การประกอบธุรกิจของคนต่ างด้ าว
ตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่ างด้ าว พ.ศ. 2542
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว ห้ ามคนต่างด้ าวประกอบธุรกิจ บางประเภท
และบางประเภทจะประกอบธุรกิจได้ ตอ่ เมื่อได้ รับใบอนุญาตหรื อได้ รับหนังสือรับรองแล้ วแต่กรณี
1. อย่ างไรถือว่ าเป็ นคนต่ างด้ าว
บุคคลเหล่านี ้ถือว่าเป็ นคนต่างด้ าว
(1) บุคคลธรรมดาซึง่ ไม่มีสญ
ั ชาติไทย
(2) นิติบคุ คลซึง่ ไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทย
(3) นิติบคุ คลซึง่ จดทะเบียนในประเทศไทยที่มีทนุ ตังแต่
้ กงึ่ หนึง่ เป็ นของบุคคลหรื อนิติบคุ คล
ตาม (1) หรื อ (2)
(4) นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่มีทนุ ตังแต่
้ กงึ่ หนึง่ เป็ นของ (1) (2) หรื อ (3)
2. ประเภทธุรกิจที่กาํ หนดไว้ ตามพระราชบัญญัตฯิ ดังกล่ าว แยกเป็ น 3 บัญชี คือ
(1) บัญชีหนึ่ง เป็ นธุรกิจที่ห้ามมิให้ คนต่างด้ าวประกอบธุรกิจด้ วยเหตุผลพิเศษ
(1) การทํากิจการหนังสือพิมพ์ การทํากิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงหรื อสถานีวทิ ยุโทรทัศน์
(2) การทํานา ทําไร่ หรื อทําสวน
(3) การเลี ้ยงสัตว์
(4) การทําป่ าไม้ และการแปรรูปไม้ จากป่ าธรรมชาติ
(5) การทําการประมงเฉพาะการจับสัตว์นํ ้าในน่านนํ ้าไทยและในเขตเศรษฐกิจ จําเพาะของ
ประเทศไทย
(6) การสกัดสมุนไพรไทย
(7) การค้ าและการขายทอดตลาดโบราณวัตถุของไทย หรื อที่มีคณ
ุ ค่าทาง ประวัติศาสตร์ ของประเทศ
(8) การทําหรื อหล่อพระพุทธรูป และการทําบาตร
(9) การค้ าที่ดิน
(2) บัญชีสอง ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรื อความมัน่ คงของประเทศหรื อมีผลกระทบ ต่อ
ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี หัตถกรรมพื ้นบ้ าน หรื อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม คนต่างด้ าวจะ
ประกอบธุรกิจได้ เมื่อได้ รับอนุญาตจากรัฐมนตรี โดยการอนุมตั ิของคณะรัฐมนตรี
หมวด 1 ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรื อความมั่นคงของประเทศ
(1) การผลิต การจําหน่าย และการซ่อมบํารุง
(ก) อาวุธปื น เครื่ องกระสุนปื น ดินปื น วัตถุระเบิด

(ข) ส่วนประกอบของอาวุธปื น เครื่ องกระสุนปื น และวัตถุระเบิด
(ค) อาวุธยุทโธปกรณ์ เรื อ อากาศยาน หรื อยานพาหนะทางการทหาร
(ง) อุปกรณ์หรื อส่วนประกอบของอุปกรณ์สงครามทุกประเภท
(2) การขนส่งทางบก ทางนํ ้า หรื อทางอากาศในประเทศ รวมถึงกิจการการบิน ในประเท
หมวด 2 ธุรกิจที่มีผลกระทบต่ อศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และหัตถกรรมพืน้ บ้ าน
(1) การค้ าของเก่า หรื อศิลปวัตถุ ซึง่ เป็ นงานศิลปกรรม หัตถกรรมของไทย
(2) การผลิตเครื่ องไม้ แกะสลัก
(3) การเลี ้ยงไหม การผลิตเส้ นไหมไทย การทอผ้ าไหมไทย หรื อการพิมพ์ลวดลาย ผ้ าไหมไทย
(4) การผลิตเครื่ องดนตรี ไทย
(5) การผลิตเครื่ องทอง เครื่ องเงิน เครื่ องถม เครื่ องทองลงหิน หรื อเครื่ องเขิน
(6) การผลิตถ้ วยชามหรื อเครื่ องปั น้ ดินเผาที่เป็ นศิลปวัฒนธรรมไทย
หมวด 3 ธุรกิจที่มีผลกระทบต่ อทรัพยากรธรรมชาติหรื อสิ่งแวดล้ อม
