รั ฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณเป็น
คู่สัญญา ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องขออนุญาต
ในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตาม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ    
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บริษัทจึงขอหารือ
ว่า ความเข้าใจของบริษัทถูกต้องหรือไม่ 
อย่างไร และจะมีเอกสารใดที่ออกโดยกอง
บริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
เพื่อยืนยันการประกอบธุรกิจของบริษัทได้
หรือไม่ อย่างไร  
  
 
 

 
 
 
 
  
 

เอกสารยืนยันการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทจะต้อง
ปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี ส าหรับผู้ที่มีหน้าที่
จั ดท าบัญ ชีที่ เป็ นนิ ติ บุ คคลที่ ตั้ งขึ้ น ตามกฎหมาย
ต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย พ.ศ. 2559 
โดยต้องแสดงเอกสารประกอบการแจ้งสถานที่จัดเก็บ
รักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีของ
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทย ดังนี้ 1. ส าเนาหนังสือรับรองหรือ
หลักฐานการเป็นนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับ     
ช่ือ ทุน วัตถุประสงค์ ที่ตั้งส านักงาน รายชื่อกรรมการและ
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลในการประกอบธุรกิจของ
นิติบุคคล 2. หนังสือแต่งตั้งผู้แทนให้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ด าเนินกิจการในประเทศไทยแทนนิติบุคคล 3. ส าเนา
หนังสือเดินทาง ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวหรือส าเนา
บัตรประจ าตั วประชาชนของผู้ แทนที่ ได้ รับแต่ งตั้ ง          
4. หนังสือมอบอ านาจในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้บุคคล
อื่นเป็นผู้กระท าการแทน เพื่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะได้
ด าเนินการออกเอกสารแสดงเลขทะเบียนนิติบุคคลที่ใช้ใน
การอ้างอิงตัวตนของบริษัทหมายเลข xxx (เลขทะเบียน
นิติบุคคลหมายเลขเดิม) และรับรองเอกสารที่ยืนยันการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กรณี ทีคนต่ างด้ าวประกอบ
ธุรกิจซื้อผลไม้สดจากผู้ประกอบการ
คนไทย เพื่อส่งออกไปต่างประเทศ 
หรือ คัดเกรดผลไม้บางส่วนที่ตก
เกรดน ามาผลิตเป็นผลไม้แช่แข็ง
และผลไม้อบแห้ง หรือ บริษัทตั้ง
สถานที่รับซื้อผลไม้สดเพื่อท าการ
รวบรวม คัดคุณภาพ/ขนาด และ
บรรจุผลไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิติบุคคลจดทะเบียนที่ประเทศไทย 
โดยมีคนไทยถือหุ้นร้อยละ 52 คนต่างชาติ
ถือหุ้นร้อยละ 48 ประกอบธุรกิจส่งออก
ผลไม้สด ทุเรียนแช่แข็ง (FROZEN) และ
ผลไม้อบแห้ง (FREEZE DRY) ซึ่งผลิตภัณฑ์
ผลไม้แช่แข็งและผลไม้อบแห้ง บริษัทได้รับ
การส่ งเส ริม การล งทุ นจากส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทมี
แผนจะเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นเป็น
คนไทยถือหุ้นร้อยละ 20 คนต่างชาติถือหุ้น
ร้อยละ 80 ซึ่งจะเข้าข่ายเป็นคนต่างด้าว
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บริษัทจึงขอหารือ
ว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทจะสามารถ
ด าเนินการได้หรือไม่  

 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากขอ้มูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน ดังนี ้ 

1.  กรณีบริษัทรับซื้อผลไม้สดจากผู้ประกอบการ  
คนไทยและส่งออกไปต่างประเทศทั้งหมด ถือเป็นการ
ประกอบธุรกิจส่งออกซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจ
ตามบัญ ชีท้ ายพระราชบัญ ญั ติ การประกอบธุรกิ จ         
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ดังนั้น บริษัทจึงสามารถ
ประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ทั้งนี้ มาตรา 14 
วรรคแรกตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ก าหนดให้คนต่างด้าว
ซึ่งประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชีท้ายจะต้องมีทุนขั้นต่ าที่
ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า
สองล้านบาท  

 2. กรณีบริษัทรับซื้อผลไม้สดจากผู้ประกอบการ   
คนไทยและคัดเกรดผลไม้บางส่วนท่ีตกเกรดน ามาผลิตเป็น
ผลไม้แช่แข็งและผลไม้อบแห้ง  

  2.1 หากบริษัทส่งออกผลไม้แช่แข็งและผลไม้
อบแห้งที่บริษัทผลิตไปต่างประเทศทั้งหมด ถือเป็นการ
ประกอบธุรกิจส่งออกซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจ
ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ    
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ดังนั้น บริษัทจึงสามารถประกอบธุรกิจ
ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเช่นเดียวกันกับ 1. 
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 2.2 หากบริษัทจ าหน่ายผลไม้แช่แข็งและผลไม้
อบแห้งที่บริษัทผลิตในประเทศเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจ
ตามบัญชีสาม (13) การค้าภายในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือ
ผลิตผลทางการเกษตรพื้นเมืองที่ยังไม่มีกฎหมายห้ามไว้ 
ยกเว้นการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในตลาดสินค้า
เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โดยไม่มีการส่งมอบหรือ
รับมอบสินค้าเกษตรภายในประเทศ ซึ่งคนต่างด้าวจะ
ประกอบธุรกิจต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

 3. กรณีบริษัทประกอบธุรกิจตั ้งสถานที ่รับซื ้อ   
ผลไม้สด  

  3.1 หากบริษัทรวบรวม คัดคุณภาพ/ขนาด 
และบรรจุผลไม้ ซึ่งผลไม้ดังกล่าวเป็นของบริษัทและ
ส่งออกผลไม้ไปต่างประเทศทั้งหมด ถือเป็นธุรกิจส่งอออก
ซึ่ งไม่ เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจตามบัญ ชีท้าย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว      
พ.ศ. 2542 ดังนั้น บริษัทจึงสามารถประกอบธุรกิจได้โดย
ไม่ต้องขออนุญาตเช่นเดียวกันกับ 1.  

  3.2 หากบริษัทรับจา้งรวบรวม รับจ้างคัดคุณภาพ/
ขนาด และรับจ้างบรรจุผลไม้ ให้แก่ผู้ประกอบการอื่น    
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เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจบริการตามบัญชีท้าย
พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจของคนต่ างด้าว       
พ.ศ. 2542 ซึ่งคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจต้องได้รับ
อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
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คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ห ลั ก เก ณ ฑ์ ใน ก า รมี เล ข
ทะเบียนนิติบุคคล และการออก
หนั งสื อ รับ รอ งข้ อค วามที่ น าย
ทะเบียนเก็บรักษาไว้ฯ กรณีที่คน
ต่างด้าวประกอบธุรกิจภายใต้ความ
คุ้มครองตามสนธิสัญญาทางไมตรี
และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างราชอาณ าจักรไทยกับ
สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2511 โดยได้
แจ้งประกอบธุรกิจตามประกาศ
คณะปฏิวัติฉบับท่ี 281 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะ เบี ยน ที่
ต่างประเทศ ประกอบธุรกิจภายใต้ความ
คุ ้ม ค ร อ งต า ม ส น ธ ิส ัญ ญ า ท า ง ไม ต รี        
และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ราชอาณ าจ ัก ร ไทยก ับสห ร ัฐอ เม ร ิก า      
พ.ศ. 2511 โดยได้ยื่นค าขอตามประกาศ
คณะปฏิวัติฉบับที ่ 281 เมื ่อวันที ่ 26 
กุมภาพันธ์ 2542 ซึ่งนายทะเบียนกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มี
หนังสือ ลงวันที่ 23 มีนาคม 2542 แจ้งว่า 
บริษัทเป็นบริษัทหรือวิสาหกิจอเมริกันก็ย่อม
มีสิทธิประกอบธุรกิจได้โดยไม่อยู่ภายใต้
บังคับแห่งประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 281 
เว้นแต่ธุรกิจที่ภาคีทั้งสองฝ่ายสงวนไว้ตาม
สนธิสัญญาดังกล่าว และในการประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทยบริษัทได้จดทะเบียน
เป็นผู้ประกอบกิจการภาษีมูลค่าเพิ่ม มีเลข
ประจ าตัวผู้ เสียภาษีอากรเลขที่  099xxx 
บริษัทจึงขอหารือ ดังนี้ 1. บริษัทสามารถใช้
เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0100xxx ใน
การอ้างอิงโดยถูกต้องตามกฎหมายได้      
2. บริษัทสามารถใช้เลขทะเบียนนิติบุคคล

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน 
ดังนี ้ 

1. เลขทะเบียนนิติบุคคลของบริษัทเลขที่ 0100xxx 
เป็นเลขที่ออกตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนหนังสือบริคณห์
สนธิ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชน
จ ากัด หอการค้าสมาคมการค้า และนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2548 
ดังนั้น บริษัทจึงสามารถใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 
0100xxx ในการอ้างอิงตัวตนของบริษัทได้ตามกฎหมาย 
และบริษัทสามารถใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลดังกล่าวเป็น
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทได้ 

2. การออก “หนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียน
เก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ 
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542” ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ส าหรับ
เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมในท้ายพระราชบัญญัติ ข้อ 10. 
“การออกหนังสือรับรองข้อความในทะเบียน” ประกอบกับ
กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจ    
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขที่  0100xxx เป็นเลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษีอากรของบริษัทได้ 3. กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าสามารถออกหนังสือรับรองข้อความที่
นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
ให้กับบริษัทได้หรือไม่ เพียงใด  
 
  
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2544 ข้อ 1(10) “การขอให้ออก
หนังสือรับรองข้อความ” โดยการออกหนังสือรับรองข้อความ
ในทะเบียนต้องเป็นข้อความที่เกี่ยวกับการได้รับใบอนุญาต
หรือหนังสือรับรองการประกอบกิจของคนต่างด้าว  

  ทั้งนี้ กรณีของบริษัทเป็นการประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทยภายใต้ความคุ้มครองตามสนธิสัญญาทาง
ไม ต รี แ ล ะ ค วาม สั ม พั น ธ์ ท า ง เศ รษ ฐกิ จ ร ะ ห ว่ า ง
ราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2511 ก่อนที่
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว       
พ.ศ. 2542 ใช้บังคับ และเป็นกรณีที่บริษัทไม่ต้องขอ
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของ     
คนต่างด้าวตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 281 ดังนั้น    
จึงไม่มี “ข้อความในทะเบียน” ของบริษัทที่นายทะเบียน
เก็บรักษาไว ้

  อนึ่ง การที่บริษัทน าส่งเอกสารใด ๆ เพื่อแจ้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า บริษัทสามารถขอตรวจหรือคัดส าเนาเอกสาร
หรือถ่ายเอกสารพร้อมทั้งขอให้ค ารับรองได้ ทั้งนี้ เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 ส าหรับเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมในท้าย
พระราชบัญญัติ ข้อ 8. การตรวจหรือคัดส าเนาเอกสาร 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และข้อ 9. การขอให้คัดส าเนาหรือขอให้ถ่ายเอกสาร
พร้อมทั้งค ารับรอง ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนด
ค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2544 ก าหนดไว้ในข้อ 1(8) การขอตรวจและคัดส าเนา
เอกสาร และข้อ 1(9) การขอให้นายทะเบียนคัดส าเนา
หรือถ่ายเอกสารพร้อมท้ังค ารับรอง 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 

 
 

3. กรณีคนต่างด้าวมีเลขทะเบียน
นิติบุ คคลอยู่แล้ว ประสงค์ที่ จะ
ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ บ ริ ก า ร ต า ม
กฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการ   
ที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่  3) 
พ.ศ. 2560 ข้อ 2 (๑๑) ธุรกิจ
บริการที่มีรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ เป็ น
คู่สัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะ เบี ยน ที่
ต่ างประเทศ ประกอบธุรกิจ ให้บริการ
รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบและตรวจสอบ
โครงสร้างอาคาร ติดตั้งแท่นหลุมผลิตท่อ
ขนส่งน้ ามัน อุปกรณ์ และระบบท่อใต้ทะเล 
รวมทั้งผลิตและจ าหน่ายเหล็กและโลหะ 
เคมีภัณฑ์  ซึ่งได้เข้ามาประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย โดยได้รับเลขทะเบียนนิติบุคคล
เลขที่  011xxx และปัจจุบันบริษัทได้รับ
หนังสือแจ้งให้ด าเนินการและหนังสือตกลง
มูลค่าโครงการจากคู่สัญญาให้เริ่มด าเนินการ
ตามสัญญาในธุรกิจบริการออกแบบทาง
วิศวกรรม จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างและ
ต ิด ตั ้ง แ ท ่น ห ล ุม ผ ล ิต  ( Wellhead  
Platforms) รวมทั้งวางท่อใต้ทะเลเพื่อเชื่อม   
ต่อกับจุดเช่ือมต่อระบบท่อขนส่งใต้ทะเล 
(Pipeline End Man) ในบริเวณ อ่าวไทย 
โดยผู้รับบริการตามสัญญาดังกล่าว คือ 
บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ากั ด  (มหาชน ) และบริษั ทปตท .สผ . 
อิน เตอร์ เน ช่ันแนล จ ากัด  ซึ่ งเป็ นผู้ รับ

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน 
ดังนี ้

1.  กรณีบริษัทจะประกอบธุรกิจบริการออกแบบ
ทางวิศวกรรม จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างและติดตั้งแท่น
หลุมผลิต (Wellhead Platforms) รวมทั้งวางท่อใต้ทะเล
เพื่ อเช่ือมต่อกับจุดเช่ือมต่อระบบท่อขนส่งใต้ทะเล 
(Pipeline End Man) ในบริเวณอ่าวไทย ให้แก่ บริษัท 
ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัท ปตท.สผ. อิน เตอร์ เน ช่ันแนล จ ากัด ซึ่ งเป็น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ จึงเป็น
การท าธุรกิจบริการตามกฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการที่
ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
(ฉบับที่  3) พ.ศ. 2560 ข้อ 2 (๑๑) ธุรกิจบริการที่มี
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณเป็น
คู่สัญญา ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ
คนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ   
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

2. กรณีบริษัทเคยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และได้รับเลขทะเบียนนิติบุคคล



สรุปข้อหารือ ประจ าเดือน ตุลาคม 2560               
            8 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
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สัมปทานปิโตรเลียมจากกระทรวงพลังงาน 
และการให้บริการดังกล่าวเป็นธุรกิจบริการ
ตามกฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่
ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2560 ข้อ 2 
(๑๑ ) ธุรกิจบริการที่ มี รั ฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณเป็น
คู่สัญญา ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องขออนุญาต
ในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตาม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ     
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บริษัทจึงขอหารือ
ว่า ความเข้าใจของบริษัทถูกต้อง หรือไม่ 
อย่างไร และจะมีเอกสารใดที่ออกโดยกอง
บริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
เพื่อยืนยันการประกอบธุรกิจของบริษัทได้
หรือไม่ อย่างไร  

เลขที่ 011xxx ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะออกเลข
ทะเบียนนิติบุคคลให้เพียง 1 หมายเลข เพื่อเป็นเลข
ประจ าตัวนิติบุคคลที่ใช้ในการอ้างอิงตัวตนของนิติบุคคล 
ดั งนั้ น  เมื่ อ บ ริ ษั ท จะป ระก อบ ธุ ร กิ จบ ริ ก ารต าม
กฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาต      
ในการประกอบธุรก ิจของคนต ่างด ้าว (ฉบ ับที ่ 3)         
พ.ศ. 2560 และต้องการมีเอกสารยืนยันการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท บริษัทจะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย  
การบัญชี ส าหรับผู้ที่มีหน้าที่จัดท าบัญชีที่เป็นนิติบุคคล  
ที่ ตั้ งขึ้นตามกฎหมายต่ างประเทศที่ ประกอบธุรกิจ        
ในประเทศไทย พ.ศ. 2559 โดยต้องแสดงเอกสาร
ประกอบการแจ้งสถานที่จัดเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่
ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ดังนี้ 
 1. ส าเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็น
นิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับช่ือ ทุน วัตถุประสงค์ 
ที่ตั้งส านักงาน รายช่ือกรรมการและผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลในการประกอบธุรกิจของนิติบุคคล        
 2. หนังสือแต่งตั้งผู้แทนให้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ด าเนินกิจการในประเทศไทยแทนนิติบุคคล  
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

 
 
 
 
 

 3. ส าเนาหนังสือเดินทาง ใบส าคัญประจ าตัว  
คนต่างด้าวหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ        
ผู้แทนท่ีได้รับแต่งตั้ง  

 4. หนังสือมอบอ านาจในกรณีที่มีการมอบอ านาจ
ให้บุคคลอื่นเป็นผู้กระท าการแทน  

ทั้งนี้ เพื่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะได้ด าเนินการ
ออกเอกสารแสดงเลขทะเบียนนิติบุคคลที่ใช้ในการอ้างอิง
ตัวตนของบริษัทหมายเลข 011xxx (หมายเลขเดิม)    
และรับรองเอกสารที่ยืนยันการประกอบธุรกิจของบริษัท 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. กรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
ผลิตผงชูรสและเครื่องเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิ ติ บุ ค คลต่ า งด้ าวจดทะ เบี ยน ที่
ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ประกอบ
กิจการผลิต จ าหน่าย และส่งออกผงชูรส
และเครื่องเทศทั้งในรูปของเหลวและผงสกัด 
ซึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นชาวต่างชาติที่มี
สัญชาติจีนทั้งหมด บริษัทจึงขอหารือว่า   
การประกอบธุรกิจดั งกล่ าวของบริษั ท
จ าเป็นต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจของ  
คนต่างด้าว หรือไม่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากขอ้มูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน ดังนี ้
 1.  กรณีบริษัทเป็นผู้ผลิตผงชูรสและเครื่องเทศทั้ง  
ในรูปของเหลวและผงสกัด (อันมิใช่การรับจ้างผลิต) สินค้า
ที่ ผลิต ใช้ส าหรับ เพื่ อ เป็นวัตถุปรุงรสอาหารเท่านั้ น       
การผลิตสินค้าดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการผลิตเพื่อจ าหน่าย
ในประเทศหรือผลิตเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ ไม่เข้าข่าย
เป็นการประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ    
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ดังนั้น 
บริษัทจึงสามารถประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาต 
ทั้งนี้ มาตรา 14 วรรคแรกตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
ก าหนดให้คนต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชีท้าย
จะต้องมีทุนขั้นต่ าที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองล้านบาท  

 2. กรณีบริษัทไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าดังกล่าวข้างต้น 
แต่เป็นการซื้อสินค้าดังกล่าวเพื่อส่งออกไปตา่งประเทศโดย
ไม่มีการจ าหน่ายในประเทศไทยแต่อย่างใด ไม่เข้าข่ายเป็น
การประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ดังนั้น บริษัท
จึงสามารถประกอบธุรกิจได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต
เช่นเดียวกับ 1. 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. กรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
ให้ใช้เทคโนโลยีที่ติดตั้งในรถยนต์         
ซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของสิทธิ์ ผ่านทาง
แอพพลิเคชั่น (Application) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะ เบี ยน ที่
ประเทศไทย ประกอบธุรกิจค้าปลีกและ    
ค้ าส่ งยานพาหนะยี่ ห้ อบี เอ็ มดับ เบิ้ ล ยู        
ซึ่งบริษัทใช้ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท 
ส าหรับประกอบธุรกิจธุรกิจดังกล่าวโดยไม่
ต้ องขอใบอนุญ าตประกอบธุรกิ จของ       
คนต่างด้าว บริษัทมีความประสงค์จะติดตั้ง
เทคโนโลยีใหม่ของบีเอ็มดับเบิลยูที่เรียกว่า 
BMW Connected Drive ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
ที่บีเอ็มดับเบิลยูเป็นผู้คิดค้นและเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว และ
เทคโนโลยีนี้จะติดตั้งไว้ในรถยนต์ของบีเอ็ม
ดับเบิลยู ท าให้รถยนต์สามารถแลกเปลี่ยน
ข้ อ มู ล กั บ ค อ ม พิ ว เต อ ร์ เท เล ม าติ ก ส์ 
(Telematic) ของบริษัทได้ โดยเช่ือมต่อผ่าน
ซิมการ์ด (SIM Card) ที่ติดตั้งไว้ในรถยนต์ 
ซึ่งบริษัทจะไม่คิดค่าบริการกับลูกค้าส าหรับ
การใช้เทคโนโลยี BMW Connected Drive 
ดังกล่าว แต่เนื่องจากการใช้งานบางอย่าง
ของ BMW Connected Drive ต้องใช้งาน
ควบคู ่ก ับแอพพลิเค ชั ่น  (Application)         

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วว่า กรณีที่
บริษัทขายแอพพลิเคช่ัน (Application) ของบริษัท ให้แก่
ลูกค้าที่ต้องการจะใช้งานบน BMW Connected Drive โดย
การดาวน์ โหลดแอพพลิ เค ช่ั นดั งกล่ าวผ่ าน  BMW 
Connected Drive Store จึงจะสามารถใช้งานบางฟังก์ช่ัน 
(Function) ได้ ถึงแม้เมื่อลูกค้าซื้อแอพพลิเคช่ันนั้น ๆ แล้ว
สามารถใช้แอพพลิ เค ช่ันได้ ตลอดไปโดยไม่ ต้ องเสี ย    
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกก็ตาม การที่ลูกค้าดาวน์โหลด
แอพพลิเคช่ันของบริษัทเพื่อมาใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี 
BMW Connected Drive ของบริษัทที่ติดตั้งไว้ในรถยนต์
ของบีเอ็มดับเบิลยู เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจบริการ
ตามบัญชีสาม (21) ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งถือเป็นการท าธุรกิจบริการ
ให้ใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บีเอ็มดับเบิลยูเป็นผู้คิดค้น
และเป็นเจ้าของสิทธิ์ ภายใต้ช่ือ “BMW Connected Drive” 
ผ่านแอพพลิเคช่ัน (Application) ดังนั้น หากคนต่างด้าวจะ
ประกอบธุรกิจได้ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว   
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ งบ ริษั ท  ซึ่ งลู ก ค้ าต้ อ งด าวน์ โห ล ด
แอพพลิเคช่ันที่ต้องการจะใช้งานผ่าน BMW 
Connected Drive Store จึงจะสามารถใช้
งานบางฟังก์ช่ัน (Function) ได้ โดยลูกค้า
ต้องซื้อแอพพลิเคช่ันที่ต้องจะใช้งานบน 
BMW Connected Drive และเมื่อลูกค้าซื้อ
แอพ พ ลิ เค ช่ั น นั้ น  ๆ  แล้ วส าม ารถ ใช้
แอพพลิเคช่ันได้ตลอดไปโดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก บริษัทจึงขอ
หารือว่า การขายแอพพลิเคช่ันให้แก่ลูกค้า
ตามข้างต้นจะถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจ
ค้ าป ลี ก ใช่ห รื อ ไม่  ทั้ งนี้  ห าก เป็ น ก าร
ประกอบธุรกิจค้าปลีกโดยจ าหน่ายสินค้า 
(แอพพลิเคช่ัน) ทางอินเตอร์เน็ต จะมีวิธีการ
นับจ านวนร้านค้าอย่างไร  
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. กรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
บริการตามกฎกระทรวงก าหนด
ธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตใน
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ข้อ 2 (8) 
ธุรกิจบริการเป็นส านักงานผู้แทน
ของนิติบุคคลต่างประเทศในธุรกิจ
ก ารค้ า ระห ว่ า งป ระ เท ศ  ต าม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การจั ดตั้ งศู นย์บริการวีซ่ าและ
ใบอนุญาตท างาน พ.ศ. 2540  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะ เบี ยน ที่
ต่างประเทศ บริษัทมีความประสงค์ที่จะเข้า
มาตั้งส านักงานในประเทศไทย เพื่อประกอบ
ธุรกิจบริการเป็นส านักงานผู้แทน ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
จัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน   
พ.ศ. 2540 บริษัทเข้าใจว่า การประกอบ
ธุ ร กิ จ ดั งก ล่ า ว เป็ น ธุ ร กิ จ บ ริ ก า รต าม
กฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขอ
อนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
(ฉบับที่  3) พ.ศ. 2560 ข้อ 2 (8) ธุรกิจ
บริการเป็นส านักงานผู้แทนของนิติบุคคล
ต่างประเทศในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
จัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน 
พ.ศ. 2540 ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องขออนุญาต
ในการประกอบธุรกิ จของคนต่ างด้ าว      
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ความเข้าใจของ
บริษัทถูกต้อง หรือไม่  อย่างไร และจะมี
เอกสารใดที่จะยืนยันการประกอบธุรกิจของ
บริษัทได้หรือไม่ อย่างไร  

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมลูเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน ดังนี้ 

1. กรณีบริษัทจะประกอบธุรกิจบริการเป็นส านักงาน
ผู้แทนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้ง
ศนูย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน พ.ศ. 2540 จึงเป็น
การท าธุรกิจบริการตามกฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการ 
ที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ข้อ 2 (8) ธุรกิจบริการเป็น
ส านักงานผู้แทนของนิติบุคคลต่างประเทศในธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน พ.ศ. 2540 
ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจของ     
คนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ  
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

2.กรณีบริษัทจะประกอบธุรกิจบริการตามกฎกระทรวง
ก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และต้องการมี
เอกสารยืนยันการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทจะต้อง
ปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี ส าหรับผู้ที่มีหน้าที่
จั ดท าบัญ ชีที่ เป็ นนิ ติ บุ คคลที่ ตั้ งขึ้ น ตามกฎหมาย
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ต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย พ.ศ. 2559 
โดยต้องแสดงเอกสารประกอบการแจ้งสถานที่จัดเก็บ
รักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีของ
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจ    
ในประเทศไทย ดังนี้ 1. ส าเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐาน
การเป็นนิติบุ คคล ซึ่ งแสดงรายการเกี่ยวกับ ช่ือ  ทุน 
วัตถุประสงค์ ที่ตั้งส านักงาน รายช่ือกรรมการและผู้มี
อ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลในการประกอบธุรกิจของ
นิติบุคคล 2. หนังสือแต่งตั้งผู้แทนให้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ด าเนินกิจการในประเทศไทยแทนนิติบุคคล 3. ส าเนา
หนังสือเดินทาง ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวหรือส าเนา
บัตรประจ าตั วประชาชนของผู้ แทนที่ ได้ รับแต่ งตั้ ง         
4. หนังสือมอบอ านาจในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้บุคคล
อื่นเป็นผู้กระท าการแทน ทั้งนี้ เพื่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จะได้ด าเนินการออกเอกสารแสดงเลขทะเบียนนิติบุคคลที่
ใช้ในการอ้างอิงตัวตนของบริษัท และรับรองเอกสารที่
ยืนยันการประกอบธุรกิจของบริษัท 
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. กรณีคนต่างด้าวได้รับมอบหมาย
หรือได้รับแต่งตั้งจากบริษัทในเครือ
ในต่างประเทศให้เป็นผู้รับเงินหรือ
รับเช็ค และน าฝากเงินหรือเช็คจาก
บริษัทผู้ผลิตสินค้าในประเทศไทย
แทนบริษัทในเครือในต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทย แจ้ งว่า  บริษัท ใน เครือใน
ต่างประเทศได้ว่าจ้างผู้รับจ้างผลิตสินค้าใน
ประเทศไทย (ผู้รับจ้างผลิต) ผลิตสินค้าให้ 
ซึ่ งบ ริ ษั ท ใน เค รื อ ใน ต่ า งป ร ะ เท ศ ได้
ด าเนินการโอนเงินเพื ่อช าระค่าวัตถุด ิบ    
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ส าหรับการผลิต
สินค้าให้แก่ผู้รับจ้างผลิตแล้ว แต่ปรากฏว่า  
ผู้ รับจ้างผลิตไม่ ได้ผลิตสินค้ าให้  ดั งนั้ น 
บริษัทในเครือในต่างประเทศจึงได้ยกเลิก
สัญญาจ้าง ส่งผลให้ผู้รับจ้างผลิตต้องช าระ
เงินคืนให้แก่บริษัทในเครือในต่างประเทศ 
บริษัทจึงขอหารือว่า หากบริษัทจะเป็นผู้รับเงิน
และน าฝากเช็คกับธนาคารแทนบริษัทใน
เครือในต่ างประเทศ และหากบริษัทมี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นและเรียกเก็บค่าใช้จ่าย   
ตามจริงจากบริษัทในเครือในต่างประเทศ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทจะ  
เข้ าข่ าย เป็นการประกอบธุรกิจภายใต้
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ    
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่ อย่างไร  
  

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 
หากบริษัทได้รับมอบหมายหรือได้รับแต่งตั้งจากบริษัทใน
เครือในต่างประเทศให้เป็นผู้รับเงินหรือรับเช็ค และน าฝาก
เงินหรือเช็คจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าในประเทศไทยแทน
บริษัทในเครือในต่างประเทศ ทั้งนี้ ไม่ว่าบริษัทจะมีการ
เรียกเก็บรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากบริษัทในเครือใน
ต่างประเทศหรือไม่ก็ตาม ถือเป็นธุรกิจอันเป็นการค้า   
ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จึงเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจ
ตามบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ.2542 ซึ่งบริษัทจะประกอบธุรกิจได้  
ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า     
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกอบธุรกิจของ      
คนต่างด้าว 
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
บริการตามกฎกระทรวงก าหนด
ธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตใน
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ข้อ 2 (10) 
หรือ (๑๑) ธุรกิจบริการที่มีส่วน
ร าชก ารห รื อ รั ฐ วิ ส าห กิ จ ต าม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
เป็นคู่สัญญา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิ ติ บุ ค คลต่ า งด้ าวจดทะ เบี ยน ที่
ต่างประเทศ  ได้ท าสัญญากับบริษัท วิทยุ
การบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ส าหรับการ
จัดหาและติดตั้งระบบทดสอบการบินจ านวน 
1 ระบบ โดยในการด าเนินการตามสัญญามี
ขั้ นตอน ดั งนี้  1 . บริษั ทจะผลิตระบบ
ทดสอบการบินในประเทศเยอรมนี และจะ
จัดส่งระบบดังกล่าวไปยังประเทศสิงคโปร์ 
2. บริษัทจะบินส่งอากาศยานของบริษัท 
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ไปยัง
ประเทศสิงคโปร์ เพื่อติดตั้งระบบทดสอบ
การบิน 3 . บริษัทจะบินน าอากาศยาน
กลับมายังประเทศไทยภายหลังจากติดตั้ง
ระบบเรียบร้อยแล้ว 4. การตรวจรับระบบ
ทดสอบการบินของอากาศยานขั้นสุดท้าย  
ซึ่งมีขึ้นประเทศไทยจะแล้วเสร็จภายใน      
2 สัปดาห์  5 . บริษัทจะฝึกอบรมให้กับ      
ผู้ทดสอบการบินของบริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด ในประเทศไทยเป็น
ระยะเวลา 3 สัปดาห์ 6. บริษัทรับช าระเงิน
จากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด         

