
พระราชบัญญัต ิ

การประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

                   

  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบนั 

  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 

  

โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายวา่ด้วยการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว 

  

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธแิละเสรีภาพของ

บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 

บัญญัติใหก้ระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแหง่กฎหมาย 

  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหต้ราพระราชบัญญัตขิึ้นไว้โดยค าแนะน าและยนิยอม

ของรัฐสภา ดังต่อไปนี ้

  

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินีเ้รียกวา่ “พระราชบัญญัติการประกอบธรุกจิของคนต่าง

ด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒” 

  

มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับเม่ือพน้ก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปน็ต้นไป 

  

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 

(๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๒๘๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

(๒) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่ ๒๘๑ ลงวันที ่ ๒๔ 

พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a1102/%a1102-20-9999-update.htm#_ftn1


(๓) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่ ๒๘๑ ลงวนัที่ ๒๔ 

พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้

“คนต่างด้าว” หมายความวา่ 

(๑) บุคคลธรรมดาซ่ึงไมมี่สัญชาติไทย 

(๒) นิติบุคคลซ่ึงไมไ่ด้จดทะเบียนในประเทศไทย 

(๓) นิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทย และมีลกัษณะดังต่อไปนี้ 

(ก) นิติบุคคลซ่ึงมหีุน้อันเปน็ทุนตั้งแต่กึง่หนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (๑) 

หรือ (๒) หรือนิติบุคคลซ่ึงมบีุคคลตาม (๑) หรือ (๒) ลงทุนมีมูลคา่ตั้งแต่กึง่หนึง่ของทนุทั้งหมดในนิติ

บุคคลนั้น 

(ข) ห้างหุ้นส่วนจ ากัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียน ซ่ึงหุน้ส่วนผู้จัดการหรือ

ผู้จัดการเป็นบุคคลตาม (๑) 

(๔) นิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทย ซ่ึงมหีุน้อันเป็นทนุตัง้แตก่ึ่งหนึ่งของนิติ

บุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือนิตบิุคคลซ่ึงมบีุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ลงทุนมี

มูลคา่ตั้งแต่กึง่หนึง่ของทุนทัง้หมดในนติิบุคคลนั้น 

เพื่อประโยชน์แหง่ค านิยามนีใ้หถ้ือวา่หุ้นของบริษัทจ ากดัที่มีใบหุ้นชนดิออกให้แก่ผู้ถือ

เป็นหุ้นของคนต่างด้าว เว้นแตจ่ะได้มีกฎกระทรวงก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน่ 

“ทุน” หมายความวา่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ากัด หรือทุนช าระแล้วของบริษัท

มหาชนจ ากัด หรือเงินที่ผู้เปน็หุ้นส่วนหรือสมาชิกน ามาลงหุ้นในห้างหุน้ส่วนหรือนิติบุคคลนัน้ 

“ทุนขัน้ต่ า” หมายความวา่ ทุนของคนต่างด้าวในกรณีทีค่นต่างด้าวเปน็นติิบุคคลซ่ึงจด

ทะเบียนในประเทศไทย และในกรณีที่คนต่างด้าวเป็นนิติบุคคลซ่ึงไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยหรือ

เป็นบุคคลธรรมดาให้หมายถงึเงนิตราต่างประเทศที่คนต่างด้าวน ามาใช้เม่ือเริ่มต้นประกอบธรุกจิใน

ประเทศไทย 

“ธุรกจิ” หมายความวา่ การประกอบกจิการในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม

หัตถกรรม พาณิชยกรรม การบริการ หรือกจิการอยา่งอื่น อันเปน็การคา้ 

“ใบอนุญาต” หมายความวา่ ใบอนุญาตประกอบธรุกจิ 

“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความวา่ คนต่างด้าวที่ไดร้ับใบอนุญาต 

“หนังสือรับรอง” หมายความวา่ หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ 

“ผู้รับหนงัสือรบัรอง” หมายความวา่ คนต่างด้าวที่ไดร้ับหนังสือรับรอง 

“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 



“พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความวา่ ผู้ซ่ึงรัฐมนตรีแตง่ตั้งให้ปฏิบัตกิารตาม

พระราชบัญญัตินี ้

“นายทะเบียน” หมายความวา่ ผู้ซ่ึงรัฐมนตรแีตง่ตั้งให้เป็นนายทะเบียนการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว 

“อธิบด”ี หมายความวา่ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้* 

“รัฐมนตร”ี หมายความวา่ รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

  

มาตรา ๕  การอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธรุกจิตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พิจารณา

โดยค านึงถึงผลดีและผลเสียต่อความปลอดภัยและความม่ันคงของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ศิลปวัฒนธรรมและจารตี

ประเพณีของประเทศ การอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ การพลังงานและการรกัษาสิง่แวดล้อม การ

คุม้ครองผู้บริโภค ขนาดของกจิการ การจ้างแรงงาน การถ่ายทอดเทคโนโลย ีการวจิัยและพัฒนา 

  

มาตรา ๖  คนต่างด้าวต่อไปนี ้ห้ามประกอบธุรกิจในราชอาณาจักร 

(๑) คนต่างด้าวทีถ่กูเนรเทศหรือรอการเนรเทศตามกฎหมาย 

(๒) คนต่างด้าวที่เขา้มาอยูใ่นราชอาณาจักรโดยไม่ไดร้ับอนุญาตตามกฎหมายวา่ด้วย

คนเขา้เมืองหรือกฎหมายอ่ืน 

  

มาตรา ๗  คนต่างด้าวต่อไปนี ้จะประกอบธุรกิจได้เม่ือได้รับใบอนุญาตจากอธิบด ีและ

จะประกอบธรุกจิได้เฉพาะประเภทธุรกิจและในท้องที่ทีร่ัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยการอนุมัติของ

คณะรัฐมนตรีโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในประกาศดังกล่าวรัฐมนตรจีะก าหนดเงื่อนไขอยา่งใด

ไวก้็ไดต้ามที่เห็นสมควร 

(๑) คนต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจกัร แต่ไม่ได้รับสญัชาติไทยตามกฎหมายวา่ด้วย

สัญชาติหรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๒) คนต่างด้าวโดยผลของการถกูถอนสัญชาติตามกฎหมายวา่ด้วยสัญชาติหรือตาม

กฎหมายอ่ืน 

การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และระยะเวลาการอนุญาต ให้เปน็ไปตาม

หลักเกณฑ์และวธิีการทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่อธิบดีไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวตามวรรคหนึง่ประกอบธุรกิจ คนต่างด้าวนั้นมี

สิทธอุิทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ และให้น าความในมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดย

อนุโลม 

  



มาตรา ๘  ภายใต้บังคับมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๒ 

(๑) ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจที่ไม่อนุญาตใหค้นต่างด้าวประกอบกิจการด้วย

เหตุผลพเิศษตามที่ก าหนดไวใ้นบัญชีหนึ่ง 

(๒) ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธรุกจิที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความม่ันคงของ