(1) การผลิตนํ ้าตาลจากอ้ อย
(2) การทํานาเกลือ รวมทังการทํ
้
าเกลือสินเธาว์
(3) การทําเกลือหิน
(4) การทําเหมือง รวมทังการระเบิ
้
ดหรื อย่อยหิน
(5) การแปรรูปไม้ เพื่อทําเครื่ องเรื อนและเครื่ องใช้ สอย
(3) บัญชีสาม ธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้ อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับ คนต่างด้ าว
คนต่างด้ าวจะประกอบธุรกิจได้ เมื่อได้ รับอนุญาตจากอธิบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว
(1) การสีข้าว และการผลิตแป้งจากข้ าวและพืชไร่
(2) การทําการประมง เฉพาะการเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า
(3) การทําป่ าไม้ จากป่ าปลูก
(4) การผลิตไม้ อดั แผ่นไม้ วเี นียร์ ชิปบอร์ ด หรื อฮาร์ ดบอร์ ด
(5) การผลิตปูนขาว
(6) การทํากิจการบริ การทางบัญชี
(7) การทํากิจการบริ การทางกฎหมาย
(8) การทํากิจการบริ การทางสถาปั ตยกรรม
(9) การทํากิจการบริ การทางวิศวกรรม
(10) การก่อสร้ าง ยกเว้ น

(ก) การก่อสร้ างสิ่งซึง่ เป็ นการให้ บริ การพื ้นฐานแก่ประชาชนด้ านการ สาธารณูปโภคหรื อ
การคมนาคมที่ต้องใช้ เครื่ องมือ เครื่ องจักร เทคโนโลยี หรื อความชํานาญในการก่อสร้ างเป็ นพิเศษ
โดยมีทนุ ขันตํ
้ ่าของคนต่างด้ าวตังแต่
้ ห้าร้ อยล้ านบาทขึ ้นไป
(ข) การก่อสร้ างประเภทอืน่ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(11) การทํากิจการนายหน้ าหรือตัวแทน ยกเว้ น
(ก) การเป็ นนายหน้ าหรื อตัวแทนซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อการบริ การที่เกี่ยวกับการซื ้อขาย
ล่วงหน้ าซึง่ สินค้ าเกษตรหรื อตราสารทางการเงินหรื อ หลักทรัพย์
(ข) การเป็ นนายหน้ าหรื อตัวแทนซื ้อขายหรื อจัดหาสินค้ าหรื อบริ การที่จําเป็ นต่อการผลิต
หรื อการให้ บริ การของวิสาหกิจในเครือเดียวกัน
(ค) การเป็ นนายหน้ าหรื อตัวแทนซื ้อขาย จัดซื ้อหรือจัดจําหน่ายหรื อจัดหา ตลาดทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศเพื่อการจําหน่ายซึง่ สินค้ าที่ผลิต ในประเทศหรื อนําเข้ ามาจากต่างประเทศ
้ ่าของคนต่างด้ าวตังแต่
้ หนึง่ ร้ อย
อันมีลกั ษณะเป็ นการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมีทนุ ขันตํ
ล้ านบาทขึ ้นไป
(ง) การเป็ นนายหน้ าหรื อตัวแทนประเภทอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(12) การขายทอดตลาด ยกเว้ น
(ก) การขายทอดตลาดที่มีลกั ษณะเป็ นการประมูลซื ้อขายระหว่างประเทศ ที่มิใช่การ
ประมูลซื ้อขายของเก่า วัตถุโบราณ หรื อศิลปวัตถุซงึ่ เป็ นงาน ศิลปกรรม หัตถกรรม หรื อโบราณวัตถุ
ของไทย หรื อที่มีคณ
ุ ค่าทาง ประวัตศิ าสตร์ ของประเทศ
(ข) การขายทอดตลาดประเภทอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(13) การค้ าภายในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อผลิตผลทางการเกษตรพื ้นเมืองที่ยงั ไม่มี กฎหมายห้ ามไว้
ยกเว้ นการซื ้อขายสินค้ าเกษตรล่วงหน้ าในตลาดสินค้ าเกษตรล่วงหน้ าแห่งประเทศไทย โดยไม่มีการส่งมอบ
หรื อรับมอบสินค้ าเกษตรภายในประเทศ
(14) การค้ าปลีกสินค้ าทุกประเภทที่มีทนุ ขันตํ
้ ่ารวมทังสิ