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 
กรณีบริษัทได้ท าสัญญาเพื่อจัดหาและติดตั้งระบบทดสอบ
การบินจ านวน 1 ระบบ ให้กับบริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด หากเป็นการด าเนินการตามสัญญา
บริการในโครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จโดยระบุขอบเขต
ธุรกิจไว้อย่างชัดเจนในสัญญาและมีการด าเนินการส่วนหนึ่ง
ส่วนใดเกิดขึ้นในประเทศไทยถือเป็นการประกอบธุรกิจ
บริการตามบัญชีสาม (21) ท้ายพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งกฎกระทรวง
ก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่  26 
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดให้การท าธุรกิจบริการ
ที่มีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการ
งบประมาณเป็นคู ่สัญญา ไม่ต้องขออนุญาตในการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยเป็นไปตามข้อ 2 (10) 
หรือ (11) ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวข้างต้นแล้วแต่กรณี 
ดังนั้น หากบริษัทประกอบธุรกิจบริการให้กับบริษัท วิทยุ
การบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ บริษัทไม่ต้องขอ
อนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
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7. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
จ ากัด ใช้งานระบบทดสอบการบินได้ตาม
วัตถุประสงค์ ทั้งนี้ เง่ือนไขข้อที่ 6 ในสัญญา 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 
ก าหนดให้บริษัทจะต้องท าการขออนุญาต
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 แต่จากลักษณะ
สัญญาที่บริษัทท ากับบริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด บริษัทเข้าใจว่า ไม่ต้อง
ขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว   
ความเข้าใจของบริษัทถูกต้องแล้วใช่หรือไม่  
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. กรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
ซื้อแบตเตอรี่ที่ ใช้แล้วส่งออกไป
จ าหน่ายต่างประเทศ และกรณีที่  
คนต่างด้าวรับจ้างรีไซเคิลแบตเตอรี่
ที่ใช้แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะ เบี ยน ที่
ประเทศไทย ประสงค์ จะหารือว่า การ
ด าเนินกิจกรรมของบริษัทจะถือเป็นการ
ประกอบธุรกิ จที่ อยู่ ภ าย ใต้การควบคุม     
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่ ดังนี้  
 กรณีที่  1. บริษัทซื้อแบตเตอรี่ที่ ใช้
แล้วจากผู้จ าหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย
และส่งออกไปให้บริษัทแม่ในต่างประเทศท า
การรีไซเคิล  
 กรณี ที่  2 . บริษั ท รับจ้ างรี ไซ เคิ ล
แบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว โดยจะส่งออกแบตเตอรี่
ดังกล่าวไปให้บริษัทแม่ในต่างประเทศท า
การรีไซเคิล และกรณีที่นิติบุคคลต่างด้าวจะ
ส่งออกเศษเหลือทิ้งจากการที่นิติบุคคล    
ต่างด้าวรับจ้างรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วไป
ให้บริษัทแม่ในต่างประเทศก าจัด  
  
 
 

 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมลูเท่าทีป่รากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน ดังนี ้ 

1.  บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยมีนิติบุคคล   
ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยถือหุ้นตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไป 
ถือเป็นคนต่างด้าวตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

2.  การที่คนต่างด้าวด าเนินกิจกรรมตามกรณีที่ 1.  
ไม่เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เนื่องจาก
การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวนิติบุคคลต่างด้าวไม่ได้ให้บริการ
รับจ้างรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว 

3. การที่คนต่างด้าวด าเนินกิจกรรมตามกรณีที่ 2. 
เข้าข่ายธุรกิจบริการตามบัญชีสาม (21) ท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งถือเป็น
การประกอบธุรกิจบริการรับจ้างรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว 
หากคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจได้ต้องได้รับอนุญาตจาก
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
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คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
จ าหน่ ายซังข้าวโพดที่ เหลือจาก
กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
ของตนเอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิ ติ บุ ค คลต่ า งด้ าวจดทะ เบี ยน ที่
ประเทศไทย ได้ รับหนั งสื อรับรองการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 12 
หนังสือรับรองเลขท่ี XXX ในธุรกิจบัญชีสาม 
(20) การท ากิจการเพาะขยายเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพด โดยจะต้องด าเนินการวิจัย พัฒนา 
ผลิตและจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์เท่านั้น เมล็ด
พันธุ์ที่ เหลือจากการคัดคุณภาพจะต้อง
ท าลายทั้งหมด อนึ่งนอกจากเมล็ดพันธุ์ที่ตก
เกรดแล้ว ยังมีซังข้าวโพดซึ่งเป็นส่วนท่ีเหลือ
จากกระบ วนการผลิ ต เมล็ ดพั น ธุ์ ด้ วย    
บริษัทจึงขอหารือว่า การจ าหน่ายซังข้าวโพด
ดังกล่าว ถือเป็นธุรกิจที่ต้องขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจตามที่บัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
ก า ร ป ระ ก อ บ ธ ุร ก ิจ ข อ งค น ต ่า งด ้า ว        
พ.ศ. 2542 หรือไม่        

 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า
กรณีที่บริษัทจะจ าหน่ายซังข้าวโพดซึ่งเป็นส่วนที่เหลือ  
จากประกอบธุรกิจกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด   
ไม่ถือเป็นการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลทางการเกษตร
พื้นเมือง ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ      
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
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2. กรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
น าเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพื่อมา
จ าหน่ายในประเทศไทยโดยเป็นการ
จ าหน่ าย ให้ แก่  บุ คคลธรรมดา   
คณะบุคคล และนิติบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะ เบี ยน ที่
ประเทศไทย บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมจาก
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ในการรับจ้างผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม 
และเครื่องดื่ม บริษัทมีความประสงค์จะ
น าเข้าผลิตภัณฑ์นม หรือเครื่องดื่มจาก
ประเทศเพื่ อนบ้ านในอาเซียน เพื่ อมา
จ าหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย ทั้งที่
เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคลและนิติบุคคล 
ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง 
โรงแรม ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ ม 
บริษัทขอหารือว่า 1. การจ าหน่ายสินค้า
น าเข้าและจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย
ดังกล่าวเข้าข่ายการขายส่งหรือไม่ 2. การ
จ าหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศไทยดังกล่าว 
หากถือเป็นการขายส่ง การที่บริษัทออก
ใบก ากับภาษีจากสาขาที่ 001 เพียงสาขา
เดียวจะต้องเพิ่มทุน 100 ล้านบาท หรือ
หากบริษัทออกใบก ากับภาษีจากหลายสาขา 
บริษัทจะต้องเพิ่มทุนอีก 100 ล้านบาทต่อ
ทุกๆ สาขาใช่หรือไม่ จึงจะมีสิทธิด าเนินการ
น าเข้าสินค้าเพื่อจ าหน่ายในประเทศไทย  

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมลูเท่าทีป่รากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน ดังนี้
 1. กรณีที่บริษัทจะน าเข้าผลิตภัณฑ์นมหรือเครื่องดื่ม
มาจ าหน่าย ให้แก่ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง 
โรงแรม ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่ งเป็นลูกค้าใน
ประเทศไทย หากผู้ซื้อสินค้าน าสินค้าไปขายต่อแก่ลูกค้าหรือ
หรือน าไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอื่น เข้าข่ายเป็น
การค้าส่งตามบัญชีสาม (15) พระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งต้องขออนุญาตจาก
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว อย่างไร   
ก็ตาม หากบริษัทจะประกอบธุรกิจค้าส่งโดยไม่ต้องขอ
อนุญาต บริษัทจะต้องมีทุนตามความเป็นจริง คือ ทุนจด
ทะเบียนที่ได้มีการเรียกช าระค่าหุ้นแล้วท่ีใช้ในการเริ่มต้น
ประกอบธุรกิจแต่ละธุรกิจไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท 
สามารถประกอบธุรกิจได้จ านวน 1 ร้านค้า ซึ่งไม่รวมทุน  
ขั้นต่ าในธุรกิจอื่นตามที่พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และทุนที่กฎหมายอื่นได้
ก าหนดไว ้

2. สถานที่ที่ถือว่าเข้าข่ายเป็นร้านค้าที่ใช้ส าหรับ
ประกอบธุรกิจค้าส่ง หมายถึง สถานท่ีแห่งใดที่มีการติดต่อ



สรุปข้อหารือ ประจ าเดือน มกราคม 2561              
             3 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

กับลูกค้าเป็นส าคัญเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า เช่น ติดต่อซื้อ
ขายสินค้ากับลูกค้า รับค าสั่งซื้อจากลูกค้า ลูกค้ารับและ
ส่งคืนสินค้า ออกเอกสารต่าง ๆ ทางบัญชีให้กับลูกค้า     
เป็นต้น ดังนั้น หากบริษัทใช้สถานที่ที่ใดเป็นที่ที่มีการติดต่อ
กับลูกค้าเป็นส าคัญเกี่ยวกับการซื้อขายโดยมีการด าเนินการ
ตามที่กล่าว การออกใบก ากับภาษีจากหลายสาขาจะถือว่า 
แต่ละสาขาเข้าข่ายเป็นร้านค้าที่ใช้ส าหรับประกอบธุรกิจ  
ค้าส่ง บริษัทจะต้องเพิ่มทุน 100 ล้านบาทต่อ 1 ร้านค้า  
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธรุกจิของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

3. กรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
ผลิตอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง 

 นิ ติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะ เบี ยน ที่
ประเทศไทย ได้ รับหนั งสื ออนุญ าตให้
ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ตาม
พระราชบัญญัติการนิคมอุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2522 ประกอบกิจการ
ผลิตอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ตั้งอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบั ง จั งหวัดชลบุ รี 
บริษัทจึงขอหารือว่า การประกอบธุรกิจของ
บริษัทเข้าข่ายเป็นธุรกิจที่ต้องขออนุญาต
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่  

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 
หากบริษัทได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ให้ประกอบกิจการผลิต
อาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ถือว่าเป็นธุรกิจที่ไม่เข้าข่ายการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จึงไม่ต้อง
ขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว     
ตามมาตรา 12 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ       
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
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4. กรณีคนต่างด้าวซึ่งจดทะเบียน
ที่ ต่ างประเทศเข้ ารับท างานตาม
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างครบวงจร 
โรงงานปิโตรเคมีให้กับผู้ว่าจ้างใน
ประเทศไทย ภายใต้กิจการร่วมค้า  
โดยคนต่างด้าวจะท าหน้าที่จัดซื้อ
จัดหาเครื่องจักรเข้าติดตั้งในโรงงานที่
ท าการก่อสร้าง และจัดส่งผู้เช่ียวชาญ
เข้าควบคุมให้ค าปรึกษาแนะน าการ
ติดตั้งเครื่องจักร 

 นิ ติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะ เบี ยน ที่
ต่างประเทศ มีความประสงค์จะประกอบ
กิจการร่วมค้า AB เพื่อเข้ารับท างานตาม
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างครบวงจร โรงงาน 
ปิ โตรเคมี ให้กับผู้ ว่าจ้างในประเทศไทย    
โดยบริษัทร่วมค้าประกอบด้วย บริษัท A ซึ่ง
มีสถานะเป็นนิติบุคคลไทย ท าหน้าที่เป็น
วิศวกรรมและก่อสร้าง และบริษัท B ซึ่งเป็น
คน ต่ า งด้ า วจ ะท าห น้ าที่ จั ด ซื้ อ จั ด ห า
เครื่องจักรเข้าติดตั้ งในโรงงานที่ท าการ
ก่อสร้าง และจัดส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าควบคุมให้
ค าปรึกษาแนะน าการติดตั้งเครื่องจักรโดย
การโอนเป็นพนักงานของบริษัท A ซึ่งทั้ง 2 
บริษัทมีความประสงค์จะประกอบกิจการ
ร่วมค้า AB  จึงขอหารือว่า กิจการร่วมค้า 
AB ที่จัดตั้งขึ้นระหว่างบริษัท A และบริษัท 
B ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ใช่หรือไม่ และการเข้าร่วมงานตามหน้าที่
ของบริษัท B ในกิจการร่วมค้าไม่ถือเป็นการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวใช่หรือไม่  

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 
นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ถือเป็น      
คนต่างด้าวตามมาตรา 4 แห่ งพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ดังนั้น กรณีที่
บริษัท B เป็นนิติบุคคลต่างประเทศจะเข้ารับท างานตาม
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างครบวงจร โรงงานปิโตรเคมีให้กับ
ผู้ว่าจ้างในประเทศไทย ภายใต้กิจการร่วมค้า AB โดยท า
หน้าที่จัดซื้อจัดหาเครื่องจักรเข้าติดตั้งในโรงงานที่ท าการ
ก่อสร้าง และจัดส่งผู้เช่ียวชาญเข้าควบคุมให้ค าปรึกษา
แนะน าการติดตั้งเครื่องจักรดังกล่าว จึงเป็นการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว ตามบัญชีสามแห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งคนต่างด้าว
จะประกอบธุรกิจได้ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กรณีคนต่างด้าวเป็นสถาบัน
การเงิน และได้ ป ระกอบ ธุ รกิ จ 
ธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
หรือจ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจ
ธนาคาร ธุรกิจอื่นของธนาคาร และ
ธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินของธนาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิ ติ บุ ค คลต่ า งด้ าวจดทะ เบี ยน ที่
ต่างประเทศ แจ้งว่า บริษัทเป็นสถาบัน
การเงินและได้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรือจ าเป็นต่อ
การประกอบธุรกิจธนาคาร ธุรกิจอื่นของ
ธนาคาร และธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคาร ซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่
ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ. 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2542 เนื่องจากเป็นไปตามกฎกระทรวง
ก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตใน
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 3) 
พ .ศ . 2560 จึงขอหารือว่า  เมื ่อการ
ประกอบธุรกิจของธนาคารได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องขออนุญาต ตามพ.ร.บ. การประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 แล้ว 
ธนาคารจึงไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับและไม่ตอ้ง
ป ฏิ บั ติ ต า ม ห น้ า ที่ ที่ ก า ห น ด ไ ว้ ใ น
พระราชบัญญัติฯ รวมทั้งไม่ต้องปฏิบัติตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว ใช่หรือไม่     

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า
หากบริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน 
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรือจ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจสถาบัน
การเงิน ธุรกิจอื่นของสถาบันการเงิน และธุรกิจของบริษัท
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นธุรกิจ
ที่ ไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎกระทรวง
ก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 แห่งพ.ร.บ. 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และ
ธนาคารได้แจ้งเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจดังกล่าวแล้ว 
ธนาคารก็ ไม่ต้องปฏิบั ติตามเง่ือนไขที่ ก าหนดไว้ ใน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ทั้งนี ้ตามมาตรา 14  
ของ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
ก าหนดให้คนต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชีท้าย 
จะต้องมีทุนขั ้นต่ าที ่ใช้ในการเริ ่มต้นประกอบธุรกิจ           
ในประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองล้านบาท  
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
ค้ าประกันการช าระหนี้ เงินกู้ให้แก่
บริษัทในเครือ โดยบริษัทในเครือจะ
กู ้ย ืม เ ง ิน จ าก ธ น า ค า ร ซึ ่ง เป ็น
รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติบุคคลต่างด้าวประสงค์จะเข้าเป็น  
ผู้ค้ าประกันการช าระหนี้เงินกู้ให้แก่บริษัท  
ในเครือ โดยบริษัทในเครือจะกู้ยืมเงินจาก
ธนาคารเพื่ อการส่งออกและน าเข้าแห่ง
ประเทศไทย (ธสน.) ซึ่งการเข้าค้ าประกันหน้ี
ดังกล่าวจะมี ธสน. เป็นคู่สัญญากับนิติบุคคล
ต่างด้าว ทั้งนี้ ธสน. เป็นสถาบันการเงินของ
รัฐที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลงั 
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อ
การส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2536 และมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
2502 โดยที่การรับค้ าประกันหนี้เข้าข่าย
เป็นธุรกิจบริการตามบัญชีสาม (21) แห่ง
พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 แต่ เนื่องจากมีกฎกระทรวง
ก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตใน
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2560 ที่ยกเว้นให้ “ธุรกิจบริการที่มี
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณเป็นคู่สัญญา” ไม่อยู่ในบัญชีสาม (21) 
จึงท าให้ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจ 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 
กรณีคนต่างด้าวจะค้ าประกันหนี้  ให้แก่  บริษัทในเครือ     
ซึ่งกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่ง
ประเทศไทย (ธสน) โดยที่ ธสน ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจไม่ได้เป็น
ผู้ว่าจ้างคนต่างด้าวเพื่อให้บริการ จึงไม่เป็นธุรกิจบริการที่มี
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณเป็น
คู่สัญญา ที่ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตาม
กฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2560 
ดังนั้น การเข้าค้ าประกันหนี้ ให้แก่ บริษัทในเครือซึ่งกู้ยืมเงิน
จากธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย
ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจบริการตาม     
บัญ ชีสาม (21) การท าธุรกิจบริการอื่น ซึ่ งต้องได้รับ
อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยเห็นชอบของ
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
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ดังนั้น นิติบุคคลต่างด้าวเข้าใจว่า การค้ า
ประกันหนี้ให้แก่บริษัทในเครือ โดยมี ธสน. 
เป็นคู่สัญญาการค้ าประกันหนี้  ได้รับการ
ยกเว้นตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว เพราะ
การค้ าประกันหนี้เป็นหนึ่งในธุรกิจบริการ 
และ ธสน. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณเป็นคู่สัญญาในสัญญา   
ค้ าประกัน จึงขอหารือว่า ความเข้าใจของ
นิติบุคคลต่างด้าวถูกต้อง หรือไม่ อย่างไร 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
ส่งออกเครื่องประดับ และต้องการ
พิมพ์ลวดลายลงบนเครื่องประดับ
เทียมตามความประสงค์ของลูกค้า
โดยไม่มีการคิดค่าบริการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิ ติ บุ ค คลต่ า งด้ าวจดทะ เบี ยน ที่
ประเทศไทยแจ้งว่า บริษัทประกอบกิจการ
ส่งออกสินค้าประเภทช้ินส่วนเครื่องประดับ
ทุกชนิดและสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องไปขายใน
ต่างประเทศ และประกอบกิจการน าเข้า
ช้ินส่วนเครื่องประดับทุกชนิดและสินค้าอ่ืนที่
เกี่ยวข้องเพื่อส่งออกไปขายยังต่างประเทศ 
บริษัทจึงขอหารือว่า ถ้าบริษัทพิมพ์ลวดลาย
ลงบนเครื่องประดับเทียมตามความประสงค์
ของลูกค้าโดยไม่มีการคิดค่าบริการ การ
กระท าดังกล่าว เข้าข่ายตามพระราชบัญญัติ
ก า ร ป ระ ก อ บ ธ ุร ก ิจ ข อ งค น ต ่า งด ้า ว         
พ.ศ. 2542 และต้องขออนุญาตประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าวหรือไม่  
 
 
 
 
 
 
   

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า
การที่บริษัทน าเข้าและส่งออกเครื่องประดับและจะมีการ
พิมพ์ลวดลายลงบนเครื่องประดับตามความประสงค์ของ
ลูกค้าในต่างประเทศโดยไม่มีการคิดค่าบริการนั้น ไม่เข้าข่าย
การเป็นธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จึงไม่ต้องขออนุญาต
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ก ร ณี ค น ต่ า ง ด้ า ว ซึ่ ง จ ด
ทะเบียนที่ต่างประเทศต้องการจะ
ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินค้า ให้เช่า
ให้เช่าซื ้อ และบริการแฟ็กเตอริง 
ให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะ เบี ยน ที่
ต่างประเทศ มีความประสงค์จะขอหารือ
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ว่าเข้าข่ายเป็นธุรกิจที่ต้องขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ     
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่ ดังนี ้
  1. กรณีนิติบุคคลต่างด้าวขายสินค้า
จากต่างประเทศให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย 
โดยนิติบุคคลต่างด้าวไม่ได้เข้ามาด าเนินการ
ใด ๆ เกี่ยวกับการขายสินค้าดังกล่าวใน
ประเทศไทย 
 2. กรณีนิติบุคคลต่างด้าวส่งสินค้า
จากต่างประเทศมาให้ลูกค้าในประเทศไทย
เช่า ทั้งกรณีที่ลูกค้าในประเทศไทยมีสิทธิซื้อ
สินค้าที่เช่าและกรณีที่ลูกค้าในประเทศไทย
จะคืนสินค้าที่เช่าเมื่อครบก าหนดระยะเวลา
การเช่า 
 3. กรณีนิติบุคคลต่างด้าวส่งสินค้า
จากต่างประเทศมาให้ลูกค้าในประเทศไทย
เช่าซื้อ โดยสินค้าจะตกเป็นของลูกค้าใน
ประ เทศ ไทยทั นที เมื่ อช าระค่ า เช่ าซื้ อ
ครบถ้วนตามสัญญา 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมลูเท่าทีป่รากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน ดังนี้
 1. กรณีนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 
(นิติบุคคลต่างด้าว) ขายสินค้าจากต่างประเทศให้แก่ลูกค้า
ในประเทศไทย โดยนิติบุคคลต่างด้าวไม่ได้เข้ามาด าเนินการ
ใด ๆ เกี่ยวกับการขายสินค้าดังกล่าวในประเทศไทย       
และการช าระค่าสินค้าให้แก่นิติบุคคลต่างด้าว ลูกค้าใน
ประเทศไทยจะส่งไปช าระเป็นงวด ๆ หรือช าระเพียงครั้ง
เดี ย วก็ ต าม  ไม่ เข้ า ข่ า ย ก ารป ระ ก อ บ ธุ ร กิ จ ต าม
พระราชบัญญั ติ การประกอบธุรกิ จของคนต่ างด้ าว         
พ.ศ. 2542 ดังนั้น จึงไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวเนื่องจากไม่มีการด าเนินการส่วนหนึ่งส่วนใดที่
เกี่ยวกับการขายสินค้าเกิดขึ้นในประเทศไทย  

 2. กรณีนิติบุคคลต่างด้าวส่งสินค้าจากต่างประเทศ  
มาให้ลูกค้าในประเทศไทยเช่า ทั้งกรณีที่ลูกค้าในประเทศไทย
มีสิทธิซื้อสินค้าที่เช่าและกรณีที่ลูกค้าในประเทศไทยจะคืน
สินค้าที่เช่าเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเช่า เข้าข่ายการ
ประกอบธุรกิจบริการตามบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จึงต้องได้รับ
อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
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 4. กรณีนิติบุคคลตา่งด้าวประกอบธุรกิจ
บริการแฟ็กเตอริง โดยนิติบุคคลต่างด้าวจะ
เป็ น ผู้ ด า เนิ น ก า ร ให้ บ ริ ก า ร เอ งห รื อ
มอบหมายผู้อื่นด าเนินการแทนตนเอง        
  
 
 

 
 

เนื่องจากมีการด าเนินการส่วนหน่ึงส่วนใดที่เกี่ยวกับการให้
เช่าเกิดขึ้นในประเทศไทย  

 3. กรณีนิติบุคคลต่างด้าวส่งสินค้าจากต่างประเทศมา
ให้ลูกค้าในประเทศไทยเช่าซื้อ โดยสินค้าจะตกเป็นของ
ลูกค้าในประเทศไทยทันทีเมื่อช าระค่าเช่าซื้อครบถ้วนตาม
สัญญา เข้าข่ายการประกอบธุรกิจบริการตามบัญชีสามท้าย
พระราชบัญญั ติ การประกอบธุรกิ จของคนต่ างด้ าว         
พ.ศ. 2542 จึงต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เนื่องจากมีการด าเนินการ
ส่วนหนึ่งส่วนใดเกี่ยวกับการให้เช่าซื้อเกิดขึ้นในประเทศไทย
 4. กรณีที่นิติบุคคลต่างด้าวประกอบธุรกิจบริการ   
แฟ็กเตอริง โดยนิติบุคคลต่างด้าวจะเป็นผู้ด าเนินการ
ให้บริการเองหรือมอบหมายผู้อื่นด าเนินการแทนตนเอง หาก
มีการด าเนินการส่วนหนึ่งส่วนใดที่เกี่ยวกับการให้บริการ
ดังกล่าวในประเทศไทย เข้าข่ายการประกอบธุรกิจบริการ
ตามบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ  
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี  
ก รม พ ัฒ น าธ ุร ก ิจ ก ารค ้า โด ยความ เห ็น ชอบ ขอ ง
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

3. กรณีคนต่างด้าวซึ่งจดทะเบียน 
ที่ต่างประเทศต้องการจะประกอบ
ธุรกิ จเป็ นส านั ก งานภู มิ ภ าค ใน
ประเทศไทย 

 นิ ติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะ เบี ยน ที่
ต่างประเทศ มีความประสงค์จะขอหารือ
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจส านักงานภูมิภาค
ในประเทศไทย โดยที่ต่างประเทศบริษัท
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายแบตเตอร์รี่
และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
มีบริษัทในเครือและในกลุ่มตั้งอยู่ในภูมิภาค
เอเชีย จึงมีแผนที่จะจัดตั้งส านักงานภูมิภาค
ในประเทศไทยเพื่อให้บริการแก่บริษัทใน
เครือและบริษัทในกลุ่ ม โดยส านั กงาน
ภูมิภาคจะไม่คิดค่าบริการใด ๆ จากบริษัท
ในเครือและในกลุ่ม แต่ส านักงานภูมิภาคจะ
ได้รับเงินสนับสนุนการประกอบธุรกิจจาก
บริษั ทแม่  ส่ วนของบริษั ทแม่ จะ ได้ รับ
ค่าตอบแทนเป็นค่าสิทธิและค่าบริการจาก
บริษัทในเครือและในกลุ่มจากการให้บริการ
ของส านักงานภูมิภาค  

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน 
ดังนี ้
 1. การจัดตั้งส านักงานภูมิภาคในประเทศไทยเพื่อ
ให้บริการแก่บริษัทในเครือและบริษัทในกลุ่มเป็นการ
ป ระก อบ ธุ ร กิ จ บ ริ ก า รที่ ไม่ ต้ อ งข ออ นุ ญ าต ต าม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2542 ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ก าหนดธุรกิจบริการที่
ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
(ฉบับที่  3) พ.ศ. 2560 ข้อ 2(9) ธุรกิจบริการเป็น
ส านักงานภูมิภาคของนิติบุคคลต่างประเทศในธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การจัดตั้งศูนย์วีซ่าและใบอนุญาตท างาน พ.ศ. 2540 
 2. ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
จัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้ส านักงานภูมิภาคต้องไม่มีรายได้
จากการให้บริการ และไม่มีอ านาจรับค าสั่งซื้อหรือเสนอ
ขายหรือเจรจาท าธุรกิจกับบุคคลหรือนิติบุคคลในประเทศ
ที่เข้าไปตั้ง นอกจากได้รับเงินค่าใช้จ่ายในส านักงานจาก
ส านักงานใหญ่เท่านั้น ซึ่งส านักงานภูมิภาคจัดตั้งขึ้นเพื่อให้
บริการแก่ส านักงานสาขาหรือบริษัทในเครือหรือในกลุ่มที่
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ตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันแทนส านักงานใหญ่ โดยสามารถ
ให้บริการประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทั้ง 7 ประเภท ดังนี้ 
1. การติดต่อประสานงานและก ากับการด าเนินงาน       
2. การให้บริการปรึกษาและบริการการจัดการ 3. การฝึกอบรม
และพัฒนาบุคคล 4. การจัดการด้านการเงิน 5. การควบคุม
การตลาดและวางแผนส่งเสริมการขาย 6. การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 7. การบริการการวิจัยและพัฒนา 
 ทั้งนี้ หากส านักงานภูมิภาคให้บริการเกินขอบข่าย  
ที่ก าหนดไว้และเป็นธุรกิจบริการภายใต้บัญชีสามท้าย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า    
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
ผลิตผงซุป โดยมีการแบ่งอัตราส่วน
การจ้างงาน คือ ร้อยละ 40 มาจาก 
“ลูกจ้ างที่ จ้ างโดยตรง”รวมกับ 
“ลูกจ้างจากการส่งมาท างาน” และ
ร้อยละ 60 มาจาก “ลูกจ้างจาก
การจ้างเหมา”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิ ติ บุ ค คลต่ า งด้ าวจดทะ เบี ยน ที่
ต่างประเทศ ประสงค์จะร่วมลงทุนกับบริษัท
จ ากัดสัญชาติไทย โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นใน
บริษัทที่จะจัดตั้งในสัดส่วนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของ
ทุนจดทะเบียนท้ังหมด เพื่อด าเนินธุรกิจผลิต
ผงซุปเพื่อจ าหน่ายแก่ผู้จัดจ าหน่ายในประเทศ
แ ล ะ อ า จ จ ะ ส่ ง อ อ ก ไป จ า ห น่ า ย ยั ง
ต่างประเทศในอนาคต ทั้งนี้  บริษัทที่จะ
จัดตั้งขึ้นใหม่จะมีลูกจ้างที่เข้ามาท างานจาก
วิ ธี ก ารจ้ างส าม วิ ธี  คื อ  “ลู กจ้ างที่ จ้ า ง
โดยตรง”“ลูกจ้างจากการส่งมาท างาน” 
และ “ลูกจ้างจากการจ้างเหมา” ในอัตราส่วน 
40 : 60 โดยร้อยละ 40 มาจาก “ลูกจ้างที่
จ้างโดยตรง” รวมกับ “ลูกจ้างจากการส่งมา
ท างาน” และร้อยละ 60 มาจาก “ลูกจ้าง
จากการจ้างเหมา” ส านักงานฯ จึงขอหารือว่า 
บริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่สามารถแบ่งสัดส่วน
ลูกจ้างตามอัตราส่วนดังกล่าวได้หรือไม่ และ
ถือว่ายังด าเนินธุรกิจผลิตอยู่หรือไม่ และ
หากบริษัทที่จะจัดตั้ งขึ้นไม่สามารถแบ่ง
สัดส่วนลูกจ้างตามอัตราส่วนดังกล่าวและ

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 
ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 อันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับ
ข้อก าหนดและประเภทของธุรกิจส าหรับคนต่างด้าวที่
ประสงค์ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยไม่มีบทบัญญัติ
ใดเกี่ยวกับการก าหนดลักษณะหรือเง่ือนไขการจ้างลูกจ้าง
และการจ้างแรงงาน ทั้งนี้  การจ้างลูกจ้างและการจ้าง
แรงงานอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและการก ากับ
ของหน่วยงานในสังกดักระทรวงแรงงาน  
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งผลให้บริษัทท่ีจะจัดตั้งขึ้นไม่ถือว่าเป็นการ
ด าเนินธุรกิจผลิต  ทางกองบริหารการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างชาติมีการก าหนด 
ข้อห้าม กฎเกณฑ์ หรือ อัตราส่วนส าหรับ
จ านวนลูกจ้างในธุรกิจผลิตไว้หรือไม่  
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  กรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
ผลิตอาหารพร้อมรับประทานใน
บรรจุภัณฑ์ปิดสนิท โดยมีโรงงาน
เป็นของตนเองและผลิตด้วยสูตร
ของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิ ติ บุ คคลต่ า งด้ า ว จดทะ เบี ยนที่
ป ร ะ เ ท ศ ไ ทย จ ะ ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ แ บ บ มี
โรงงานผลิตเป็นของตนเอง ผลิตอาหาร
พร้อมรับประทานในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิท   
โ ด ยมี ก า รน า เ ข้ า วั ต ถุ ดิ บม า เพื่ อ ผ่ า น
กระบวนการผลิตด้วยสูตรของตนเองและ
บรรจุเพื่อจ าหน่ายเอง จึงขอหารือว่าบริษัท
ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า
หากบริษัทประกอบธุรกิจผลิตอาหารโดยเป็นการผลิตตาม
แบบหรือตามคุณสมบัติของบริษัท และผ่านกระบวนการ
ผลิตในโรงงาน เพื่อจ าหน่ายในประเทศหรือต่างประเทศ 
ถือเป็นการประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บริษัทจึง
สามารถประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ทั้งนี้ 
มาตรา 14 วรรคแรก ตามพระราชบัญญัตินี้ ก าหนดให้  
คนต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชีท้ายจะต้องมี
ทุนขั้นต่ าที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทย
ไม่น้อยกว่าสองล้านบาท  
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
ผลิตผงคอลลาเจน โดยได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และ
ได้รับหนังสือรบัรองการประกอบธุรกจิ
ของคนต่างด้าวแล้ว บริษัทต้องการ
จะเพิ่มประเภทของอาหารที่จะผลิต  
 
 
 
 

 นิติ บุ คคลต่ า งด้ าวจดทะ เบี ยนที่
ประเทศไทย ได้รับการส่งเสริมการลงทุนใน
กิจการผลิตผงคอลลาเจน โดยไม่มีการ
รับจ้างผลิต ต่อมาบริษัทได้ด าเนินการจัดท า
ขอตรวจประเมินสถานท่ีผลิตและเก็บอาหาร
กับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) และ อย. ขอให้แสดงหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจนิติบุคคลต่างด้าวจาก
กระทรวงพาณิชย์ ว่าไม่ขัดพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2542 เพิ่มเติมด้วย บริษัทจึงขอหารือว่า 
หากบริษัทจะด าเนินการผลิตอาหารโดยจะ
เพิ่มประเภทอาหารจะเข้าข่ายการขอหนังสอื
รับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
หรือไม่อย่างไร  
 
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน 
ดังนี ้

 1. หากการผลิตอาหารเพิ่มประเภทดังกล่าว หมายถึง 
คอลลาเจน บริษัทสามารถประกอบธุรกิจผลิตและรับจ้าง
ผลิตคอลลาเจนที่ผ่านกระบวนการผลิตในโรงงานได้ ตาม
บัตรส่งเสริมการลงทุน เลขท่ี XXX และตามหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เลขที่ XXX ที่ออกให้
เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2556 ในธุรกิจบัญชีสาม (21) การ
ท าธุรกิจบริการรับจ้างผลิตคอลลาเจน โดยต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก าหนดไว้ 

2. หากบริษัทประกอบธุรกิจบริการรับจ้างผลิต
อาหารเพิ่มประเภท อื่นๆ ที่ไม่ใช่คอลลาเจน ก็จะเป็นการ
ประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ในเง่ือนไขของหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวดังกล่าว ท้ังนี้ การให้บริการ
ผลิตสินค้าตามแบบหรือตามคุณสมบัติที่ผู้ว่าจ้างเป็น      
ผู้ก าหนด ถือเป็นการให้บริการรับจ้างผลิต อันเป็นการ
ประกอบธุรกิจบรกิารตามบัญชีสาม (21) ท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งคนต่างด้าว
จะประกอบธุรก ิจ ได ้ต ้องได ้ร ับอน ุญาตจากอธ ิบดี          
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
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การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ทั้งนี้ มาตรา 14 วรรคสอง 
ตามพระราชบัญญัตินี้ ก าหนดให้คนต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจ
ตามบัญชีท้าย จะต้องมีทุนขั้นต่ าที่ ใ ช้ ในการเริ่มต้น
ประกอบธุรกิจในประเทศไทยแต่ละธุรกิจไม่น้อยกว่า    
สามล้านบาท 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

3. กรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
ตามสัญญาการปรับราคาซื้อขาย
เหล็ก โดยจะซื้อเหล็กตามราคาซึ่ง
ผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลติเหลก็ร่วมกัน
ก าหนดขึ้น และอาจจะมีการคืนเงิน
หรือจ่ายเพิ่มส่วนต่างระหว่างกัน 

 นิติ บุ คคลต่ า งด้ าวจดทะ เบี ยนที่
ประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลักผลิต
ช้ินส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปเพื่ อค้าส่งให้แก่
บริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนรถยนต์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โดยใน
โซ่อุปทานนี้ บริษัทฯ ซื้อเหล็กตามราคาซึ่ง
ผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตเหล็กร่วมกันก าหนด
ขึ้น แต่หากผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตเหล็กไม่
สามารถแจ้งราคาเหล็กได้ทันตามก าหนด 
บริษัทฯ จะใช้ราคาประมาณการ และเมื่อ
ทราบราคาเหล็กท่ีก าหนดหรือราคาที่แท้จริง
ในภายหลัง ก็จะมีการคืนเงินหรือจ่ายเพิ่ม
ส่วนต่าง ทั้ งนี้  การด าเนินการดังกล่าว 
บริษัทฯ ด าเนินการตามสัญญาการปรับ
ราคาซื้อขายเหล็กตามข้อตกลงระหว่าง
บริษัทฯ กับผู้ผลิตรถยนต์ มิใช่สัญญาประกัน
ความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ราคา เหล็ก  บริษัทจึ งมี ความ เข้ า ใจว่ า 
ข้อตกลงดังกล่าวไม่ถือเป็นการให้บริการ
ประกันความเสี่ยงหรือบริการความเสี่ยง จึง
ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจตามบัญชีท้าย

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 
การด าเนินการตามสัญญาการปรับราคาซื้อขายเหล็ก
ตามที่ได้หารือ มีลักษณะเป็นการบริหารเสถียรภาพ    
ราคาต้นทุนเหล็กแก่คู่สัญญา อันเป็นการเอื้อประโยชน์
ทางการค้า จึงเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจบริการตาม   
บัญชีสาม (21) ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หากคนต่างด้าวจะประกอบ
ธุรกิจดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ     
คนต่ างด้ าว พ.ศ. 2542 ความเข้ าใจ
ดังกล่าวถูกต้องหรือไม่  
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

4. กรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
ผลิตสินค้าและซื้อมาขายไปสินค้า 
เพื่อการส่งออก 

 นิติ บุ คคลต่ า งด้ าวจดทะ เบี ยนที่
ประเทศไทย ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรม ในกิจการดังนี้ 1. ผลิต
และผสมผงโกโก้ เครื่องดื่มชนิดผง หางนม
ผง และสารให้ความหวาน 2. ซื้อมาขายไป
น้ าตาลทรายและองค์ประกอบที่ผสมใน
เครื่องดื่มชนิดต่างๆ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ
อาหา รทุ กชนิ ด  ยก เ ว้ น เ ค รื่ อ งดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล์ โดยเป็นการประกอบธุรกิจ
ส่งออก 100% บริษัทจึงขอหารือว่า กิจการ
ของบริษัทจ าเป็นต้องขอหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือไม่  

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 
บริษัทสามารถประกอบธุรกิจเพื่อส่งออก 100% ได้ โดย
ไม่ต้องขอหนังสือรับรอง เนื่องจากธุรกิจส่งออกไม่ได้เป็น
ธุรกิจตามบัญชีท้ายตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 อนึ่ง ตามมาตรา 14 วรรคแรก 
ตามพระราชบัญญัตินี้ ก าหนดให้คนต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจ
ที่ไม่อยู่ในบัญชีท้ายจะต้องมีทุนขั้นต่ าที่ใช้ในการเริ่มต้น
ประกอบธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองล้านบาท 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

5. กรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ 
โดยมีการขนส่งคนโดยสารและสินค้า 
รวมทั้ งจ าหน่ายตั๋ วโดยสารของ     
สายการบินของตนเอง 

 นิติ บุ คคลต่ า งด้ าวจดทะ เบี ยนที่
ต่างประเทศ ประกอบธุรกิจการขนส่งทาง
อากาศระหว่างประเทศ โดยมีการขนส่งคน
โดยสารและสินค้า  รวมทั้ งจ าหน่ายตั๋ ว
โดยสารของสายการบินของตนเอง บริษัท 
ขอหารือว่า ธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่ต้อง
ขอรับใบอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
หรือไม่ และมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติ นี้ ที่ เ กี่ ย ว เนื่ อ งกับการ
ประกอบธุรกิจดังกล่าวหรือไม่  

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 
ธุรกิจการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ รวมทั้งการ
จ าหน่ายตั๋วโดยสารของสายการบินของตนเอง ไม่ถือเป็น
ธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ดังนั้น คนต่างด้าวจึงสามารถ
ประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ
ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เร่ือง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  กรณีคนต่างด้าวจะด าเนิน
โครงการปลูกป่าโกงกางและข้ึน
ทะเบียนโครงการกับองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) เพ่ือขอออกเอกสารรับรอง
สิ ทธิ ในการปล่ อยก๊ าซคาร์ บอน                   
ไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจก 
หรือที่เรียกว่า “คาร์บอนเครดิต” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิ ติบุ ค คล ต่ า ง ด้ า วจดทะ เบี ยน ที่
ประ เทศไทยไ ด้รับห นังสือรับรองการ
ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ข อ ง ค น ต่ า ง ด้ า ว ต า ม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ      
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ให้ประกอบธุรกิจ
บัญชีสาม (21) การท าธุรกิจบริการเป็น
ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทขอหารือ
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกรณีที่บริษัทแม่
ของบริษัท  และ/หรือบริษัทจะด า เ นิน
โครงการปลูกป่าโกงกางในพ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช (โครงการ) โดยจะเช่าที่ดิน
ในการด าเนินการโครงการดังกล่าว และ
ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการเช่าจะส่งมอบ
ที่ดินพร้อมด้วยทรัพย์สินที่เหลืออยู่บนที่ดิน
ทั้งหมดให้แก่ เจ้ าของที่ ดินโดยไม่ ไ ด้รับ
ค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมกันน้ีจะ
ด าเนินการข้ึนทะเบียนโครงการกับองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) เพ่ือขอออกเอกสารรับรองสิทธิใน
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซ
เรือนกระจก หรือที่ เรียกว่า “คาร์บอน

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน ดังน้ี 
 1. กรณีบริษัทแม่ของบริษัทและ/หรือบริษัทจะ
ด า เ นิน โ ค ร ง การป ลู กป่ า โ ก ง กา ง ใน พ้ื นที่ จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช พร้อมกับขอข้ึนทะเบียนโครงการกับ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
เ พ่ือขอออกเอกสารรับรองสิท ธิ ในการปล่อยก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจก หรือที่ เรียกว่า 
“คาร์บอนเครดิต” และบริษัทแม่ของบริษัทและ/หรือ
บริษัทเป็นผู้ใช้สิทธิในคาร์บอนเครดิตดังกล่าว ไม่เข้าข่าย
เป็นการประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เน่ืองจาก
คาร์บอนเครดิตดังกล่าวเป็นทรัพย์สินและกรรมสิทธ์ิของ
บริษัทแม่ของบริษัทและ/หรือบริษัท จึงสามารถใช้สิทธิใน
การน าไปลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
หรือก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของ
ตนเองได้ และการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นไม่ต้องขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี 
 2. กรณีบริษัทในเครือที่ต้ังอยู่ในประเทศไทยเป็น
ผู้ใช้สิทธิในคาร์บอนเครดิตที่บริษัทแม่ของบริษัทและ/หรือ
บริษัทได้รับรองสิทธิมาจากการด าเนินโครงการ การให้ใช้สิทธิ

 



สรุปข้อหารือ ประจ าเดือน มิถนุายน 2561              
             2 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เร่ือง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครดิต” ซึ่งเอกสารดังกล่าวสามารถโอนหรือ
ขายให้ แก่ ผู้ ประกอบการอื่ นที่ มี ค วาม
ประสงค์ จะลดปริมาณการปล่อยก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกได้ 
บริษัทจึงขอหารือว่า การด าเนินการดังกล่าว
จะเข้าข่ายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในกรณีนี้ถือเป็นการประกอบกิจการอันเป็นการค้า     
ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เน่ืองจากคาร์บอนเครดิตดังกล่าว
เป็นทรัพย์สินและกรรมสิทธ์ิของบริษัทแม่ของบริษัท และ/
หรือบริษัท การโอนหรือขายกรรมสิทธ์ิในคาร์บอนเครดิต
ให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับการประกอบธุรกิจ
อันเป็นการค้าโดยได้รับหรือไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการ
โอนหรือขายก็ตาม เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจบริการ
ตามบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติ หากคนต่างด้าวจะ
ประกอบธุรกิจต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

3. กรณีบริษัทแม่ของบริษัทและ/หรือบริษัทจะโอน
หรือขายสิทธิในคาร์บอนเครดิตที่เป็นทรัพย์สินและกรรม
สิทธ์ของตนเองให้ผู้ประกอบการอื่นที่มีความประสงค์ลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือน
กระจกโดยได้รับค่าตอบแทนจากการโอนหรือขายดังกล่าว 
เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจบริการตามบัญชีสามท้าย
พระราชบัญญัติ หากคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจต้อง
ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
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 4. กรณีบริษัทแม่ของบริษัทและ/หรือบริษัทจะปลูก
ป่าโกงกางเพ่ือด าเนินโครงการดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่เป็น
การประกอบธุรกิจการท าป่าไม้จากป่าปลูกตามบัญชีสาม
ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 และไม่ได้น าไม้ที่ได้จากป่าโกงกางไปใช้
ประโยชน์อื่นใดอันเป็นการค้า  

 อน่ึง พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 ไม่ได้ก าหนดนิยามของค าว่า “อันเป็นการค้า”  
ไว้แต่ประการใด ซึ่งการพิจารณาว่ากิจการใดถือว่าได้ท า
เป็นการค้าหรือไม่น้ัน ต้องพิจารณาในภาพรวมของการ
ด าเนินธุรกิจ ด้วย โดยประเด็นการแสวงหาผลก าไร 
ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่น ๆ หรือการมีรายได้จาก
การด าเนินกิจการหรือไม่น้ัน เป็นเพียงปัจจัยหน่ึงในการ
พิจารณาเท่าน้ัน 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เร่ือง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิ จ    
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 2. กรณีคนต่างด้าว ได้รับ
ใบอนุญาตให้ป ระกอบ ธุรกิ จ ใน
ลั กษณะเป็ นคู่ สั ญญา  หากการ
ด าเนินงานตามสัญญามีผลให้ ต้อง
ขยายระยะเวลาการให้บ ริการ
เพ่ิมข้ึนจากเดิมเพ่ือให้บริการตาม
สัญญาแล้วเสร็จตามภาระผูกพัน 
โดยที่ขอบข่ายการให้บริการตาม
สัญญาไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 

 นิ ติบุ คคล ต่า ง ด้ าวจดทะ เบี ยนที่
ต่างประเทศ แจ้งว่า บริษัทได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเลขที่ XXX 
ให้ประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (21) ให้แก่     
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 
ตามสัญญาบริการด้านที่ปรึกษาฯ (“สัญญา”) 
ทั้งน้ี ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจ คือ ต้ังแต่วันที่ช าระค่าธรรมเนียมเป็น
ต้นไป ตลอดระยะเวลาประกอบธุรกิจตาม
สัญญาจนพ้นภาระผูกพัน ซึ่งตามสัญญา
ดังกล่าวการด าเนินงานจะเสร็จสิ้นประมาณ
เดือนพฤษภาคม 2561 โดยปัจจุบันบริษัท
อยู่ระหว่างการส่งมอบการตรวจและแก้ไข
งานให้แก่คู่สัญญา ซึ่งจะท าให้การด าเนินการ
ตามสัญญาขยายเวลาออกไปจนถึงเดือน
ธันวาคม 2562 โดยที่ขอบข่ายการให้บริการ
ตามสัญญาไม่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจึงขอ
หารือว่า บริษัทสามารถด าเนินการส่งมอบงาน 
ตรวจและแก้ไขงานให้แล้วเสร็จจนสิ้นภาระ
ผูกพันในช่วงระยะเวลาที่เพ่ิมข้ึนจากเดิม 
ภายใต้ใบอนุญาตฉบับเดิมได้หรือไม่  

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 
บริษัทสามารถประกอบธุรกิจได้ ภายใต้สัญญาการ
ให้บริการตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเลขที่ XXX เท่าน้ัน  
ซึ่งระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ คือ ต้ังแต่
วันที่ช าระค่าธรรมเนียมเป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นภาระผูกพัน
ตามสัญญา ดังน้ัน กรณีที่บริษัทจะด าเนินการส่งมอบงาน 
ตรวจและแก้ไขงานให้แก่คู่สัญญาโดยขยายระยะเวลาการ
ให้บริการเพ่ิมข้ึนจากเดิมเพ่ือให้การให้บริการตามสัญญา
แล้วเสร็จตามภาระผูกพัน โดยที่ขอบข่ายการให้บริการ
ตามสัญญาไม่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทสามารถด าเนินการ
ได้ภายใต้ใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตฉบับใหม่ 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เร่ือง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  กรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
รับค าสั่ ง ซื้ อสินค้าจากลูกค้ าใน
ต่างประเทศ โดยคนต่างด้าวจะเป็น
ผู้ออกแบบและจัดท าโมเดลของ
สินค้า และจะว่าจ้างให้บริษัทอื่นใน
ต่างประเทศเป็นผู้ผลิตและจัดส่ง
สินค้าให้แก่ลูกค้าโดยตรง โดยสินค้า
ไม่ได้เข้ามาในประเทศไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิ ติบุ ค คล ต่ า ง ด้ า วจดทะ เบี ยน ที่
ประเทศไทยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก 
BOI บริษัทประสงค์จะขายสินค้าโดยรับค า
สั่งซื้อจากลูกค้า “A” ในเวียดนาม แล้วจะ
ออกแบบและจัดท าโมเดลของสินค้าเป็น
ภาพ 3 มิ ติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
จากน้ันส่ง ข้อมูลภาพ 3 มิ ติ น้ีผ่ านทาง
อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต ไ ป ยั ง ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า  “B”          
ในเวียดนาม เพ่ือว่าจ้างให้ “B” ผลิตชิ้นงาน
และจัดส่งของไปให้ “A” โดยตรง ส่วนการ
ช าระค่าสินค้า ลูกค้า “A” จะจ่ายค่าสินค้า
ให้กับบริษัท และบริษัทจ่ายค่าผลิตสินค้า
ให้แก่ผู้ผลิต “B” บริษัทจึงขอหารือว่า 
ลักษณะการประกอบธุรกิจดังกล่าว เป็น
ธุรกิจตามบัญชีสาม ท้ายพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
หรือไม่  
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 
หากบริษัทประกอบธุรกิจโดยรับค าสั่งซื้อจากลูกค้า “A” 
ในเวียดนาม จากน้ันว่าจ้างให้ “B” ซึ่งก็อยู่ในเวียดนาม 
ผลิตชิ้นงานดังกล่าว และส่งให้ “A” โดยตรง ส่วนการ
ช าระค่าสินค้า ลูกค้า “A” จะจ่ายค่าสินค้าให้กับบริษัท 
และบริษัทจ่ายค่าผลิตสินค้าให้แก่ผู้ผลิต “B” ไม่เข้าข่าย
เป็นการประกอบธุรกิจตามบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ดังน้ัน
บริษัทจึงสามารถประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาต 
ทั้งน้ี บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนก าหนดไว้ 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เร่ือง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. กรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
น าเข้าวัตถุดิบเพ่ือมาใช้ในการผลิต
สินค้าของตนเอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติบุ คคล ต่า ง ด้ าวจดทะ เบี ยนที่
ประเทศไทยประกอบกิจการผลิตสารให้
ความหวานจากธรรมชาติ โดยน าเข้าสาร
สกัดจากหญ้าหวานเพ่ือผลิตและส่งออก    
ไปยังประเทศต่างๆ บริษัทจึงขอหารือว่า    
การประกอบกิจการดังกล่าว จ าเป็นต้องขอ
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
หรือไม่  
 
 
 
 
 
 
   

       
  

 
 
 

 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 
บริษัทสามารถประกอบธุรกิจน าเข้าสารสกัดจากหญ้า
หวานเพ่ือผลิตสารให้ความหวานจากธรรมชาติและส่งออก
ไปยังประเทศต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว เน่ืองจากเป็นการผลิตเพ่ือส่งออกไป
ต่างประเทศ จึงไม่เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจตามบัญชี
ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ .  2542 ทั้ ง น้ี  ตามมาตรา 14 วรรคแรก ตาม
พระราชบัญญัติน้ี ก าหนดให้คนต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจ
ที่ไม่อยู่ในบัญชีท้ายจะต้องมีทุนข้ันต่ าที่ใช้ในการเริ่มต้น
ประกอบธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองล้านบาท 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เร่ือง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  3. ขอบข่ายการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าวตามที่ ได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 

นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนที่ประเทศไทย 
ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าวเลขที่ XXX บัญชีสาม (9) การท ากิจการ
บริการทางวิศวกรรมโดยการตรวจสอบ 
ออกแบบ ปรังปรุง และบริหารจัดการด้าน
พลั ง ง านภาย ในอาค าร  และ โ ร ง ง าน
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ใ ห้ แ ก่ ลู ก ค้ า  ซึ่ ง เ ป็ น
ผู้ประกอบการที่มีอาคารหรือโรงงานขนาด
กลางและขนาดใหญ่ บริษัทได้แจ้งขยาย
ความขอบข่ายการด าเนินธุรกิจ โดยเข้าใจว่า 
การประกอบธุรกิจตามที่ได้แจ้งขยายความ
มาน้ัน เป็นการประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้
ขอบเขตและสิทธิตามที่บริษัทได้รับอนุญาต 
จึ งขอหารือ ว่า  ความ เข้าใจของบริษัท
ดังกล่าวถูกต้องหรือไม ่

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน
ว่าภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเลขที่ 
XXX แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2542 บริษัทได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจบัญชี
สาม (9) การท ากิจการบริการทางวิศวกรรมดังกล่ าว
ข้างต้นน้ัน บริษัทสามารถด าเนินกิจกรรมภายใต้บริการ
ทางวิศวกรรมตามใบอนุญาตที่ได้รับ และต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ทั้งน้ี การด าเนินกิจกรรม
ต้องไม่เป็นการประกอบธุรกิจอื่น อาทิ การก่อสร้าง 
บริการติดต้ัง บริการบ ารุงรักษา เป็นการเฉพาะ 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. กรณีคนต่างด้าวประกอบ
ธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิ ติ บุ ค ค ล ต่ า งด้ าวจดทะเบี ยน ที่
ประเทศไทยได้รับการส่งเสริมการลงทุนใน
กิจการผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ (CAST IRON 
PARTS) โดยใช้กรรมวิธีเตาหลอมแบบ INDUCTION 
FURNACE เนื่องจากบริษัทได้รับค าสั่งซื้อ
ชิ้นส่วนเหล็กหล่อตามแบบที่ลูกค้าต้องการ 
ซึ่งการผลิตชิ้นส่วนดังกล่าวมีขัน้ตอนการกลงึ
ร่วมด้วย โดยบริษัทว่าจ้างให้บุคคลภายนอก
ท าการกลึง ซึ่งขั้นตอนการกลึงชิ้นส่วนนี้ไม่
เป็นไปตามขั้นตอนการผลิตที่ระบุในบัตร
ส่งเสริมการลงทุน บริษัทจึงขอหารือว่า การ
ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อโดยมีขั้นตอนการกลึง
ร่วมด้วยนั้น จ าเป็นต้องขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่  
 
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียนว่า
การประกอบธุรกิจบริการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ  
ซึ่งมีขั้นตอนการผลิต (การกลึง) เกินกว่าที่ระบุในบัตรส่งเสริม
การลงทุน บริษัทจ าเป็นต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บัญชีสาม (21) 
ธุรกิจบริการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ (CAST IRON 
PARTS) ที่ใช้กับยานพาหนะ หรือเคร่ืองจักรกลอื่นๆ โดย
ใช้กรรมวิธีเตาหลอมแบบ INDUCTION FURNACE และมี
ขั้นตอนการกลึงเพื่อตกแต่งชิ้นงาน โดยต้องได้รับอนุญาต
จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ    
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. กรณีคนต่างด้าวประกอบ
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสาหร่าย โดย
เพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อ
น ามาผลิต เป็นอาหารเส ริมและ
อาหารส าเร็จรูปเพื่อบริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติบุคคลจดทะเบียนที่ประเทศไทย   
มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนและ
จะท าให้ บ ริษั ทมี สถานะเป็ นนิติ บุ คคล      
ต่างด้าวตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
ก า รป ระก อ บ ธุ ร กิ จ ข อ งค น ต่ า งด้ า ว        
พ.ศ. 2542 ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจ
ผลิตและจ าหน่ ายสาห ร่าย โดยบ ริษัท
เพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อน ามาผลิต
เป็นอาหารเสริมและอาหารส าเร็จรูปเพื่อ
บริโภค บริษัทจึงขอหารือว่า สาหร่ายสไป    
รูลิน่ าเป็นพืชห รือไม่  และลักษณะการ
ประกอบธุรกิจดังกล่าวอยู่ภายใต้บั งคับ    
ให้ต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของ    
คนต่างด้าวตามบัญชีสาม (20) การท ากิจการ
เพาะขยายหรือปรับปรุงพันธุ์พืชหรือไม่  
หากไม่  การประกอบธุรกิจดั งกล่ าวจะ      
เข้าข่ายเป็นธุรกิจที่ต้องขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ      
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่  
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า
ตามมาตรา 3 แห่ งพระราชบัญญั ติคุ้ มครองพันธุ์พื ช       
พ.ศ. 2542 ระบุว่า “พืช” หมายความว่า สิ่งมีชีวิตใน
อาณาจักรพืชและให้หมายความรวมถึงเห็ด และสาหร่าย   
แต่ ไม่ รวมถึ งจุ ลชี พอื่ น  และภายใต้ บทบัญญั ติ แห่ ง
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2542 การที่บริษัทเพาะเลี้ยงสาหร่ายประเภทที่จัดว่า    
เป็นพืช เพื่อน ามาผลิตเป็นอาหารเสริมและอาหารส าเร็จรูป
เพื่อบริโภค เป็นการประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (20)    
การท ากิจการเพาะขยายหรือปรับปรุงพันธุ์พื ชแห่ ง
พระราชบัญญั ติ การประกอบธุรกิ จของคนต่ างด้ าว        
พ.ศ. 2542 หากคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจดังกล่าว   
ต้องได้ รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า       
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว  
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ    
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. ธุรกิจที่ไม่ต้องขออนุญาต
ตามกฎกระทรวงก าหนดธุรกิ จ
บริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการ
ประกอบธุรกิ จขอ งคนต่ างด้ าว   
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติ บุ ค ค ลต่ า งด้ าวจดทะเบี ยน ที่
ประเทศไทย ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
จ านวน 6 ใบอนุญาต และธนาคารได้เคย
หารือเกี่ยวกับธุรกิจที่ไม่ต้องขออนุญาตตาม
กฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขอ
อนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 แล้วคราวหนึ ่ง     
ในคร้ังนี้ธนาคารขอหารือว่า บรรดาธุรกิจที่
ธนาคารได้รับอนุญาตในทั้ง 6 ใบอนุญาต
ดังกล่าว มีธุรกิจใดที่ ไม่ต้องขออนุญาต    
ตามกฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการที่    
ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 
 
 
 
   

 
       

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าท่ีปรากฏในขอ้หารือแล้วขอเรียนว่า 
บรรดาธุรกิจที่ธนาคารได้รับอนุญาตทั้ง 6 ใบอนุญาต
ดังกล่าว มีธุรกิจที่ไม่ต้องขออนุญาตตามกฎกระทรวง
ก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1. การธนาคารพาณิชย์และธนาคารรับอนุญาต
ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังและธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

2. ธุรกิ จหลักท รัพย์ ตามที่ ได้ รับอนุญ าตจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

3. ธุรกิ จบัตรเครดิ ตตามที่ ได้ รับอนุญ าตจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

4. การท าธุรกิจบริการให้เช่าพื้นที่อาคารส านักงาน
บางส่วนพร้อมทั้งสาธารณูปโภค ตามรายละเอียดที่ปรากฏ
ในใบอนุญาต 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ    
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. กรณีคนต่างด้าวประกอบ
ธุรกิจค้าส่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติ บุ ค ค ลต่ า งด้ าวจดทะเบี ยน ที่
ประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว 
หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาท บริษัทได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตโคมไฟฟ้า
รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ โดยเป็นการผลิต
ผลิตภัณฑ์ เพื่อการส่งออกเป็นส่วนใหญ่ 
บริษัทจึงขอหารือว่า หากบริษัทท าการ
น าเข้าโคมไฟฟ้าจากต่างประเทศเข้ามาค้าส่ง
ในราชอาณาจักรไทย บริษัทต้องขออนุญาต
ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
หรือไม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าท่ีปรากฏในขอ้หารือแล้วขอเรียนว่า 
การน าเข้าโคมไฟฟ้าจากต่างประเทศเข้ามาค้าส่งใน
ราชอาณาจักรไทยเป็นการประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (15) 
การค้าส่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ    
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หากคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจ
ดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว หรือคนต่างด้าวสามารถประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขออนุญาต หากมีทุนขั้นต่ าที่ช าระ
แล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท ซึ่งไม่รวมทุนขั้นต่ าที่ตอ้ง
ใช้ในการประกอบธุรกิจอื่นตามที่พระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ก าหนดไว้ 
และทุนที่ต้องใช้ในการประกอบธุรกิจตามที่กฎหมายอื่นได้
ก าหนดไว ้
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ    
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 5. กรณีคนต่างด้าวประกอบ
ธุรกิจค้าปลีก 
 
 
 
 

 นิ ติ บุ ค คลต่ า งด้ าวจดทะเบี ยน ที่
ประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว 
หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาท ประกอบกิจการ
ผลิต จ าหน่าย ค้าปลีก ค้าส่ง น าเข้าและ
ส่งออกซึ่งโคมไฟฟ้า เคร่ืองไฟฟ้าทุกชนิด 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนทุกชนิด รวมทั้ง
อะไหล่และอุปกรณ์ ชิ้ นส่ วนของสินค้ า
ดั งกล่ าว บ ริษั ทจึ งข อหารือ ว่ า  บ ริษั ท
สาม ารถท าการน า เข้ า โคม ไฟ ฟ้ าจ าก
ต่างประเทศเข้ามาขายปลีกในประเทศ       
ได้หรือไม่  
 
 
 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ ได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าท่ีปรากฏในขอ้หารือแล้วขอเรียนว่า 
การน าเข้าโคมไฟฟ้าจากต่างประเทศเข้ามาขายปลีก      
ในประเทศ เป็นการประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (14) 
การค้าปลีก แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ  
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หากคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจ
ดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว หรือคนต่างด้าวสามารถประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขออนุญาต หากมีทุนขั้นต่ าที่ช าระ
แล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท ซึ่งไม่รวมทุนขั้นต่ าที่ตอ้ง
ใช้ในการประกอบธุรกิจอื่นตามที่พระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ก าหนดไว้ 
และทุนที่ต้องใช้ในการประกอบธุรกิจตามที่กฎหมายอื่นได้
ก าหนดไว ้
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. กรณีคนต่างด้าวประกอบ
ธุรกิจโรงงานผลิตสินค้าอาหารพร้อม
ปรุงและอาหารส าเร็จรูป โดยสินค้า
ทั้งหมดส่งออกไปยังต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิ ติ บุ ค คลต่ า งด้ าวจดทะ เบี ยน ที่
ประเทศไทย ประกอบธุรกิจโรงงานผลิต
สินค้าอาหารพร้อมปรุงและอาหารส าเร็จรูป 
โดยสินค้าทั้งหมดส่งออกไปยังต่างประเทศ 
มิได้มีการจ าหน่ายในประเทศไทย บริษัทจึง
ขอหารือว่า การประกอบธุรกิจดังกล่าวต้อง
ขออนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียนว่า
หากบริษัทประกอบธุรกิจโดยผลิตสินค้าอาหารและสินค้า
ทั้งหมดส่งออกไปยังต่างประเทศ มิได้มีการจ าหน่ายใน
ประเทศไทยนั้น ไม่เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจตาม
บัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ    
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ดังนั้นบริษัทจึงสามารถประกอบ
ธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ท้ังนี้ มาตรา 14 วรรคแรก 
ตามพระราชบัญญัตินี้ ก าหนดให้คนต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจ
ที่ไม่อยู่ในบัญชีท้ายจะต้องมีทุนขั้นต่ าที่ใช้ในการเริ่มต้น
ประกอบธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองล้านบาท  
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ    
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 

 2.การพิจารณานับจ านวน
ร้านค้าปลีกกรณีจ าหน่ายสินค้าผ่าน
ช่ อ ง ท า ง เค า น์ เต อ ร์ เ ซ ล ล์ ใ น
ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งกรณีที่มีการ
ประกอบธุรกิจบริการซ่อมแซมและ
ปรับขนาดสินค้าที่บริษัทเป็นผู้จัด
จ าหน่าย 

 นิติบุคคลจดทะเบียนที่ประเทศไทย   
มีความประสงค์จะประกอบธุรกิจขายสินค้า
ป ร ะ เภ ท เสื้ อ ผ้ า แ ล ะ เค รื่ อ งป ร ะ ดั บ
หลากหลายแบรนด์ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์
เซลล์ในห้างสรรพสินค้าโดยวิธีการฝากขาย 
(Consignment) โดยทางห้างสรรพสินค้าจะ
จัดโซนสินค้าแต่ละแผนกแต่ละช้ันแตกต่าง
กันไป และบริษัทจะให้บริการซ่อมแซมและ
ปรับขนาดสินค้าที่บริษัทเป็นผู้จัดจ าหน่าย 
จึงขอหารือว่า จะพิจารณานับจ านวนร้านค้า
ปลีกอย่างไร และมีแนวทางการพิจารณา
อนุญาตประกอบธุรกิจบริการซ่อมแซมและ
ปรับขนาดสินค้าที่บริษัทเป็นผู้จัดจ าหน่าย
อย่างไร  

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน
ดังนี ้

 1. การพิจารณานับจ านวนร้านค้าปลีก พิจารณา
จากแต่ละสถานที่ที่มีการติดต่อกับลูกค้าเป็นส าคัญ
เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า เช่น ติดต่อซื้อขายสินค้ากับ
ลูกค้า รับค าสั่งซื้อจากลูกค้า ลูกค้ารับและส่งคืนสินค้า 
ออกเอกสารต่างๆ ทางบัญชีให้กับลูกค้า เป็นต้น หากแต่
ละสถานที่ที่มีการด าเนินการตามที่กล่าว จะถือว่าเข้าข่าย
เป็นร้านค้าท่ีใช้ส าหรับประกอบธุรกิจค้าปลีก 

 2 . การประกอบธุ รกิ จบ ริการซ่ อมแซมและ        
ปรับขนาดสินค้าที่บริษัทเป็นผู้จัดจ าหน่าย เข้าข่ายเป็น       
ก า รป ระ ก อบ ธ ุร ก ิจ บ ร ิก า รต าม บ ัญ ช ีส าม  (2 1 )            
ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 หากคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจได้ต้อง  
ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดย   
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ    
ของคนต่างด้าว 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. กรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
ผลิตเส้นหมี่  โดยได้รับการส่งเสริม
การลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิ
การลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิ ติ บุ ค คลต่ า งด้ าวจดทะ เบี ยน ที่
ประเทศไทย ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
จากคณ ะกรรมการส่ งเสริมการลงทุ น       
ในกิจการผลิต เส้นหมี่  ขอหารือว่าการ
ประกอบธุรกิจผลิตเส้นหมี่ของบริษัทเข้าข่าย
ป ระ เภ ทธุ รกิ จที่ ห้ ามมิ ให้ คนต่ า งด้ าว
ประกอบธุรกิจหรือต้องได้รับอนุญาตก่อน
ประกอบธุรกิจ ตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
หรือไม่  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากขอ้มูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียน ดังนี้
 1. หากบริษัทประกอบธุรกิจผลิตเส้นหมี่โดยเป็น
การผลิตตามสูตรหรือตามคุณสมบัติของบริษัทและตาม
เง่ือนไขที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก าหนดไว้      
ในบัตรส่งเสริม เพื่อจ าหน่ายในประเทศหรือต่างประเทศ 
ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจภายใต้บัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บริษัทจึง
สามารถประกอบธุรกิจได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

 2. หากบริษัทประกอบธุรกิจบริการรับจ้างผลิตเส้น
หมี่ตามสูตรหรือตามคุณสมบัติที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ก าหนด     
ถือเป็นการประกอบธุรกิจบริการตามบัญชีสาม (21)     
ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 กรณีที่คนต่างด้าวได้รับการส่งเสริมการลงทุน
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการประกอบธุรกิจ
ดังกล่าว ต้องด าเนินการแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ    
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. การพิจารณาเง่ือนไขในการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กรณี
เงินกู้ทั้งสิ้นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ที่ได้รับอนุญาต ต้องไม่เกินเจ็ดเท่า
ของเงินทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติ บุ ค ค ล ต่ า งด้ า ว จ ด ท ะ เบี ย น          
ที่ประเทศไทยได้รับหนั งสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว บัญชีสาม (9) 
(15) (21) และใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวบัญชีสาม (21) โดยใบอนุญาต
ดังกล่าวมีเง่ือนไขว่า เงินกู้ทั้งสิ้นที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ต้องไม่เกิน
เจ็ดเท่าของเงินทุน บริษัทจึงขอหารือว่า 
เงื่อนไขดังกล่าวหมายความถึง ธุรกิจที่ได้รับ
อนุญาตตามใบอนุญาตเท่านั้น โดยไม่รวมถึง
ธุรกิจอื่นของบริษัทถูกต้องหรือไม่ และจะ
ค านวณเงินกู้ทั้ งสิ้นและบันทึกทางบัญชี
อย่างไร  
 
 
  
 
 
   
 
 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า
เง่ือนไขเงินกู้ทั้ งสิ้นที่ ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ ได้รับ
อนุญาต ต้องไม่เกินเจ็ดเท่าของเงินทุน หมายถึง บริษัทจะ
กู้ยืมเงินจากบุคคล นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินส าหรับ
ใช้ในธุรกิจที่ได้รับอนุญาต รวมกันทั้งสิ้นจะต้องไม่เกินเจ็ด
เท่าของทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นของบริษัท ส่วนการบันทึก
ทางบัญชีก็ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักกฎหมายว่า
ด้วยการบัญชี   
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ    
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. กรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทาง
อากาศระหว่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะ เบี ยน ที่
ต่ า งป ระ เทศ  มี ส านั ก งาน สาขาอยู่ ใน  
ประเทศไทย ประกอบธุรกิจบริการขนส่ง
ผู้ โดยสารและสินค้าทางอากาศระหว่าง
ประเทศ สายการบินจึงขอหารือว่า สายการ
บินต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจตามบัญชี
ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่ และสาย
การบินจ าเป็นต้องจดทะเบียนพาณิ ชย์ 
หรือไม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากขอ้มลูเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน ดังนี ้

1. การจัดตั้งส านักงานสาขาในประเทศไทยเพื่อ
ประกอบธุรกิจบริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศ
ระห ว่ างป ระ เทศ  ไม่ เข้ าข่ ายธุ รกิ จตามบั ญ ชีท้ าย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2542 สายการบินจึงสามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวได้
โดยไม่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี 

 2. พาณิชยกิจที่ผู้ประกอบพาณิ ชยกิจต้องจด
ทะเบียนพาณิชย์ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 ซึ่งประกาศฉบับดังกล่าวไม่ได้
ก าหนดให้ธุรกิจบริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทาง
อากาศระหว่างประเทศเป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียน 
ดังนั้น การประกอบธุรกิจดังกล่าวของสายการบินจึงไม่  
เข้าข่ายเป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ตาม
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. กรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
จั ดห าหรือว่ าจ้ างให้ ผู้ อื่ น จั ดห า
แม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด และเกจ
ส าหรับตรวจสอบคุณภาพ (Tooling 
for sale) เพื่อน ามาใช้ในการผลิต
สินค้าที่ลูกค้าต้องการ และบริษัท
ด าเนินการเรียกเก็บเงินค่า Tooling 
for sale ดังกล่าวจากลูกค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะ เบี ยน ที่
ประเทศไทยจะประกอบธุรกิจผลิตช้ินส่วน
ยานพาหนะให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าจะส่งแบบ
ช้ินส่วนยานพาหนะตามที่ต้องการให้แก่
บริษัทเพื่อท าการผลิต หากเป็นช้ินส่วนที่
บริษัทสามารถผลิตเองได้ บริษัทจะว่าจ้าง
ผู้อื่นผลิตแม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด และเกจ
ส าห รับตรวจสอบคุณ ภาพของสิ นค้ า 
(Tooling for sale) แต่หากเป็นช้ินส่วนที่
บริษัทไม่สามารถผลิตเองได้ บริษัทจะจัดหา
ผู้ผลิตรายอื่นให้เป็นผู้ผลิตแทน โดยบริษัท
จะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าส าหรับค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นในการลงทุนจัดหา Tooling for sale   
ไม่ว่าจะเป็นส่วนท่ีบริษัทจัดหาเองและส่วนที่
ผู้ผลิตรายอื่นเป็นผู้จัดหา ซึ่งกรรมสิทธิ์ใน 
Tooling for sale จะเป็นของลูกค้าทันท ี
บริษัทจึงขอหารือว่าการจัดหา Tooling for sale 
แล้วด าเนินการเรียกเก็บเงินค่า Tooling for 
sale จากลูกค้าถือเป็นการประกอบกิจการ
ค้าปลีกสินค้า หรือการค้าส่งสินค้า และ  
หากบริษัทใช้ทุนจดทะเบียนของบริษัท

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียน 
ดังนี ้

1. การประกอบธุรกิจจัดหาแม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด 
และเกจส าหรับตรวจสอบคุณภาพ หรือท่ีเรียกว่า Tooling 
for sale เพื่อน ามาใช้ในการผลิตสินค้าที่ลูกค้าต้องการ   
ทั้งที่บริษัทเป็นผู้จัดหาเองและที่ผู้ผลิตรายอื่นเป็นผู้จัดหา 
แล้วบริษัทด าเนินการเรียกเก็บเงินค่า Tooling for sale 
ดังกล่าวจากลูกค้า มีลักษณะเป็นการขายสินค้าให้แก่
ลูกค้าเพื่อใช้ในการบริโภคโดยตรงของตนเอง จึงเข้าข่าย
เป็นการประกอบธุรกิจการค้าปลีกสินค้า ตามบัญชีสาม (14) 
ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวก่อน จึงจะประกอบธุรกิจได้ 

2. หากบริษัทต้องการประกอบธุรกิจค้าปลีกโดยไม่
ต้องขออนุญาต บริษัทจะต้องมีทุนตามความเป็นจริง คือ 
ทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรียกช าระค่าหุ้นแล้วที่ใช้ในการ
เริ่มต้นประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท โดยทุน 
100 ล้านบาท สามารถประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกได้
จ านวน 5 ร้านค้า ซึ่งไม่รวมทุนขั้นต่ าในธุรกิจอื่นตามที่



สรุปข้อหารือ ประจ าเดือน พฤศจกิายน 2561              
             5 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

จ านวน 100 ล้านบาทในการประกอบธุรกิจ
ค้าปลีกสินค้า มายกเว้นการขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว พ .ศ.2542 จะสามารถท าได้
หรือไม่  
 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว       
พ.ศ. 2542 และทุนที่กฎหมายอื่นได้ก าหนดไว้ 

 ทั้งนี้ การค้าปลีก ได้แก่ การขายให้แก่ลูกค้าเพื่อใช้
ในการบริโภคโดยตรงของตนเอง และการค้าส่ง ได้แก่   
การขายให้แก่ผู้ซื้อที่น าไปขายหรือให้บริการต่อแก่ลูกค้า
หรือน าไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอ่ืน 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. กรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
เป็นผู้จัดการของทรัสต์ที่ตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรม   
ในตลาดทุน พ.ศ. 2550 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิ ติ บุ ค คลต่ า งด้ าวจดทะ เบี ยน ที่
ประเทศไทยประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการ
ของทรัสต์ที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และ
บริษัทมีความเข้าใจว่าธุรกิจการเป็นผู้จัดการ
ของทรัสต์เข้าลักษณะเป็นธุรกิจการบริหาร
จัดการเงินสด อันเป็นธุรกิจที่ ไม่ต้องขอ
อนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
ตามกฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่
ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของ   
คนต่างด้าว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 บริษัท
จึ งขอหารือว่ า  ความ เข้ าใจของบริษั ท 
ถูกต้องหรือไม่ และหากไม่ถูกต้อง บริษัท
ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจการเป็น
ผู้จัดการของทรัสต์ หรือไม่ อย่างไร  

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียนว่า 
การประกอบธุรกิจการเป็นผู้จัดการของทรัสต์ เป็นการ
ประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (21) แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 คนต่างด้าว
จะประกอบธุรกิจดังกล่าวได้ ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี
ก รมพัฒ นาธุ รกิ จก ารค้ า  โด ยความ เห็ น ชอบ ของ
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว   
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. กรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
บริการที่มีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ
เป็นคู่สัญญา และหากคนต่างด้าวจะ
มีการว่าจ้างช่วงให้นิติบุคคลต่างด้าว
อื่นด าเนินการบางส่วนภายใต้สัญญา
ดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  น ิต ิบ ุค คลต ่า งด ้า วจดทะ เบ ียน ที่
ต่างประเทศ ประกอบธุรกิจผลิตและบริการ
ในอุตสาหกรรมเครื่องบิน การบิน และ
อวกาศ บริษัทได้ท าสัญญาการให้บริการกับ
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (สทอภ.) จึงขอหารือว่า การ
ด าเนินงานหรือการให้บริการของบริษัทโดย
มี สทอภ. เป็นคู่สัญญาดังกล่าวนั้น ถือเป็น
การท าธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาต ตาม
กฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขอ
อนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 หรือไม่ และหาก
บริษัทจะมี การว่าจ้ างช่วงให้นิ ติบุ คคล     
ต่างด้าวอ่ืนด าเนินการบางส่วนภายใต้สัญญา
ดังกล่าว ผู้รับเหมาช่วงซึ่งเป็นคนต่างด้าวจะ
ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตด้วยหรือไม่  
  
 

 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากขอ้มูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียน ดังนี้
 1. การด าเนินงานของบริษัทภายใต้สัญญาระหว่าง
บริษัทกับ สทอภ. หากเป็นธุรกิจบริการที่มีส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
เป็นคู่สัญญา ตามกฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่
ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว   
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 บริษัทสามารถด าเนินงานภายใต้
สัญญาดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว  

 2. ผู้รับเหมาช่วงซึ่งเป็นคนต่างด้าว หากประกอบธุรกิจ
ตามบัญชีท้าย แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ  
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 คนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจ
ดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว   
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. การพิจารณาขอบข่ายการ
ประกอบธุรกิจตามใบอนุญาตการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 นิ ติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะ เบี ยน ที่
ประเทศไทย ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
บัญชีสาม (21) การท าธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงิน
แกบ่ริษัท A ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มในประเทศไทย 
รายละเอียดตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวเลขท่ี XXX บริษัทขอหารือว่า 
บริษัทจะท าธุรกิจบริการให้กู้ยืม เงินแก่ 
บริษัท A จ านวนเกินกว่าจ านวนที่ได้ระบุใน
รายละเอียดลักษณะธุรกิจตามใบอนุญาต
เลขที่ XXX ได้หรือไม่ หากไม่ได้ บริษัทจะต้อง
ด าเนินการอย่างไร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารอืแล้วขอเรียนว่า 
บริษัทสามารถท าธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงินแก่ บริษัท A ได้ 
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในใบอนุญาตประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวเลขท่ี XXX 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธรุกจิ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 . ก ารพิ จ ารณ า เ ง่ือ น ไข 
“เงินกู้ทั้งสิ้นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ต้องไม่เกินเจ็ดเท่าของเงินทุน” ของ
คนต่างด้าวที่ได้รับหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ตามมาตรา 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 นิ ติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะ เบี ยน ที่
ประเทศไทย ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
บัญชีสาม (21) การท าธุรกิจบริการให้กู้ยืม
เงินแก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม รวม 4 ฉบับ 
และได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวตามมาตรา 12 เลขที่ XXX 
ประกอบธุรกิจบัญชีสาม (21) การท าธุรกิจ
บริการเป็นส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ 
ตามที่ได้รับบัตรส่งเสริมจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ซึ่งทั้งในบัตรส่งเสริมและ
ในหนังสือรับรองดังกล่าวไม่ได้ระบุเง่ือนไข
จ านวนเงินกู้ทั้งสิ้นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
บริษัทจึงขอหารือว่า บริษัทสามารถกู้เงินมา
ประกอบธุรกิจในส่วนนี้ โดยไม่มี เง่ือนไข 
“เงินกู้ทั้งสิ้นท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจต้องไม่
เกินเจ็ดเท่าของเงินทุน” ได้หรือไม่ อย่างไร 
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารอืแล้วขอเรียนว่า 
บริษัทสามารถประกอบธุรกิจบริการเป็นส านักงานใหญ่
ข้ามประเทศได้ โดยในส่วนของเงินกู้ทั้งสิ้นที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิ จนั้ น  ให้ บ ริษั ทปฏิ บั ติ ต าม เง่ือน ไขที่
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก าหนดไว้ 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 

 4. กรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
เพาะเลี้ยง สไปรูลิน่า (Arthrospira platensis) 
เพื่อน ามาผลิตเป็นอาหารเสริมและ
อาหารส าเร็จรูปเพื่อบริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 
มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนและ
จะท าให้บริษัทมีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าว 
บริษัทได้เคยขอหารือว่า สาหร่ายสไปรูลิน่า
เป็นพืชหรือไม่ และ บต. ได้ตอบข้อหารือ
ดังกล่าวแล้ว ในครั้งนี้บริษัทได้ขอหารือ    
ในเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง โดยอ้างอิงผลการ
วินิจฉัยของส านักคุ้มครองพันธุ์พืชว่า สไปรูลิน่า 
(Arthrospira platensis) เป็นสิ่งมีชีวิตใน
อาณาจักรแบคทีเรีย ซึ่งไม่ใช่สิ่งมีชีวิตใน
อาณาจักรพืชและอาณาจักรสัตว์ ตามหลัก
อนุกรมวิธานทางวิทยาศาสตร์ บริษัทจึงขอ
หารือว่า การท าธุรกิจเพาะเลี้ยง สไปรูลิน่า 
(Arthrospira platensis) เพื่อน ามาผลิตเป็น
อาหารเสริมและอาหารส าเร็จรูปเพื่อบริโภค 
ไม่เป็นธุรกิจที่ตกอยู่ภายใต้บังคับให้ต้องขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตาม
บัญชีสาม (20) การท ากิจการเพาะขยาย
หรือปรับปรุงพันธุ์พืช ตามพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2542 ใช่หรือไม่  

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารอืแล้วขอเรียนว่า
ตามข้อหารือของบริษัทประกอบกับหนังสือแจ้งผลการ
หารือในเรื่องดังกล่าวจากส านักคุ้มครองพันธุ์พืช โดยขอ
ยืนยันผลของการหารือดังเดิม คือ การท าธุรกิจเพาะเลี้ยง 
สไปรูลิน่า (Arthrospira platensis) เป็นธุรกิจตาม   
บัญชีสาม (20) การท ากิจการเพาะขยายหรือปรับปรุง
พันธุ์พืช ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2542  
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุ รกิ จ     
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

5. กรณีคนต่างด้าวน าเข้าวัตถุเจือ
อาหารเพื่อจ าหน่ายให้กับโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตอาหาร  (มิ ได้
จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค) และ
น าเข้าน้ ามันปาล์ม น้ าผึ้ง มาเป็น
วัตถุดิบในกระบวนการผลิตสินค้า
ของบริษัท 

 นิติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทย ประกอบธุรกิจผลิตเครื่องส าอาง 
ผลิตภัณฑ์ช าระล้างท าความสะอาดและ
เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม บริษัทมีความ
ประสงค์น าเข้าวัตถุเจืออาหารเพื่อจ าหน่าย
ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร (มิได้
จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค) และน าเข้า
น้ ามั นป าล์ม  น้ าผึ้ ง  ม าเป็ นวัตถุดิ บ ใน
กระบวนการผลิตสินค้าของบริษัท จึงขอ
หารือว่า การประกอบธุรกิจดังกล่าวเข้าข่าย
ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
หรือไม่ 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียน ดังนี ้

1. การน าเข้าวัตถุเจืออาหารเพื่อจ าหน่ายให้กับ
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร (มิได้จ าหน่ายโดยตรงต่อ
ผู้บริโภค) เป็นการประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (15) 
การค้าส่ง แห่ง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 หากคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจดังกล่าว
ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว หรือคนต่างด้าวสามารถประกอบธุรกิจได้โดย
ไม่ต้องขออนุญาตหากมีทุนขั้นต่ าที่ช าระแล้วไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยล้านบาท ซึ่งไม่รวมทุนขั้นต่ าที่ต้องใช้ในการ
ประกอบธุรกิจอื่นตามที่ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2542 ก าหนดไว้และทุนที่ต้องใช้ในการ
ประกอบธุรกิจตามที่กฎหมายอื่นได้ก าหนดไว้ 

2. การน าเข้าน้ ามันปาล์ม น้ าผึ้ง มาเป็นวัตถุดิบใน
กระบวนการผลิตสินค้าของบริษัท ไม่เข้าข่ายการเป็นธุรกจิ
ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ตา่งด้าว พ.ศ. 2542 จึงไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ     
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

6. กรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
เป็นส านักงานผู้แทนในประเทศไทย 
โดยยื่นแจ้งสถานที่ เก็บรักษาบัญชี
และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการ
ลงบัญชี และการด าเนินการเมื่อไม่
ประสงค์จะด าเนินกิจการส านักงาน
ผู้แทนในประเทศไทยอีกต่อไป  

 นิ ติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะ เบี ยน ที่
ต่างประเทศแจ้งว่า บริษัทเข้ามาประกอบธุรกิจ
เป็นส านักงานผู้แทนในประเทศไทย โดยยื่น
แจ้งสถานที่เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่
ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี เมื่อวันที่  26 
กรกฎาคม 2560 และได้ เลขทะเบียน     
นิติบุคคล เลขท่ี XXX ซึ่งหลังจากวันท่ีบริษัท
ได้รับเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัทมิได้โอน
เงินทุนใดๆ มายังส านักงานผู้แทนในประเทศไทย 
ทั้งยังมิได้ด าเนินกิจกรรมหรือเริ่มประกอบ
กิจการใดๆ และบริษัทไม่ประสงค์จะด าเนิน
กิจการส านักงานผู้แทนในประเทศไทยอีก
ต่อไป บริษัทจึงขอหารือว่า บริษัทต้อง
ด าเนินการอย่างไรเกี่ยวกับส านักงานผู้แทน
ในประเทศไทยของบริษัท 

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พิจารณาแล้วขอเรียนว่า 
กรณีบริษัทเข้ามาประกอบธุรกิจเป็นส านักงานผู้แทนใน
ประเทศโดยได้ยื่นแจ้งสถานท่ีเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่
ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี หากบริษัทเลิกประกอบธุรกิจ
ด้วยเหตุผลใดๆ โดยมิได้มีการช าระบัญชี ให้ส่งมอบบัญชี
และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีแก่สารวัตรบัญชี
ภายใน 90 วันนับแต่วันเลิกประกอบธุรกิจ และบริษัท
ต้องจัดท าบัญชี งบการเงิน และน าส่งงบการเงินดังกล่าว
ภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี ตามพระราชบัญญัตกิาร
บัญชี พ.ศ. 2543 อย่างไรก็ตาม การประกอบธุรกิจ
ส านักงานผู้แทนในประเทศไทย ถือเป็นธุรกิจบริการที่ไม่
ต้องขออนุญาต บริษัทต้องน าหรือส่งทุนขั้นต่ าเข้ามาใน
ประเทศไทยเพื่อใช้ในการเริ่มต้นการประกอบธุรกิจเป็น
จ านวนไม่น้อยกว่าสองล้านบาท ตามมาตรา 14 วรรคแรก  
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. การพิจารณาวันแจ้งย้าย
ส านักงานหรือสถานท่ีประกอบธุรกิจ 
ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ              
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  นิ ติ บุ ค คลต่ า งด้ าวจดทะ เบี ยน ที่   
ประเทศไทยได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 
บริษัทขอหารือในประเด็นเรื่องที่ก าหนดให้
ผู้รับหนังสือรับรองที่ย้ายส านักงานให้แจ้ง 
ต่อนายทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วันย้าย 
โดยบริษัทได้จดทะเบียนแก้ ไขเพิ่ม เติม
ส านักงานของบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท เมื ่อวันที ่  29 มกราคม 2562    
แต่บริษัทได้ย้ายส านักงานจริง คือวันที่       
1 มีนาคม 2562 ซึ่ งบริษัท เห็นว่าควร    
ให้ นั บ วั น ที่ ย้ า ย ส านั ก งาน ตั้ งแต่ วั น ที่           
1 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันท่ีย้ายส านักงาน
จริงให้ถูกต้องตรงตามที่บริษัทได้แจ้งย้ายกับ
กรมสรรพากรไว้ก่อนหน้านี้  
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารอืแล้วขอเรียนว่า 
วันที่ย้ายส านักงานของบริษัท ให้ถือเอาวันที่นายทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมส านักงาน    
ของบริษัท โดยอาศัยความตามมาตรา 1022 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และบริษัทต้องแจ้งการย้ายต่อ
นายทะเบียนการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวภายใน 15 
วันนับแต่วันย้ายนั้น ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ              
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. กรณี คนต่ างด้ าวสัญชาติ
อเมริกันจะขอใช้สิทธิ ขอรับความ
คุ้มครองตามสนธิสัญญาทางไมตรี   
และความสั มพั นธ์ทางเศรษฐกิ จ
ระหว่ างราชอาณ าจั กรไทยกั บ
สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2511 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิติบุคคลต่างด้าวสัญชาติอเมริกันมี
ความประสงค์จะประกอบธุรกิจ 1) ผลิตสาร
สกัดจากพืช ผัก ผลไม้ ตลอดจนสมุนไพร  
ซึ่ งรับซื้อวัตถุดิบมาจากพ่อค้ าคนกลาง    
และเกษตรกร 2) ผลิตและรับจ้างผลิต
เครื่องส าอาง อาหารเสริม และเครื่องดื่ม 
เพื่อจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
จึงขอหารือว่า นิติบุคคลสัญชาติอเมริกัน
สามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวโดยขอรับ
ความคุ้มครองตามสนธิสัญญาทางไมตรี   
และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ.
2511 ได้หรือไม่  

 
  
 

 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียนว่า
ภายใต้สนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา   
พ.ศ. 2511 การประกอบธุรกิจตาม 1) และ 2) ไม่เข้าข่าย
เป็นธุรกิจที่คู่ภาคีสงวนสิทธิไว้ตามสนธิสัญญาฯ ดังนั้น
ในกรณีที ่นิติบุคคลสัญชาติอเมริกันมีความประสงค์จะ
ประกอบธุรกิ จดั งกล่ าวอันเป็ นธุรกิ จตามบัญ ชีท้ าย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
จะต ้อ งด า เน ินการแจ ้ง เพื ่อขอหน ังส ือ ร ับ รองการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. กรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
บริการรับจ้างผลิตกระเป๋าโดยได้รับ
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น จ า ก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
และได้แจ้งขอหนังสือรับรองการ
ประกอบธุ รกิ จของคนต่ างด้ าว    
ตามมาตรา 12  แล้วจะต้องขอ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ.2542 อีกหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะ เบี ยน ที่ 
ประเทศไทยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ
ผลิตกระเป๋ า และได้ รับหนั งสือรับ รอง     
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจาก         
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามมาตรา 12        
ในธุรกิจบัญชีสาม (21) การท าธุรกิจบริการ
รับจ้างผลิตกระเป๋า บริษัทขอหารือว่า บริษัท
ต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 
หรือไม่ หากบริษัทผลิตกระเป๋าทุกชนิดตาม
ความต้องการของลูกค้าเพื่อขายกระเป๋า   
ทุกชนิดในประเทศไทย  
 
 
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารอืแล้วขอเรียนว่า 
เมื่อบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนและได้รับหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวดังกล่าวแล้ว 
บริษัทสามารถท าธุรกิจบริการรับจ้างผลิตกระเป๋าทุกชนิด
ตามความต้องการของลูกค้าได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต
ป ระก อบ ธ ุร ก ิจ ขอ งค น ต ่า งด ้า วต าม ม าต ร า  1 7            
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ .ศ .2 542  ทั้ งนี้ บ ริษั ทต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม เง่ือน ไขที่
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก าหนดไว้  
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พระราชบัญญัติการประกอบธรุกจิ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. กรณีคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจ
การค้าปลีกและการค้าส่งสินค้ า    
ทุกชนิดโดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะ เบี ยน ที่ 
ประเทศไทยมีทุนจดทะเบียน 800 ล้านบาท 
ช าระแล้วเต็มจ านวน ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ในกิจการผลิตด้ายหรือผ้าอื่นๆ โดยมีเง่ือนไข
ให้บริษัทต้องมทีุนจดทะเบียนเรียกช าระแล้ว
ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท บริษัทประสงค์
จะประกอบธุรกิจเพิ่มเติมคือ ธุรกิจค้าปลีก
แ ล ะ ค้ าส่ งสิ น ค้ าป ร ะ เภ ท สิ่ งท อ แ ล ะ
เครื่องนุ่งห่ม ซึ่งบริษัทเข้าใจว่า บริษัทไม่ต้อง
ขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
หากบริษัทมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วไม ่ 
น้อยกว่า 200 ล้านบาท บริษัทจึงขอหารือว่า 
ความเข้าใจดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 
บริษัทสามารถประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (14) การค้าปลีก
สินค้าทุกประเภทที ่มีทุนขั้นต่ ารวมทั้งสิ ้นไม่น้อยกว่า    
100 ล้านบาท หรือมีทุนขั ้นต่ าของแต่ละร้านค้าไม่    
น้อยกว่า 20 ล้านบาท และบัญชีสาม (15) การค้าส่ง
สินค้าทุกประเภทที่มีทุนข้ันต่ าของแต่ละร้านค้าไม่น้อยกว่า 
100 ล้านบาท ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต หากบริษัทมีทุน
ขั้นต่ าที่ช าระแล้วไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมทุน
ขั้ น ต่ า ที่ ต้ อ ง ใ ช้ ใน ก า รป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ อื่ น ต าม ที่
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว       
พ.ศ. 2542 ก าหนดไว้ และทุนที่ต้องใช้ในการประกอบธุรกิจ
ตามที่กฎหมายอื่นได้ก าหนดไว้ 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 

 4. การพิจารณาทุนจดทะเบียน
เพื่อใช้เป็นทุนขั้นต่ าในการประกอบธุรกิจ
ต า ม ที ่ไ ด ้ร ับ อ น ุญ า ต  ภ า ย ใ ต้
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทย ประกอบธุรกิจค้าส่ งและ      
ค้าปลีกสินค้าประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง ภายใต้เครื่องหมาย
การค้า “xxx” โดยมิได้ขออนุญาตประกอบธุรกิจ
บัญ ชีสาม (14) และ (15) เนื่องจากมี     
ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ต่อมาตาม
หนังสือที่ พณ 0810.02/1123 ลงวันที่ 
20 พฤษภาคม 2547 แจ้งว่าบริษัทได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจบัญชีสาม (21)    
การท าธุ รกิ จบ ริก ารติ ดตั้ ง  ต รวจซ่ อม 
ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา ประกอบ 
การวางแผน การเขียนระบบโปรแกรม 
อบรม สอนและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยบริษัท
จะต้องมีทุนขั้นต่ าเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 
12,077,500 บาท ซึ่งตลอดมาบริษัทไม่ได้
เพิ่มทุนจดทะเบียนด้วยเข้าใจว่า ทุนจด
ทะเบียนจ านวน 200 ล้านบาท ครอบคลุม
จ านวนทุนขั้นต่ า 12,077,500 บาท ทั้งนี้
ปัจจุบันบริษัทได้ยื่นค าขออนุญาตประกอบธุรกิจ

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียน ดังนี้ 
 1. ตามหนังสือที่ พณ 0810.02/1123 ลงวันที่ 
20 พฤษภาคม 2547 ระบุให้บริษัทจะต้องมีทุนขั้นต่ า
เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 12,077,500 บาท น้ัน หมายถึง 
จ านวนทุนซึ่งไม่รวมทุนขั้นต่ าที่ต้องใช้ในการประกอบ
ธุรกิจอื่นตามที่พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ    
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ก าหนดไว้ และทุนที่ต้องใช้ใน    
การประกอบธุรกิจตามที่กฎหมายอื่นได้ก าหนดไว้ ดังนั้น 
ทุนจดทะเบียนจ านวน 200 ล้านบาท จึงไม่ครอบคลุม
จ านวนทุนขั้นต่ า 12,077,500 บาท ตามที่ระบุ บริษัท
ต้องเพิ่มทุนอีกเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 12,077,500 บาท 
    2. ในการขอใบอนุญาตฉบับใหม่ หากการอนุญาต 
มีเง่ือนไขให้บริษัทต้องท าการเพิ่มทุนก่อน ตามจ านวนเงิน
ขั้นต่ าที่จะระบุในหนังสือแจ้งอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนั้น 
แนวทางปฏิบัติในปัจจุบันไม่มีการก าหนดเง่ือนไขเวลา    
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องน าเงินมาช าระค่าธรรมเนียมเพื่อ
จะได้ออกใบอนุญาต ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ลงใน
หนังสือแจ้ง      
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ตามมาตรา 17 เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งธุรกิจ และ
ได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ว่า บริษัทจะต้อง
ท าการเพิ่มทุนจ านวน 12,077,500 บาท
ก่อน จึงขอหารือว่า หากบริษัทมีทุนจด
ทะเบียน 200  ล้านบาท จะครอบคลุม
จ านวนทุนขั้นต่ า 12 ,077 ,500 บาท 
หรือไม่ และในการขอใบอนุญาตฉบับใหม่ 
หากบริษัทไม่สามารถท าการเพิ่มทุนได้ทัน
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ลงในหนังสือแจ้ง 
ผลทางกฎหมายเกี่ยวกับใบอนุญาตจะเป็น
อย่างไร  
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ขอบข่ายการประกอบธุรกิจ
ภายใต้หนังสือรับรองและใบอนุญาต
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
รวมทั้งนิยามของการค้าปลีกและ
การค้าส่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิ ติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทยได้ รับหนั งสือรับ รองและ
ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ให้ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสินค้าทุกชนิด 
ยกเว้นการค้าผลิตผลทางการเกษตรพื้นเมือง 
รวมทั้ งให้ ค าป รึกษาแนะน า วิ ธีก าร ใช้ 
บ ารุ งรั กษ า  และซ่ อมแซม เค รื่ อ งจั ก ร 
เครื่องกล เครื่องมือที่บริษัทเป็นผู้จ าหน่าย 
โดยแจ้งว่าบริษัทประกอบธุรกิจบริการ
เกี่ ยวกั บเครื่ องถ่ ายเอกสาร เครื่ องพิ มพ์ 
เครื่องโทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
ภายใต้ชื่อทางการค้า “xxx” บริษัทจึงขอ
หารือในประเด็น ดังนี้ 1) ขอบข่ายในการ
ประกอบธุรกิจตามหนั งสือรับรองและ
ใบอนุญาตที่บริษัทได้รับว่า บริษัทสามารถ
จ าหน่าย ให้เช่า ให้เช่าซื้อสินค้า เช่น เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องพิมพ์ ภายใต้ช่ือทางการค้า “xxx” 
และช่ือผลิตภัณฑ์ทางการค้าอื่นได้หรือไม่ 
และไม่ต้องมีทุนขั้นต่ าใช่หรือไม่ และ 2) ค าว่า 
“ค้าปลีก” หรือ “ค้าส่ง” หมายความรวมถึง
การขาย การให้เช่า การให้เช่าซื้อ ด้วยหรือไม่  