ประเทศธุรกิจที่มีผลกระทบต่อศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และหัตถกรรมพื้นบ้าน หรือธรุกจิที่มี

ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ตามที่ก าหนดไวใ้นบัญชีสอง เวน้แต่จะได้รับอนุญาต

จากรฐัมนตรีโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี 

(๓) ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจที่คนไทยยงัไม่มีความพร้อมที่จะแขง่ขันในการ

ประกอบกิจการกับคนต่างด้าว ตามทีก่ าหนดไวใ้นบญัชีสาม เวน้แต่จะไดร้ับอนุญาตจากอธิบดีโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

  

มาตรา ๙  การปรับปรุงหรือแก้ไขประเภทธรุกจิตามบญัชีทา้ยพระราชบัญญัตินี้ให้ท า

เป็นพระราชกฤษฎีกา เวน้แต่ธุรกิจตามบัญชีหนึ่งหรือตามบัญชีสอง หมวด ๑ ให้ท าเปน็พระราชบัญญัต ิ

ให้คณะกรรมการพจิารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบญัชีทา้ยพระราชบัญญัตินี้อยา่ง

น้อยครั้งหนึ่งในทกุรอบระยะเวลาหนึ่งปนีับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้วท าความเห็น

เสนอรฐัมนตร ี

คนต่างด้าวที่ประกอบธรุกจิที่มิไดก้ าหนดไวใ้นบัญชีทา้ยพระราชบัญญัตินี้อยูก่่อนการ

ปรับปรงุหรือแก้ไขประเภทธุรกิจตามวรรคหนึ่ง หากต่อมาธุรกิจนัน้เป็นธุรกิจที่ต้องขออนุญาตตาม

พระราชบัญญัตินี้และคนต่างด้าวนั้นประสงคจ์ะประกอบธุรกจินั้นต่อไป ให้ด าเนนิการแจ้งต่ออธิบดีเพื่อ

ขอหนังสือรับรองตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดในมาตรา ๑๑ 

ในระหว่างระยะเวลาที่ปฏิบัติตามวรรคสามและยังไม่ไดร้ับหนงัสือรบัรอง มิให้ถือวา่คน

ต่างด้าวนัน้เป็นผู้ประกอบธุรกิจโดยมิไดร้ับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี ้

  

มาตรา ๑๐  บทบัญญัติมาตรา ๕ มาตรา ๘ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ 

ไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจตามบัญชีทา้ยพระราชบัญญัตินี้โดยไดร้ับอนุญาตจากรฐับาล

แห่งราชอาณาจกัรไทยเป็นการเฉพาะกาล 

คนต่างด้าวที่ประกอบธรุกจิตามบัญชีทา้ยพระราชบัญญัตินี้โดยสนธิสัญญาที่ประเทศ

ไทยเป็นภาคหีรือมีความผูกพันตามพันธกรณ ี ให้ไดร้บัยกเวน้จากการบังคับใช้บทบัญญัติแห่งมาตรา

ต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง และใหเ้ป็นไปตามบทบัญญัติและเงื่อนไขของสนธสิัญญานั้น ซ่ึงอาจ

รวมถึงการใหส้ิทธคินไทยและวสิาหกิจของคนไทยเข้าไปประกอบธรุกิจในประเทศสัญชาติของคนต่าง

ด้าวนั้นเปน็การต่างตอบแทนด้วย 

  



มาตรา ๑๑  คนต่างด้าวตามมาตรา ๑๐ หากประสงคจ์ะประกอบธรุกจิตามบัญชีทา้ย

พระราชบัญญัตินี้ ให้แจ้งต่ออธิบดีตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงเพื่อขอหนังสือ

รับรองและให้อธิบดีออกหนังสือรับรองให้คนต่างด้าวนัน้โดยเร็ว แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่

ได้รับหนังสือแจง้จากคนต่างด้าว เวน้แต่อธิบดีเหน็วา่การแจง้มิได้เปน็ไปตามหลกัเกณฑ์และวธิีการที่

ก าหนดในกฎกระทรวง หรือกรณีไมเ่ปน็ไปตามมาตรา ๑๐ ให้อธิบดแีจ้งแก่คนต่างด้าวนั้นทราบโดยเร็ว 

แต่ต้องไม่เกนิสามสิบวันนับแต่วันทีไ่ด้รบัหนงัสือแจ้งจากคนต่างด้าว 

หนังสือรับรองต้องระบุเงื่อนไขตามที่รฐับาลก าหนดหรือตามที่ก าหนดในสนธสิัญญา

ด้วย 

  

มาตรา ๑๒  ในกรณีทีธุ่รกิจของคนต่างด้าวซ่ึงได้รับการสง่เสริมการลงทุนตาม

กฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือไดร้ับอนุญาตเป็นหนังสือให้ประกอบอุตสาหกรรมหรือ

ประกอบการคา้เพื่อส่งออกตามกฎหมายวา่ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือตาม

กฎหมายอ่ืน เปน็ธุรกิจตามบัญชีสองหรือบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัตินี้ ให้คนต่างด้าวดังกล่าวแจ้งต่อ

อธิบดีเพื่อขอหนงัสือรบัรอง เม่ืออธิบดหีรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ไดร้ับมอบหมายตรวจสอบความถูกต้อง

ของบัตรส่งเสริมการลงทนุหรือหนงัสืออนุญาตดังกล่าวแล้ว ให้อธบิดีออกหนังสือรับรองโดยเร็ว แต่

ต้องไม่เกนิสามสิบวันนับแต่วันที่ไดร้ับแจ้งการไดร้ับบัตรส่งเสริมการลงทนุหรือหนังสืออนุญาต แล้วแต่

กรณ ีในกรณีนีใ้ห้คนต่างด้าวดงักล่าวนั้น ไดร้ับยกเวน้จากการบงัคับใช้พระราชบัญญัตนิี ้ เวน้แต่มาตรา 

๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๒ ตลอดระยะเวลาที่ธุรกิจนั้นได้รับการสง่เสริม

การลงทุนหรือไดร้ับอนุญาตให้ประกอบอุตสาหกรรมหรอืประกอบการคา้เพื่อส่งออก แล้วแต่กรณี 

การออกหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่อธิบดี

ก าหนด 

  

มาตรา ๑๓  ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนก าหนดเรื่องการถอืหุ้น การเป็นหุ้นส่วนหรือการ

ลงทุนของคนต่างด้าว การอนุญาตหรือการห้ามคนตา่งด้าวในการประกอบธุรกิจบางประเภท หรือ

ก าหนดหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวไวเ้ป็นประการใด ให้ใช้บังคับตาม

กฎหมายดังกล่าวและมิให้น าความในพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับในส่วนที่มีกฎหมายอ่ืนก าหนดไวเ้ป็น

การเฉพาะแล้ว 

  

มาตรา ๑๔  ทุนขัน้ต่ าที่คนต่างด้าวใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทยต้องมี

จ านวนไม่น้อยกวา่ที่ก าหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่น้อยกวา่สองล้านบาท 



ในกรณกีารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในวรรคแรกเป็นธุรกิจทีต่้องไดร้ับอนุญาต

ตามบัญชีทา้ยพระราชบัญญัตินี ้ ทุนขัน้ต่ าที่ก าหนดในกฎกระทรวงส าหรับแต่ละธรุกจิต้องไม่น้อยกวา่

สามล้านบาท 

กฎกระทรวงที่ออกตามบทบัญญัติมาตรานี ้ อาจก าหนดระยะเวลาทนุขัน้ต่ าทีต่้องน า

หรือส่งเขา้มาในประเทศไทยไวด้้วยก็ได ้

ความในมาตรานีไ้ม่ใช้บังคับกับกรณทีี่คนต่างด้าวน าเงนิหรือทรัพย์สินอนัเกดิจาก

รายได้ที่ได้มาจากการประกอบธุรกิจเดิมที่เริ่มด าเนินการมาก่อนแล้วในประเทศไทยไปเริ่มประกอบ

ธุรกิจรายอ่ืนหรือน าไปลงหุน้หรือลงทนุในกิจการหรือในนิติบุคคลอืน่ 

  

มาตรา ๑๕  คนต่างด้าวจะประกอบธรุกจิตามบัญชีสองได้จะต้องมีคนไทยหรือนิติ

บุคคลที่มิใช่คนต่างด้าวตามพระราชบัญญัตนิีถ้ือหุน้อยูไ่ม่น้อยกวา่ร้อยละสี่สิบของทุนของคนต่างด้าวที่

เป็นนิตบิุคคลนัน้ เวน้แต่จะมีเหตุสมควร รัฐมนตรโีดยการอนุมัติของคณะรฐัมนตรีอาจผ่อนผันสดัส่วน

ในเรื่องดังกล่าวใหน้้อยลงได ้แตต่้องไม่น้อยกวา่ร้อยละยี่สิบห้า และต้องมีกรรมการที่เป็นคนไทยไม่น้อย

กวา่สองในห้าของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

  

มาตรา ๑๖  คนต่างด้าวซ่ึงจะขอรับใบอนุญาตไดต้อ้งมีคุณสมบัตแิละไม่มีลกัษณะ

ต้องห้าม ดงัต่อไปนี ้

(๑) มีอายุไม่ต่ ากวา่ยี่สิบปบีริบูรณ ์

(๒) มีถิ่นที่อยูใ่นราชอาณาจักรหรือได้รบัอนุญาตให้เขา้มาในราชอาณาจักรเป็นการ

ช่ัวคราวตามกฎหมายวา่ด้วยคนเขา้เมือง 

(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๔) ไม่เปน็บุคคลล้มละลาย 

(๕) ไม่เคยต้องโทษตามค าพพิากษาหรือถกูเปรียบเทียบปรับในความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบบัที่ ๒๘๑ ลงวนัที่ ๒๔ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

เวน้แต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกวา่ห้าปีก่อนวนัขอรับใบอนุญาต 

(๖) ไม่เคยต้องโทษจ าคกุตามค าพพิากษาในความผิดฐานฉ้อโกง โกงเจ้าหนี ้ ยกัยอก 

ความผิดเกี่ยวกับการคา้ตามประมวลกฎหมายอาญาหรอืในความผิดตามกฎหมายวา่ด้วยการกูย้มืเงินที่

เป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือในความผิดตามกฎหมายวา่ด้วยคนเขา้เมือง เวน้แต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อย

กวา่ห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 

(๗) ไม่เคยถูกเพกิถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตนิี ้ หรือตามประกาศของคณะ

ปฏิวัติ ฉบบัที่ ๒๘๑ ลงวนัที่ ๒๔ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ในระยะเวลาห้าปีก่อนวนัขอรับใบอนุญาต 



ในกรณีนติิบุคคลเป็นผู้ขอรับใบอนุญาต กรรมการ ผู้จดัการ หรือผู้รับผิดชอบในการ

ด าเนินการของนติิบุคคลนั้นที่เป็นคนต่างด้าวต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวใน

วรรคหนึ่งด้วย 

  

มาตรา ๑๗  ในการขออนุญาตประกอบธุรกิจ ให้คนต่างด้าวยื่นค าขออนุญาตประกอบ

ธุรกิจต่อรฐัมนตรีหรืออธิบดตีามหลกัเกณฑ์และวธิีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง และให้คณะรัฐมนตรี

ในกรณีธรุกิจตามบัญชีสอง หรืออธิบดใีนกรณธีุรกิจตามบัญชีสามพจิารณาอนุมัติหรืออนุญาต แล้วแต่

กรณ ี ใหแ้ล้วเสรจ็ภายในก าหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ยื่นค าขอ ในกรณีการพจิารณาอนุมัติของ

คณะรัฐมนตรีมีเหตุจ าเป็น ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไม่อาจพจิารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้

ขยายระยะเวลาการพจิารณาออกไปอกีไดต้ามความจ าเป็น แต่ทัง้นีต้้องไม่เกนิหกสิบวันนับแต่วันครบ

ก าหนดเวลาดงักล่าว 

เม่ือคณะรัฐมนตรีให้การอนุมัติหรืออธิบดีอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ใหร้ัฐมนตรหีรือ

อธิบดีออกใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหรืออธบิดีอนุญาต 

ในการอนุญาต รฐัมนตรีจะก าหนดเงื่อนไขตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด หรือตามที่

ก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๘ ส าหรบักรณีธรุกิจตามบัญชีสอง หรืออธบิดีจะ

ก าหนดเงื่อนไขตามที่ก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๘ ส าหรับกรณีธุรกิจตาม

บัญชีสาม ก็ได ้

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีไม่อนุมัติให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจตามบัญชีสอง ใหร้ัฐมนตรี

แจ้งการไม่อนุมัตใิห้คนต่างด้าวนัน้ทราบเปน็หนังสือภายในสามสิบวัน และให้ระบุเหตุที่ไม่ให้การอนุมัติ

นั้นไว้โดยชัดแจ้ง 

ในกรณีที่อธิบดีไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม ให้อธิบดีแจง้การ

ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวนัน้ทราบเป็นหนังสือภายในสิบห้าวัน และให้ระบุเหตุที่ไม่ให้การอนุญาตนัน้ไว้

โดยชัดแจ้ง คนต่างด้าวนัน้มีสิทธิอุทธรณ์ค าสัง่ไม่อนุญาตต่อรฐัมนตรีได ้ และใหน้ าความในมาตรา ๒๐ 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  

มาตรา ๑๘  รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจออกกฎกระทรวง

ก าหนดเงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขใดให้คนต่างด้าวผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัต ิดงัต่อไปนี้ 

(๑) อัตราส่วนทุนกับเงนิกู้ทีจ่ะใช้ในการประกอบธุรกิจทีไ่ด้รับอนญุาต 

(๒) จ านวนกรรมการที่เป็นคนต่างด้าวซ่ึงจะต้องมีภูมิล าเนาหรือที่อยูใ่นราชอาณาจักร 

(๓) จ านวนและระยะเวลาการด ารงไวซ่ึ้งทุนขัน้ต่ าภายในประเทศ 

(๔) เทคโนโลยหีรือทรัพย์สิน 

(๕) เงื่อนไขอ่ืนที่จ าเป็น 



  

มาตรา ๑๙  เม่ือปรากฏวา่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนงัสือรับรองผู้ใด 

(๑) ฝ่าฝืนเงื่อนไขที่รฐัมนตรีก าหนดตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง 

(๒) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๗ วรรค

สาม 

(๓) ฝ่าฝืนมาตรา ๑๕ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ 

(๕) กระท าความผิดตามมาตรา ๓๕ 

ในกรณีตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งใหผู้้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือ

รับรองปฏิบตัิตามเงื่อนไขตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๑ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๗ วรรคสาม 

หรือปฏิบัติให้ถกูต้องตามมาตรา ๑๕ แล้วแตก่รณี ภายในเวลาที่อธิบดีเหน็สมควร ถ้าผู้รับใบอนุญาต

หรือหนงัสือรับรองไม่ปฏิบัติตามที่อธิบดีมีหนงัสือแจ้งดังกล่าวโดยไม่มีเหตสุมควร ให้อธบิดีมีอ านาจสั่ง

พักการใช้ใบอนุญาตช่ัวคราวหรือสั่งระงับการประกอบธรุกิจช่ัวคราวได้ในระยะเวลาที่เหน็สมควร แต่

ต้องไม่เกนิหกสิบวันนับแต่วันมีค าสั่ง เม่ือครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วคนต่างด้าวยังมิได้

ด าเนินการใหถ้กูต้องครบถ้วน ให้อธบิดีพิจารณาสัง่เพกิถอนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองดังกล่าวหรือ

เสนอรฐัมนตรีเพ่ือพจิารณาสั่งเพกิถอนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี 

ในกรณีตาม (๔) และ (๕) ให้อธิบดีพจิารณาสั่งเพกิถอนใบอนุญาตหรือเสนอรฐัมนตรี

เพื่อพจิารณาสั่งเพกิถอนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี 

  

มาตรา ๒๐  ในกรณทีี่อธิบดสีั่งพกัการใช้ใบอนุญาตช่ัวคราวหรือสัง่ระงับการประกอบ

ธุรกิจช่ัวคราว หรือสั่งเพกิถอนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง ตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ให้ผู้รับ

ใบอนุญาตหรือผู้รับหนงัสือรับรองมีสิทธอุิทธรณ์โดยท าเป็นหนงัสือยืน่ต่อรฐัมนตรีภายในสามสิบวันนับ

แต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 

การอุทธรณ์ไมเ่ป็นการทุเลาการบงัคับตามค าสั่งอธิบด ี เวน้แต่รฐัมนตรีโดยค าแนะน า

ของคณะกรรมการจะสั่งทุเลาให ้

รัฐมนตรีต้องวนิิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสรจ็ภายในสามสบิวันนับแต่วันที่ยืน่อุทธรณ ์ ค า

วนิิจฉัยของรฐัมนตรีให้เปน็ที่สดุ 

  

มาตรา ๒๑  ภายใต้บังคับมาตรา ๗ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ ใบอนุญาตให้ใช้ได้

ตลอดไปจนกวา่ผู้รับใบอนุญาตจะเลกิประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ส าหรบัหนงัสือรับรองให้ใช้ได้เทา่

ระยะเวลาที่ได้รบัอนุญาตจากรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยหรือตามทีส่นธสิัญญาก าหนดใหป้ระกอบ

ธุรกิจนั้น หรือตลอดระยะเวลาที่ธรุกจินั้นไดร้ับการส่งเสริมการลงทนุหรือได้รบัอนุญาตให้ประกอบ



อุตสาหกรรมหรือประกอบการคา้เพื่อการส่งออก แล้วแตก่รณี เวน้แต่ผู้ไดร้ับหนังสือรับรองเลกิ

ประกอบธรุกิจที่ไดร้ับอนุญาตก่อนครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวก็ใหห้นงัสือรับรองใช้ได้เพียงนั้น 

ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองต้องแสดงใบอนญุาตหรือหนังสือรับรอง

ดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ประกอบธรุกจิของตนในที่เปิดเผย 

ถ้าใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองช ารุดหรือสูญหาย ให้ยื่นค าขอรับใบแทนต่อนาย

ทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบการช ารุดหรือสูญหาย 

การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็นไปตามแบบและวธิกีาร

ที่รัฐมนตรกี าหนด แต่ระยะเวลาในการออกใบแทนต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ และให้

ถือวา่ใบแทนนั้นเปน็เอกสารที่ใช้แทนใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองไดจ้นกวา่จะได้รบัใบอนุญาตหรือ

หนังสือรับรองใหม่ 

  

มาตรา ๒๒  เม่ือผู้รับใบอนุญาต ผู้รับหนังสือรับรอง เลกิประกอบธุรกิจ หรือยา้ย

ส านักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจ ใหแ้จ้งการเลิกหรือยา้ยต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวนันับแต่วัน

เลิกหรือวันย้ายนั้นตามแบบและวธิกีารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา ๒๓  ให้มีคณะกรรมการการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว ประกอบด้วย

ปลัดกระทรวงพาณิชย ์ เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหง่ชาติ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทน

กระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวง

คมนาคม ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงแรงงาน* ผู้แทนกระทรวงวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย*ี ผู้แทนกระทรวงอตุสาหกรรม ผู้แทนกระทรวงศกึษาธิการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้แทนส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค ผู้แทนส านักงานต ารวจแหง่ชาติ ผู้แทนสภาหอการคา้

แห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมธนาคารไทยและผู้ทรงคณุวุฒิ

ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งอกีไม่เกินห้าคนเปน็กรรมการ และให้อธบิดกีรมพัฒนาธุรกิจการคา้* เปน็กรรมการ

และเลขานกุาร 

ผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในด้านเศรษฐศาสตร ์ นิตศิาสตร ์

พาณิชยศาสตร ์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี สิ่งแวดล้อม การคา้ การลงทุน การบริหารธุรกิจ หรือการ

อุตสาหกรรม และต้องไม่เป็นทีป่รกึษาพรรคการเมืองหรือด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

ผู้แทนตามวรรคหนึง่ ในกรณีที่เปน็ผู้แทนของส่วนราชการ ผู้แทนนัน้จะต้องมีต าแหน่ง

ไม่ต่ ากวา่อธิบดหีรือเทียบเท่า และในกรณีที่เป็นผู้แทนของสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ผู้แทนของ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทนของสมาคมธนาคารไทย ผู้แทนนั้นจะต้องมีต าแหนง่ไม่ต่ า

กวา่กรรมการของสภาหรือสมาคมนั้น 



  

มาตรา ๒๔  กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิมีวาระอยูใ่นต าแหนง่คราวละสองปี 

ในกรณีทีก่รรมการพน้จากต าแหนง่ก่อนครบวาระ หรือในกรณีที่รฐัมนตรีแต่งตัง้

กรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซ่ึงแตง่ตั้งไวแ้ล้วยังมวีาระอยูใ่นต าแหน่ง ให้ผู้ไดร้ับแตง่ตัง้ด ารง

ต าแหนง่แทนหรือเปน็กรรมการเพิ่มขึ้นอยูใ่นต าแหน่งเทา่กับวาระที่เหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงไดแ้ต่งตั้ง

ไวแ้ล้ว 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงพน้จากต าแหนง่อาจไดร้ับการแต่งตัง้อีกได ้ แตจ่ะด ารง

ต าแหนง่ติดต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได้ 

  

มาตรา ๒๕  นอกจากการพน้จากต าแหนง่ตามวาระตามมาตรา ๒๔ กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหนง่ เม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย ไม่สุจรติหรือบกพร่องต่อหน้าที ่

หรือหย่อนความสามารถ 

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๖) ได้รับโทษจ าคกุโดยค าพพิากษาถึงที่สุดให้จ าคกุ เวน้แต่เปน็โทษส าหรับความผิดที่

ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง 

  

มาตรา ๒๖  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบัญญัตินี้และให้

มีหน้าที่ ดงัต่อไปนี ้

(๑) ให้ค าปรกึษา เสนอแนะ หรือให้ความเห็นแกร่ฐัมนตรีในเรื่องการตราพระราช

กฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตนิีห้รือการก าหนดประเภทธุรกิจและท้องที่

ประกอบธรุกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา ๗ หรือการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรตีามมาตรา ๘ (๒) 

(๒) ศึกษา รวบรวม และจดัท ารายงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวใน

ราชอาณาจักร รวมถึงผลกระทบและความเหมาะสมในเรื่องดังกล่าวเสนอต่อรัฐมนตรีเป็นครั้งคราว แต่

ต้องไม่น้อยกวา่ปีละหนึ่งครัง้ 

(๓) ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ หรือให้ความเห็นแกร่ัฐมนตรีในเรื่องอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรี

มอบหมาย 

  



มาตรา ๒๗  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกวา่กึ่ง

หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวนิิจฉัยช้ีขาดของทีป่ระชุมให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการคนหนึง่ให้มีเสียงหนึ่งใน

การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอกีหนึ่งเสียงเป็นเสยีงช้ี

ขาด 

  

มาตรา ๒๘  ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพจิารณาหรือ

ปฏิบัติการอยา่งหนึ่งอยา่งใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และใหน้ ามาตรา ๒๗ มาใช้บังคับแกก่าร

ประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

  

มาตรา ๒๙  ให้กรมพัฒนาธรุกจิการคา้* กระทรวงพาณิชย ์ ท าหน้าที่เปน็ส านกังาน

เลขานุการของคณะกรรมการ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

(๒) พจิารณาเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการเกี่ยวกบัการประกอบธุรกิจของคนต่าง

ด้าวในราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ในการศกึษา รวบรวมขอ้มูลและจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรี 

(๓) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ 

  

มาตรา ๓๐  ให้นายทะเบียนและพนกังานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ 

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง รวมทัง้ใหส้่งเอกสารหรือ

หลักฐานที่มีความจ าเป็นต่อการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ 

(๒) เขา้ไปในสถานทีท่ี่คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในระหว่างเวลาท าการเพื่อตรวจสอบ

ให้การเปน็ไปตามพระราชบัญญัตินี้โดยต้องได้รบัความเห็นชอบเป็นหนังสือจากอธบิดกี่อน เวน้แตก่รณี

มีเหตุฉกุเฉินจ าเปน็อยา่งยิ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกลา่ว ให้มีอ านาจสอบถามขอ้เท็จจรงิหรือเรียก

ตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ ทีจ่ าเป็นอยา่งยิง่ต่อการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิจากบุคคลที่อยูใ่น

สถานทีด่ังกล่าวได ้

ในการปฏิบตัิหน้าที่ตาม (๒) ใหเ้จ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่อ านวยความสะดวก

แก่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร นายทะเบียนหรือพนกังานเจ้าหน้าทีต่้องไม่กระท า

การอันมีลกัษณะเป็นการขม่ขูห่รือเปน็การตรวจค้นตามประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา และ

ต้องมีหนงัสือบอกกล่าวแกเ่จ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่สามวันท าการ เวน้แต่

กรณีมีเหตฉุุกเฉินจ าเป็นอยา่งยิง่ และเม่ือเสร็จสิน้การปฏิบัติหน้าทีแ่ล้ว ให้รายงานรัฐมนตรีทราบผล

การปฏิบัตหิน้าที่เปน็ลายลกัษณ์อกัษรโดยเร็ว 



  

มาตรา ๓๑  ผู้ใดขอตรวจหรือขอคัดส าเนาเอกสารหรือขอให้นายทะเบียนคดัส าเนา

หรือถ่ายเอกสารพร้อมทั้งค ารับรองหรือขอให้ออกหนงัสอืรับรองขอ้ความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว ้ให้

นายทะเบียนด าเนนิการอนุญาตโดยเร็ว เวน้แต่เอกสารนั้นมลีกัษณะต้องห้ามมิให้เปดิเผยตามกฎหมาย

วา่ด้วยข้อมูลขา่วสารของราชการหรือกฎหมายอ่ืน โดยผู้ขอต้องเสียคา่ธรรมเนียมตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

  

มาตรา ๓๒  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีบตัรประจ าตัวตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง

ในการปฏิบตัิการตามหน้าที ่พนกังานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลซ่ึงเกี่ยวข้อง 

  

มาตรา ๓๓  ในการปฏิบตัิหน้าทีต่ามพระราชบัญญัตินี ้ ให้กรรมการ อธบิดี นาย

ทะเบียน และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  

มาตรา ๓๔  คนต่างด้าวซ่ึงไดร้ับใบอนุญาตหรือหนังสอืรับรองผู้ใดถกูสัง่พักใช้หรือถกู

เพกิถอนใบอนุญาตหรือถูกสั่งระงับการประกอบธุรกิจตามหนังสือรับรองและหมดสิทธอุิทธรณ ์ หรือ

รัฐมนตรีมีค าวนิิจฉัยเปน็ที่สดุให้พักใช้หรือเพกิถอนใบอนุญาตหรือให้ระงับการประกอบธรุกจิแล้ว แต่

คนต่างด้าวนั้นยังคงประกอบธุรกิจนั้นต่อไป ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึง่แสน

บาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ าทัง้ปรับ และปรับอีกวนัละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 

  

มาตรา ๓๕  คนต่างด้าวซ่ึงได้รบัใบอนุญาตให้ประกอบธุรกจิใดตามพระราชบัญญัตินี ้

หากร่วมท าธุรกิจอนัเป็นของคนต่างด้าวรายอ่ืนซ่ึงมไิด้รบัอนุญาตให้ประกอบธรุกจิตามพระราชบัญญัติ

นี ้ หรือประกอบธุรกิจที่คนต่างด้าวรายอ่ืนนัน้เป็นเจา้ของร่วมโดยแสดงออกวา่เป็นธุรกิจของตนแต่ผู้

เดียวเพ่ือให้คนต่างด้าวรายอ่ืนนัน้หลกีเลี่ยงหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแหง่พระราชบัญญัตนิี ้ ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกนิสามป ี หรือปรับตัง้แต่หนึง่แสนบาทถงึหนึ่งล้านบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ และใหศ้าลสั่งเลกิ

การร่วมท าธุรกิจหรือการประกอบธุรกิจนั้นเสีย หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาลต้องระวางโทษปรบั

วันละหนึง่หมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 

  

มาตรา ๓๖  ผู้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มิใช่คนต่างด้าวตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้

ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนหรือร่วมประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว อันเปน็ธุรกิจทีก่ าหนดไวใ้นบัญชี

ท้ายพระราชบัญญัตินี ้ โดยคนต่างด้าวนั้นมิได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าว หรือร่วมประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าวโดยแสดงออกวา่เป็นธุรกิจของตนแต่ผู้เดียวหรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในห้าง

หุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัด หรือนติิบุคคลใด ๆ เพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธรุกจิโดยหลกีเลี่ยงหรือฝ่าฝืน



บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตนิี ้ รวมทั้งคนต่างด้าวซ่ึงยินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทยหรือนติิบุคคลที่มิใช่คน

ต่างด้าวตามพระราชบัญญัตนิีก้ระท าการดังกล่าว ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกนิสามปี หรือปรับตัง้แต่

หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ และให้ศาลสั่งให้เลกิการให้ความช่วยเหลือหรือ

สนับสนุน หรือสัง่ให้เลิกการร่วมประกอบธรุกจิ หรือสัง่ให้เลกิการถือหุ้น หรือการเป็นหุน้ส่วนนั้นเสีย 

แล้วแต่กรณี หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาลต้องระวางโทษปรับวนัละหนึ่งหม่ืนบาทถึงห้าหมื่นบาท

ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู ่

  

มาตรา ๓๗  คนต่างด้าวผู้ใดประกอบธุรกิจโดยฝ่าฝืนมาตรา ๖ มาตรา ๗ หรือมาตรา 

๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับตัง้แตห่นึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ าทัง้ปรับ 

และให้ศาลสั่งเลกิการประกอบธรุกจิ หรือเลกิกจิการ หรือสัง่เลกิการเป็นผู้ถือหุ้น หรือเปน็หุน้ส่วน 

แล้วแต่กรณี หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาลต้องระวางโทษปรับวนัละหนึ่งหม่ืนบาทถึงห้าหมื่นบาท

ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู ่

  

มาตรา ๓๘  คนต่างด้าวผู้ใดประกอบธรุกจิโดยฝ่าฝืนตามมาตรา ๑๔ หรือฝ่าฝืน

เงื่อนไขตามมาตรา ๑๘ (๓) ต้องระวางโทษปรบัตั้งแตห่นึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาทและปรับวนัละหนึ่ง

หมื่นบาทถงึห้าหม่ืนบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู ่

  

มาตรา ๓๙  ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง

หรือวรรคสาม หรือฝ่าฝืนมาตรา ๒๒ ต้องระวางโทษปรบัไม่เกินห้าพันบาท 

  

มาตรา ๔๐  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนงัสือสอบถามหรือหนงัสือเรียกของนายทะเบียนหรือ

พนักงานเจ้าหน้าที ่ หรือไม่ยอมให้ขอ้เท็จจริง หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐาน เม่ือนายทะเบียนหรือ

พนักงานเจ้าหน้าทีส่อบถามหรือเรียกตรวจสอบหรือไม่ให้ความสะดวกแกน่ายทะเบียนหรือพนกังาน

เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๐ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

  

มาตรา ๔๑  ในกรณีทีน่ิติบุคคลเป็นผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ 

มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗ กรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงรู้เห็นเปน็ใจ

กับการกระท าความผิดนัน้ หรือมิได้จดัการตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้เกดิความผิดนั้น ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกนิสามปี หรือปรับตั้งแตห่นึ่งแสนบาทถึงหนึง่ลา้นบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

  



มาตรา ๔๒  ในกรณคีวามผิดตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ให้อธิบดหีรือผู้ซ่ึงอธบิดี

มอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบปรับได้ เม่ือผู้ต้องหาไดช้ าระคา่ปรับตามจ านวนที่อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธบิดี

มอบหมายได้เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนบัแต่วันเปรยีบเทยีบให้คดีนั้นเป็นอันเลิกกัน 

  

มาตรา ๔๓  บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ และค าสั่งซ่ึงใช้บังคบัอยู่

ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคบั ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแยง้กบับทบัญญัตแิห่ง

พระราชบัญญัตินี้จนกวา่จะได้มีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศและค าสั่งที่ออกตาม

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  

มาตรา ๔๔  คนต่างด้าวซ่ึงไดร้ับสิทธิหรือได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามประกาศ

ของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๒๘๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๑๕ อยูก่่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผล

ใช้บังคับ ให้ไดร้ับสิทธิหรือได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกจินั้นต่อไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาของ

การไดร้ับสทิธิหรือได้รับอนุญาตดงักล่าว 

  

มาตรา ๔๕  คนต่างด้าวซ่ึงประกอบธุรกิจประเภทที่ก าหนดไวใ้นบัญชีทา้ย

พระราชบัญญัตินี้อยูแ่ล้วในวนัที่พระราชบัญญัตนิีใ้ช้บังคับ ซ่ึงธรุกิจดังกล่าวเปน็ธุรกิจที่ไม่ไดก้ าหนดไว้

ในบัญชีทา้ยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๒๘๑ ลงวนัที่ ๒๔ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หากประสงค์

จะประกอบธรุกจินั้นต่อไป ใหด้ าเนินการแจ้งต่ออธบิดีเพื่อขอหนังสือรับรองตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร

ที่ก าหนดในมาตรา ๑๑  ทั้งนี ้ภายในก าหนดหนึ่งปนีับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และในระหว่าง

ที่ยังไม่ไดร้ับหนงัสือรับรองมิให้ถือวา่คนต่างด้าวนั้นเปน็ผู้ประกอบธุรกิจโดยมิไดร้ับอนุญาตตาม

พระราชบัญญัตินี ้

  

มาตรา ๔๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยร์กัษาการตามพระราชบัญญัตนิี ้ และ

ให้มีอ านาจแตง่ตั้งนายทะเบียนและพนกังานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงก าหนดคา่ธรรมเนียมไม่เกิน

อัตราท้ายพระราชบัญญัตินี ้ ตลอดจนยกเวน้คา่ธรรมเนียมและก าหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัตกิารตาม

พระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้น เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ให้ใช้บังคับได ้

  

  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลีกภัย 

นายกรฐัมนตร ี



 
 