้ ้น น้ อยกว่าหนึง่ ร้ อยล้ านบาท หรื อที่มี
ทุนขันตํ
้ ่าของแต่ละร้ านค้ า น้ อยกว่ายี่สิบล้ านบาท
้ ่าของแต่ละร้ านค้ าน้ อยกว่าหนึง่ ร้ อยล้ านบาท
(15) การค้ าส่งสินค้ าทุกประเภทที่มีทนุ ขันตํ
(16) การทํากิจการโฆษณา
(17) การทํากิจการโรงแรม เว้ นแต่บริ การจัดการโรมแรม
(18) การนําเที่ยว
(19) การขายอาหารหรื อเครื่ องดื่ม
(20) การทํากิจการเพาะขยายหรื อปรับปรุงพันธุ์พืช

(21) การทําธุรกิจบริ การอื่น ยกเว้ นธุรกิจบริ การที่กําหนดในกฎกระทรวง
3. การยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจตามบัญชี 2 และบัญชี 3
(1) แบบฟอร์ มที่ใช้ คือ แบบ ต.2 พร้ อมเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ
(2) ค่าธรรมเนียมคําขอ 2,000 บาท
4. สถานที่ย่ นื คําขอ
ให้ ยื่น ณ สํานักบริ หารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว ชัน้ 8 กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0 2547 4425-26 โทรสาร 0 2547 4427
หรื อที่ E-mail Address: foreign@dbd.go.th
5. ขัน้ ตอนในการพิจารณาคําขอรั บใบอนุญาต
(1) หากเป็ นธุรกิจในบัญชีสอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้ าจะทําความเห็นเสนอรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงพาณิชย์พิจารณา และรัฐมนตรี ฯจะนําเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมตั ิ เมื่อคณะรัฐมนตรี
อนุมตั ิแล้ วกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าจะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ทราบ และดําเนินการออกใบอนุญาต
ภายใน 15 วัน
(2) หากเป็ นธุรกิจในบัญชีสาม กรมพัฒนาธุรกิจการค้ าจะทําสรุปเสนอคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลัน่ กรองคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว และคณะกรรมการการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าวเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อกรรมการเห็นชอบแล้ ว กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ าจะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ทราบและดําเนินการออกใบอนุญาตภายใน 15 วัน
(3) การพิจารณาคําขออนุญาตใช้ เวลา 60 วัน เมื่อได้ รับอนุญาตแล้ วจึงจะประกอบธุรกิจได้
(4) กรณีไม่อนุญาตจะแจ้ งผลให้ ทราบภายใน 15 วัน และมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ตอ่ รัฐมนตรี ได้
ภายใน 30 วัน (ไม่มีแบบฟอร์ ม) สามารถทําเป็ นหนังสือยื่นได้ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
การพิจารณาคําขออุทธรณ์ใช้ เวลา 30 วัน เมื่อได้ รับอนุญาตแล้ วจึงจะประกอบธุรกิจได้
6. อัตราค่ าธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาต
(1) บัญชีสอง : พันละสิบบาทของเงินทุนจดทะเบียน ทังนี
้ ้ไม่ตํ่ากว่า 40,000 และไม่เกิน
500,000 บาท
(2) บัญชีสาม : พันละห้ าบาทของเงินทุนจดทะเบียน ทังนี
้ ้ไม่ตํ่ากว่า 20,000 และไม่เกิน
250,000 บาท
7. คนต่ างด้ าวบางประเภทมีสิทธิขอหนังสือรั บรองเพื่อประกอบธุรกิจได้ โดยไม่ ต้องขอ
ใบอนุญาต คือ
(1) คนต่างด้ าวที่ประกอบธุรกิจโดยสนธิสญ
ั ญาหรื อความตกลงการค้ าระหว่างประเทศไทยกับ