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากขอ้มูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียน ดังนี้
 1. บริษัทสามารถประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสินค้า
ได้ตามขอบข่ายและเง่ือนไขที่ระบุในหนังสือรับรองและ
ใบอนุญาต โดยไม่รวมถึงการให้เช่าและการให้เช่าซื้อสินค้า 

 2. ค าว่า “ค้าปลีก” หรือ “ค้าส่ง” ที่บริษัทได้รับ
อนุญาตและหนังสือรับรองให้ประกอบธุรกิจเป็นลักษณะ
ของการขาย ซึ่งไม่รวมถึงการให้เช่าและการให้เช่าซื้อ
สินค้า  
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พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. นิยามคนต่างด้าวภายใต้
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 
แจ้งว่า บริษัทเป็นหนึ่งในจ านวนผู้ถือหุ้นใน
บริษัท A จ ากัด (สถานะเป็นนิติบุคคลไทย)
ซึ่งปัจจุบันบริษัท A จ ากัด มีบุคคลและนิติบุคคล
สัญชาติไทยถือหุ้นร้อยละ 50.64 และ    
นิติบุคคลต่างด้าว (บริษัท B) ถือหุ้นร้อยละ 
49.36 ของหุ้นท้ังหมด ด้วยผู้ถือหุ้นสัญชาติ
ไทยบางส่วนจะโอนหุ้นที่ตนถืออยู่ ให้แก่    
นิติบุคคลต่างด้าว (บริษัท B ) อันจะท าให้
บริษัท A จ ากัด ซึ่งเดิมมีสถานะเป็นนิติบุคคล
สัญชาติไทยกลายเป็นนิติบุคคลต่างด้าว     
จึงขอหารือว่า หากผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจะ
โอนหุ้นให้แก่นิติบุคคลต่างด้าวจะขัดต่อ
กฎหมายหรือไม่ อย่างไร  
 
 
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียน ดังนี ้ 

1. กรณีผู้ถือหุ้นไทยจะโอนหรือจ าหน่ายหุ้นที่ตนถือ
อยู่ในบริษัท A จ ากัด ให้แก่ บริษัท B (นิติบุคคลต่างด้าว) 
ซึ่งท าให้บริษัท B กลายเป็นผู้ถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นร้อยละ 
90.36 ในบริษัท A จ ากัด กรณีดังกล่าวจึงถือว่า บริษัท A จ ากัด 
เป็นคนต่างด้าวตามค านิยามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4     
แห่ง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
เนื่องจากมีคนต่างด้าวถือหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของ
ทุนทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น การประกอบธุรกิจของ      
คนต่ างด้าวจึงต้องอยู่ภายใต้การก ากับของ พ.ร.บ .           
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

2. บริษัท A จ ากัด ซึ่งมีสถานะเป็นคนต่างด้าว
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

 2.1 หากบริษัท A จ ากัด ประกอบธุรกิจที่
ก าหนดอยู่ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จะต้องปฏิบัติ ดังนี้ (1) กรณีธุรกิจ
ตามบัญชีหนึ่งไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ เนื่องจากไม่
อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจด้วยเหตุผลพิเศษ    
(2) กรณีธุรกิจตามบัญชีสองจะประกอบธุรกิจได้ต้องได้รับ
อนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยการ
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พระราชบัญญัติการประกอบธรุกจิ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

อนุมัติของคณะรัฐมนตรี และ (3) กรณีธุรกิจตามบัญชีสาม
จะประกอบธุรกิจได้ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

  2.2 หากบริษัท A จ ากัด ประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่
ในบัญชีท้ายตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 บริษัทสามารถประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้อง       
ขออนุญาต อนึ่ง มาตรา 14 วรรคแรก ตามพระราชบัญญัตินี ้
ก าหนดให้คนต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชีท้าย
จะต้องมีทุนขั้นต่ าที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองล้านบาท   
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. กรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
ค้าส่งสินค้าโดยมีทุนขั้นต ่าไม่น้อยกว่า
หนึ งร้อยล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 
มีทุนจดทะเบียนสี ล้านบาท ประกอบธุรกิจ
ค้าส่งสินค้าประเภทแม่สี สีน้่า และสารเติม
แต่งที ใช้ส่าหรับอุตสาหกรรมสี บริษัทมี
ความประสงค์เพิ มทุนจดทะเบียนเป็นหนึ ง
ร้อยล้านบาท และภายหลังการเพิ มทุนจะมี
สถานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าว เพื อประกอบ
ธุรกิจค้ าส่ งสินค้ าดั งกล่ าว โดยมีสถาน
ประกอบกิจการค้าส่ง 1 แห่ง ซึ งทางบริษัท
เข้าใจว่าการประกอบธุรกิจดังกล่าวไม่อยู่
ภ าย ใต้ บั งคั บ กิ จ ก ารที จ ะ ต้ อ งข อ รั บ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
ตามบัญชีสาม (15) แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
บริษัทจึงขอหารือว่า ความเข้าใจดังกล่าว
ถูกต้องหรือไม่  
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียนว่า
การประกอบธุรกิจค้าส่งสินค้าประเภทแม่สี สีน้่า และ
สารเติมแต่งที ใช้ส่าหรับอุตสาหกรรมสีเป็นการประกอบ
ธุรกิจตามบัญชีสาม (15) การค้าส่ง แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หาก     
คนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องได้รับอนุญาต
จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือ   
คนต่างด้าวสามารถประกอบธุรกิจดงักล่าวได้โดยไม่ต้องขอ
อนุญาต หากมีทุนขั้นต ่าที ช่าระแล้วไม่น้อยกว่าหนึ งร้อย
ล้านบาท ซึ งไม่รวมทุนขั้นต ่าที ต้องใช้ในการประกอบธุรกิจ
อื นตามที พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 ก่าหนดไว้ และทุนที ต้องใช้ในการประกอบธุรกิจ
ตามที กฎหมายอื นได้ก่าหนดไว้  
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. กรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
ค้าส่งสินค้าโดยมีทุนขั้นต ่าไม่น้อยกว่า
หนึ งร้อยล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย   
มีทุนจดทะเบียนหกสบิล้านบาท ประกอบธุรกิจ
ค้าส่งเครื องประดับจ่าพวกเพชรและอัญมณี 
บริษัทมีความประสงค์จะเพิ มทุนจดทะเบียน
เป็นหนึ งร้อยล้านบาท และภายหลังการเพิ มทุน
จะมีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าว เพื อ
ประกอบธุรกิจค้าส่งเครื องประดับจ่าพวก
เพชรและอัญมณี โดยมีสถานประกอบกิจการ
ค้าส่ง 1 แห่ง ซึ งทางบริษัทเข้าใจว่าการ
ประกอบธุรกิจดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้บังคับ
กิจการที จะต้องขอรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว ตามบัญชีสาม (15) 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บริษัทจึงขอหารือว่า 
ความเข้าใจดังกล่าวถูกต้องหรือไม่  
 
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียนว่า
การประกอบธุรกิจคา้สง่เครื องประดบัจ่าพวกเพชรและอัญมณี 
เป็นการประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (15) การค้าส่ง          
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว        
พ.ศ. 2542 หากคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจดังกล่าว      
ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
หรือคนต่างด้าวสามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวได้โดยไม่ต้อง
ขออนุญาต หากมีทุนข้ันต ่าที ช่าระแล้วไม่น้อยกว่าหนึ งร้อย
ล้านบาท ซึ งไม่รวมทุนขั้นต ่าที ต้องใช้ในการประกอบธุรกิจอื น
ตามที พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว    
พ.ศ. 2542 ก่าหนดไว้ และทุนที ต้องใช้ในการประกอบธุรกิจ
ตามที กฎหมายอื นได้ก่าหนดไว้  ทั้งนี้ ในการประกอบธุรกิจ   
ค้าส่งเครื องประดับจ่าพวกเพชรและอัญมณีดังกล่าว ไม่รวมถึง
การประกอบเครื องประดับ การเจียรไน และการผลิตใดๆ 
ส่าหรับเครื องประดับ  
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธรุกจิ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. กรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
ซื้อขายเหล็ก โดยท่าข้อตกลงราคา
ป ระม าณ ก าร  แ ล ะ ป รั บ ร าค า
ประมาณการเป็นราคาที แท้จริง 
รวมทั้งการจ่ายค่าชดเชยส่วนต่าง
ระหว่างบริษัทต่างด้าวและผู้น่าเข้า
เหล็ก 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 นิติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลักคือผลิตและ
ประกอบรถยนต์ โดยมีเหล็กเป็นวัตถุดิบหลกั
และเป็นต้นทุนส่าคัญ บริษัทจึงป้องกันการ
ผันผวนของราคาเหล็ก  โดยบริษั ทท่ า
ข้อตกลงกับผู้น่าเข้าเหล็กเพื อซื้อขายเหลก็ใน
ราคาประมาณการ จากนั้นผู้น่าเข้าเหล็กจะ
ท่าการตัด ขึ้นรูป และค้าส่งให้ผู้ผลิตช้ินส่วน
รถยนต์ เพื อท่ า ช้ินส่ วนรถยนต์ส่ งให้แก่  
บริษัทต่อไป หากภายหลังปรากฏว่า ราคา
ซื้อขายเหล็กที แท้จริงสูงหรือต ่ากว่าราคา
ประมาณการ ก็จะมีการจ่ายค่าชดเชยส่วน
ต่างระหว่างกัน บริษัทจึงขอหารือว่า กรณี
ดังกล่าวนี้  ถือเป็นธุรกิจที ต้องขออนุญาต 
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่  
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที ปรากฏในข้อหารอืแล้วขอเรียนว่า
การปรับราคาเหล็กจากราคาประมาณการเป็นราคาที 
แท้จริงและการจ่ายค่าชดเชยส่วนต่างระหว่างบริษัทและ 
ผู้น่าเข้าเหล็กดังกล่าว ไม่ถือเป็นธุรกรรมใหม่ที ก่อให้เกิด
การเอื้อประโยชน์ทางการค้าเพิ มขึ้นจากการประกอบ
ธุรกิจหลัก จึงไม่เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจอันเป็น
การค้าตามมาตรา 4 และไม่เป็นธุรกิจตามบัญชีสามท้าย
พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจของคนต่ างด้าว      
พ.ศ. 2542 คนต่างด้าวจึงสามารถประกอบธุรกิจได้โดย
ไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตาม
มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. กรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ   
ให้ เช่า ให้ เช่าซื้อ และให้ เช่าแบบ     
ลีสซิ งสินค้าประเภทเครื องมือแพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทย ประกอบธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง 
น่าเข้า ส่งออกสินค้า อาทิเช่น เครื องใช้ไฟฟ้า 
อุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ เครื องมือแพทย์   
โดยบริษัทประสงค์ที จะประกอบธุ รกิจ
เพิ มเติมคือ การให้เช่าทรัพย์ การให้เช่าแบบ
ลีสซิ ง การให้ เช่าซื้ อ ซึ งสินค้ าประเภท
เครื องมือแพทย์ที ผลิตโดยบริษัทในเครือของ
บริษัทแก่โรงพยาบาล ทั้งนี้  หากบริษัทจะ
ประกอบธุรกิจเพิ มเติมดังกล่าว บริษัทต้อง
ได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของ     
คนต่างด้าว ความเข้าใจของบริษัทถูกต้อง
หรือไม่  
 
 
 
 
   
  
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที ปรากฏในข้อหารอืแล้วขอเรียนว่า
หากคนต่างด้าวประกอบธุรกิจการให้เช่าทรัพย์ การให้เช่า
แบบลีสซิ ง การให้เช่าซื้อ ซึ งสินค้าประเภทเครื องมือแพทย์
ที ผลิตโดยบริษัทในเครือของบริษัทแก่โรงพยาบาล เข้าข่าย
เป็นการประกอบธุรกิจบัญชีสาม (21) ตามบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว       
พ.ศ. 2542 คนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจได้ต้องได้รับ
อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 

 5. กรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ 
รวมทั้งการจ่าหน่ายตั๋วโดยสารของ
สายการบินของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะ เบี ยน ที 
ต่ างประเทศ ประกอบธุรกิจขนส่งทาง
อากาศระหว่างประเทศ โดยมีการขนส่ง
ผู้ โดยสารและสินค้าทางอากาศระหว่าง
ประเทศ ขอหารือว่า การเปิดสาขาใน
ประเทศไทยเพื อประกอบธุรกิจดังกล่าว   
ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
หรือไม่  

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
พิจารณาเฉพาะในประเด็นที เกี ยวกับพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ขอเรียนว่า 
ธุรกิจขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ รวมทั้งการ
จ่าหน่ายตั๋วโดยสารของสายการบินของตนเอง ไม่ถือเป็น
ธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ดังนั้น คนต่างด้าวจึงไม่ต้อง
ขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัตินี ้ 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุ รกิ จ     
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

   6. กรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
ผสมน้่ายาและจ่าหน่ายน้่ายาส่าหรับ
ผลิตผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทนโฟม  

 นิติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทย บริษัทมีแผนจะประกอบธุรกิจ
ผสมน้่ายาและจ่าหน่ายน้่ายาส่าหรับผลิต
ผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทนโฟม บริษัทจึงขอหารือว่า 
บริษัทสามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวได้
หรือไม่ หรือต้องปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างไร  

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที ปรากฏในข้อหารอืแล้วขอเรียนว่า
กระบวนการผลิตน้่ายาส่าหรับโพลียูรีเทนโฟม ตามที บริษัท
ได้หารือ ยังไม่ถือว่าเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ส่าเร็จรูป ดังนั้น 
 1. หากคนต่างด้าวประกอบธุรกิจผสมน้่ายาส่าหรับ
ผลิตผลิตภัณฑ์โพลียูรี เทนโฟมและจ่าหน่ายในประเทศ       
เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจบัญชีสาม (14) การค้าปลีก 
และหรือบัญชีสาม (15) การค้าส่ง ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ งคนต่างด้าว
จะประกอบธุรกิจได้ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
 2. หากคนต่างด้าวประกอบธุรกิจผสมน้่ายาส่าหรับ
ผลิตผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทนโฟมและจ่าหน่ายไปยังต่างประเทศ 
ถือเป็นธุรกิจส่งออก อันเป็นธุรกิจที ไม่อยู่ ในบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2542 ดังนั้น คนต่างด้าวจึงสามารถประกอบธุรกิจได้       
โดยไม่ต้องขออนุญาต อนึ ง มาตรา 14 วรรคแรก แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ ก่าหนดให้คนต่างด้าวซึ งประกอบธุรกิจ     
ที ไม่อยู่ในบัญชีท้ายจะต้องมีทุนขั้นต ่าที ใช้ในการเริ มต้น
ประกอบธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองล้านบาท  
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

7. ขอบข่ายการประกอบธุรกิจ
ภายใต้หนังสือรับรองการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว 

 นิ ติ บุ คค ลต่ างด้ าวจดทะ เบี ยน ที 
ประเทศไทย ได้ รับหนั งสื อรับรองการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 45 
ประกอบธุรกิจบัญชีสาม (21) การท่าธุรกิจ
บริการให้เช่าทรัพย์สิน และให้กู้ยืมเงินแก่
บริษัทในกลุ่มบริษัท A บริษัทจึงขอหารือว่า 
ภายใต้หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว เลขที  XXX ที บริษัทได้รับอยู่แล้ว
นั้นบริษัทจะสามารถประกอบธุรกิจบริการให้
กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือและบริษัทในกลุ่ม
ข อ งบ ริ ษั ท  ทั้ ง ใน ป ระ เท ศ ไท ย แ ล ะ
ต่างประเทศ ได้หรือไม่  

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที ปรากฏในข้อหารอืแล้วขอเรียนว่า
บริษัทสามารถประกอบธุรกิจบริการให้เช่าทรัพย์สิน และ
ให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในกลุ่มบริษัท A ได้ตามขอบข่ายและ
เงื อนไขที ระบุในหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว ตามที อ้างถึงเลขที  XXX    
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. กรณี คนต่ างด้ าวได้ รั บการ
ส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
ส่ งเสริมการลงทุน ในกิ จการผลิ ต
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ยาง และกิ จการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ ประเภท  
น ้ายางข้น ยางผสม และยางแท่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิ ติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทย ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
จากคณ ะกรรมการส่ งเสริมการลงทุ น        
ในกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง และกิจการ
ผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ ประเภท  
น ้ายางข้น ยางผสม และยางแท่ง จ้านวน    
7 บัตรส่งเสริม บริษัทจึงขอหารือว่า การ
ประกอบธุรกิจดังกล่าวของบริษัท จะต้องขอ
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
หรือไม่  

 
 
 
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียนว่า
การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ 
ประเภทน ้ายางข้น ยางผสม และยางแท่ง ยังไม่ถือว่าเป็น
การผลิตผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูป โดยยังไม่พ้นสภาพการเป็น
ผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลทางการเกษตรพื นเมือง ดังนั น 

 1. หากคนต่างด้าวประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
และผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ  ประเภทน ้ายางข้น     
ยางผสม และยางแท่ง ที่ยั งถือไม่ ได้ว่าเป็นการผลิต
ผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูป เพื่อจ้าหน่ายในประเทศ เข้าข่ายเป็น
การประกอบธุรกิจบัญชีสาม (13) การค้าภายในเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลทางการเกษตรพื นเมืองที่ยังไม่มี
กฎหมายอื่นห้ามไว้ ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 กรณีที่คนต่างด้าว
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริม  
การลงทุนในการประกอบธุรกิจดังกล่าว ต้องด้าเนินการ
แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อขอหนังสือรับรอง     
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติฉบับนี  
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
  
 
 
   

 2. หากคนต่างด้าวประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
และผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ  ประเภทน ้ายางข้น     
ยางผสม และยางแท่ง ที่ยั งถือไม่ ได้ว่าเป็นการผลิต
ผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรปู เพื่อจ้าหน่ายไปยังต่างประเทศ ถือเป็น
ธุรกิจส่งออก อันเป็นธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 กรณีที่  
คนต่างด้าวได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
ส่ ง เส ริ มการล งทุ น ในการประกอบธุ รกิ จดั งกล่ าว            
จึงสามารถประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือแจ้ง
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แต่ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก้าหนดไว้ในบัตรส่งเสริม  
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. กรณี คนต่ างด้ าวจ าหน่ าย
ช้ินส่ วนเหล็ กทุ บขึ้ นรู ป (Forging 
parts) และช้ินส่วนเหล็กกลึงขึ้นรูป 
(Machining parts) ให้ แก่  ลู กค้ าใน
ต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิ ติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ
ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และช้ินส่วนชนิด
ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ส าหรับรถแทรกเตอร์เพื่อ
การเกษตร บริษัทมีความประสงค์ประกอบธุรกิจ
นอกเหนือจากที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน คือ 
จ าหน่ายช้ินส่วนเหลก็ทุบขึ้นรูป (Forging parts) 
และช้ินส่วนเหล็กกลึงขึ้นรูป (Machining parts) 
ส าหร ับรถแทรก เตอร ์ ให ้แก ่ล ูกค ้า ใน
ต่างประเทศ โดยที่มาของสินค้ามีทั้ง 1) จากผู้ผลิต
ในประเทศไทย (In-Out) 2) จากผู้ผลิตใน
ประเทศอินเดีย โดยไม่มีการน าสินค้าเข้ามา
ในประเทศไทย (Out-Out) และ 3) จากส่วนที่
เหลือจากการสั่งซื้อจากประเทศอินเดีย   
และใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของบริษัท 
(Out-In-Out) บริษัทจึงขอหารือว่า การ
ประกอบธุรกิจดังกล่าว เป็นธุรกิจที่ต้องขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่ างด้ าว 
หรือไม่  

 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียนว่า
การประกอบธุรกิจจ าหน่ายช้ินส่วนเหล็กทุบขึ้นรูปและ
ช้ินส่วนเหล็กกลึงขึ้นรูปให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศทั้งสาม
ลักษณะดังกล่าว ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจที่อยู่ใน  
บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 บริษัทจึงสามารถประกอบธุรกิจได้โดยไม่  
ต้องขออนุญาต อนึ่ง ตามมาตรา 14 วรรคแรก ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ก าหนดให้คนต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจ
ที่ไม่อยู่ในบัญชีท้ายจะต้องมีทุนขั้นต่ าที่ใช้ในการเริ่มต้น
ประกอบธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองล้านบาท 
โดยไม่นับรวมทุนตามที่กฎหมายอื่นก าหนดไว้  
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2. ค านิยาม“คนต่างด้าว” ตาม
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรก ิจของคนต ่างด ้าว    
พ.ศ. 2542 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย    
ขอหารือว่า กรณี ที่บริษัทจัดตั้ งขึ้น เป็น     
นิติบุคคลตามกฎหมายไทย เพื่อประกอบ
ธุรกิจเป็นผู้จัดแสดงสินค้า และส่งเสริม
สนับสนุนการแสดงสินค้า การประชุม หรือ
งานเทรดแฟร์ในประเทศไทย รวมถึงการ
ขายอาหารและเครื่องดื่มทั่วไป โดยบริษัทมี
สัดส่วนการถือหุ้นเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย
ร้อยละ 51 โดยเป็นหุ้นบุริมสิทธิ และอีก
ร้อยละ 49 ซึ่งเป็นหุ้นสามัญ ถือโดยนิติ
บุคคลต่างชาติที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
และบริษัทมีการก าหนดข้อบังคับเกี่ยวกับหุ้น
บุริมสิทธิและหุ้นสามัญไว้เป็นการเฉพาะ 
บริษัทเข้าใจว่า บริษัทมิได้มีสถานะเป็นนิติ
บุคคลต่างชาติ และไม่เข้าลักษณะค านิยาม
ของ “คนต่ างด้ าว” ตามมาตรา 4 แห่ ง
พระราชบัญญัติ  การประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2542 และสามารถประกอบ
ธุรกิจดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ใช่หรือไม่  

 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารอืแล้วขอเรียนว่า 
บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยหุ้นร้อยละ 51   
ถือโดยนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยและหุ้น
ทั้งหมดถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ย่อมไม่เข้า
ลักษณะค านิยามของ “คนต่างด้าว” ตามมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2542 การประกอบธุรกิจของบริษัทจึงไม่อยู่ในบังคับของ
พระราชบัญญัตินี้ 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. ขอบข่ายการประกอบธุรกิจ
ส าห รับคนต่ างด้ าวที่ ได้ รับ การ
ส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน และได้แจ้งขอ
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว ตามมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 นิติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทย ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและ
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ในธุรกิจบริการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์
พืชผักที่ ไม่ เป็นการตัดต่อสายพันธุกรรม
เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์แม่ (MOTHER SEEDS) 
บริษัทมีความต้องการน าเข้าเมล็ดพันธุ์พืชที่
มีความหลากหลายจากต่างประเทศมาใช้ใน
ธุรกิจบริการวิจัยฯ บริษัทจึงขอหารือว่า   
การน าเข้าเมล็ดพันธุ์และส่วนต่างๆ ของพืช 
จะถือว่าครอบคลุมและเป็นส่วนหนึ่งของ
ธุรกิจตามที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและ
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ดังกล่าว โดยไม่ต้องขอหนังสือรับรองหรือ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ใช่
หรือไม่  
 
 
 
   

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า 
หากการน าเข้าเมล็ดพันธุ์และส่วนต่างๆ ของพืชมาใช้ใน
ธุรกิจบริการวิจัยดังกล่าวอยู่ภายใต้สิทธิและประโยชน์  
ของโครงการตามที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัท
สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว ทั้งนี้บริษัทต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก าหนดไว้ 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ค ำนิยำมของ “คนต่ำงด้ำว” 
ตำมมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติ
กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว 
พ.ศ. 2542  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิ ติ บุ คคลต่ ำงด้ ำวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 25 ล้ำนบำท 
แบ่งเป็นหุ้นจ ำนวน 250,000 หุ้น โดยมี
บริษัท A (บริษัทจดทะเบียนในต่ำงประเทศ) 
ถือหุ้น 249,997 หุ้น และคนไทยถือหุ้น   
3 หุ้น บริษัทจะประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริกำร
ระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทัล จึงประสงค์จะ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงผู้ถือหุ้ นของบริษัท     
โดยจะเปลี่ยนเป็น บริษัท ก จดทะเบียนใน
ประเทศไทย ถือหุ้น 249,998 หุ้น และ  
คนไทยถือหุ้น 2 หุ้น ทั้งนี้ บริษัท ก มีจ ำนวน
หุ้ นทั้ งหมด 1 ,000  หุ้ น  โดยบริษัท  A 
(บริษัทจดทะเบียนในต่ำงประเทศ) ถือหุ้น 
490 หุ้น  และคนไทยถือหุ้น  510หุ้ น 
บริษั ท จึ งขอหำรือว่ ำ  ในกรณี ที่ บ ริษั ท
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงผู้ถือหุ้นตำมที่ระบุ
ข้ำงต้นนี้  บริษัทมีสถำนะเป็น ไทยหรือ      
คน ต่ ำงด้ ำว  และบ ริษั ท จะต้ อ งขอรับ
ใบอนุญำตประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว
หรือไม่  
 

กองบริหำรกำรประกอบธุรกิจของชำวต่ำงชำติได้
พิจำรณำจำกข้อมูลเท่ำที่ปรำกฏในข้อหำรือแล้วขอเรียนว่ำ
หำกบริษัทเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมที่
ระบุข้ำงต้น หุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อมถือโดยบุคคล
สัญ ชำติ ไทยและนิ ติ บุ คคลที่ ไม่ ใช่คนต่ ำงด้ ำวตำม
พระรำชบัญญั ติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ ำงด้ำว       
พ .ศ . 2542 บริษั ทจึ งไม่ เข้ ำลักษณ ะค ำนิ ยำมของ       
“คนต่ำงด้ำว” ตำมมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติกำร
ประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 กำรประกอบ
ธุรกิจของบริษัทจึงไม่อยู่ในบังคับของพระรำชบัญญัตินี้ 
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 2 . ก ำ ร ข อ ห นั งสื อ รั บ ร อ ง
ข้อควำมที่นำยทะเบียนเก็บรักษำไว้
ตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกจิ
ของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติ บุ ค ค ล ต่ ำ งด้ ำ ว จ ด ท ะ เบี ย น ที่
ต่ำงประเทศ ได้จัดตั้ งส ำนักงำนสำขำใน
ประเทศไทย เพื่อประกอบกิจกำรส ำรวจ 
พัฒนำ และผลิตน้ ำมันและก๊ำซธรรมชำติ 
ภำยใต้สัญญำสัมปทำน โดยแจ้งว่ำนิติบุคคล
ต่ำงด้ำวดังกล่ำวมิใช่นิติบุคคลผู้ไดร้ับอนญุำต   
ให้ประกอบธุรกิจ ภำยใต้พระรำชบัญญัติกำร
ประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 
จึงขอหำรือว่ำ สำมำรถด ำเนินกำรขอหนังสือ
รับรองข้อควำมที่นำยทะเบียนเก็บรักษำไว้               
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ได้หรือไม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองบริหำรกำรประกอบธุรกิจของชำวต่ำงชำติ
พิจำรณำจำกข้อมูลเท่ำที่ปรำกฏในข้อหำรอืแล้วขอเรียนว่ำ 
กำรประกอบธุรกิจส ำรวจ พัฒนำ และผลิตน้ ำมันและ   
ก๊ำซธรรมชำติ ภำยใต้สัญญำสัมปทำนที่นิติบุคคลต่ำงด้ำว
ด ำเนินกำรในฐำนะเป็นผู้รับสัมปทำน ไม่เข้ำข่ำยกำร
ประกอบธุรกิจตำมบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจ
ของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2542 บริษัทจึงสำมำรถประกอบธุรกิจ
ดังกล่ำวได้โดยไม่ต้องขออนุญำตตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
ดังนั้น จึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรขอหนังสือรับรองข้อควำม
ที่นำยทะเบียนเก็บรักษำไว้ตำมพระรำชบัญญัติกำร
ประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 ได้ อย่ำงไร    
ก็ตำม หำกนิติบุคคลต่ำงด้ำวรับจ้ำงส ำรวจ พัฒนำ       
แล ะรับ จ้ ำ งผลิ ตน้ ำมั น และก๊ ำซ ธรรมชำติ  ให้ แ ก่
ผู้ประกอบกำรรำยอื่น จะเข้ำข่ำยเป็นกำรประกอบธุรกิจ
บริกำรตำมบัญ ชีสำม (21 ) แห่ งพระรำชบัญญั ตินี้           
ผู้ประกอบธุรกิจต้องได้รับอนุญำตจำกอธิบดีกรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำร
ประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำวก่อน โดยในกรณีนี้  จึงจะ
สำมำรถด ำเนินกำรขอหนังสือรับรองข้อควำมที่นำย
ทะเบียนเก็บรักษำไว้ฯ ได้  
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 3 . ธุ รกิ จบ ริ กำรที่ ไม่ ต้ อ ง       
ขออนุญำต ตำมกฎกระทรวงก ำหนด
ธุรกิจบริกำรที่ไม่ต้องขออนุญำตใน
กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติ บุ คคลต่ ำงด้ ำวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทย ประสงค์จะประกอบธุรกิจ
บริกำรให้กู้ยืมเงินแก่ บริษัท ก (ผู้กู้) ซึ่งจด
ทะ เบี ยน ใน ป ระ เท ศ ไท ย  โด ยอ้ ำ งถึ ง
กฎกระทรวงก ำหนดธุรกิจบริกำรที่ไม่ต้อง  
ขออนุญำตในกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว 
(ฉบับที่  4) พ.ศ. 2562 จึงขอหำรือว่ำ 
บริษัทสำมำรถให้กู้ยืมเงินแก่ผู้กู้ โดยไม่ต้อง
ขออนุญำตประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว   
ใช่หรือไม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองบริหำรกำรประกอบธุรกิจของชำวต่ำงชำติ
พิจำรณำจำกขอ้มูลเท่ำที่ปรำกฏในข้อหำรือและส ำเนำบัญชี
รำยช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่คัดจำกสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 
เมื่อวันท่ี 19 มิถุนำยน 2562 และน ำส่งต่อนำยทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหำนคร เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 
2562 ขอเรียนว่ำ บริษัทและผู้กู้มีควำมสัมพันธ์กันโดย    
ผู้กู้ ถือหุ้น เกินกว่ำร้อยละยี่ สิบห้ ำของทุนของบริษัท        
ซึ่ ง เป็ น ค วำม สั ม พั น ธ์ ลั ก ษ ณ ะห นึ่ งต ำม ที่ ร ะบุ ใน
กฎกระทรวงก ำหนดธุรกิจบริกำรที่ไม่ต้องขออนุญำต      
ในกำรประกอบธุรกิ จของคนต่ ำงด้ ำว (ฉบั บที่  4 )         
พ.ศ. 2562 บริษัทจึงสำมำรถประกอบธุรกิจบริกำร       
ให้กู้ยืมเงินในประเทศแก่ผู้กู้ได้  โดยไม่ต้องขออนุญำต
ประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว  
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 4. กรณี คนต่ ำงด้ ำวจั ดห ำ
เครื่องมือ เครื่องจักรให้แก่ผู้ผลิตเพื่อ
ผลิตสินค้ำหรือช้ินส่วนให้แก่ตนเอง  
แ ต่ เพี ย งผู้ เดี ย ว  โด ย ไม่ ได้ คิ ด
ค่ำใช้จ่ำยใดๆ และยังเป็นเจ้ำของ
กรรมสิ ทธิ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร
ดังกล่ำว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 นิติ บุ คคลต่ ำงด้ ำวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทย ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน
จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนใน
กิ จกำรบริษั ทกำรค้ ำระหว่ ำงประ เทศ      
และได้รับหนังสือรับรองกำรประกอบธุรกิจ
ของคนต่ำงด้ำวในธุรกิจบัญชีสำม (15)    
กำรจัดซื้อสินค้ำ วัตถุดิบ และช้ินส่วนส ำหรับ
อุตสำหกรรมต่ำง ๆ โดยบริษัทว่ำจ้ำงให้
ผู้ผลิตท ำกำรผลิตสินค้ำตำมแบบ สเปค และ
คุณสมบัติที่ต้องกำร ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้จัดหำ
เครื่องมือเครื่องจักรชนิดพิเศษ และจัดส่ง
ให้แก่ผู้ผลิตเพื่อใช้ในกำรผลิตสินค้ำหรือ
ช้ินส่วน บริษัทจึงขอหำรือว่ำ กำรที่บริษัท
จัดหำเครื่องมือเครื่องจักรชนิดพิเศษให้แก่
ผู้ผลิตเพื่อผลิตสินค้ำหรือช้ินส่วนของบริษัท
แต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทไม่คิดค่ำใช้จ่ำย
ใดๆ และยังเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์เครื่องมือ
เครื่องจักรชนิดพิเศษดังกล่ำว ไม่เข้ำข่ำยเป็น
กำรประกอบธุรกิจบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัติ
กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 
ใช่หรือไม่  

กองบริหำรกำรประกอบธุรกิจของชำวต่ำงชำติ
พิจำรณำจำกข้อมูลเท่ำที่ปรำกฏในข้อหำรอืแล้วขอเรียนว่ำ
กำรจัดหำเครื่องมือเครื่องจักรชนิดพิเศษให้แก่ผู้ผลิต     
โดยไม่คิดค่ ำใช้จ่ำยใดๆ และบริษัทยังเป็น เจ้ ำของ
กรรมสิทธิ์เครื่องมือเครื่องจักรชนิดพิเศษดังกล่ำว เพื่อให้
ผู้ผลิตผลิตสินค้ำหรือช้ินส่วนให้แก่บริษัทแต่เพียงผู้เดียว 
และบริษัทน ำสินค้ำไปจ ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำ ไม่ถือเป็นกำร
ประกอบธุรกิจที่อยู่ ในบัญ ชีท้ำยพระรำชบัญญัติกำร
ประกอบธุรกิจของ  คนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 บริษัทจึง
สำมำรถด ำเนินกำรได้โดยไม่ต้องขออนุญำตประกอบธุรกิจ
ของคนต่ำงด้ำว ทั้งนี้บริษัทต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขที่
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนก ำหนดไว้ 
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 5. ขอบข่ ำยกำรประกอบ
ธุรกิจกรณีที่คนต่ำงด้ำวได้รับกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนและได้รับหนังสือ
ร ับ รองกำรประกอบธุรก ิจของ      
คนต่ำงด้ำว ตำมมำตรำ 12 แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจ
ของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติ บุ คคลต่ ำงด้ ำวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทย ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน
จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนและ
หนังสือรับรองกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว 
กำรท ำธุรกิจบริกำรกิจกำร E-Commerce 
พัฒนำเว็บไซต์ในรูปแบบของกำรให้บริกำร
เป็นตัวกลำงระหว่ำงร้ำนอำหำรและลูกค้ำใน
กำรสั่งอำหำรผ่ำน Internet บริษัทประสงค์
จะจัดหำพื้นที่เพื่อให้ร้ำนอำหำรต่ำงๆ มำใช้
สถำนที่เดียวกันเพื่อประกอบอำหำรตำม
ค ำสั่งลูกค้ำ จำกนั้นบริษัทจะมำรับอำหำร
และส่งไปตำมที่อยู่ที่ลูกค้ำระบุ โดยกำร
จัดหำพื้นที่ดังกล่ำว บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ
จัดเตรียมสำธำรณูปโภค จัดสรรพื้นที่ และ
ท ำควำมสะอำดพื้นที่ โดยไม่มีค่ำเช่ำ และ
ไม่ได้ค่ำตอบแทนใดๆ ส่วนร้ำนค้ำเพียงติดตั้ง
อุปกรณ์เครื่องมือและจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค
ตำมควำมเป็นจริง บริษัทเข้ำใจว่ำ กำรด ำเนินกำร
ดังกล่ำวอยู่ในขอบเขตของธุรกิจตำมหนังสือ
รับรองกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว 
บริษัทจึงสำมำรถด ำเนินกำรดังกล่ำวได้ ใช่หรือไม่  

กองบริหำรกำรประกอบธุรกิจของชำวต่ำงชำติ
พิจำรณำจำกข้อมูลเท่ำที่ปรำกฏในข้อหำรอืแล้วขอเรียนว่ำ
กำรด ำเนินกำรจัดหำพื้นที่เพื่อให้ร้ำนอำหำรต่ำงๆ มำใช้
สถำนที่เดียวกันเพื่อประกอบอำหำรตำมค ำสั่งลูกค้ำ โดย
บริษัทไม่คิดค่ำเช่ำหรือค่ำตอบแทนใดๆ นั้น ไม่อยู่ใน
ขอบข่ำยกำรท ำธุรกิจบริกำร ตำมหนังสือรับรองกำร
ประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว และกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว
ถือเป็นกำรเอื้อประโยชน์ทำงกำรค้ำ จึงเข้ำข่ำยเป็นกำร
ประกอบธุรกิจบริกำรตำมบัญชีสำม ท้ำยพระรำชบัญญัติ
กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 หำกคน
ต่ำงด้ำวจะประกอบธุรกิจดังกล่ำว ต้องได้รับอนุญำตจำก
อธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ โดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. กำรท ำกิจกำรนำยหน้ำ
หรือตัวแทนที่ ได้รับกำรยกเว้นไม่    
ต้องขออนุญำตประกอบธุรกิจของ     
คนต่ำงด้ำว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติ บุ คคลต่ ำงด้ ำวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 360 ล้ำนบำท 
ช ำระแล้วเต็มจ ำนวน ได้รับกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
ในกิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งช้ินส่วน
โลหะและผลิตช้ินส่วนยำนพำหนะ บริษัทมี
แผน จะป ระกอบธุ รกิ จกำรท ำกิ จกำร
นำยหน้ำหรือตัวแทนน ำเข้ำวัตถุดิบจำก
บริษัท A ในประเทศญี่ปุ่นจ ำหน่ำยให้กับ
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทย บริษัทจึง
ขอหำรือว่ำ บริษัทสำมำรถประกอบธุรกิจ
กำรเป็นนำยหน้ำหรือตัวแทนซื้อขำย จัดซื้อ
หรือจัดจ ำหน่ำยหรือจัดหำตลำดทั้ งใน
ประเทศและต่ำงประเทศเพื่อกำรจ ำหน่ำย  
ซึ่งสินค้ำที่ผลิตในประเทศหรือน ำเข้ำมำจำก
ต่ำงประเทศอันมีลกัษณะเป็นกำรประกอบธุรกิจ
ระหว่ำงประเทศ โดยได้รับกำรยกเว้นไม่ต้อง
ขออนุญำตประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว    
หำกบริษัทมีทุนจดทะเบียนคงเหลือตั้งแต่ 
100 ล้ำนบำท ใช่หรือไม่  
 

กองบริหำรกำรประกอบธุรกิจของชำวต่ำงชำติ
พิจำรณำจำกข้อมูลเท่ำที่ปรำกฏในข้อหำรอืแล้วขอเรียนว่ำ 
คนต่ำงด้ำวจะประกอบธุรกิจกำรเป็นนำยหน้ำหรือตัวแทน
ซื้อขำย จัดซื้อหรือจัดจ ำหน่ำยหรือจัดหำตลำดทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศเพื่อกำรจ ำหน่ำยซึ่งสินค้ำที่ผลิต
ในประเทศหรือน ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศอันมีลักษณะ  
เป็นกำรประกอบธุรกิจระหว่ำงประเทศ โดยได้รับกำร
ยกเว้นไม่ต้องขออนุญำตประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว   
คนต่ำงด้ำวต้องมีทุนขั้นต่ ำที่ช ำระแล้วตั้งแต่หนึ่งร้อยล้ำนบำท 
ซึ่งไม่รวมทุนขั้นต่ ำที่ต้องใช้ในกำรประกอบธุรกิจอื่นตำมที่
พระรำชบัญญั ติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ ำงด้ำว       
พ.ศ. 2542 ก ำหนดไว้ และทุนที่ต้องใช้ในกำรประกอบ
ธุรกิจตำมที่กฎหมำยอื่นได้ก ำหนดไว้ 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7. กรณี คนต่ ำงด้ ำวติ ด ตั้ ง
อุปกรณ์ กระจำยสัญ ญ ำณ ไวไฟ      
ในรถยนต์ โดยร่วมมือกับบริษั ท       
ผู้ ให้ บ ริ กำร เค รือข่ ำย ในกำรส่ ง
สัญญำณอินเตอร์เน็ตไปยังอุปกรณ์
ดั งกล่ ำว และบริษัทจะได้ รับค่ ำ   
“ส ่วนแบ่งรำยได ้”  จำกบริษ ัท        
ผู้ให้บริกำรเครือข่ำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติ บุ คคลต่ ำงด้ ำวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทย มีแผนจะติดตั้งอุปกรณ์กระจำย
สัญญำณไวไฟไว้ในรถยนต์ โดยร่วมมือกับ
บริษั ท ผู้ ให้ บ ริก ำร เค รือข่ ำย ในกำรส่ ง
สัญญำณอินเตอร์เน็ตไปยังอุปกรณ์ดังกล่ำว 
เมื่อลูกค้ำรถยนต์ เปิดใช้บริกำรสัญญำณ
อินเตอร์เน็ตผ่ำนอุปกรณ์ดังกล่ำวกับบริษัท  
ผู้ ให้บริกำรเครือข่ำย บริษัทจะได้รับค่ำ 
“ส่วนแบ่งรำยได้” จำกบริษัทผู้ให้บริกำร
เครือข่ำย บริษัทจึงขอหำรือว่ำ กำรที่บริษัท
ได้รับค่ำ “ส่วนแบ่งรำยได้” ตำมที่กล่ำว
ข้ำงต้น ถือเป็นกำรประกอบธุรกิจที่ต้องขอ
อนุญำตประกอบธุรกิจของคนต่ ำงด้ ำว 
ภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจ
ของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 หรือไม่  
 
 
 
 
 
 

กองบริหำรกำรประกอบธุรกิจของชำวต่ำงชำติ
พิจำรณำจำกข้อมูลเท่ำที่ปรำกฏในข้อหำรอืแล้วขอเรียนว่ำ 
กำรที่บริษัทอนุญำตหรือให้สิทธิ์ในกำรเช่ือมสัญญำณ
อินเตอร์เน็ตระหว่ำงบริษัทผู้ให้บริกำรเครือข่ำยกับลูกค้ำ
รถยนต์ผ่ำนอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไวไฟท่ีบริษัทติดตั้งไว้
ในรถยนต์  โดยบริษัท ได้ รับค่ ำ “ส่ วนแบ่ งรำยได้ ”         
จำกบริษัทผู้ให้บริกำรเครือข่ำย ถือเป็นกำรประกอบธุรกิจ
ตำมบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของ    
คนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 คนต่ำงด้ำวจะประกอบธุรกิจดังกล่ำว 
ต้องได้รับอนุญำตจำกอธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ โดย
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรประกอบธุรกิจของ
คนต่ำงด้ำว 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8. กำรประกอบธุรกิจขนส่ง
ทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ  และ   
ค ำนิยำมของ “คนต่ำงด้ำว” ตำม
มำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติกำร
ประกอบธุรก ิจของคนต ่ำงด ้ำว     
พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติ บุ คคลต่ ำงด้ ำวจดทะ เบี ยน ที่
ต่ำงประเทศ ได้ประกอบธุรกิจขนส่งทำง
อำกำศระหว่ำงประเทศ โดยอยู่ภำยใต้กำร
ดูแลของกรมกำรบินพลเรือน บริษัทขอ
หำรือว่ำ กำรประกอบธุรกิจขนส่งทำงอำกำศ
ระหว่ำงประเทศซึ่งมีส ำนักงำนอยู่ในประเทศไทย 
ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของ
คนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 หรือไม่  
   
  
 
 
   

กองบริหำรกำรประกอบธุรกิจของชำวต่ำงชำติ
พิจำรณำเฉพำะประเด็นที่เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติกำร
ประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 ขอเรียน ดังนี ้

 1. ธุรกิจขนส่งทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ ไม่ถือ
เป็นธุรกิจตำมบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจ
ของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 คนต่ำงด้ำวสำมำรถประกอบ
ธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญำตภำยใต้พระรำชบัญญัตินี้   
แต่ยังคงต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของ
หน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

 2. คุณลักษณะของนิติบุคคลต่ำงด้ำวที่ประกอบธุรกิจ
ขนส่งทำงอำกำศระหว่ำงประเทศให้เป็นไปตำมกฎหมำย
และข้อก ำหนดของหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล ทั้งนี้ ควำมหมำย
ของนิติบุคคลต่ำงด้ำวตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจ
ของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 เป็นไปตำมควำมหมำยของ 
“คนต่ำงด้ำว” ตำมมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัตินี ้
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ธุ รกิ จบริ การที่ ไม่ ต้ องขอ
อนุญาต ตามกฎกระทรวงก าหนด
ธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตใน
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิ ติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทย ประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจ
บริการให้เช่าช่วงพื้นที่อาคารส านักงานแก่
บริษัทในเครือและบริษัทในกลุ่ม จึงขอหารือว่า 
ตามกฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่
ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของ   
คนต่างด้าว (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2562 นั้น   
นิติบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กัน มีขอบเขต 
ความหมายและตีความอย่างไร และธุรกิจ
บริการให้ เช่าช่วงพื้นที่อาคารส านักงาน     
ถือเป็นธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตใน
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือไม่  

 
 
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากขอ้มูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียน ดังนี้
 1. ขอบเขตและความหมายของนิติบุคคลซึ่ งมี
ความสัมพันธ์กันนั้น นิติบุคคลต้องมีความสัมพันธ์กันใน
ลักษณะหนึ่งลักษณะใด ตามที่ระบุในกฎกระทรวงก าหนด
ธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562  

 2. ธุรกิจบริการให้เช่าช่วงพื้นที่อาคารส านักงาน   
ไม่อยู่ในประเภทธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามกฎกระทรวงฉบับน้ี 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2. กรณีคนต่างด้าวลงทุนในหุ้น
บุริมสิทธิของบริษัทในต่างประเทศ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติ บุ ค คล ต่ า งด้ าวจดท ะ เบี ยน ใน   
ประเทศไทยลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท
ในต่างประเทศนั้น การลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ
ดังกล่าว ถือเป็นการประกอบธุรกิจตามบัญชี
ท้ายพระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ     
ของคนต่ างด้ าว พ .ศ . 2 54 2  หรื อ ไม่        
และมิ ใช่ธุรกิจบริการให้ กู้ ยื มเงินภายใต้
พระราชบัญญัตินี้ ใช่หรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารอืแล้วขอเรียนว่า
การลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งบุริมสิทธิที่พึงให้แก่ผู้ถือหุ้น   
มีได้เฉพาะการรับเงินปันผล การคืนเงินค่าหุ้น และส่วนแบ่ง
ทรัพย์สินที่เหลือจากการคืนทุนเมื่อมีการเลิกบริษัทนั้น    
ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ทั้งนี้  
บุริมสิทธิที่พึงให้แก่ผู้ถือหุ้นประเภทน้ีจะมีมากน้อยเพียงใด
ก็ข้ึนอยู่กับข้อก าหนดหรือข้อตกลงระหว่างบริษัทผู้ขายหุ้น
กับผู้ซื้อหุ้น ตลอดจนบทบัญญัติของกฎหมายในแต่ละ
ประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับหุ้นประเภทน้ี  
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. กรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
ให้ เช่าซื้อสินค้า และจะด าเนินการ
เกี่ยวกับด้านการท าและต่อประกันภัย
ส าหรับทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อ ตลอดจน
การช าระค่าเบี้ยประกันภัยส าหรับ
ทรัพย์สินที่ ให้ เช่าซื้อแทนผู้ เช่าซื้อ
ให้แกผู่้รับประกันภัยล่วงหน้าก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทย ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว ใบอนุญาตเลขที่ XXX ในธุรกิจ
บัญชีสาม (21) การท าธุรกิจบริการให้เช่า 
ให้เช่าแบบลีสซิ่ง และให้เช่าซื้อยานพาหนะ 
เครื่องจักร เครื่องยนต์ ยี่ห้อ “S” รวมทั้ง
ช้ินส่วนประกอบอื่น  ๆ ของยานพาหนะ     
ที่บริษัทต้องซื้อหรือจ้างบริษัทอ่ืนผลิตให้ตาม
ความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ ภายใต้สัญญา
เช่าซื้อก าหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องท าประกันภัย
ทรัพย์สินกับผู้รับประกันภัย และผู้เช่าซื้อ
รับผิดชอบค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้ งหมด แต่ เพื่ อเป็นการ
บริการแก่ผู้เช่าซื้อ บริษัทจึงจะช าระค่าเบี้ย
ประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่าวแทนผู้เช่าซื้อให้แก่ผู้รับประกันภัย
ล่วงหน้าก่อน (advance) โดยผู้เช่าซื้อตกลง
ช าระคืนค่าเบี้ยประกันภัยรวมเข้ากับค่าเช่าซื้อ
เป็นรายงวด และตกลงว่ายอดช าระรายงวด
ดังกล่าว คือ ค่าเช่าซื้อ โดยมีการแก้ไข
เพิ่มเติมสัญญาเช่าซื้อ และผู้ เช่าซื้อช าระ

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
พิจารณาจากขอ้มูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียน ดังนี้  

1. การที่บริษัทด าเนินการเรื่องการประกันภัย
ทรัพย์สินระหว่างผู้เช่าซื้อกับผู้รับประกันภัย โดยบริษัท
ได้รับหรือไม่ได้รับผลตอบแทนจากผู้รับประกันภัยก็ตาม 
ถือเป็นการประกอบธุรกิจบัญชีสาม (21) การท าธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับการท าและต่อประกันภัยส าหรับทรัพย์สินท่ีบริษัท
ให้เช่าซื้อ คนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องได้รับ
อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว    

2. การที่บริษัทช าระค่าเบี้ยประกันภัยส าหรับ
ทรัพย์สินที่ เช่าซื้ อแทนผู้ เช่าซื้อให้แก่ผู้รับประกันภัย
ล่วงหน้าก่อน จากนั้นผู้ เช่าซื้อตกลงช าระคืนค่าเบี้ย
ประกันภัยรวมเข้ากับค่าเช่าซื้อเป็นรายงวด โดยบริษัท
ได้รับผลตอบแทน ส่วนต่าง ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม 
ผลตอบแทนในรูปแบบอื่นใด หรือไม่ได้รับผลตอบแทน   
บนค่าเบี้ยประกันภัยจากผู้ เช่าซื้อก็ตาม ถือเป็นการ
ประกอบธุรกิจบัญชีสาม (21) การท าธุรกิจบรกิาร คนต่างด้าว
จะประกอบธุรกิจดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี
ก รมพัฒ นาธุ รกิ จก ารค้ า  โด ยความ เห็ น ชอบ ของ
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียมการท าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาเช่าซื้อดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทไม่ได้คิด
ส่วนต่าง ดอกเบี้ ย  หรือผลตอบแทนใน
รูปแบบอื่นใดบนค่าเบี้ยประกันภัยที่บริษัท 
advance ให้แก่ผู้เช่าซื้อ บริษัทจึงขอหารือว่า 
การที่บริษัทด าเนินการเรื่องการประกันภัย
ทรัพย์สิน  และช าระค่ าเบี้ ยประกันภั ย
ส าหรับทรัพย์สินที่เช่าซื้อแทนผู้เช่าซื้อให้แก่
ผู้รับประกันภัยล่วงหน้าก่อน จากนั้นผู้เช่าซื้อ
ตกลงช าระคืนค่าเบี้ยประกันภัยรวมเข้ากับ
ค่าเช่าซื้ อเป็นรายงวด โดยบริษัทได้ รับ
หรือไม่ได้รับผลตอบแทนจากผู้รับประกันภัย
ก็ตาม และโดยบริษัทได้รับหรือไม่ได้รับ
ผลตอบแทนบนค่าเบี้ ยประกันภั ยจาก        
ผู้เช่าซื้อก็ตามนั้น เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจ
ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
หรือไม่ 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. ก า ร ข อ แ ล ะ ก า ร อ อ ก
หนังสือแสดงเลขทะเบียนนิติบุคคล
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการบัญชีส าหรับผู้มีหน้าที่
จัดท าบัญชีที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทย พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะ เบี ยน ที่
ต่างประเทศ ประกอบธุรกิจบริการขนส่งทาง
อากาศระหว่างประเทศ รวมทั้งการรับจอง
และจ าหน่ายตั๋วเครื่องบินของตนเอง อันเป็น
ธุรกิจซึ่งไม่อยู่ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
ในกรณี เช่นนี้  นิติบุคคลต่างด้าวดังกล่าว       
มีความจ าเป็นที่จะต้องขอหนังสือแสดงเลข
ทะเบียนนิติบุคคลที่ตั้ งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียน ดังนี้   
 1. การขอและการออกหนังสือแสดงเลขทะเบียน   
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทย ท่ีออกให้แก่นิติบุคคลที่ยื่นแจ้งสถานที่เก็บ
รักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี    
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีส าหรับผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี
ที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทย พ.ศ. 2559 เป็นช่องทางหนึ่งของการขอ
เลขทะเบียนนิติบุคคล กรณีนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งเป็นธุรกิจที่
ไม่อยู่ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือธุรกิจซึ่งได้รับการยกเว้น    
ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

 2. วัตถุประสงค์ของการออกเลขทะเบียนนิติบุคคล
และหนังสือแสดงเลขทะเบียนนิติบุคคลตาม 1. เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่นิติบุคคลในการแสดงให้หน่วยงานและ
บุคคลทั่วไปได้ทราบว่า นิติบุคคลดังกล่าวมีสถานะตาม
หลักกฎหมายของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นจดทะเบียนจัดตั้ง 
และนิติบุคคลสามารถประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
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เลขทะเบียนนิติบุคคลนี้สามารถใช้ในการปฏิบัติการตาม
ประมวลรัษฎากรโดยไม่ต้องยื่นค าร้องขอมีเลขประจ าตัว
และบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร       
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5. นิ ติ บุ ค ค ล ต่ า งด้ า วจ ด
ทะเบียนที่ต่างประเทศ ประสงค์จะ
เปิดบัญชีธนาคารในประเทศไทยเพื่อ
ด าเนินการสั่งจ่ายเงินภายในประเทศ
กับผู้ใช้บริการในประเทศไทยภายใต้     
การประกอบธุรกิจบริการกระเป๋า
เงินดิจิทัลส าหรับ เงินสกุลต่าง ๆ 
รวมถึงบริการโอนเงิน บริการแลกเปลี่ยน
เงินตรา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะ เบี ยน ที่
ต่างประเทศ ประสงค์เปิดบัญชีธนาคารใน
ประเทศไทยเพื่ อประกอบธุรกิจบริการ
กระเป๋าเงินดิจิทัลส าหรับเงินสกุลต่างๆ 
รวมถึงบริการโอนเงิน บริการแลกเปลี่ยน
เงินตรา จึ งขอหารือว่ า  การ เปิ ดบัญ ชี
ธนาคารเพื่อประกอบธุรกิจบริการต่าง ๆ 
ดังกล่าว เข้าข่ายถือเป็นการประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
หรือไม่   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารอืแล้วขอเรียนว่า
นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายต่างประเทศ 
เปิดบัญชีธนาคารในประเทศไทยเพื่อด าเนินการสั่งจ่ายเงิน
ภายในประเทศกับผู้ ใช้บริการในประเทศไทยภายใต้     
การประกอบธุรกิจบริการกระเป๋าเงินดิจิทัลส าหรับเงิน       
สกุลต่างๆ รวมถึงบริการโอนเงิน บริการแลกเปลี่ยน
เงินตรา ถือเป็นคนต่างด้าวประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรไทย 
และเข้ าข่ าย เป็นการประกอบธุรกิจตามบัญ ชีท้ าย
พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจของคนต่ างด้าว        
พ.ศ. 2542 คนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจดังกล่าวได้    
ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า    
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว ทั้งนี้หากบริการดังกล่าวเข้าข่ายเป็น
บริการช าระเงินภายใต้การก ากับของกฎหมายเฉพาะ    
นิติบุคคลต่างด้าวจะต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย  
เฉพาะด้วย 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. กรณีคนต่างด้าวผลิตสินค้า
ขึ้น เองตามโครงการที่ ได้ รับการ
ส่งเสริมการลงทุน และส่งมอบสินค้า 
ณ สถานที่ที่ลูกค้าก าหนด โดยบริษัท
คิดค่าขนส่งตามระยะทางที่จัดส่ง 
รวมทั้งติดตั้งสินค้า โดยรวมค่าติดตั้ง
ไว้กับราคาสินค้า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทย ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิต
ตู้ แช่ เย็น บริษัทจึงขอหารือในกรณี  ดั งนี้       
1. การผลิตสินค้าขึ้นเองตามโครงการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน 2. การส่งมอบสินค้า ณ 
สถานที่ที่ลูกค้าก าหนด โดยบริษัทคิดค่าขนส่ง
ตามระยะทางที่จัดส่ง และ 3. การติดตั้งสินค้า 
โดยรวมค่าติดตั้งไว้กับราคาสินค้า ทั้งสามกรณี
ดังกล่าว ถือเป็นการประกอบธุรกิจการผลิต    
ที่ไม่ต้องขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญั ติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542   
ใช่หรือไม่  
 
 
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียนว่า ดังนี ้
 1. หากบริษัทผลิตตู้แช่เย็น โดยเป็นการผลิตตาม
แบบหรือตามคุณสมบัติของตนเอง เพื่อจ าหน่ายทั้งใน
ประเทศและส่งออกต่างประเทศ ไม่เข้าข่ายเป็นการ
ประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญตัิการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บริษัทซึ่งได้รับการส่งเสริม
การลงทุนในกิจการดังกล่าว สามารถประกอบธุรกิจได้โดย
ไม่ต้องขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

 2. หากบริษัทผลิตตู้แช่เย็น โดยเป็นการผลิตตาม
แบบหรือตามคุณสมบัติที่ผู้ ว่าจ้างหรือลูกค้าก าหนด      
ถือเป็นการประกอบธุรกิจบริการรับจ้างผลิต อันเป็นธุรกิจ
ตามบัญชีสาม (21) ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บริษัทซึ่งได้รับการส่งเสริม
การลงทุนในกิจการดังกล่าว จะประกอบธุรกิจได้ ต้องแจ้ง
ต่ออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อขอหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

 3. การส่งมอบสินค้า ณ สถานที่ที่ลูกค้าก าหนด   
โดยบริษัทคิดค่าขนส่งตามระยะทางที่จัดส่ง เข้าข่ายเป็น
การประกอบธุรกิจบัญชีสอง หมวด 1 (2) ท้ายพระราชบญัญตัิ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 คนต่างด้าว   
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จะประกอบธุรกิจดังกล่าวได้  ต้องได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยการอนุมัติของ
คณะรัฐมนตรี    

4. การติดตั้งสินค้า โดยรวมค่าติดตั้งไว้กับราคา
สินค้า เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจบัญชีสาม (21)   
ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 คนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจดังกล่าวได้   
ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า     
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว 
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พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7. การประกอบธุรกิจขนส่ง
ผู้ โดยสารและสินค้าทางอากาศ
ระหว่างประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะ เบี ยน ที่
ต่างประเทศ มีความประสงค์จะตั้งส านักงาน
สาขาในประเทศไทยเพื่อประกอบธุรกิจ
บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศ
ระหว่างประเทศ รวมถึงให้บริการจองและ
จ าหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินตนเอง
ผ่านทางเว็บไซต์และ ณ ส านักงานสาขาใน
ประเทศไทย จึงขอหารือว่า การที่สายการบิน
จะตั้งส านักงานสาขาในประเทศไทยเพื่อ
ประกอบธุรกิจดังกล่าว เข้าข่ายต้องขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่ างด้ าว
หรือไม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารอืแล้วขอเรียนว่า
ธุรกิจบริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งการให้บริการจองและจ าหน่ายตั๋วโดยสาร
ของสายการบินของตนเอง  ไม่เข้าข่ายเป็นธุรกิจตามบัญชี
ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 จึงสามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวได้โดย     
ไม่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  
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พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8. คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
ให้บริการเป็นที่ปรึกษาการพัฒนา 
Smart City ให้แก่นิติบุคคลที่ตั้งอยู่
ในประเทศไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะ เบี ยน ที่
ต่างประเทศ ประสงค์จะประกอบธุรกิจ
ให้บริการกับนิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 
ในการเป็นที่ปรึกษาการพัฒนา Smart City 
บนพื้นที่ท่ีดินของผู้ว่าจ้าง บริษัทจึงขอหารือว่า 
การประกอบธุรกิจบริการที่ปรึกษาการ
พัฒนาดังกล่าว เป็นการประกอบธุรกิจที่ต้อง
ขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือเป็นธุรกิจ
บริการที่ ได้ รับยกเว้นตามกฎกระทรวง
ก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตใน
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2560  
 
 
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารอืแล้วขอเรียนว่า
การประกอบธุรกิจบริการที่ปรึกษาการพัฒนา ถือเป็นการ
ประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 คนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจ
บริการดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือคนต่างด้าวสามารถ
ประกอบธุรกิจบริการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขออนุญาต 
หากเป็นธุรกิจบริการที่มีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ    
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณเป็นคู่สัญญา     
ตามความในกฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขอ
อนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2560 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9. คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
ผลิตแป้งส าเร็จรูป โดยเป็นการซื้อ
แป้ งและส่วนผสมอื่นน ามาผสม   
และผลิต ซึ่งไม่ใช่การรับจ้างผลิต
ตามสูตรหรือข้อก าหนดของลูกค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทย ประกอบธุรกิ จผลิตแป้ ง
ส าเร็จรูป (pre-mixed powder) ส าหรับ
อ าห า รแ ช่ แ ข็ ง  แ ป้ ง ชุ บ ท อ ด  (batter 
breader mixes) รวมทั้งบริการด้านอาหาร
และแป้งเบเกอรี่ส าหรับตลาดในประเทศ
และส่งออก ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผลิตขึ้น
ตามสูตรและเทคนิคของบริษัทเอง โดย
บริษัทซื้อแป้ง เช่น แป้งสาลี และส่วนผสม
อื่นๆ น ามาเข้าสู่กระบวนการผสมและการ
ผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ไม่ใช่การรับจ้าง
ผลิตตามสูตรหรือข้อก าหนดของลูกค้า 
บริษัทจึงขอหารือว่า การประกอบธุรกิจ
ดั งกล่ าว เข้าข่ าย เป็นธุรกิจที่ ต้ องได้ รับ
อนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่ 
และกรณีที่บริษัทได้รับอนุญาตจาก กนอ.      
ให้ ประกอบกิจการผลิตแป้ งส า เร็จรูป
ดังกล่าว บริษัทมีสิทธิขอและได้รับหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว 
หรือไม่  

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียน ดังนี ้
 1. หากคนต่างด้าวผลิตแป้งส าเร็จรปูโดยเป็นการซื้อ
แป้งและส่วนผสมอื่นน ามาสู่กระบวนการผสมและผลิต 
และเป็นการผลิตตามสูตรหรือตามคุณสมบัติของตนเอง
เพื่อจ าหน่ายในประเทศหรือต่างประเทศ ไม่ถือเป็นการ
ประกอบธุรกิจภายใต้บัญชีท้ายของ พ.ร.บ. การประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 คนต่างด้าวจึงสามารถ
ประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาต 

