
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติ 
การประกอบธุรกจิของคนตางดาว 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๐ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจของคน

ตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๑ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๑๕ 
(๒) พระราชบญัญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๑ ลงวันท่ี 

๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

                                      
๑ รก.๒๕๔๒/๑๒๓ก/๑/๔ ธันวาคม ๒๕๔๒ 
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(๓) พระราชบญัญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๑ ลงวันท่ี 
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี้ 
“คนตางดาว” หมายความวา 
(๑) บุคคลธรรมดาซ่ึงไมมีสัญชาติไทย 
(๒) นิติบุคคลซึ่งไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย 
(๓) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีลักษณะดังตอไปนี้ 
(ก) นิติบุคคลซึ่งมีหุนอันเปนทุนตั้งแตกึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคล

ตาม (๑) หรอื (๒) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (๑) หรอื (๒) ลงทุนมีมูลคาต้ังแตก่ึงหน่ึงของ
ทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น 

(ข) หางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญที่จดทะเบียน ซึ่งหุนสวนผูจัดการ
หรือผูจัดการเปนบุคคลตาม (๑) 

(๔) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุนอันเปนทุนตั้งแตกึ่งหนึ่งของ
นิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (๑) (๒) หรอื (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (๑) (๒) 
หรอื (๓) ลงทุนมีมูลคาต้ังแตก่ึงหน่ึงของทุนท้ังหมดในนิติบุคคลน้ัน 

เพื่อประโยชนแหงคํานิยามนี้ใหถือวาหุนของบริษัทจํากัดท่ีมีใบหุนชนิดออก
ใหแกผูถือเปนหุนของคนตางดาว เวนแตจะไดมีกฎกระทรวงกําหนดไวเปนอยางอื่น 

“ทุน” หมายความวา  ทุนจดทะเบียนของบริษัทจํากัด หรือทุนชําระแลวของ
บริษัทมหาชนจํากัดหรือเงินท่ีผูเปนหุนสวนหรือสมาชิกนํามาลงหุนในหางหุนสวนหรือนิติบุคคล
นั้น 

“ทุนขั้นต่ํา” หมายความวา  ทุนของคนตางดาวในกรณีท่ีคนตางดาวเปนนิติ
บุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และในกรณีที่คนตางดาวเปนนิติบุคคลซึ่งไมไดจดทะเบียนใน
ประเทศไทยหรือเปนบุคคลธรรมดาใหหมายถึงเงินตราตางประเทศที่คนตางดาวนํามาใชเมื่อ
เริ่มตนประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

“ธุรกิจ” หมายความวา  การประกอบกิจการในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
หัตถกรรม พาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอยางอื่น อันเปนการคา 

“ใบอนุญาต” หมายความวา  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
“ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา  คนตางดาวที่ไดรับใบอนุญาต 
“หนังสือรับรอง” หมายความวา  หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ 
“ผูรับหนังสือรับรอง” หมายความวา  คนตางดาวที่ไดรับหนังสือรับรอง 
“คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตาง

ดาว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“นายทะเบียน” หมายความวา  ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนนายทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

“อธิบดี” หมายความวา  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา* 
“รัฐมนตรี” หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  การอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัตินี้ ให

พิจารณาโดยคํานึงถึงผลดีและผลเสียตอความปลอดภัยและความม่ันคงของประเทศ การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของประเทศ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การพลังงานและ
การรักษาสิ่งแวดลอม การคุมครองผูบริโภค ขนาดของกิจการ การจางแรงงาน การถายทอด
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 

 
มาตรา ๖  คนตางดาวตอไปนี้ หามประกอบธุรกิจในราชอาณาจักร 
(๑) คนตางดาวที่ถูกเนรเทศหรือรอการเนรเทศตามกฎหมาย 
(๒) คนตางดาวที่เขามาอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวา

ดวยคนเขาเมืองหรือกฎหมายอื่น 
 
มาตรา ๗  คนตางดาวตอไปนี้ จะประกอบธุรกิจไดเมื่อไดรับใบอนุญาตจาก

อธิบดี และจะประกอบธุรกิจไดเฉพาะประเภทธุรกิจและในทองที่ท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดย
การอนุมัติของคณะรัฐมนตรีโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในประกาศดังกลาวรัฐมนตรีจะ
กําหนดเง่ือนไขอยางใดไวก็ไดตามท่ีเห็นสมควร 

(๑) คนตางดาวที่เกิดในราชอาณาจักร แตไมไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมายวา
ดวยสัญชาติหรือตามกฎหมายอื่น 

(๒) คนตางดาวโดยผลของการถูกถอนสัญชาติตามกฎหมายวาดวยสัญชาติหรือ
ตามกฎหมายอ่ืน 

การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และระยะเวลาการอนุญาต ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่อธิบดีไมอนุญาตใหคนตางดาวตามวรรคหนึ่งประกอบธุรกิจ คนตาง
ดาวนั้นมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีได และใหนําความในมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม มา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘  ภายใตบังคับมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๒ 
(๑) หามมิใหคนตางดาวประกอบธุรกิจที่ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบ

กิจการดวยเหตุผลพิเศษตามที่กําหนดไวในบัญชีหนึ่ง 
(๒) หามมิใหคนตางดาวประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความ

มั่นคงของประเทศธุรกิจที่มีผลกระทบตอศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และหัตถกรรมพื้นบาน 
หรือธุรกิจที่มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม ตามที่กําหนดไวในบัญชีสอง เวน
แตจะไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี 

(๓) หามมิใหคนตางดาวประกอบธุรกิจท่ีคนไทยยังไมมีความพรอมท่ีจะแขงขัน
ในการประกอบกิจการกับคนตางดาว ตามที่กําหนดไวในบัญชีสาม เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๙  การปรับปรุงหรือแกไขประเภทธุรกิจตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้

ใหทําเปนพระราชกฤษฎีกา เวนแตธุรกิจตามบัญชีหนึ่งหรือตามบัญชีสอง หมวด ๑ ใหทําเปน
พระราชบัญญัติ 

ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้
อยางนอยครั้งหนึ่งในทุกรอบระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีมีผลใชบังคับแลวทํา
ความเห็นเสนอรัฐมนตรี 

คนตางดาวที่ประกอบธุรกิจที่มิไดกําหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้อยูกอน
การปรับปรุงหรือแกไขประเภทธุรกิจตามวรรคหนึ่ง หากตอมาธุรกิจนั้นเปนธุรกิจที่ตองขออนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้และคนตางดาวนั้นประสงคจะประกอบธุรกิจนั้นตอไป ใหดําเนินการแจงตอ
อธิบดีเพื่อขอหนังสือรับรองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในมาตรา ๑๑ 

ในระหวางระยะเวลาท่ีปฏิบัติตามวรรคสามและยังไมไดรับหนังสือรับรอง มิใหถือ
วาคนตางดาวนั้นเปนผูประกอบธุรกิจโดยมิไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๑๐  บทบัญญัติมาตรา ๕ มาตรา ๘ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ และมาตรา 

๑๘ ไมใชบังคับแกคนตางดาวที่ประกอบธุรกิจตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้โดยไดรับอนุญาต
จากรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยเปนการเฉพาะกาล 

คนตางดาวที่ประกอบธุรกิจตามบัญชีทายพระราชบัญญตัินี้โดยสนธิสัญญาท่ี
ประเทศไทยเปนภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณี ใหไดรับยกเวนจากการบังคับใชบทบัญญัติ
แหงมาตราตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง และใหเปนไปตามบทบญัญัติและเง่ือนไขของ
สนธิสัญญานัน้ ซึ่งอาจรวมถึงการใหสิทธิคนไทยและวิสาหกิจของคนไทยเขาไปประกอบธุรกิจใน
ประเทศสัญชาติของคนตางดาวนั้นเปนการตางตอบแทนดวย 

 
มาตรา ๑๑  คนตางดาวตามมาตรา ๑๐ หากประสงคจะประกอบธุรกิจตามบัญชี

ทายพระราชบัญญัตินี้ ใหแจงตออธิบดีตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อขอ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หนังสือรับรองและใหอธิบดีออกหนังสือรับรองใหคนตางดาวนั้นโดยเร็ว แตตองไมเกนิสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากคนตางดาว เวนแตอธิบดีเห็นวาการแจงมิไดเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือกรณีไมเปนไปตามมาตรา ๑๐ ใหอธิบดีแจง
แกคนตางดาวนั้นทราบโดยเร็ว แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากคนตาง
ดาว 

หนังสือรับรองตองระบุเงื่อนไขตามที่รัฐบาลกําหนดหรือตามที่กําหนดใน
สนธิสัญญาดวย 

 
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่ธุรกิจของคนตางดาวซึ่งไดรับการสงเสริมการลงทุนตาม

กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน หรือไดรับอนุญาตเปนหนังสือใหประกอบอุตสาหกรรมหรือ
ประกอบการคาเพื่อสงออกตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือตาม
กฎหมายอ่ืน เปนธุรกิจตามบัญชีสองหรือบัญชีสามทายพระราชบัญญัตินี้ ใหคนตางดาวดังกลาว
แจงตออธิบดีเพื่อขอหนังสือรับรอง เมื่ออธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตรวจสอบ
ความถูกตองของบัตรสงเสริมการลงทุนหรือหนังสืออนุญาตดังกลาวแลว ใหอธิบดีออกหนังสือ
รับรองโดยเร็ว แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนหรือ
หนังสืออนุญาต แลวแตกรณี ในกรณีนี้ใหคนตางดาวดังกลาวนั้น ไดรับยกเวนจากการบังคับใช
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๒ ตลอด
ระยะเวลาที่ธุรกิจนั้นไดรับการสงเสริมการลงทุนหรือไดรับอนุญาตใหประกอบอุตสาหกรรมหรือ
ประกอบการคาเพื่อสงออก แลวแตกรณี 

การออกหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๑๓  ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกําหนดเรื่องการถือหุน การเปนหุนสวนหรือ

การลงทุนของคนตางดาว การอนุญาตหรือการหามคนตางดาวในการประกอบธุรกิจบางประเภท
หรือกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนตางดาวไวเปนประการใด ใหใชบังคับ
ตามกฎหมายดังกลาวและมิใหนําความในพระราชบัญญัตนิี้ไปใชบังคับในสวนท่ีมีกฎหมายอ่ืน
กําหนดไวเปนการเฉพาะแลว 