อัตราคา่ธรรมเนียม 

                   

  

๑. ค าขอใบอนุญาต 

(ก) ค าขอใบอนุญาตตามมาตรา ๗                                ๑,๐๐๐    บาท 

(ข) ค าขอใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗                              ๒,๐๐๐    บาท 

(ค) ค าขอหนังสือรับรองตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒        ๒,๐๐๐    บาท 

๒. ใบอนุญาต 

(ก) ใบอนุญาตตามมาตรา ๗                                     ๕,๐๐๐    บาท 

(ข) ใบอนุญาตส าหรับธุรกิจบัญชีสอง 

(๑) บุคคลธรรมดา                                           ๔๐,๐๐๐  บาท 

(๒) นิติบุคคล                                                พันละสิบบาทของทนุจด

ทะเบียน  ทั้งนีไ้ม่ต่ ากวา่ 

๔๐,๐๐๐ บาท และไม่เกนิ 

๕๐๐,๐๐๐ บาท 

เศษของพันบาทให้คดิเท่ากับหนึ่ง

พันบาท 

(ค) ใบอนุญาตส าหรบัธุรกิจบัญชีสาม 

(๑) บุคคลธรรมดา                                           ๒๐,๐๐๐  บาท 

(๒) นิติบุคคล                                                พันละห้าบาทของทุนจด

ทะเบียน  ทั้งนีไ้ม่ต่ ากวา่  

๒๐,๐๐๐ บาท และไม่เกนิ 

๒๕๐,๐๐๐ บาท 

เศษของพันบาทให้คดิเท่ากับหนึ่ง

พันบาท 

๓. หนังสือรับรอง                                                     ๒๐,๐๐๐  บาท 

๔. ใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนหนังสือรับรอง                    ๕,๐๐๐    บาท 

๕. อุทธรณ ์

(ก) อุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาตตามมาตรา ๗                        ๑,๐๐๐    บาท 

(ข) อุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาตตามมาตรา ๑๗                      ๒,๐๐๐    บาท 



(ค) อุทธรณ์ค าสั่งพกัหรือเพกิถอนใบอนุญาต 

หรือหนงัสือรับรอง ตามมาตรา ๒๐                           ๒,๐๐๐    บาท 

๖. การแจ้งเลกิ หรือยา้ยส านกังานหรือสถานที่ 

ประกอบธรุกิจ                                                     ๑,๐๐๐    บาท 

๗. การขอแก้ไขรายการทะเบียน ใบอนุญาต 

หรือหนงัสือรับรอง                                                ๑,๐๐๐    บาท 

๘. การตรวจหรือคัดส าเนาเอกสาร                         รายละ  ๒๐๐       บาท 

๙. การขอให้คัดส าเนาหรือขอให้ถ่ายเอกสาร 

พร้อมทั้งค ารับรอง                                       หน้าละ  ๑๐๐       บาท 

๑๐. การออกหนังสือรับรองขอ้ความในทะเบียน           เรื่องละ  ๑๐๐       บาท 

 
 

บัญชีทา้ยพระราชบัญญัติการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ 

  

บัญชีหนึ่ง 

  

ธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบกจิการด้วยเหตุผลพเิศษ 

(๑) การท ากจิการหนังสือพมิพ ์การท ากจิการสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ 

(๒) การท านา ท าไร่ หรือท าสวน 

(๓) การเลีย้งสัตว ์

(๔) การท าป่าไม้และการแปรรปูไม้จากป่าธรรมชาติ 

(๕) การท าการประมงเฉพาะการจับสัตวน์้ าในน่านน้ าไทยและในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของ

ประเทศไทย 

(๖) การสกัดสมุนไพรไทย 

(๗) การคา้และการขายทอดตลาดโบราณวัตถุของไทยหรือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของ

ประเทศ 

(๘) การท าหรือหล่อพระพุทธรูป และการท าบาตร 

(๙) การคา้ที่ดนิ 

  

 
 

บัญชีสอง 



  

ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความม่ันคงของประเทศหรือมีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี หตัถกรรมพื้นบ้าน หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  

หมวด ๑ ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความม่ันคงของประเทศ 

(๑) การผลิต การจ าหน่าย และการซ่อมบ ารุง 

(ก) อาวุธปืน เครื่องกระสุนปนื ดินปนื วัตถุระเบดิ 

(ข) ส่วนประกอบของอาวุธปืน เครื่องกระสนุปืน และวตัถุระเบิด 

(ค) อาวุธยุทโธปกรณ์ เรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะทางการทหาร 

(ง) อุปกรณ์หรือส่วนประกอบของอุปกรณ์สงครามทุกประเภท 

(๒) การขนส่งทางบก ทางน้ า หรือทางอากาศในประเทศ รวมถึงกิจการการบนิในประเทศ 

  

หมวด ๒ ธรุกจิที่มีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และหัตถกรรมพืน้บ้าน 

(๑) การคา้ของเก่า หรือศิลปวตัถ ุซ่ึงเป็นงานศิลปกรรม หัตถกรรมของไทย 

(๒) การผลิตเครื่องไม้แกะสลกั 

(๓) การเลีย้งไหม การผลิตเส้นไหมไทย การทอผ้าไหมไทย หรือการพมิพล์วดลายผ้าไหมไทย 

(๔) การผลิตเครื่องดนตรีไทย 

(๕) การผลิตเครื่องทอง เครื่องเงนิ เครื่องถม เครื่องทองลงหนิ หรือเครื่องเขนิ 

(๖) การผลิตถ้วยชามหรือเครื่องปั้นดินเผาที่เปน็ศิลปวัฒนธรรมไทย 

  

หมวด ๓ ธรุกจิที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาตหิรอืสิ่งแวดล้อม 

(๑) การผลิตน้ าตาลจากอ้อย 

(๒) การท านาเกลือ รวมทั้งการท าเกลือสินเธาว์ 

(๓) การท าเกลือหนิ 

(๔) การท าเหมอืง รวมทัง้การระเบิดหรือยอ่ยหนิ 

(๕) การแปรรปูไม้เพ่ือท าเครื่องเรือนและเครื่องใช้สอย 

  

 
 

บัญชีสาม 

  

ธุรกิจที่คนไทยยงัไม่มีความพร้อมที่จะแขง่ขนัในการประกอบกจิการกับคนต่างด้าว 



(๑) การสีข้าว และการผลิตแป้งจากขา้วและพชืไร่ 

(๒) การท าการประมง เฉพาะการเพาะเลีย้งสัตวน์้ า 

(๓) การท าป่าไม้จากป่าปลกู 

(๔) การผลิตไมอั้ด แผ่นไมว้เีนยีร์ ชิปบอร์ด หรือฮาร์ดบอร์ด 

(๕) การผลิตปูนขาว 

(๖) การท ากจิการบริการทางบัญชี 

(๗) การท ากิจการบรกิารทางกฎหมาย 

(๘) การท ากิจการบรกิารทางสถาปัตยกรรม 

(๙) การท ากจิการบรกิารทางวศิวกรรม 

(๑๐) การก่อสร้าง ยกเวน้ 

(ก) การก่อสร้างสิง่ซ่ึงเป็นการให้บรกิารพื้นฐานแก่ประชาชนด้านการสาธารณูปโภคหรือ

การคมนาคมที่ต้องใช้เครื่องมือ เครื่องจกัร เทคโนโลยหีรือความช านาญในการ

ก่อสร้างเป็นพเิศษ โดยมีทุนขัน้ต่ าของคนต่างด้าวตัง้แตห่้าร้อยล้านบาทขึน้ไป 

(ข) การก่อสร้างประเภทอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๑๑) การท ากิจการนายหน้าหรือตัวแทน ยกเวน้ 

(ก) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซ้ือขายหลกัทรัพย์หรอืการบรกิารที่เกี่ยวกบัการซ้ือขาย

ล่วงหน้าซ่ึงสินค้าเกษตรหรือตราสารทางการเงินหรือหลักทรัพย์ 

(ข) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซ้ือขายหรือจดัหาสนิคา้หรือบรกิารที่จ าเปน็ต่อการผลิต

หรือการให้บรกิารของวสิาหกิจในเครือเดียวกัน 

(ค) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซ้ือขาย จัดซ้ือหรือจัดจ าหน่ายหรือจดัหาตลาดทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศเพื่อการจ าหน่ายซ่ึงสินค้าที่ผลติในประเทศหรือน าเขา้มาจาก

ต่างประเทศอนัมีลกัษณะ เป็นการประกอบธุรกิจระหวา่งประเทศ โดยมีทุนขัน้ต่ าของ

คนต่างด้าวตั้งแต่หนึง่ร้อยล้านบาทขึน้ไป 

(ง) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนประเภทอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๑๒) การขายทอดตลาด ยกเวน้ 

(ก) การขายทอดตลาดที่มีลักษณะเป็นการประมูลซ้ือขายระหว่างประเทศที่มิใช่การ

ประมูลซ้ือขายของเก่า วัตถุโบราณ หรือศลิปวัตถุซ่ึงเป็นงานศลิปกรรม หัตถกรรม 

หรือโบราณวัตถุของไทย หรือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของประเทศ 

(ข) การขายทอดตลาดประเภทอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๑๓)[๒] การคา้ภายในเกีย่วกับผลิตภัณฑห์รือผลติผลทางการเกษตรพื้นเมอืงทีย่ังไม่มีกฎหมาย

ห้ามไว ้ยกเวน้การซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแหง่ประเทศ

ไทย โดยไม่มีการสง่มอบหรือรับมอบสนิคา้เกษตรภายในประเทศ 
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(๑๔) การคา้ปลีกสินค้าทุกประเภทที่มีทุนขัน้ต่ ารวมทัง้สิน้น้อยกวา่หนึง่ร้อยล้านบาท หรือที่มี

ทุนขัน้ต่ าของแต่ละร้านคา้น้อยกวา่ยี่สิบล้านบาท 

(๑๕) การคา้ส่งสินค้าทุกประเภทที่มีทุนขัน้ต่ าของแต่ละร้านคา้น้อยกวา่หนึ่งร้อยล้านบาท 

(๑๖) การท ากิจการโฆษณา 

(๑๗) การท ากจิการโรงแรม เวน้แต่บริการจัดการโรมแรม 

(๑๘) การน าเที่ยว 

(๑๙) การขายอาหารหรือเครื่องดื่ม 

(๒๐) การท ากิจการเพาะขยายหรือปรบัปรุงพนัธุ์พืช 

(๒๑) การท าธุรกิจบริการอืน่ ยกเวน้ธรุกจิบรกิารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิบับนี ้ คอื โดยที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที ่

๒๘๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซ่ึงใช้บังคับอยูใ่นปัจจุบันได้ออกใช้บังคบัมาเป็นเวลานาน

แล้ว และมีหลักการบางประการไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกจิ การลงทนุ และการคา้

ระหว่างประเทศในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงกฎหมายดงักล่าวเสียใหม่ เพื่อส่งเสริมให้มีการแขง่ขันในการ

ประกอบธรุกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยโดยส่วนรวม ทั้งยังเป็น

การด าเนนิการใหส้อดคล้องกับพนัธกรณตีามสนธสิัญญาระหว่างประเทศด้วย  จึงจ าเป็นต้องตรา

พระราชบัญญัตินี ้

  

*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติใหส้อดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใหเ้ป็นไปตาม

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  

มาตรา ๒๓  ในพระราชบัญญัตกิารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้

แก้ไขค าวา่ “กรมทะเบียนการคา้” เป็น “กรมพัฒนาธุรกจิการคา้” ค าวา่ “อธิบดีกรมทะเบียน

การคา้” เป็น “อธิบดกีรมพัฒนาธุรกิจการคา้” ค าวา่ “ผู้แทนกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ

สังคม” เป็น “ผู้แทนกระทรวงแรงงาน” และค าวา่ “ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละ

สิ่งแวดล้อม” เป็น “ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย”ี 

  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คอื โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบ้ัญญัติใหจ้ัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกจิใหม ่ซ่ึงได้มีการ

ตราพระราชกฤษฎีกาโอนกจิการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติ



ให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิม

มาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ใหส้อดคล้องกบัอ านาจหน้าที่ทีโ่อนไป

ด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวตัิให้เปน็ไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 

จึงสมควรแกไ้ขบทบัญญัติของกฎหมายใหส้อดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความ

ชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปคน้หาในกฎหมายโอนอ านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการ

โอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเปน็ของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดย

แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนช่ือส่วนราชการ รฐัมนตรี ผู้ด ารงต าแหนง่หรือผู้ซ่ึงปฏิบตัิ

หน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้

ตรงตามภารกิจที่มีการตดัโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม ่ รวมทั้งตดัส่วนราชการ

เดิมที่มีการยุบเลกิแล้ว ซ่ึงเปน็การแกไ้ขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จึง

จ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี ้

  

พระราชกฤษฎีกาแก้ไขประเภทธุรกิจตามบัญชีทา้ยพระราชบัญญัติการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว 

พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๖[๓] 

  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้ คอื โดยทีก่ารซ้ือขายสินค้าเกษตร

ล่วงหน้าในตลาดสนิคา้เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย เฉพาะกรณีที่ไม่มีการส่งมอบหรือรับมอบสินค้า

เกษตรภายในประเทศเป็นธรุกจิที่คนไทยมีความพร้อมที่จะแขง่ขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว 

สมควรยกเวน้ประเภทธรุกจินีอ้อกจากบัญชีสาม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี ้

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

เอกฤทธิ/์ผู้จัดท า 

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
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[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๒๓ ก/หน้า ๑/๔ ธันวาคม ๒๕๔๒ 

[๒] บัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ (๑๓) แก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาแก้ไขประเภทธุรกิจตามบัญชีทา้ยพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

[๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๒๘ ก/หน้า ๑/๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 
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