 2. หากคนต่างด้าวรับจ้างผลิตแป้งส าเร็จรูปตาม
สูตรหรือตามคุณสมบัติที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ก าหนด ถือเป็น     
การประกอบธุรกิจบริการตามบัญชีสาม (21) ท้าย พ.ร.บ. การ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 คนต่างด้าว  
จะประกอบธุรกิจดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี
ก รมพัฒ นาธุ รกิ จก ารค้ า  โด ยความ เห็ น ชอบ ของ
คณ ะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่ างด้ าว        
หรือกรณีที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาตจาก กนอ. ในการ
ประกอบธุรกิจบริการรับจ้างผลิตดังกล่าวต้องด าเนินการ
แจ้งเพื่อขอหนังสือรับรอง ตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.  
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ กนอ. ก าหนด 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10. ธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขอ
อนุญาตตามกฎกระทรวงก าหนด
ธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตใน
การประกอบธุรกิจของ  คนต่างด้าว 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทย ประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจ
บริการให้กู้ยืมเงินแก่ บริษัท A (ผู้กู้ ) จด
ทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีความสัมพันธ์
เป็นบริษัทในกลุ่ม บริษัทจึงขอหารือว่า 
บ ริ ษั ท แ ล ะ ผู้ กู้ เ ป็ น นิ ติ บุ ค ค ล ซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์กันตามกฎกระทรวงก าหนด
ธุรกิจบริการที่ ไม่ต้องขออนุญาตในการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562 ใช่หรือไม่ และความเข้าใจของ
บริษัทในกรณีความรับผิดตามพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
โดยอ้างถึงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
59 ความเข้าใจของบริษัทถูกต้องหรือไม่  
   
  
 
 
   

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียน ดังนี้
 1. บริษัทและผู้กู้ไม่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะ
หนึ่งลักษณะใด ตามที่ระบุในกฎกระทรวงก าหนดธุรกิจ
บริการที่ ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของ       
คนต่างด้าว (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ธุรกิจบริการให้
กู้ยืมเงิน เป็นธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 คนต่างด้าว   
จะประกอบธุรกิจดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี     
กรมพัฒ นาธุ รกิ จก ารค้ า  โด ยความ เห็ น ชอบ ของ
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

 2. กรณี ความรับผิดตามพระราชบัญญั ติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ก็ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ธุ รกิ จบริ การที่ ไม่ ต้ องขอ
อนุญาต ตามกฎกระทรวงก าหนด
ธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตใน
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิ ติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทย ประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจ
บ ร ิก าร ให ้กู ้ย ืม เง ิน แก ่ บ ร ิษ ัท  A (ผู ้กู ้)          
จ ด ท ะ เบี ย น ใน ป ร ะ เท ศ ไท ย  แ ล ะ มี
ความสัมพันธ์กันโดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่อยู่
ในต่างประเทศซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์   
เป็นคนๆ เดียวกัน บริษัทจึงขอหารือว่า 
บริษัทสามารถให้กู้ยืมเงินแก่ผู้กู้ โดยไม่ต้อง
ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ใช่หรือไม่  

 
 
 
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียนว่า
บริษัทและผู้กู้ ไม่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะหนึ่ ง  
ลักษณะใด ตามที่ระบุในกฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการ
ที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
(ฉบับที่  4) พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงิน   
เป็นธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 คนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจ
ดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว 
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พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2. ธุรกิจบริการที่ ไม่ ต้องขอ
อนุญาต ตามกฎกระทรวงก าหนด
ธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตใน
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติ บุ ค คล ต่ า งด้ าวจดท ะ เบี ยน ใน   
ประเทศไทย ประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจ
บ ริ ก าร ให้ กู้ ยื ม เงิน แก่  บ ริษั ท  A (ผู้ กู้ )         
จดทะเบียนในประเทศไทย และมีความสัมพันธ์
กั น โด ย มี ผู้ ถื อ หุ้ น ร า ย ให ญ่ ที่ อ ยู่ ใ น
ต่ างประ เทศซึ่ ง เป็ นผู้ รับผลประโยชน์      
เป็นคนๆ เดียวกัน บริษัทจึงขอหารือว่า      
1. บริษัทสามารถให้กู้ยืมเงินแก่ผู้กู้ โดยไม่
ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของ    
คนต่างด้าว ภายใต้พระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
ใช่หรือไม่ 2. บริษัทสามารถเข้าถือหุ้นใน
กิจการของผู้กู้ ในสัดส่วนร้อยละ 50 และให้
กู้ยืมเงินแก่ผู้กู้โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ใช่หรือไม่  
 
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียน ดังนี้ 
 1. บริษัทและผู้กู้มีความสัมพันธ์กัน ตามที่ระบุ     
ในกฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาต   
ในการประกอบธุรก ิจของคนต ่างด ้าว (ฉบ ับที ่ 4 )         
พ.ศ. 2562 บริษัทจึงสามารถประกอบธุรกิจบริการ      
ให้กู้ยืมเงินในประเทศแก่ผู้กู้ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว   

 2. บริษัทสามารถเข้าถือหุ้น ในกิจการของผู้กู้       
ในสัดส่วนร้อยละ 50 และให้กู้ยืมเงินในประเทศแก่ผู้กู้ได้ 
โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
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พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. กรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
ผลิตและส่งออก ผลิตภัณฑ์น้ าตาลผสม
โกโก้ หรือนม หรือวัตถุปรุงแต่งอื่น  ๆ   
โดยได้ รั บอนุ ญ าตจากการนิ คม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้ใช้ที่ดิน  
และประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 นิติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทย ได้รับอนุญาตจากการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้ใช้ที่ดิน  
และประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม 
เพื่อการประกอบธุรกิจผลิตและส่งออก 
ผลิตภัณฑ์น้ าตาลผสมโกโก้ หรือนม หรือ
วัตถุปรุงแต่งอื่นๆ บริษัทขอหารือว่า การ
ประกอบธุรกิจดังกล่าว เข้าข่ายต้องขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่ างด้ าว
หรือไม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
พิจารณาจากขอ้มูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียน ดังนี้  

1. หากการประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์น้ าตาล
ผสมโกโก้ หรือนม หรือวัตถุปรุงแต่งอื่นๆ ดังกล่าว เป็น
การผลิตตามสูตรหรอืตามคุณสมบัตขิองบริษัท และเป็นไป
ตามเง่ือนไขที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ก าห น ด  ทั้ ง เพื่ อ จ าห น่ าย ใน ป ระ เทศห รื อส่ งออก
ต่างประเทศ ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจตามบัญชีท้าย
พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจของคนต่ างด้าว       
พ.ศ. 2542 บริษัทจึงสามารถประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้อง  
ขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

 2. หากการประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์น้ าตาล
ผสมโกโก้ หรือนม หรือวัตถุปรุงแต่งอื่นๆ ดังกล่าวเป็นการ
รับจ้างผลิตตามสูตรหรือตามคุณสมบัติที่ผู้ว่าจ้างเป็น        
ผู้ก าหนด ถือเป็นการประกอบธุรกิจบริการตามบญัชีสาม (21) 
ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 กรณีที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาตจากการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้ใช้ที่ดินและประกอบ
กิจการในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประกอบธุรกิจดังกล่าว 
ต้องด าเนินการแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. กรณีคนต่างด้าวจะด าเนินธุรกิจ
ในลักษณะกิจการร่วมค้าที่ ไม่ ได้       
จดทะเบี ยน  โดยร่ วมลงทุ นกั บ  
บ ริษั ท ไทย เพื่ อ เข้ าป ระมู ลการ
ก่อสร้างทางด่วนรวมถึงการจัดหา
และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิ ติ บุ ค คลต่ า งด้ าวจดทะ เบี ยน ที่
ต่างประเทศ (บริษัท A) ประสงค์ที่จะด าเนิน
ธุรกิจ ในลักษณ ะกิจการร่วมค้ าที่ ไม่ ได้       
จดทะเบียนกับบริษัทไทย ก. และบริษัทไทย ข. 
โดยแต่ละบริษัทลงทุนในกิจการร่วมค้า     
ในสัดส่วน 34 : 33 : 33 ตามล าดับ เพื่อ
เข้าประมูลการก่อสร้างทางด่วนรวมถึงการ
จัดหาและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ให้แก่ การ
ทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จึงขอ
หารือว่า 1. การด าเนินกิจการร่วมค้าของ
บริษัท A เพื่ อเข้าประมูลการก่อสร้างฯ 
ดังกล่าว เป็นการประกอบธุรกิจภายใต้
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ    
คน ต่ า งด้ าว  พ .ศ . 2542 และต้ อ งขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่ างด้ าว
หรือไม่ 2. การประกอบธุรกิจดังกล่าว ถือ
เป็นการเข้าท างานกับรัฐวิสาหกิจ อันได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวใช่หรือไม่ 3. หากบริษัท A ได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นผู้มีอ านาจบริหารและกระท า
การแทนกิจการร่วมค้า ในการเข้าท าสัญญา

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากขอ้มูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียน ดังนี ้

1. ธุรกิจบริการก่อสร้าง การจัดหาและจัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์  เข้ าข่ าย เป็น เป็นธุรกิจตามบัญ ชีท้ าย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
คนต่างด้าวหรือคนต่างด้าวที่ร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้า
เพื่อประกอบธุรกิจดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี
ก รมพ ัฒ นาธ ุรก ิจ ก ารค ้า  โด ยความ เห ็นชอบของ
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

2. คนต่างด้าวหรือคนต่างด้าวที่ร่วมลงทุนในกิจการ
ร่วมค้าเพื่อประกอบธุรกิจบริการที่มีส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณเป็น
คู่สัญญา สามารถประกอบธุรกิจบริการตามสัญญาได้     
โดยไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว      
ตามความในกฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้อง   
ขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2560 

 3. คนต่างด้าวกระท าการแทนกิจการร่วมค้าใน     
การเข้าท าสัญญากับ กทพ. เพื่อด าเนินการใดๆ ที่เข้าข่าย
เป็นการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ต้องปฏิบัติตาม    
1. หรือ 2. 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กับ กทพ. หรือเข้าท าสัญญาใดในนามของ
กิจการร่วมค้า ถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทย ซึ่งต้องขออนุญาตประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าวหรือไม่ 4. หากกิจการ
ร่วมค้ าได้ รับการว่ าจ้ างจาก กทพ . ให้
ด าเนินการก่อสร้างฯ ดังกล่าว และต่อมา
กิจการร่วมค้าท าการว่าจ้างช่วงให้แก่บริษัท 
A หรือบริษัทต่างประเทศอื่น เช่นนี้แล้ว 
บริษัท A หรือบริษัทต่างประเทศอื่นที่เข้ามา
รับเหมาช่วง ถือเป็นการประกอบธุรกิจ
ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และต้องขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่ างด้ าว
หรือไม่ 5. หากบริษัท A ลงทุนในกิจการ
ร่วมค้าร้อยละ 60 บริษัทไทยลงทุนร้อยละ 
40 กิ จก ารร่ วมค้ าจ ะต้ อ งขออนุ ญ าต
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือไม่  

 
 
 

 4. คนต่างด้าวประกอบธุรกิจรับเหมาช่วงเข้าข่าย
เป็นการประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ    
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 คนต่างด้าว
จะประกอบธุรกิจ ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

 5. กิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนที่มีคนต่างด้าว
ลงทุนในกิจการร่วมค้าร้อยละ 60 ไม่เข้าลักษณะค านิยาม
ของ “คนต่างด้าว” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หาก
กิจการร่วมค้าเข้าท าสัญญากับ กทพ. เพื่อด าเนินการ       
ที่เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจในประเทศไทย คนต่างด้าว
ที่ลงทุนในกิจการร่วมค้าดังกล่าว ต้องปฏิบัติตาม 1.     
หรือ 2. 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. ลักษณ ะความสัมพันธ์ของ     
ผู้ กู้ ยื ม เงินและผู้ ให้ กู้ ยืม เงินตาม
กฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการที่
ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่  4) 
พ.ศ. 2562 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนใน
ประเทศไทย ประสงค์ท าหน้าที่เป็น master 
account เพื่ อด าเนินการบริหารจัดการ   
การกู้ยืมร่วมกันระหว่างกลุ่มบริษัท ( inter-
company cash pooling) ซึ่งประกอบด้วย 
1. บริษั ท  A จ ากั ด  2. บริษั ท  B จ ากั ด       
3. บริษัท C จ ากัด 4. บริษัท D จ ากัด จึง  
ท าให้บริษัทจะมีสถานะเป็นทั้งผู้ ให้กู้และ     
ผู้กู้ยืมเงินกับทั้งสี่บริษัท บริษัทจึงขอหารือว่า    
ตามกฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่
ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของ  
คนต่างด้าว (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 บริษัท
สามารถประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินแก่ทั้ ง      
สี่ บ ริษั ท  โด ย ไม่ ต้ อ งขอรับ ใบอนุญ าต
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว  ภายใต้
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ     
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ใช่หรือไม่  
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
พิจารณาจากขอ้มูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียน ดังนี ้

 1. บริษัท และ บริษัท A จ ากัด บริษัท B จ ากัด 
และ บริษัท C จ ากัด มีความสัมพันธ์กันตามที่ระบุใน
กฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาต      
ในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2562 บริษัทจึงสามารถประกอบธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงิน
ในประเทศแก่ทั้งสามบริษัทได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

 2. บริษัท และ บริษัท D จ ากัด ไม่มีความสัมพันธ์
กันในลักษณะหนึ่งลักษณะใด ตามที่ระบุในกฎกระทรวง
ก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ธุรกิจบริการ
ให้กู้ยืมเงินเป็นธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 คนต่างด้าว    
จะประกอบธุรกิจดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี
ก รมพัฒ นาธุ รกิ จก ารค้ า  โด ยความ เห็ น ชอบ ของ
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

3. ก ารท าห น้ าที่ เป็ น  master account เพื่ อ
ด าเนินการบริหารจัดการการกู้ยืมร่วมกันระหว่างกลุ่ม
บริษัท (inter-company cash pooling) เข้าข่ายเป็นการ
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ประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม (21) ท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 คนต่างด้าว
จะประกอบธุรกิจดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี
ก รมพัฒ นาธุ รกิ จก ารค้ า  โด ยความ เห็ น ชอบ ของ
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. ทุนขั้นต่ าที่คนต่างด้าวใช้
ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ ใน
ประเทศไทย ตามมาตรา 14 แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนใน
ประเทศไทย ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ในธุรกิจ
บัญชีสาม (21) การท าธุรกิจบริการให้เช่า 
โดยมีเง่ือนไขก าหนดให้บริษัทจะต้องมีทุน
ขั้นต่ าเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3,779,512 
บาท โดยไม่รวมทุนที่กฎหมายอื่นก าหนดไว้ 
บริษัทขอหารือว่า หากบริษัทมีก าไรสะสมที่
ได้มาจากการประกอบธุรกิจเดิม บริษัทไม่
จ าต้องน าส่งทุนขั้นต่ าเข้ามาในประเทศไทยอีก 
ใช่หรือไม่  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียน ดังนี้
 1. กรณี คนต่างด้ าวที่ เป็นบุคคลธรรมดาหรือ       
นิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 คนต่างด้าว
ต้องน าส่งทุนขั้นต่ าเข้ามาในประเทศไทย หรือต้องมีก าไร
สะสมอันเกิดจากการประกอบธุรกิจเดิมที่เริ่มด าเนินการ
มาก่อนแล้วในประเทศไทย เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าเงินทุน
ขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในเง่ือนไขการอนุญาต เพื่อใช้ในการ
เริ่มต้นประกอบธุรกิจ  

 2. กรณีคนต่างด้าวที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทย ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 คนต่างด้าวต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว
ตามความเป็นจริง หรือต้องมีก าไรสะสมอันเกิดจากการ
ประกอบธุรกิจเดิมที่เริ่มด าเนินการมาก่อนแล้วในประเทศ
ไทย เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าเงินทุนขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ใน
เงื่อนไขการอนุญาต เพื่อใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ 

 
 



สรุปข้อหารือ ประจ าเดือน พฤศจกิายน 2562              
             6 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. กรณีคนต่างด้าวประกอบ
ธุรกิจบริการจัดการโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทย ประกอบธุรกิจบริการจัดการ
โรงแรม บริษัทจึงขอหารือว่า การประกอบ
ธุรกิจบริการจัดการโรงแรมจะต้องอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ     
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่ อย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารอืแล้วขอเรียนว่า
ธุรกิจบริการจัดการโรงแรม ไม่ถือเป็นธุรกิจตามบัญชีท้าย
พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจของคนต่ างด้าว        
พ.ศ. 2542 คนต่างด้าวสามารถประกอบธุรกิจบริการ
จัดการโรงแรมได้โดยไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว ทั้งนี้ มาตรา 14 วรรคแรก ตามพระราชบัญญัตินี ้
ก าหนดให้คนต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชีท้าย 
จะต้องมีทุนขั้นต่ าที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองล้านบาท 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5. การพิจารณาขอบข่ายการ
ประกอบธุรกิจ ภายใต้ใบอนุญาต
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทย ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว ในธุรกิจบัญชีสาม (21)   
การท าธุรกิจบริการให้เช่าอาคารและที่ดิน
บางส่วนภายในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
บริษัทขอหารือว่า การประกอบธุรกิจบริการ
ให้ เ ช่ า อ า ค า รแ ล ะ ที่ ดิ น บ า งส่ ว น แ ก่
ผู้รับบริการซึ่ งเป็นบริษัทในเครือเช่าอีก   
ทอดหนึ่งนั้น อยู่ภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวเลขที่ XXX หรือไม่ และการ
ที่บริษัทให้เช่าอาคารและที่ดินบางส่วนอีก
ทอดหนึ่งดังกล่าว สามารถพิจารณาเป็นการ
ใหเ้ช่าโดยปกติหรือไม่  
 
 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียน ดังนี้
 1. บริษัทสามารถประกอบธุรกิจบริการให้ เช่า
อาคารและที่ดินบางส่วนภายในนิคมอุตสาหกรรม     
แหลมฉบังได้ ตามขอบข่ายและเง่ือนไขท่ีระบุในใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว      
 2. รูปแบบและสิทธิ์ในการเช่าและการให้เช่าที่ดิน
ของบริษัท ให้พิจารณาและให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด
ไว้ ใน ห นั งสื อ อนุ ญ าต ให้ ป ระกอบ กิ จ ก าร ใน นิ ค ม
อุตสาหกรรม และ/หรือสัญญาการใช้ที่ ดินเพื่ อการ
อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมที่บริษัทท าไว้กับการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. กรณีคนต่างด้าวได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ในกิจการผลิต
อาหารทะเลแปรรูป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในกิจการ
ผลิตอาหารทะเลแปรรูป ประเภทกิจการ
ผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปน
อาหาร หรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร โดยเป็นการ
ผลิตตามรูปแบบ สูตร ลักษณะสินค้า และ
วิธีการผลิตของตนเอง บริษัทขอหารือว่า 
การประกอบธุรกิจของบริษัทเข้าข่ายการ
ประกอบธุรกิจ ภายใต้พระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
หรือไม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียน ดังนี้ 
 1. หากบริษัทประกอบธุรกิจผลิตหรือถนอมอาหาร 
เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหาร หรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร โดย
เป็นการผลิตตามสูตรหรือตามคุณสมบัติของบริษัทและ
ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก าหนดไว้ใน
บัตรส่งเสริม เพื่อจ าหน่ายในประเทศหรือต่างประเทศ    
ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจภายใต้บัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บริษัทจึง
สามารถประกอบธุรกิจได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
 2. หากบริษัทประกอบธุรกิจบริการรับจ้างผลิตหรือ
ถนอมอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหาร หรือสิ่งปรุง
แต่งอาหาร ตามสูตรหรือตามคุณสมบัติที่ผู้ว่าจ้างเป็น      
ผู้ก าหนด ถือเป็นการประกอบธุรกิจบริการตามบญัชีสาม (21) 
ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 กรณีที่คนต่างด้าวได้รับการส่งเสริมการลงทุน
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการประกอบธุรกิจ
ดังกล่าว ต้องด าเนินการแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7. กรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
ให้บริการวัดค่าและเปรียบเทียบ    
ค่าต่างๆ เกี่ยวกับยานยนต์ และหาก
จะน าช้ินส่วนยานยนต์ที่ถูกถอดแยก
ซึ่งเสร็จสิ้นจากการให้บริการแล้ว
เพื่อจ าหน่ายหรือให้เปล่า 
 
 
 
 
 
 

 นิติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทย ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
บัญชีสาม (21) การท าธุรกิจบริการวัดค่า
และเปรียบเทียบค่าต่างๆ เกี่ยวกับยานยนต์
และช้ินส่วนยานยนต์ ซึ่งภายหลังจากเสร็จ
สิ้นการให้บริการ ช้ินส่วนยานยนต์ที่ถูกถอด
แยกเพื่ อวัดค่าจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ
บริษัท บริษัทจึงขอหารือว่า หากบริษัท
จ าหน่าย หรือให้เปล่าช้ินส่วนยานยนต์ที่ถูก
ถอดแยกดังกล่าว ถือเป็นการประกอบธุรกิจ
ที่ต้องขออนุญาต ภายใต้พระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
หรือไม่  
  
 
 
 
 
   
  
 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียน ดังนี้ 
 1. กรณีบริษัทจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต์ที่ถูกถอด
แยกให้แก่ผู้ซื้อในประเทศ เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจ
ตามบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บริษัทจะประกอบธุรกิจดังกล่าว 
ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว     
 2. กรณีบริษัทให้เปล่าช้ินส่วนยานยนต์ที่ถูกถอด
แยกโดยไม่มีการคิดมูลค่า ไม่เข้าข่ายเป็นการประกอบ
ธุรกิจอันเป็นการค้า ตามมาตรา 4 และไม่เป็นธุรกิจตาม
บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 บริษัทจึงสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. คนต่ างด้ าวประกอบธุ รกิ จ
โรงงานหล่อหลอมทองแดงเพื่อการ
ส่งออก โดยเป็นการหล่อหลอมตาม
แบบและกระบวนการของบริษัทเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิ ติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทย ประกอบธุรกิจโรงงานหล่อ
หลอมทองแดงเพื่อการส่งออกทั้งหมดให้   
กับบริษัทแม่ในประเทศจีน โดยบริษัทซื้อ
เศษทองแดงจากโรงงานผลิตอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นวัตถุดิบในการหล่อ
หลอมเป็นทองแดงก้อน ตามแบบและ
กระบวนการของบริษัทเอง บริษัทจึงขอ
หารือว่า การประกอบธุรกิจดังกล่าว ต้องขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตาม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ      
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่  

 
 
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากขอ้มูลเท่าท่ีปรากฏในข้อหารอืแล้วขอเรียนว่า
หากคนต่างด้าวประกอบธุรกิจผลิตทองแดงก้อน โดยเป็น
การผลิตตามแบบและกระบวนการของบริษัทเอง เพื่อ
จ าหน่ายในประเทศหรือส่งออกไปยังต่างประเทศ ไม่ถือ
เป็นการประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 คนต่างด้าว  
จึงสามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขออนุญาต 
ทั้ งนี้  มาตรา 14 วรรคแรก แห่ งพระราชบัญญั ติ นี้ 
ก าหนดให้คนต่างด้าวซึ่งประกอบธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชีท้าย 
จะต้องมีทุนขั้นต่ าที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทยไม่น้อยกว่าสองล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สรุปข้อหารือ ประจ าเดือน ธันวาคม 2562              
             2 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2. คนต่างด้าวซึ่งเป็นนิติบุคคล  
จดทะเบียนที่ต่างประเทศ ประกอบ
ธุรกิจออกแบบเครื่องจักรให้กับ
ลูกค้าในประเทศไทย โดยคนต่างด้าว
จะว่าจ้างบริษัทอื่นซึ่งเป็นบริษัทที่   
จดทะเบียนในประเทศไทย เพื่อให้
จัดหาวิศวกรไปด าเนินการส ารวจ
พื้ นที่ ห รือท างานที่ เกี่ ยวกับการ
ให้บริการออกแบบเครื่องจักรให้แก่
ลูกค้าของตนในประเทศไทย 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติ บุ ค ค ล ต่ า งด้ า ว จ ด ท ะ เบี ย น ที่
ต่างประเทศ (บริษัท ก.) ไม่มีส านักงานใน
ประเทศไทย ประกอบธุรกิจออกแบบ
เครื่องจักรให้กับลูกค้าในประเทศไทย โดยใน
การด าเนินการจะต้องมีการส ารวจพื้นที่ก่อน
การออกแบบ บริษัท ก. จึงว่าจ้างบริษัท ข. 
ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย เพื่อจัดหา
วิศวกรไปท างานให้กับลูกค้าของบริษัท ก. 
โดยบริษัท ข. เป็นผู้จ่ายค่าจ้าง, หักภาษี ณ 
ที่จ่าย น าส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
และเงินอย่างอื่นให้กับวิศวกร อย่างไรก็ตาม 
วิศวกรอยู่ภายใต้การควบคุมและปฏิบัติงาน
ตามค าสั่งที่บริษัท ก. มอบหมาย และบริษัท 
ก. เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจจ้างงาน ก าหนด
ค่าตอบแทน และเลิกจ้างวิศวกร แล้วจึงแจ้ง
ให้บริษัท ข. ทราบเพื่อด าเนินการในาานะ
นายจ้างตามกฎหมาย บริษัท ข. ใช้ค่าจ้าง
วิศวกรและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นาาน
ในการค านวณและเรียกเก็บค่าบริการจาก
บริษัท ก. ส่วนบริษัท ก. เรียกเก็บค่าบริการ
ในการออกแบบเครื่องจักร โดยลูกค้าโอน

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
พิจารณาจากขอ้มูลเท่าท่ีปรากฏในข้อหารอืแล้วขอเรียนว่า 
บริษัท ก. ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้
กฎหมายต่างประเทศ ว่าจ้างบริษัท ข. ซึ่งจดทะเบียนใน
ประเทศไทย เพื่อจัดหาวิศวกรไปด าเนินการส ารวจพื้นที่
หรือท างานที่เกี่ยวกับการให้บริการออกแบบเครื่องจักร
ให้แก่ลูกค้าของบริษัท ก. ที่อยู่ในประเทศไทย ถือเป็น    
คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรไทย และเข้าข่าย
เป็นการประกอบธุรกิจบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 คนต่างด้าวจะ
ประกอบธุรกิจได้ ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
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เงินเข้าบัญชีบริษัท ก. ที่ต่างประเทศ จึงขอ
หารือว่า กรณีนี้ถือว่าบริษัท ก. ประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทย ใช่หรือไม่ หากใช่ ต้อง
ยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ในธุรกิจประเภทใด  
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 1. กรณีคนต่างด้าวซึ่งเป็นบริษัท
หรือวิสาหกิจอเมริกันประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทย ตามข้อ 2  แห่ ง
ประกาศคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 281
ภ า ย ใ ต้ ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง ต า ม
ส น ธิ สั ญ ญ า ท า ง ไ ม ต รี แ ล ะ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. 2511 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นิ ติ บุ ค คลต่ า งด้ าวจดทะ เบี ยน ที่
ต่างประเทศ ซึ่ งเป็นบริษัทหรือวิสาหกิจ
อเมริกัน ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
ภายใต้ ความคุ้ มครองตามสนธิสัญ ญ า      
ทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. 2511 ประสงค์ จะขอคัดหนังสือ
รับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ 
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ    
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากขอ้มูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียน ดังนี้
 1. นิติบุคคลต่างด้าว ซึ่ งจดทะเบียนจัดตั้ ง ณ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีหนังสือถึงกรมทะเบียนการค้า 
เพื่อแจ้งการขอประกอบธุรกิจจัดหา ให้เช่า และขาย
เครื่องมือควบคุมการขุดเจาะทางวิทยาศาสตร์ และ
ให้บริการซ่อมแซม บ ารุงรักษา ให้ค าแนะน าต่าง ๆ รวมทั้ง
จัดหาอะไหล่  และอุปกรณ์ ของเครื่อ งมื อดั งกล่ าว         
และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้น   
โดยอาศัยความคุ้มครองตามสนธิสัญญาทางไมตรีและ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2511 และกรมทะเบียนการค้ามี
หนังสือแจ้งว่า บริษัทหรือวิสาหกิจอเมริกัน ก็ย่อมมีสิทธิ
ประกอบธุรกิจได้โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 เว้นแต่ธุรกิจที่ภาคีทั้งสองฝ่าย
สงวนไว้ตามสนธิสัญญาดังกล่าว อันได้แก่ การคมนาคม 
การขนส่ง การหน้าที่รับดูแลทรัพย์สินเพื่อประโยชน์     
ของผู้อื่น การธนาคารที่เกี่ยวกับการหน้าที่รับฝากเงิน    
การแสวงหาประโยชน์จากท่ีดินหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น 
หรือการค้าภายในเกี่ยวกับผลิตผลทางเกษตรพื้นเมือง  
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   2. การประกอบธุรกิจในประเทศไทยตามข้อ 2 
แห่งประกาศคณะปฎิวัติ  ฉบับที่  281  ภายใต้ความ
คุ้มครองตามสนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์      
ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. 2511 มิได้มีข้อก าหนดในการออกเป็นหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือหนังสือ
รับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ ดังเช่นคนต่างด้าว      
ที่ ได้ รับ อนุญ าต ให้ ป ระกอบธุ รกิ จ ในประ เทศ ไทย          
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว        
พ.ศ. 2542 

    3. นิติบุคคลต่างด้าวที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยจะได้รับ
เลขทะเบียนนิติบุคคลเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ  
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 2. กรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
ให้ เช่ า ช่ วงที่ ดิ น บ างส่ วน พ ร้อม       
สิ่งปลูกสร้าง ให้เช่าอาคารโรงงาน 
อาคารส านักงานและเครื่องจักร  
และกรณีที่คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ
เพาะเห็ดเมืองหนาวโดยใช้โรงงาน
ระบบปิดที่มีการควบคุมอุณหภูมิ
และมีการใช้เครื่องจักรในโรงงาน 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 นิติบุคคลต่างด้าวได้รับการส่งเสริม  
การลงทุน เช่าที่ ดิน เพื่ อก่อสร้างอาคาร
โรงงาน รวมถึงอาคารส านักงานเพื่อใช้ใน
การด าเนินกิจการ ต่อมาบริษัทมีความ
ประสงค์ให้บริษัทอื่น ๆ ซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติ 
อันมีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือในกลุ่ม 
เช่าช่วงที่ดินบางส่วนพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
อาคารโรงงาน ให้เช่าอาคารส านักงานและ
เครื่องจักร กรณี เช่นนี้  บริษัทจะต้องขอ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
หรือไม่ และกรณีที่บริษัทต่างชาติมีความ
ประสงค์ประกอบธุรกิจเพาะเห็ดเมืองหนาว
โดยใช้โรงงานระบบปิดที่มี การควบคุม
อุณหภูมิและมีการใช้เครื่องจักรในโรงงาน 
เพื่อจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 
กรณี เช่นนี้  บริษัทจะต้องขอใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือไม่   
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
พิจารณาจากขอ้มูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียน ดังนี ้

1. คนต่ างด้ าวประกอบธุรกิจ ให้ เช่าช่วงที่ ดิน
บางส่วนพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารโรงงาน ให้เช่าอาคาร
ส านักงานและเครื่องจักร ถือเป็นการประกอบธุรกิจ      
ตามบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 คนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจ
ดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว 

 2. ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง  
พันธุ์พืช พ.ศ. 2542 “พืช” หมายความว่า สิ่งมีชีวิตใน
อาณาจักรพืชและให้หมายความรวมถึงเห็ด และสาหร่าย
แต่ไม่รวมถึงจุลชีพอื่น ดังนั้นการเพาะเห็ด  จึงเข้าข่ายการ
ประกอบธุรกิจตามบัญชีหนึ่ง (2) การท านา ท าไร่ หรือ   
ท าสวน ท้ายพระราชบัญญตัิการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว 
พ.ศ. 2542 อันเป็นธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าว
ประกอบกิจด้วยเหตุผลพิเศษ 
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กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. ขอบข่ ายการประกอบ
ธุรกิจส านักงานผู้แทน และทุนข้ันต่ า
ที่ ค น ต่ า งด้ าว ใช้ ใน ก าร เริ่ ม ต้ น
ประกอบ ธุรกิ จ ในประ เทศ ไทย      
ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะ เบี ยน ที่
ต่างประเทศ เข้ามาจัดตั้งส านักงานผู้แทน  
ในประเทศไทย โดยนิติบุคคลต้องส่งเงินตรา
ต่ างประ เทศที่ เป็ นทุ นขั้ น ต่ า เข้ าม าใน   
ประเทศไทย จึงขอหารือว่า นิต ิบุคคล
สามารถบอกกล่าวให้ลูกหนี้ที่ค้างช าระหนี้  
ในประเทศไทย โอนช าระหนี้ ค้ างช าระ
ดังกล่าวมายังส านักงานผู้แทนเพื่อให้ถือเป็น
การน าส่งเงินทุนขั้นต่ า ได้หรือไม่ และกรณี
นิ ติ บุ ค ค ล ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ต า ม ก ฎ ห ม า ย
ต่างประเทศประสงค์ที่จะให้ลูกหนี้ที่ค้าง
ช าระหนี้ในประเทศไทย ท าการช าระเงิน
โดยตรงไปยังส านักงานผู้แทนในประเทศไทย 
เพื่อให้ส านักงานผู้แทนโอนเงินไปยังบัญชี
ของนิติบุคคลในต่างประเทศ จึงขอหารือว่า 
การที่ส านักงานผู้แทนรับช าระเงินแทน      
นิติบุคคลนั้น สามารถกระท าได้หรือไม่  
 
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียน ดังนี้   
 1. กรณีนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
ต้องน าหรือส่งเงินตราต่างประเทศที่เป็นทุนข้ันต่ าเข้ามาใน
ประเทศไทยตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ให้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวงก าหนดทุนขั้นต่ าและ
ระยะเวลาในการน าหรือสง่ทุนขั้นต่ า เข้ามาในประเทศไทย 
โดยส านักงานผู้แทนต้องได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย    
จากส านักงานใหญ่เท่าน้ัน 

 2. ส านักงานผู้แทนรับช าระเงินแทนนิติบุคคล    
ต่างด้าว ถือเป็นการประกอบธุรกิจเกินขอบข่ายของ     
การประกอบธุรกิจเป็นส านักงานผู้แทน ดังนั้นจึงไม่
สามารถกระท าได้ การประกอบธุรกิจรับช าระเงินแทน     
นิติบุคคลหรือบุคคล ถือเป็นธุรกิจบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 คนต่างด้าว
จะประกอบธุรก ิจได ้ ต ้องได้ร ับอนุญาตจากอธิบดี          
ก รม พ ัฒ น าธ ุร ก ิจ ก ารค ้า โด ยความ เห ็น ชอบ ขอ ง
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. การพิจารณาขอบข่ายการ
ประกอบธุรกิจส าหรับกรณีที่คนต่างด้าว
ได้ป ระกอบธุรกิ จตามประกาศ     
ของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 281  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทย ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 
ในกิจการดังต่อไปนี้ 1. ธุรกิจบริการให้เช่า 
ให้เช่าซื้อ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร 
เครื่องพิมพ์ (Printer) ภายใต้เครื่องหมาย
การค้าของบริษัทแม่ 2. การท ากิจการโรงพิมพ ์
3 . การค้าปลีกสินค้าทุกชนิด นอกจาก
การค้าที่ก าหนดไว้ใน บัญชี ก. หมวด 2(1) 
และบัญ ชี ค. หมวด 1(3) 4 . ให้ เช่าซื้อ
รถยนต์และจักรยานยนต์แก่พนักงานของ
บริษัท 5. ค้าส่งสินค้าทุกชนิดในประเทศ 
(นอกจากผลิตผลทางเกษตรพื้นเมือง ตามที่
ระบุไว้ในบัญชี ก.) 6. การค้าปลีกสินค้า
เค รื่ อ งจั ก ร  เค รื่ อ งกล  และ เค รื่ อ งมื อ          
7 . ให้ บ ริ ก า ร ให้ ค า แ น ะน า วิ ธี ก า ร ใ ช้ 
บ ารุ งรั กษ า และซ่ อมแซม เค รื่ อ งจั ก ร 
เครื่องกล เครื่องมือที่บริษัทเป็นผู้จ าหน่าย 
โดยในการประกอบธุรกิจของบริษัท มีการ
น าเครื่องถ่ายและพิมพ์เอกสารที่เคยน าออก
ให้เช่าใช้งานแล้ว มาท าการปรับสภาพตาม

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารอืแล้วขอเรียนว่า
การปรับสภาพสินค้ า หรือ  “Refurbishment” ตาม
ขั้นตอนกระบวนการดังกล่าวข้างต้น จนเป็น “สินค้าอีก
ประเภทหนึ่ง” ของบริษัท เพื่อน าไปให้เช่าแก่ลูกค้า ไม่ถือ
เป็นการประกอบธุรกิจ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บริษัทจึง
สามารถด า เนิ นการปรับสภาพสินค้ าตามขั้ นตอ น
กระบวนการดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต  ทั้งนี้ หาก 
“สินค้าอีกประเภทหนึ่ง” ของบริษัท คือ เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องโทรสาร เครื่องพิมพ์ (Printer) ภายใต้
เครื่องหมายการค้ าของบริษัทแม่  บริษัทก็สามารถ
ประกอบธุรกิจให้เช่าใช้ “สินค้าอีกประเภทหนึ่ง” ของ
บริษัทได้ ตามขอบข่ายธุรกิจที่เคยได้รับอนุญาต แต่หาก 
“สินค้าอีกประเภทหนึ่ง” ของบริษัท ไม่ใช่เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องโทรสาร เครื่องพิมพ์ (Printer) ภายใต้
เครื่องหมายการค้าของบริษัทแม่ การประกอบธุรกิจ       
ให้เช่าใช้ “สินค้าอีกประเภทหนึ่ง” ของบริษัท ถือเป็น    
การประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ บริษัท
จะประกอบธุรกิจได้ ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
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ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1) ตรวจสอบสภาพการ
ใช้งานทั้งหมดอย่างละเอียด 2) ถอดล้าง
และเช็ดท าความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ       
3) พ่นสีฝาเครื่องใหม่ 4) ท าความสะอาด
เป่าฝุ่นผงที่อยู่ในเครื่อง 5) เปลี่ยนอะไหล่
และช้ินส่วนที่หมดอายุและหมดสภาพออก 
และซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่าง ๆ 6) ประกอบ
เครื่องกลับตามสภาพเดิม 7) ตั้งค่า และ
ทดสอบสภาพและระบบการใช้งานต่าง ๆ 
ตามมาตรฐานที่ก าหนดอีกครั้ง และเมื่อ
สินค้าผ่านขั้นตอนกระบวนการปรับสภาพแล้ว 
จะถือเป็นสินค้าอีกประเภทหนึ่งของบริษัท 
ซึ่งจะน าออกไปให้ลูกค้าใช้งานโดยการให้เช่า
ใช้ ได้ อี ก เท่ านั้ น  บ ริษั ท จึ งขอหารื อว่ า 
ขั้นตอนกระบวนการปรับสภาพสินค้า หรือ 
“Refurbishment” ดังกล่าวนั้น ถือเปน็การ
ประกอบธุรกิจที่คนต่างด้าวจะต้องขอรับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่  
 
 

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
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ชื่อกฎหมาย เรื่อง ประเด็นปัญหา ค าวินิจฉัย หมายเหตุ 

พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5. กรณี นิติบุคคลต่ างด้ าว    
ป ร ะก อ บ ธุ ร กิ จที่ ต่ า งป ระ เท ศ
ประสงค์จะจ าหน่ ายบัตรเงินสด
อิเล็กทรอนิกส์และบัตรก านัลแก่
บริษัทน าเที่ยวไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิ ติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะ เบี ยน ที่
ต่ า งป ระ เท ศด า เนิ น ธุ รกิ จบั ต ร เงินสด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-money card) เพื่อเป็น
ตั๋วเดินทางและการซื้อสินค้า/บริการ เฉพาะ
ในต่างประเทศเท่านั้น บริษัทประสงค์จะ
จ าหน่ายบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์และ   
บัตรก านัลเพื่อน าไปแลกเป็นบัตรเงินสด
อิเล็กทรอนิกส์ แก่บริษัทน าเที่ยวไทย และ
ให้บริษัทน าเที่ยวขายต่อให้แก่นักท่องเที่ยว  
ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ บริษัทจึงขอ
ห า รื อ ว่ า  ก า ร จ า ห น่ า ย บั ต ร เ งิ น ส ด
อิเล็กทรอนิกส์และบัตรก านัลแก่บริษัท      
น าเที่ยวไทย เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจ
ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่  
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียนว่า
การจ าหน่ายบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์และบัตรก านัลแก่
บริษัทน าเที่ยวไทย หากผู้รับผิดชอบหรือพนักงานของบริษัท
ไม่เดินทาง  เข้ามาในประเทศไทยเพื่อจ าหน่ายบัตรดังกล่าว 
หรือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ไม่ถือเป็น
การประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญั ติการ   
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 คนต่างด้าว
สามารถประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่หากมี
ผู้รับผิดชอบหรือพนักงานของบริษัทด าเนินการส่วนหนึ่ง    
ส่วนใดของการประกอบธุรกิจและ/หรือการจ าหน่ายอยู่ใน
ประเทศไทย ถือเป็นการประกอบธุรกิจตามบัญชีท้าย
พระราชบัญญัตินี้ คนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจได้ ต้องได้    
รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว    
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พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. การพิจารณาขอบข่ายการ
ประกอบธุรกิจ ภายใต้ใบอนุญาต
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทย ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ
ตามบัญชีสาม (21) การท าธุรกิจบริการ    
รับค้ าประกันหนี้ ให้แก่ บริษัท A ซึ่งเป็น
บริษัทในเครือ ตามใบอนุญาตเลขที่ XXX
บริษัทจึงขอหารือว่า 1. ตามใบอนุญาตนี้ 
บริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในการ
รับค้ าประกันหนี้ ให้แก่ บริษัท A ซึ่งเป็น
บริษัทในเครือ ซึ่งหมายความรวมถึงการ    
รับค้ าประกันหนี้ที่จะเกิดมีขึ้นในอนาคตของ 
บริษัท A ทุกกรณี ดังนั้น บริษัทจึงเข้าใจว่า 
บริษัทสามารถท าการค้ าประกันเพื่อประกัน
หนี้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของบริษัท A  
ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ โดยไม่ต้องยื่นขอรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ฉบับใหม่  ใช่หรือไม่  2 . บริษัทเข้าใจว่า 
ขอบเขตของการรับค้ าประกันหนี้ ให้แก่ 
บริษัท A ตามใบอนุญาตนี้ ครอบคลุมถึงการ
ที่บริษัทเข้าท าหลักประกันได้ด้วย โดยไม่
ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวฉบับใหม่ ใช่หรือไม่   

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียนว่า
บริษัทสามารถประกอบธุรกิจบริการรับค้ าประกันหนี้ 
ให้แก่ บริษัท A ซึ่งเป็นบริษัทในเครือได้ ทั้งนี้ ขอบข่าย
และเง่ือนไขต่าง ๆ ของการประกอบธุรกิจ ให้เป็นไปตาม  
ที่ระบุในใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เลขที่ 
XXX 
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ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7. การพิจารณาเง่ือนไขอัตรา
เงินกู้ทั้งสิ้นต้องไม่เกินเจ็ดเท่าของ
เงินทุน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทย ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว จ านวน 9 ใบอนุญาต และ
ได้ รับบัตรส่ งเสริมการลงทุน ในกิจการ
ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ โดยมีขอบข่าย
การประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน 
(TREASSURY CENTER) จึงท าให้บริษัทมี
ยอดเงินกู้ยืมรวมทั้งหมดเป็นจ านวนสูงเกิน
กว่าเจ็ดเท่าของอัตราส่วนทุนต่อเงินกู้ บริษัท
จึงขอหารือว่า 1. เงินกู้ยืมที่ เกิดจากการ
ประกอบธุรกิจตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 
ได้รับยกเว้นไม่ถูกนับรวมในการค านวณ
อัตราส่วนทุนต่อเงินกู้ของธุรกิ จภายใต้
ใบอนุญาตทั้ ง 9  ใบอนุญาต ใช่หรือไม่        
2. หากบริษัทสามารถแยกข้อมูลเงินกู้ยืม
จากการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน
กับเงินกู้ยืมอื่นๆ ได้อย่างชัดเจน โดยที่
อัตราส่วนทุนต่อเงินกู้ภายใต้ใบอนุญาต      
ทั้ง 9 ใบอนุญาตไม่เกินเจ็ดเท่า แสดงว่า
บริษัทไม่ได้ฝ่าฝืนเง่ือนไขอัตราส่วนทุนต่อ
เงินกู้ ใช่หรือไม่  

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียน ดังนี้ 
 1. เงื่อนไขเงินกู้ทั้งสิ้นต้องไม่เกินเจ็ดเท่าของเงินทุน 
พิจารณานับเฉพาะส่วนของเงินกู้ที่เกิดจากการประกอบ
ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยไม่นับ
รวมส่วนของเงินกู้จากการประกอบธุรกิจภายใต้บัตร
ส่งเสริมการลงทุน หรือเงินกู้จากการประกอบธุรกิจอื่น ๆ 
  2. บริษัทควรมีการแยกข้อมูลเงินกู้ที่เกิดจากการ
ประกอบธุรกิจที่ ได้ รับอนุญาตตามมาตรา 17 แห่ ง
พระราชบัญญัตินี้ เงินกู้จากการประกอบธุรกิจภายใต้บัตร
ส่งเสริมการลงทุน และเงินกู้จากการประกอบธุรกิจอื่น ๆ 
เพื่ อประโยชน์ ในกรณี ที่ มี การตรวจสอบ ทั้ งนี้  หาก
อัตราส่วนทุนต่อเงินกู้ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจที่ได้รับ
อนุญาตฯ ไม่เกินเจ็ดเท่า ถือว่าบริษัทไม่ได้ฝ่าฝืนเง่ือนไข
อัตราส่วนทุนต่อเงินกู้ 
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พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8. กรณีคนต่างด้าวประกอบ
ธุรกิจโฆษณา การพิมพ์สื่อโฆษณา 
การผลิตภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
โฆ ษ ณ าแ ล ะก ารผ ลิ ต ร าย ก าร      
และอัพโหลดผ่านสื่อ online และ 
social media ต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะเบี ยน ใน
ประเทศไทย ขอหารือกรณีการประกอบ
ธุ รกิ จขอ งคน ต่ า งด้ าว  ได้ แ ก่  1 . ก าร
ออกแบบสื่อโฆษณาตามค าสั่งของลูกค้า เช่น 
การออกแบบแผ่นพับ, ใบปลิว, หน้าโฆษณา 
ที่จะน าไปลงนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์    
หรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่น 2. การพิมพ์สื่อโฆษณาที่
บุคคลอื่นเป็นผู้ออกแบบ เพื่อให้ออกมาเป็น
ช้ินงาน เช่น แผ่นพับ, ใบปลิว, ป้ายโฆษณา 
3 . การผลิตภาพนิ่ ง , ภาพเคลื่ อน ไหว , 
ภาพยนตร์  และ animation ตามความ
ต้องการของลูกค้า เพื่อน าออกฉายตาม     
สื่อต่าง ๆ ซึ่งมีขั้นตอนการท างานรวมถึง  
การวาง story board, การถ่ายท า, การตัดต่อ, 
post-production 4 . ก า ร ให้ เ ช่ า ห รื อ
ให้บริการป้ายโฆษณาทั้งที่เป็นภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว (ป้ายดิจิตอล) 5. การให้เช่า
พื้นที่โฆษณาเสมือน (banner) บนเว็บไซต์ 
โดยมี การคิดค่ าบริการจากลูกค้ าตาม
ระยะเวลาหรือตามจ านวนครั้งที่มีการกดเข้า
ไปดู โฆษณ า 6 . การผลิตรายการและ       

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียน ดังนี้
 1. ธุรกิจตาม 1. 3. และ 5. เข้ าข่ าย เป็ นการ
ประกอบธุรกิจบัญชีสาม (16) การท ากิจการโฆษณา     
ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ      
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 คนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจได้ 
ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว  
 2. ธุรกิจตาม 2. และ 4. เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจ
บัญชีสาม (21) ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 คนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจได้ 
ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า     
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว 
 3. ธุรกิจตาม 6. หากคนต่างด้าวผลิตรายการโดย
เป็นการผลิตตามความคิดสร้างสรรค์ หรือรูปแบบรายการ
อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง และอัพโหลดผ่าน
สื่อ online และ social media โดยได้รับค่าตอบแทน
จากเจ้าของสื่อ online เหล่านั้น ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจ
ภายใต้บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ  
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อั พ โห ล ด ผ่ าน สื่ อ  online แ ล ะ  social 
media ต่างๆ เช่น Facebook, YouTube 
โด ย ได้ รั บ ค่ า ต อ บ แ ท น จ า ก เจ้ า ข อ ง           
สื่อ online เหล่านั้น บริษัทจึงขอหารือว่า 
คนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจดังกล่าว ต้อง
ได้ รับอนุญ าตตามพระราชบัญญั ติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
หรือไม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 คนต่างด้าวจึงสามารถประกอบ
ธุรกิจได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตการประกอบธุรกิจของ   
คนต่างด้าว แต่หากคนต่างด้าวผลิตรายการตามรูปแบบ
หรือความต้องการของลูกค้า เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจ
บัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ     
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 คนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจได้ 
ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า     
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว 
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พระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9. กรณีคนต่างด้าวประกอบ
ธุ รกิ จต ามข้ อ  2  แห่ งป ระกาศ
คณะปฎิวัติ ฉบับที่ 281 โดยอาศัย
ส น ธิ สั ญ ญ า ท า ง ไ ม ต รี แ ล ะ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. 2511 
 
 
 
 

 นิ ติ บุ คคลต่ างด้ าวจดทะ เบี ยน ที่
ต่างประเทศ เลขทะเบียนนิติบุคคล XXX 
ประกอบธุรกิจตามข้อ 2 แห่ งประกาศ
ค ณ ะ ป ฎิ วั ติ  ฉ บั บ ที่  281 โด ย อ าศั ย
สนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2511 ประสงค์ขอ
หารือเกี่ยวกับการไม่ออกหนังสือรับรอง
บริษัท และขอเอกสารยืนยันเลขทะเบียน  
นิติบุคคล  
 
 
 
 
   
  
 
 
   

 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียน ดังนี้
 1. นิติบุคคลต่างด้าวซึ่ งเป็นบริษัทจดทะเบียน       
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีหนังสือถึงกรมทะเบียน
การค้า เพื่อแจ้งการขอประกอบธุรกิจตามข้อ 2 แห่ง
ประกาศคณะปฎิวัติ ฉบับท่ี 281 โดยอาศัยความคุ้มครอง
ตามสนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2511 
และกรมทะเบียนการค้ามีหนังสือแจ้งว่า บริษัทอเมริกัน
ตามสนธิสัญญาดังกล่าวข้างต้น ย่อมมีสิทธิประกอบธุรกิจ
ตามบัญชี ก. บัญชี ข. และบัญชี ค. ท้ายประกาศของ 
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 ได้ เว้นแต่ธุรกิจที่ฝ่ายไทยมีสิทธิ
ห้ามมิให้บริษัทอเมริกันจัดตั้งหรือได้มาซึ่งวิสาหกิจใดๆ     
ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการคมนาคม การขนส่ง การมี
หน้าที่ดูแลทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น การแสวงหา
ประโยชน ์จากที ่ด ินหรือทรัพยากรธรรมช าต ิอื ่น ๆ        
หรือการค้าภายในเกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตรพื้นเมือง 
ทั้งนี้ตราบเท่าท่ีสนธิสัญญาฉบับนั้นยังมีผลใช้บังคับอยู่ 
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 2. การประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว 
ตามข้อ 2 แห่งประกาศคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 281 โดย
อาศัยความคุ้มครองตามสนธิสัญญาทางไมตรีและ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2511 มิ ได้มีข้อก าหนดในการ
ออกเป็นหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
หรือหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ 
ดังเช่นคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจใน
ราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ   
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542    
 3. หนังสือรับรองบริษัท ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า เป็นการรับรองข้อมูลของนิติบุคคลที่จดทะเบียน  
ในประเทศไทยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วน และบริษัทเท่านั้น ส าหรับ
นิติบุคคลต่างด้าวที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ      
ที่ เข้ามาประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรจะได้รับเลข
ทะเบียนนิติบุคคลเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ  
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พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. คํานิยามการค้า “ของเก่า” ตาม
บั ญ ชี สองท้ ายพ ระราชบั ญ ญั ติ  
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ.2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในประเทศไทย
มีความประสงค์จะประกอบธุรกิจรับซื้อขายสินค้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทกล้องถ่ายรูปใช้แล้ว (กล้อง
ถ่ายรูปมือสอง) บริษัทจึงขอหารือว่าการรับซื้อขาย
สินค้าประเภทกล้องถ่ายรูปหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้
แล้ว จะถือเป็นการค้าของเก่า ตามความหมายของ
บัญชีสองท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 หรือไม่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียนว่า 
“ของเก่า” ตามบัญชีสองท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 หมายถึง ของเก่าที่มีคุณค่า
หรือราคาเพิ่มขึ้นตามความนิยมและอายุของของนั้น และ
มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือ
โบราณคดี  

ดั งนั้ น  หากสินค้ าประเภทกล้องถ่ าย รูปห รือ
เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่ใช้แล้ว ไม่เป็นของเก่าตามนิยามข้างต้น 
การรับซื้อขายสินค้าดังกล่าวย่อมไม่เป็นการค้าของเก่าตาม
บัญชีสองท้ายพระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจของ  
คนต่างด้าว พ.ศ.2542  
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พระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจ  
ของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. กรณีคนต่างด้าวทําการส่งเสริม
การขายสินค้าของตนเอง โดยเป็น  
ผู้ จั ด ห า ข อ ง ร า ง วั ล แ ล ะ เป็ น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ าย ทั้ งห มด 
และไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการใด  ๆ
จากลูกค้า 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 นิ ติ บุ ค ค ล ต่ าง ด้ า วจดท ะ เบี ยน ที่
ต่างประเทศได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อ “S” เพื่อใช้
สําหรับชําระค่าสินค้าและ/หรือบริการแทน
เงินสด  ณ  สถานีบ ริการน้ํ า มัน  ภายใต้
เครื่องหมายการค้า “S” โดยบริษัทมีแผน
ธุรกิจในการส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้าผู้ถือ
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว หากลูกค้าผู้ถือ
บัตรมียอดใช้จ่ายในการซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง
ครบตามเงื่อนไข จะสามารถแลกของรางวัล
ต่าง ๆ ได้ เช่น ยอดใช้จ่าย ตั้งแต่ 100,000 -
150,000 บาท ได้รับอุปกรณ์ Easy Pass 
พร้อมบัตรเติมเงินมูลค่า 2,000 บาท เพื่อ
ชําระค่าธรรมเนียมทางด่วน หรือยอดใช้จ่าย
ตั้งแต่ 150,000 - 300,000 บาท ได้รับ
อุปกรณ์เทเลเมติกส์ จํานวน 2 เครื่อง เป็นต้น 
โดยบริษัทจะเป็นผู้จัดหาของรางวัลต่าง ๆ 
และไม่มีการเก็บค่าบริการใด ๆ  
 
 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้วขอเรียนว่า
การที่บริษัททําการส่งเสริมการขายโดยให้ลูกค้าผู้ถือบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อ “S” ที่ มียอดใช้จ่ายในการซื้อ
น้ํามันเชื้อเพลิงครบตามเงื่อนไขสามารถแลกของรางวัลต่าง ๆ 
โดยบริษัทเป็นผู้จัดหาของรางวัลและเป็นผู้ รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้า 
ถือเป็นการทําการส่งเสริมการขายของบริษัทเอง ซึ่งเป็น  
ส่วนหนึ่งของการทําธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส์ฯ  จึงไม่เป็น
ธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ  
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บริษัทจึงสามารถดําเนินการได้โดย
ไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
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	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือ  
	   1. หากบริษัทประกอบธุรกิจผลิตซึ่งไม่ได้อยู่ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ต้องมีเงินทุนตามความเป็นจริงที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท   
	   2. หากบริษัทประกอบธุรกิจค้าส่ง โดยไม่ต้องขออนุญาต ต้องมีเงินทุนตามความเป็นจริงที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท

	สรุปข้อหารือ
	สำนักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขอเรียนว่า  จากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือ  ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 11 กำหนดให้นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยเป็น ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีและมีหน้าที่จัดส่งงบการเงิน  โดยถือเป็นหนึ่งหน่วยธุรกิจไม่ว่านิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศนั้นจะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลายใบรวมทั้งที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นสำนักงานผู้แทนและสำนักงานสาขาด้วย ดังนั้น งบการเงินที่จัดส่งจึงให้ทำฉบับเดียวและแสดงฐานะการเงินของนิติบุคคลต่างประเทศนั้นในภาพรวม แต่ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในกรณีที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นสำนักงานผู้แทนและสำนักงานสาขาด้วย อาจแยกรายได้และค่าใช้จ่ายตามประเภทธุรกิจเพื่อเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินก็ได้ 
	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเรียนว่า ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  

	สรุปข้อหารือ
	สำนักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขอเรียนว่า  จากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือ  การประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อขายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มิใช่กิจการตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ      การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บริษัทจึงไม่อยู่ในบังคับต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือ บริษัทไม่สามารถขออนุญาตประกอบธุรกิจ ให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท A จำกัด ได้ เนื่อจากบริษัท A จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549

	
	สำนักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขอเรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฎในข้อหารือ บริษัทสามารถประกอบธุรกิจการค้าปลีก การค้าส่ง ตามที่ได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวดังกล่าวได้ ส่วนการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต บริษัทสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว แต่บริษัทต้องจดทะเบียนพาณิชย์ในธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่สำนักงานเขตที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สำหรับภูมิภาค สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล  และหากบริษัทมีความประสงค์จะเข้าโครงการสร้างความน่าเชื่อถือทางออนไลน์ ด้วยเครื่องหมาย DBD Registered และ DBD Verified ให้นำใบทะเบียนพาณิชย์ดังกล่าวมายื่นที่สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

	
	สำนักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  ขอเรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฎในข้อหารือ  การผลิต และการขายอากาศยานไร้คนขับ หรือยูเอวี และอากาศยานที่มีการตั้งโปรแกรมล่วงหน้าใน การขับเคลื่อน หรือโดรน ให้กับกองทัพไทย      เข้าข่ายเป็นการทำธุรกิจการผลิต การจำหน่าย และการซ่อมบำรุง อาวุธยุทโธปกรณ์ เรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะทางการทหาร ตามบัญชีสอง หมวด 1(1) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งคนต่างด้าวจะทำธุรกิจได้ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะประกอบธุรกิจได้ และการประกอบธุรกิจดังกล่าวตามมาตรา 15 กำหนดว่าจะต้องมีคนไทยหรือนิติบุคคลที่มิใช่คนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัตินี้ถือหุ้นอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของทุนของคนต่างด้าวที่เป็นนิติบุคคลนั้น และต้องมีคณะกรรมการที่เป็นคนไทยไม่น้อยกว่าสองในห้าของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือบริษัทต้องได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก่อน
	และมาแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่อไป

	
	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือ สรุปได้ดังนี้
	2. บริษัทจัดซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และชิ้นส่วนที่เป็นวัตถุดิบ เพื่อนำมาผลิตหรือประกอบให้เป็นไปตามแบบที่ลูกค้าสั่งซื้อ โดยที่บริษัทจะกำหนดให้ผู้ขายจัดส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ ดังกล่าวที่ได้สั่งซื้อทั้งหมดไปยังสถานประกอบการหรือสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด จากนั้นบริษัทจะจัดส่งพนักงานและผู้เชี่ยวชาญเข้าไปดำเนินการผลิตหรือประกอบเครื่องจักร อุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆให้เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่สำหรับใช้ในกิจการเหมืองแร่และขนถ่ายสินค้า 
	หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ก่อน จึงจะประกอบธุรกิจได้
	    นอกจากนี้ บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน  ในขอบข่ายธุรกิจดังต่อไปนี้
	สำนักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขอเรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฎในข้อหารือ กรรมวิธีและขั้นตอนในการแล่ปลาออกเป็นชิ้นๆ เอาก้างปลาออก  ตัดแต่งชิ้นปลาเพื่อความสวยงาม ใช้สูญญากาศในการบรรจุชิ้นปลา ตรวจสอบการปนเปื้อนของโลหะในชิ้นปลา ปิดฉลากลงบนบรรจุภัณฑ์พร้อมจำหน่าย มีลักษณะเป็นการแบ่งบรรจุสินค้าเท่านั้น มิได้มีการแปรสภาพสินค้าแต่อย่างใด จึงไม่ถือเป็นการผลิต แต่เข้าข่ายธุรกิจการค้าปลีกตามบัญชีสาม(14) หรือการค้าส่งตามบัญชีสาม(15) ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวก่อน

	สรุปข้อหารือ
	สำนักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือแล้ว ขอเรียนว่า หากบริษัทโอนหุ้นที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมดในบริษัท B ให้แก่ บริษัท C ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท บริษัทก็ยังสามารถประกอบธุรกิจให้บริการแก่บริษัท B ภายใต้ใบอนุญาตดังกล่าวได้
	บริษัทเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขี้นตามกฎหมายไทย มีสถานะเป็นบริษัทต่างด้าว และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท B ซึ่งเป็นผู้รับบริการ ภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่บริษัทได้รับเลขที่ XXXXX เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 บริษัทได้โอนหุ้นที่ถืออยู่ใน บริษัท B ทั้งหมด ให้แก่ บริษัท C ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท เพราะมีบริษัทแม่เดียวกัน ขอหารือว่า บริษัทยังสามารถประกอบธุรกิจให้บริการแก่บริษัท B ภายใต้ใบอนุญาตดังกล่าวได้หรือไม่
	สำนักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  ขอเรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฎในข้อหารือ  การประกอบธุรกิจจำหน่ายตั๋วโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศสำหรับสายการบินของบริษัทเอง และการขนถ่ายสินค้าเฉพาะผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าของสายการบินในบริเวณสนามบิน และธุรกิจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศไม่เข้าข่ายธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บริษัทสามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
	สำนักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  ขอเรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฎในข้อหารือ  การดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้าและข้อมูลในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตการให้บริการของสำนักงานผู้แทน แต่บริษัทสามารถขออนุญาตแบบทั่วไปได้ อย่างไรก็ตามบริษัทสามาถใช้ใบอนุญาตสำนักงานผู้แทนที่ได้รับไปแล้วในกิจกรรมหาแหล่งจัดซื้อสินค้า ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพและปริมาณสินค้าประเภทเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือและอุปกรณ์รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในเขตท้องถิ่นประจำจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียงให้สำนักงานใหญ่ได้ และหากต้องการดำเนินธุรกิจในจังหวัดน่าน    ก็สามารถเพิ่มสาขาจากใบอนุญาตเดิมได้เช่นกัน

	
	สำนักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขอเรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือ หากบริษัทให้บริการจัดหาผู้ฉีดวัคซีนโดยไม่เก็บค่าบริการ แม้จะไม่ก่อให้เกิดรายได้ แต่มีผลทางการค้าในการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเข้าข่ายธุรกิจที่ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวก่อนจึงจะประกอบธุรกิจได้

	
	สำนักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขอเรียนว่า จากข้อมูลเท่าที่ปรากฏในข้อหารือ การประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูป และกึ่งสำเร็จรูป หากบริษัทผลิตสินค้าประเภทซีเรียล (cereals) ขนมธัญพืช และเนยถั่ว ซึ่งในกระบวนการผลิตไม่มีขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเป็นการผลิตแป้งจากข้าวหรือพืชไร่ ไม่เข้าข่ายธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และการประกอบธุรกิจนำเข้าข้าวโอ๊ตมาบรรจุ และจัดทำหีบห่อ เพื่อส่งออกต่างประเทศ ไม่เข้าข่ายธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เช่นกัน นิติบุคคลต่างด้าวจึงสามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติฉบับนี้