 
มาตรา ๑๔  ทุนขั้นต่ําที่คนตางดาวใชในการเริ่มตนประกอบธุรกิจในประเทศไทย

ตองมีจํานวนไมนอยกวาที่กําหนดในกฎกระทรวงแตตองไมนอยกวาสองลานบาท 
ในกรณีการประกอบธุรกิจของคนตางดาวในวรรคแรกเปนธุรกิจที่ตองไดรับ

อนุญาตตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ทุนขั้นต่ําที่กําหนดในกฎกระทรวงสําหรับแตละธุรกิจตอง
ไมนอยกวาสามลานบาท 

กฎกระทรวงที่ออกตามบทบัญญัติมาตรานี้ อาจกําหนดระยะเวลาทุนขั้นต่ําที่ตอง
นําหรือสงเขามาในประเทศไทยไวดวยก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ความในมาตรานี้ไมใชบังคับกับกรณีที่คนตางดาวนําเงินหรือทรัพยสินอันเกิดจาก
รายไดที่ไดมาจากการประกอบธุรกิจเดิมที่เริ่มดําเนินการมากอนแลวในประเทศไทยไปเริ่ม
ประกอบธุรกิจรายอื่นหรือนําไปลงหุนหรือลงทุนในกิจการหรือในนิติบุคคลอ่ืน 

 
มาตรา ๑๕  คนตางดาวจะประกอบธุรกิจตามบัญชีสองไดจะตองมีคนไทยหรือ

นิติบุคคลที่มิใชคนตางดาวตามพระราชบัญญัตินี้ถือหุนอยูไมนอยกวารอยละส่ีสิบของทุนของคน
ตางดาวที่เปนนิติบุคคลนั้น เวนแตจะมีเหตุสมควร รัฐมนตรีโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีอาจ
ผอนผันสัดสวนในเรื่องดังกลาวใหนอยลงได แตตองไมนอยกวารอยละย่ีสิบหา และตองมี
กรรมการที่เปนคนไทยไมนอยกวาสองในหาของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

 
มาตรา ๑๖  คนตางดาวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตไดตองมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
(๒) มีถิ่นที่อยูในราชอาณาจกัรหรือไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปน

การชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๕) ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับในความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๑ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๑๕ เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันขอรับใบอนุญาต 

(๖) ไมเคยตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาในความผิดฐานฉอโกง โกงเจาหนี้
ยักยอก ความผิดเก่ียวกับการคาตามประมวลกฎหมายอาญาหรือในความผิดตามกฎหมายวาดวย
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนหรือในความผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง เวนแต
พน  โทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันขอรับใบอนุญาต 

(๗) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๑ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ในระยะเวลาหาปกอนวันขอรับ
ใบอนุญาต 

ในกรณีนิติบุคคลเปนผูขอรับใบอนุญาต กรรมการ ผูจัดการ หรือผูรับผิดชอบใน
การดําเนินการของนิติบุคคลนั้นที่เปนคนตางดาวตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม
ดังกลาวในวรรคหนึ่งดวย 

 
มาตรา ๑๗  ในการขออนุญาตประกอบธุรกิจ ใหคนตางดาวยื่นคําขออนุญาต

ประกอบธุรกิจตอรัฐมนตรีหรืออธิบดีตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง และให
คณะรัฐมนตรีในกรณีธุรกิจตามบัญชีสอง หรืออธิบดีในกรณีธุรกิจตามบัญชีสามพิจารณาอนุมัติ
หรืออนุญาต แลวแตกรณี ใหแลวเสร็จภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ยื่นคําขอ ในกรณีการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พิจารณาอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีเหตุจําเปน ซึ่งคณะรัฐมนตรีไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกลาวได ใหขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปอีกไดตามความจําเปน แตท้ังน้ีตองไม
เกินหกสิบวันนับแตวันครบกําหนดเวลาดังกลาว 

เมื่อคณะรัฐมนตรีใหการอนุมัติหรืออธิบดีอนุญาตตามวรรคหนึ่งแลว ใหรัฐมนตรี
หรืออธิบดีออกใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหรืออธิบดีอนุญาต 

ในการอนุญาต รัฐมนตรีจะกาํหนดเง่ือนไขตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด หรอื
ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๘ สําหรับกรณีธุรกิจตามบัญชีสอง 
หรืออธิบดีจะกําหนดเงื่อนไขตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๘ 
สําหรับกรณีธุรกิจตามบัญชีสาม ก็ได 

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีไมอนุมัติใหคนตางดาวประกอบธุรกิจตามบัญชีสองให
รัฐมนตรีแจงการไมอนุมัติใหคนตางดาวนั้นทราบเปนหนังสือภายในสามสิบวัน และใหระบุเหตุที่
ไมใหการอนุมัตินั้นไวโดยชัดแจง 

ในกรณีที่อธิบดีไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม ใหอธิบดี
แจงการไมอนุญาตใหคนตางดาวนั้นทราบเปนหนังสือภายในสิบหาวัน และใหระบุเหตุท่ีไมใหการ
อนุญาตนั้นไวโดยชัดแจง คนตางดาวนั้นมีสิทธิอุทธรณคําส่ังไมอนุญาตตอรัฐมนตรีได และใหนํา
ความในมาตรา ๒๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๘  รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวง

กําหนดเงื่อนไขหนึ่งเง่ือนไขใดใหคนตางดาวผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
(๑) อัตราสวนทุนกับเงินกูที่จะใชในการประกอบธุรกิจทีไ่ดรับอนุญาต 
(๒) จํานวนกรรมการที่เปนคนตางดาวซึ่งจะตองมีภูมิลําเนาหรือที่อยูใน

ราชอาณาจักร 
(๓) จํานวนและระยะเวลาการดํารงไวซึ่งทุนขั้นต่ําภายในประเทศ 
(๔) เทคโนโลยีหรือทรัพยสิน 
(๕) เงื่อนไขอื่นที่จําเปน 
 
มาตรา ๑๙  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองผูใด 
(๑) ฝาฝนเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง 
(๒) ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๗ 

วรรคสาม 
(๓) ฝาฝนมาตรา ๑๕ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ 
(๕) กระทําความผิดตามมาตรา ๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหอธิบดีมีหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาตหรือ
ผูรับหนังสือรับรองปฏิบัติตามเงื่อนไขตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๑ วรรคสอง หรือมาตรา 
๑๗ วรรคสาม หรือปฏิบัติใหถูกตองตามมาตรา ๑๕ แลวแตกรณี ภายในเวลาท่ีอธิบดีเห็นสมควร 
ถาผูรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองไมปฏิบัติตามที่อธิบดีมีหนังสอืแจงดังกลาวโดยไมมีเหตุ
สมควร ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งพักการใชใบอนุญาตชั่วคราวหรือสั่งระงับการประกอบธุรกิจชั่วคราว
ไดในระยะเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันมีคําสั ่ง เม่ือครบกําหนดระยะเวลา
ดังกลาวแลวคนตางดาวยังมิไดดําเนินการใหถูกตองครบถวน ใหอธิบดีพิจารณาสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองดังกลาวหรือเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
แลวแตกรณี 

ในกรณีตาม (๔) และ (๕) ใหอธิบดีพิจารณาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือเสนอ
รัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๒๐  ในกรณีที่อธิบดีส่ังพักการใชใบอนุญาตชั่วคราวหรือสั่งระงับการ

ประกอบธุรกิจชั่วคราว หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง ตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง
ใหผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองมีสิทธิอุทธรณโดยทําเปนหนังสือยื่นตอรัฐมนตรีภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง 

การอุทธรณไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งอธิบดี เวนแตรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการจะส่ังทุเลาให 

รัฐมนตรีตองวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ยื่นอุทธรณ
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๒๑  ภายใตบังคับมาตรา ๗ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ ใบอนุญาตให

ใชไดตลอดไปจนกวาผูรับใบอนุญาตจะเลิกประกอบธุรกิจที่ไดรับอนุญาต สําหรับหนังสือรับรอง
ใหใชไดเทาระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยหรือตามที่สนธิสัญญา
กําหนดใหประกอบธุรกิจนั้นหรือตลอดระยะเวลาที่ธุรกิจนั้นไดรับการสงเสริมการลงทุนหรือไดรับ
อนุญาตใหประกอบอุตสาหกรรมหรือประกอบการคาเพื่อการสงออก แลวแตกรณี เวนแตผูไดรับ
หนังสือรับรองเลิกประกอบธุรกิจที่ไดรับอนุญาตกอนครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวก็ใหหนังสือ
รับรองใชไดเพียงนั้น 

ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองตองแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
ดังกลาวไว ณ สถานที่ประกอบธุรกิจของตนในที่เปดเผย 

ถาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองชํารุดหรือสูญหาย ใหยื่นคําขอรับใบแทนตอนาย
ทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบการชํารุดหรือสูญหาย 

การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองใหเปนไปตามแบบและ
วิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด แตระยะเวลาในการออกใบแทนตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ได



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รับคําขอ และใหถือวาใบแทนนั้นเปนเอกสารที่ใชแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองไดจนกวาจะ
ไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองใหม 

 
มาตรา ๒๒  เม่ือผูรับใบอนุญาต ผูรับหนังสือรับรองเลิกประกอบธุรกิจ หรอืยาย

สํานักงานหรือสถานท่ีประกอบธุรกิจ ใหแจงการเลิกหรือยายตอนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับ
แตวันเลิกหรือวันยายนั้นตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๓  ใหมีคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ประกอบดวย

ปลัดกระทรวงพาณิชย เปนประธานกรรมการ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ผูแทนกระทรวงกลาโหม
ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูแทนกระทรวงคมนาคม ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงแรงงาน* ผูแทน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี* ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ 
ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ผูแทนสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย ผูแทนสภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ผูแทนสมาคมธนาคารไทยและผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินหาคนเปนกรรมการ และ
ใหอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา* เปนกรรมการและเลขานุการ 

ผูทรงคุณวุฒิตองเปนผูมีความรูความชํานาญในดานเศรษฐศาสตร นิติศาสตร
พาณิชยศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอม การคา การลงทุน การบริหารธุรกิจ หรือการ
อุตสาหกรรมและตองไมเปนที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือดํารงตําแหนงทางการเมือง 

ผูแทนตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่เปนผูแทนของสวนราชการ ผูแทนนั้นจะตองมี
ตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือเทียบเทา และในกรณีที่เปนผูแทนของสภาหอการคาแหงประเทศ
ไทย ผูแทนของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือผูแทนของสมาคมธนาคารไทย ผูแทนนั้น
จะตองมีตําแหนงไมต่ํากวากรรมการของสภาหรือสมาคมนั้น 

 
มาตรา ๒๔  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตาํแหนงกอนครบวาระ หรือในกรณีที่รัฐมนตรีแตงตั้ง

กรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้ง
ดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่ง
ไดแตงต้ังไวแลว 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตจะดํารง
ตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

 
มาตรา ๒๕  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๒๔ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เม่ือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย ไมสุจริตหรือบกพรองตอ

หนาท่ี หรือหยอนความสามารถ 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง 
 
มาตรา ๒๖  คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้

และใหมีหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหคําปรึกษา เสนอแนะ หรือใหความเห็นแกรัฐมนตรีในเรื่องการตราพระ

ราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญตัินี้หรือการกําหนดประเภทธุรกิจและ
ทองที่ประกอบธุรกิจของคนตางดาวตามมาตรา ๗ หรือการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 
๘ (๒) 

(๒) ศึกษา รวบรวม และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนตาง
ดาวในราชอาณาจักรรวมถึงผลกระทบและความเหมาะสมในเรื่องดังกลาวเสนอตอรัฐมนตรีเปน
ครั้งคราว แตตองไมนอยกวาปละหนึ่งครั้ง 

(๓) ใหคําปรึกษา เสนอแนะ หรือใหความเห็นแกรัฐมนตรีในเรื่องอื่น ๆ ตามที่
รัฐมนตรีมอบหมาย 

 
มาตรา ๒๗  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปน
เสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๘  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และใหนํามาตรา ๒๗ มาใช
บังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๙  ใหกรมพัฒนาธุรกิจการคา* กระทรวงพาณิชย ทําหนาที่เปน
สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ โดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการหรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
(๒) พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการประกอบธุรกจิของ

คนตางดาวในราชอาณาจักร เพื่อประโยชนในการศึกษา รวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานเสนอตอ
รัฐมนตรี 

(๓) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๓๐  ใหนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ 
(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริง รวมท้ังใหสง

เอกสารหรือหลักฐานที่มีความจําเปนตอการตรวจสอบขอเท็จจริง 
(๒) เขาไปในสถานที่ที่คนตางดาวประกอบธุรกิจในระหวางเวลาทําการเพื่อ

ตรวจสอบใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้โดยตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากอธิบดี
กอน เวนแตกรณีมีเหตุฉุกเฉินจําเปนอยางยิ่ง ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว ใหมีอํานาจสอบถาม
ขอเท็จจริงหรือเรียกตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ที่จําเปนอยางยิ่งตอการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงจากบุคคลที่อยูในสถานที่ดังกลาวได 

ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๒) ใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่อํานวยความ
สะดวกแกนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาท่ีตามสมควร นายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่
ตองไมกระทําการอันมีลักษณะเปนการขมขูหรือเปนการตรวจคนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาและตองมีหนังสือบอกกลาวแกเจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีลวงหนาไม
นอยกวาสามวันทําการ เวนแตกรณีมีเหตุฉุกเฉินจําเปนอยางยิ่ง และเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติหนาที่
แลว ใหรายงานรัฐมนตรีทราบผลการปฏิบัติหนาที่เปนลายลักษณอักษรโดยเร็ว 

 
มาตรา ๓๑  ผูใดขอตรวจหรือขอคัดสําเนาเอกสารหรือขอใหนายทะเบียนคัด

สําเนาหรือถายเอกสารพรอมทั้งคํารับรองหรือขอใหออกหนังสือรับรองขอความที่นายทะเบียนเก็บ
รักษาไวใหนายทะเบียนดําเนินการอนุญาตโดยเร็ว เวนแตเอกสารนั้นมีลักษณะตองหามมิให
เปดเผยตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการหรือกฎหมายอื่น โดยผูขอตองเสีย
คาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๒  พนักงานเจาหนาที่ตองมีบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดใน

กฎกระทรวงในการปฏิบัติการตามหนาท่ี พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซึ่ง
เก่ียวของ 

 
มาตรา ๓๓  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ อธิบดี นาย

ทะเบียน และพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๔  คนตางดาวซึ่งไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองผูใดถูกสั่งพักใช
หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือถูกสั่งระงับการประกอบธุรกิจตามหนังสือรับรองและหมดสิทธิ
อุทธรณ หรือรัฐมนตรีมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือใหระงับการ
ประกอบธุรกิจแลว แตคนตางดาวนั้นยังคงประกอบธุรกิจนั้นตอไป ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่น
บาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

 
มาตรา ๓๕  คนตางดาวซึ่งไดรับใบอนุญาตใหประกอบธรุกิจใดตาม

พระราชบัญญัตินี้ หากรวมทําธุรกิจอันเปนของคนตางดาวรายอื่นซึ่งมิไดรับอนุญาตใหประกอบ
ธุรกิจตามพระราชบัญญัตินี้ หรือประกอบธุรกิจที่คนตางดาวรายอื่นนั้นเปนเจาของรวมโดย
แสดงออกวาเปนธุรกิจของตนแตผูเดียวเพื่อใหคนตางดาวรายอื่นนั้นหลีกเลี่ยงหรือฝาฝน
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาท
ถึงหนึ่งลานบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหศาลสั่งเลิกการรวมทําธุรกิจหรือการประกอบธุรกิจนั้น
เสีย หากฝาฝนไมปฏิบัติตามคําสั่งศาลตองระวางโทษปรับวันละหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

 
มาตรา ๓๖  ผูมีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มิใชคนตางดาวตามพระราชบัญญัตินี้

ใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนหรือรวมประกอบธุรกิจของคนตางดาว อันเปนธุรกิจที่กําหนดไว
ในบัญชีทายพระราชบัญญัตนิี้ โดยคนตางดาวนั้นมิไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจดังกลาว หรอื
รวมประกอบธุรกิจของคนตางดาวโดยแสดงออกวาเปนธุรกิจของตนแตผูเดียวหรือถือหุนแทนคน
ตางดาวในหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัด หรือนิติบุคคลใด ๆ เพื่อใหคนตางดาวประกอบธุรกิจโดย
หลีกเล่ียงหรือฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งคนตางดาวซึ่งยินยอมใหผูมีสัญชาติ
ไทยหรือนิติบุคคลที่มิใชคนตางดาวตามพระราชบัญญัตินี้กระทําการดงักลาว ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามป หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหศาลส่ังใหเลิก
การใหความชวยเหลือหรือสนับสนุน หรือสั่งใหเลิกการรวมประกอบธุรกิจ หรือสั่งใหเลิกการถือ
หุน หรือการเปนหุนสวนนั้นเสีย แลวแตกรณี หากฝาฝนไมปฏิบัติตามคําสั่งศาลตองระวางโทษ
ปรับวันละหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู 

 
มาตรา ๓๗  คนตางดาวผูใดประกอบธุรกิจโดยฝาฝนมาตรา ๖ มาตรา ๗ หรอื

มาตรา ๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท หรอืท้ัง
จําทั้งปรับ และใหศาลส่ังเลิกการประกอบธุรกจิ หรือเลิกกิจการ หรือสั่งเลิกการเปนผูถือหุน หรอื
เปนหุนสวน แลวแตกรณี หากฝาฝนไมปฏิบัติตามคําสั่งศาลตองระวางโทษปรับวันละหนึ่งหมื่น
บาทถึงหาหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๘  คนตางดาวผูใดประกอบธุรกิจโดยฝาฝนตามมาตรา ๑๔ หรือฝาฝน
เงื่อนไขตามมาตรา ๑๘ (๓) ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาทและปรับวัน
ละหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

 
มาตรา ๓๙  ผูรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑

วรรคสอง หรือวรรคสามหรือฝาฝนมาตรา ๒๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๔๐  ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือสอบถามหรือหนังสือเรียกของนาย

ทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาท่ี หรือไมยอมใหขอเท็จจริง หรือไมสงเอกสารหรือหลักฐาน เม่ือ
นายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาท่ีสอบถามหรือเรียกตรวจสอบหรือไมใหความสะดวกแกนาย
ทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๓๐ โดยไมมีเหตุอันสมควร ตองระวางโทษปรับไม
เกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๔๑  ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕

มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗ กรรมการ หุนสวน หรือผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งรูเห็น
เปนใจกับการกระทําความผิดนั้น หรือมิไดจัดการตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้นตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๔๒  ในกรณีความผิดตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ใหอธิบดีหรือผูซ่ึง

อธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได เม่ือผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวนที่อธิบดี
หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายไดเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันเปรียบเทียบใหคดีนั้นเปนอัน
เลิกกัน 

 
มาตรา ๔๓  บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ และคําสั่งซึ่งใช

บังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะไดมีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศและคําสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๔๔  คนตางดาวซึ่งไดรับสิทธิหรือไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจตาม

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๑ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ อยูกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ ใหไดรับสิทธิหรือไดรับอนุญาตในการประกอบธุรกิจนั้นตอไปตาม
เงื่อนไขและระยะเวลาของการไดรับสิทธิหรือไดรับอนุญาตดังกลาว 

 
มาตรา ๔๕  คนตางดาวซึ่งประกอบธุรกิจประเภทที่กําหนดไวในบัญชีทาย

พระราชบัญญัตินี้อยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ซ่ึงธุรกิจดังกลาวเปนธุรกิจท่ีไมได



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กําหนดไวในบัญชีทายประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๑ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๑๕ หากประสงคจะประกอบธุรกิจนั้นตอไป ใหดําเนินการแจงตออธิบดีเพื่อขอหนังสือรับรอง
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในมาตรา ๑๑  ท้ังน้ี ภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และในระหวางที่ยังไมไดรับหนังสือรับรองมิใหถือวาคนตางดาวนั้นเปน
ผูประกอบธุรกิจโดยมิไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจแตงตั้งนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ี กับออกกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการ
อื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
 

๑. คําขอใบอนุญาต 
(ก) คําขอใบอนุญาตตามมาตรา ๗ ๑,๐๐๐ บาท 
(ข) คําขอใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ๒,๐๐๐ บาท 
(ค) คําขอหนังสือรับรองตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒ ๒,๐๐๐ บาท 
 
๒. ใบอนุญาต 
(ก) ใบอนุญาตตามมาตรา ๗ ๕,๐๐๐ บาท 
(ข) ใบอนุญาตสําหรับธุรกิจบัญชีสอง 
(๑) บุคคลธรรมดา ๔๐,๐๐๐ บาท 
(๒) นิติบุคคล พันละสิบบาทของทุน

จดทะเบียนท้ังน้ี ไมตํ่า
กวา ๔๐,๐๐๐ บาท 
และไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท เศษของพันบาท
ใหคิดเทากับหน่ึงพัน
บาท 

(ค) ใบอนุญาตสําหรับธุรกิจบัญชีสาม 
(๑) บุคคลธรรมดา ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๒) นิติบุคคล พันละหาบาทของทุน

จดทะเบียน ท้ังน้ีไมตํ่า
กวา ๒๐,๐๐๐ บาท 
และ ไมเกิน ๒๕๐,๐๐๐ 
บาท เศษของพันบาท
ใหคิดเทากับหน่ึงพัน
บาท 

 
๓. หนังสือรับรอง ๒๐,๐๐๐ บาท 
๔. ใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนหนังสือรับรอง ๕,๐๐๐ บาท 
๕. อุทธรณ 
(ก) อุทธรณคําสั่งไมอนุญาตตามมาตรา ๗ ๑,๐๐๐ บาท 
(ข) อุทธรณคําสั่งไมอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ๒,๐๐๐ บาท 
(ค) อุทธรณคําสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือหนังสือรับรอง ตามมาตรา ๒๐ ๒,๐๐๐ บาท 
๖. การแจงเลิก หรือยายสํานักงานหรือสถานท่ี 

ประกอบธุรกิจ ๑,๐๐๐ บาท 
๗. การขอแกไขรายการทะเบียน ใบอนุญาต 

หรือหนังสือรับรอง ๑,๐๐๐ บาท 
๘. การตรวจหรือคัดสําเนาเอกสาร รายละ ๒๐๐ บาท 
๙. การขอใหคัดสําเนาหรือขอใหถายเอกสาร 

พรอมทั้งคํารับรอง หนาละ ๑๐๐ บาท 
๑๐. การออกหนังสือรับรองขอความในทะเบียน เร่ืองละ ๑๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัญชีทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

บัญชีหนึ่ง 
 
ธุรกิจที่ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบกิจการดวยเหตุผลพิเศษ 
(๑) การทํากิจการหนังสือพิมพ การทํากิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานี

วิทยุโทรทัศน 
(๒) การทํานา ทําไร หรอืทําสวน 
(๓) การเล้ียงสัตว 
(๔) การทําปาไมและการแปรรูปไมจากปาธรรมชาติ 
(๕) การทําการประมงเฉพาะการจับสัตวน้ําในนานน้าํไทยและในเขตเศรษฐกิจ

จําเพาะของประเทศไทย 
(๖) การสกัดสมุนไพรไทย 
(๗) การคาและการขายทอดตลาดโบราณวัตถุของไทยหรือที่มีคุณคาทาง

ประวัติศาสตรของประเทศ 
(๘) การทําหรือหลอพระพุทธรูป และการทําบาตร 
(๙) การคาที่ดิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัญชีสอง 
 
ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศหรือมีผลกระทบตอ

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี หัตถกรรมพื้นบาน หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
หมวด ๑  ธุรกิจท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยหรือความม่ันคงของประเทศ 
(๑) การผลิต การจําหนาย และการซอมบํารุง 
(ก) อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ดินปน วัตถุระเบิด 
(ข) สวนประกอบของอาวุธปน เครื่องกระสุนปน และวัตถุระเบิด 
(ค) อาวุธยุทโธปกรณ เรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะทางการทหาร 
(ง) อุปกรณหรือสวนประกอบของอุปกรณสงครามทุกประเภท 
(๒) การขนสงทางบก ทางนํ้า หรือทางอากาศในประเทศ รวมถึงกิจการการบิน

ในประเทศ 
 
หมวด ๒  ธุรกิจที่มีผลกระทบตอศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และหัตถกรรม

พื้นบาน 
(๑) การคาของเกา หรือศิลปวัตถุ ซึ่งเปนงานศิลปกรรม หัตถกรรมของไทย 
(๒) การผลิตเครือ่งไมแกะสลัก 
(๓) การเล้ียงไหม การผลิตเสนไหมไทย การทอผาไหมไทย หรือการพิมพ

ลวดลายผาไหมไทย 
(๔) การผลิตเครื่องดนตรีไทย 
(๕) การผลิตเครื่องทอง เคร่ืองเงิน เคร่ืองถม เครื่องทองลงหิน หรือเคร่ืองเขิน 
(๖) การผลิตถวยชามหรือเครื่องปนดินเผาที่เปนศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
หมวด ๓  ธุรกิจที่มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม 
(๑) การผลิตน้ําตาลจากออย 
(๒) การทํานาเกลือ รวมทั้งการทําเกลือสินเธาว 
(๓) การทําเกลือหิน 
(๔) การทําเหมือง รวมทั้งการระเบิดหรือยอยหิน 
(๕) การแปรรูปไมเพื่อทําเครื่องเรือนและเครื่องใชสอย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัญชีสาม 
 
ธุรกิจที่คนไทยยังไมมีความพรอมที่จะแขงขันในการประกอบกิจการกับคนตาง

ดาว 
(๑) การสีขาว และการผลิตแปงจากขาวและพืชไร 
(๒) การทําการประมง เฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
(๓) การทําปาไมจากปาปลกู 
(๔) การผลิตไมอัด แผนไมวีเนียร ชิปบอรด หรือฮารดบอรด 
(๕) การผลิตปูนขาว 
(๖) การทํากิจการบริการทางบัญชี 
(๗) การทํากิจการบริการทางกฎหมาย 
(๘) การทํากิจการบริการทางสถาปตยกรรม 
(๙) การทํากิจการบริการทางวิศวกรรม 
(๑๐) การกอสราง ยกเวน 
(ก) การกอสรางสิ่งซึ่งเปนการใหบริการพื้นฐานแกประชาชนดานการ

สาธารณูปโภคหรือการคมนาคมที่ตองใชเครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีหรือความชํานาญในการ
กอสรางเปนพิเศษ โดยมีทุนขั้นต่ําของคนตางดาวตั้งแตหารอยลานบาทขึ้นไป 

(ข) การกอสรางประเภทอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๑๑) การทํากิจการนายหนาหรือตัวแทน ยกเวน 
(ก) การเปนนายหนาหรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพยหรือการบริการที่เกี่ยวกับ

การซื้อขายลวงหนาซึ่งสินคาเกษตรหรือตราสารทางการเงินหรือหลักทรพัย 
(ข) การเปนนายหนาหรือตัวแทนซื้อขายหรือจัดหาสินคาหรือบริการท่ีจําเปนตอ

การผลิตหรือการใหบริการของวิสาหกิจในเครือเดียวกัน 
(ค) การเปนนายหนาหรือตัวแทนซื้อขาย จัดซื้อหรือจัดจําหนายหรือจัดหาตลาด

ทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อการจําหนายซึ่งสินคาที่ผลิตในประเทศหรือนําเขามาจาก
ตางประเทศอันมีลักษณะ เปนการประกอบธุรกิจระหวางประเทศ โดยมีทุนขั้นต่ําของคนตางดาว
ตั้งแตหนึ่งรอยลานบาทขึ้นไป 

(ง) การเปนนายหนาหรือตัวแทนประเภทอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๑๒) การขายทอดตลาด ยกเวน 
(ก) การขายทอดตลาดที่มีลักษณะเปนการประมูลซื้อขายระหวางประเทศที่มิใช

การประมูลซื้อขายของเกา วัตถุโบราณ หรือศิลปวัตถุซึ่งเปนงานศิลปกรรม หัตถกรรม หรอื
โบราณวัตถุของไทย หรือที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรของประเทศ 

(ข) การขายทอดตลาดประเภทอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๓) การคาภายในเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือผลิตผลทางการเกษตรพื้นเมืองที่ยัง
ไมมีกฎหมายหามไว 

(๑๔) การคาปลีกสินคาทุกประเภทที่มีทุนขั้นต่ํารวมทั้งสิ้นนอยกวาหนึ่งรอยลาน
บาท หรือที่มีทุนขั้นต่ําของแตละรานคานอยกวายี่สิบลานบาท 

(๑๕) การคาสงสินคาทุกประเภทที่มีทุนขั้นต่ําของแตละรานคานอยกวาหนึ่งรอย
ลานบาท 

(๑๖) การทํากิจการโฆษณา 
(๑๗) การทํากิจการโรงแรม เวนแตบริการจัดการโรมแรม 
(๑๘) การนําเที่ยว 
(๑๙) การขายอาหารหรือเครื่องดื่ม 
(๒๐) การทํากิจการเพาะขยายหรือปรับปรุงพันธุพืช 
(๒๑) การทําธุรกิจบริการอืน่ ยกเวนธุรกิจบริการที่กําหนดในกฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๒๘๑ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งใชบังคับอยูในปจจุบันไดออกใชบังคับมา
เปนเวลานานแลว และมีหลักการบางประการไมสอดคลองกับสภาวการณทางเศรษฐกิจ การลงทุน 
และการคาระหวางประเทศในปจจุบัน สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกลาวเสียใหม เพ่ือสงเสริมใหมี
การแขงขันในการประกอบธรุกิจทั้งในประเทศและตางประเทศ  ซึ่งจะเปนประโยชนกับประเทศ
ไทยโดยสวนรวม ท้ังยังเปนการดําเนินการใหสอดคลองกับพันธกรณีตามสนธิสัญญาระหวาง
ประเทศดวย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

สุนันทา/นวพร  จัดทํา 
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 

 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒ 
 

มาตรา ๒๓  ในพระราชบัญญัติการประกอบธุรกจิของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒
ใหแกไขคําวา “กรมทะเบียนการคา” เปน “กรมพัฒนาธุรกิจการคา” คําวา “อธิบดีกรมทะเบียน
การคา” เปน “อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา” คําวา “ผูแทนกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม” เปน “ผูแทนกระทรวงแรงงาน” และคําวา “ผูแทนกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอม” เปน “ผูแทนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซ่ึงได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัตดิังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาท่ีท่ีโอนไปดวย  ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาท่ีวาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม

                                      
๒ รก.๒๕๔๕/๑๐๒ก/๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาท่ี และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 

 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สุนันทา/นวพร/พัลลภ  จัดทํา 
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 

 