คูภ่ าคี (มาตรา 11) สามารถขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจบัญชีหนึง่ บัญชีสอง และบัญชีสาม
ได้ ตามเงื่อนไขที่กําหนดในสนธิสญ
ั ญาหรื อความตกลงการค้ าระหว่างประเทศไทยกับคูภ่ าคี
(2) คนต่างด้ าวที่ประกอบธุรกิจโดยได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุนสามารถขอหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจบัญชีสอง และบัญชีสาม ได้ ตามที่ระบุในบัตรส่งเสริ มการลงทุน
8. การยื่นขอหนังสือรับรอง
(1) กรณียื่นขอตามมาตรา 11 ให้ ใช้ แบบฟอร์ มที่ใช้ คือ แบบ ต.6 พร้ อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบคําขอ
(2) กรณียื่นขอตามมาตรา 12 ให้ ใช้ หนังสือชี ้แจงพร้ อมเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ
(3) ให้ ยื่นขอหนังสือรับรองได้ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า และอธิบดีจะออกหนังสือรับรองให้
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั แจ้ ง
(4) ค่าธรรมเนียมคําขอ 2,000 บาท ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้ าว 20,000 บาท
9. ทุนขัน้ ตํ่าที่ต้องมีสาํ หรั บผู้ท่ ไี ด้ รับใบอนุญาตหรือหนังสือรั บรองและเงื่อนไขที่ต้องปฏิบตั ิ
(1) ผู้ได้ รับใบอนุญาตหรื อหนังสือรับรองตามสนธิสญ
ั ญาต้ องมีทนุ ขันตํ
้ ่าไม่น้อยกว่า 25% ของ
ค่าเฉลี่ยต่อปี ของประมาณการรายจ่ายสามปี
ตัวอย่างเช่น ประมาณการรายจ่ายโดยเฉลี่ยต่อปี ของประมาณการรายจ่าย 3 ปี เท่ากับ 100 ล้ านบาท
ทุนขันตํ
้ ่าจะเท่ากับ 25 ล้ านบาท ดังนันถ้
้ าเป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่ทนุ จดทะเบียนไม่
ถึง 25 ล้ านบาท ต้ องเพิ่มทุน ถ้ าไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทยต้ องนําเงินเข้ ามา 25 ล้ านบาท
้ ่า
(2) ผู้ได้ รับหนังสือรับรองตามบัตรส่งเสริ มไม่ต้องมีทนุ ขันตํ
(3) ผู้ได้ รับใบอนุญาต มีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบตั ิ
3.1) จะกู้เงินเพื่อใช้ ในการประกอบธุรกิจได้ ไม่เกินอัตราส่วนของทุนหนึง่ ส่วนต่อเงินกู้เจ็ดส่วน
3.2) กรรมการผู้รับผิดชอบต้ องมีภมู ิลําเนาในประเทศไทยอย่างน้ อยหนึง่ คน
3.3) ทุนที่นําเข้ ามาจะต้ องดํารงไว้ ตลอดระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจ
(4) ผู้ได้ รับหนังสือรับรองตามสนธิสญ
ั ญาหรื อความตกลงการค้ าระหว่างประเทศไทยกับคู่
ภาคีต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขตามที่กําหนดในสนธิสญ
ั ญาหรื อความตกลงการค้ าระหว่างประเทศไทย
กับคูภ่ าคี
(5) ผู้ได้ รับหนังสือรับรองตามบัตรส่งเสริ มต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กําหนดในบัตรส่งเสริ มการลงทุน

สถานที่ตดิ ต่ อ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ ที่ สํานักบริ หารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว ชัน้ 8
ห้ อง 30803 โทรศัพท์ 0 2547-4425-26 โทรสาร 0 2547 4427 หรื อที่ E-mail Address :
foreign@dbd.go.th
คําแนะนํา ควรกรอกข้ อมูลในคําขอให้ ชดั เจนและถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง

