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 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคน
ตางดาว

 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๐ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

        จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคำแนะนำ
และยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 

* ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๑๒๓ ก. วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๒

 His Majesty King Bhumibol Adulyadej is graciously pleased to 
proclaim that:

 Whereas it is expedient to revise the law on foreign businesses;

 Whereas it is aware that this Act contains certain provisions in 
relation to the restriction of rights and liberties of persons, in respect
of which section 29, in conjunction with section 35 and section 50 of  
the Constitution of the Kingdom of Thailand so permits by virtue of 
provisions of law;

 Be it, therefore, enacted by the King, by and with the advice and 
consent of the National Assembly, as follows.

* Published is Goverment Gazette, Vol. 116, Part 123a, dated 4th December 1999.

พระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒*

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒

เปนปที่ี ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน

FOREIGN BUSINESS ACT,
B.E. 2542 (1999)*

BHUMIBOL ADULYADEJ, REX;
Given on the 24th Day of November B.E. 2542;

Being the 54th Year of the Present Reign.
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มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒”

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกำหนดเกาสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓  ใหยกเลิก
 (๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๑๕
 (๒) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๑ 
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๒๑
 (๓) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๑ 
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้
 “คนตางดาว” หมายความวา
 (๑) บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย
 (๒) นิติบุคคลซึ่งไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย
 (๓) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีลักษณะดังตอไปนี้
  (ก) นิติบุคคลซึ่งมีหุ นอันเปนทุนตั้งแตกึ ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น
ถือโดยบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (๑) หรือ (๒)
ลงทุนมีมูลคาตั้งแตกึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
  (ข) หางหุนสวนจำกัดหรือหางหุนสวนสามัญท่ีจดทะเบียน ซ่ึงหุนสวน
ผูจัดการหรือผูจัดการเปนบุคคลตาม (๑) 
 

Section 1. This Act is called the “Foreign Business Act, B.E. 2542 (1999)”.

Section 2. This Act shall come into force after ninety days as from 
the date of its publication in the Government Gazette.

Section 3. There shall be repealed:
 (1) Notification of the National Executive Council No. 281, dated 
24th November B.E. 2515 (1972);
 (2) Act Amending the Notification of the National Executive Council 
No. 281, dated 24th November B.E. 2515 (1972), B.E. 2521 (1978);
 (3) Act Amending the Notification of the National Executive Council 
No. 281, dated 24th November B.E. 2515 (1972) (No. 2), B.E. 2535 (1992).

Section 4. In this Act,
 “foreigner” means:
 (1) a natural person who is not of Thai nationality;
 (2) a juristic person not registered in Thailand;
 (3) a juristic person registered in Thailand, being of the following
descriptions:
  (a) being a juristic person at least one half of capital shares of 
which are held by persons under (1) or (2) or a juristic person in which 
investment has been placed by the persons under (1) or (2) in the 
amount at least equivalent to one half of the total capital thereof;
  (b) being a limited partnership or a registered ordinary 
partnership the managing partner or the manager of which is the 
person under (1);
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 (๔) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุนอันเปนทุนตั้งแต
กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือนิติบุคคล
ซึ่งมีบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ลงทุนมีมูลคาตั้งแตกึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมด
ในนิติบุคคลนั้น

 เพื่อประโยชนแหงคำนิยามนี้ใหถือวาหุนของบริษัทจำกัดที่มีใบหุน
ชนิดออกใหแกผูถือเปนหุนของคนตางดาว เวนแตจะไดมีกฎกระทรวงกำหนดไว
เปนอยางอื่น

 “ทุน” หมายความวา ทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกัด หรือทุนชำระแลว
ของบริษัทมหาชนจำกัด หรือเงินที่ผู เปนหุนสวนหรือสมาชิกนำมาลงหุน
ในหางหุนสวนหรือนิติบุคคลนั้น
 
 “ทุนขั้นต่ำ” หมายความวา ทุนของคนตางดาวในกรณีที่คนตางดาว
เปนนิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทย และในกรณีท่ีคนตางดาวเปนนิติบุคคล
ซึ่งไมไดจดทะเบียนในประเทศไทยหรือเปนบุคคลธรรมดาใหหมายถึงเงินตรา
ตางประเทศที่คนตางดาวนำมาใชเมื่อเริ่มตนประกอบธุรกิจในประเทศไทย

 “ธ ุรก ิจ” หมายความวา การประกอบกิจการในทางเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม หัตถกรรม พาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอยางอื ่น
อันเปนการคา

 (4) a juristic person registered in Thailand at least one half of 
the capital shares of which are held by persons under (1), (2) or (3) or
a juristic person in which investment has been placed by the persons
under (1), (2) or (3) in the amount at least equivalent to one half of
the total capital thereof;

 For the purpose of this definition, shares of a limited company 
represented by share certificates issued to bearers are deemed as 
shares held by foreigners, unless otherwise provided by the Ministerial
Regulation.

 “capital” means a registered capital of a limited company or
a paid‐up capital of a public limited company or money invested in 
a partnership or a juristic person by partners or members thereof;

 “minimum capital” means, in the case where the foreigner is
a juristic person registered in Thailand, a capital of a foreigner; and 
means, in the case where a foreigner is a juristic person not registered
in Thailand or is a natural person, foreign currencies brought and used
by foreigners at the commencement of the operation of businesses in 
Thailand;

 “business” means the operation of an undertaking in the field of 
agriculture, industry, handicraft, commerce, services or any other 
undertaking for the purpose of trade;
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 “ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
 “ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา คนตางดาวที่ไดรับใบอนุญาต
 “หนังสือรับรอง” หมายความวา หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ  
 “ผูรับหนังสือรับรอง” หมายความวา คนตางดาวที่ไดรับหนังสือรับรอง
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว
 “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
 “นายทะเบียน” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนนายทะเบียน
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว
 “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาธุกิจการคา*

 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕  การอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหพิจารณาโดยคำนึงถึงผลดีและผลเสียตอความปลอดภัยและความมั่นคง
ของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของประเทศ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การพลังงานและการรักษาสิ ่งแวดลอม
การคุมครองผูบริโภค ขนาดของกิจการ การจางแรงงาน การถายทอดเทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา 

 “licence” means a business operation licence;
 “licence grantee” means a foreigner to whom a licence has been
granted;
 “certificate” means a business operation certificate;  
 “certificate grantee” means a foreigner to whom a certificate has 
been granted;
 “Commission” means the Foreign Business Commission;
 “competent official” means a person appointed by the Minister 
to perform activities under this Act;
 “Registrar” means the person appointed by the Minister as the 
Foreign Business Registrar;
 “Director-General” means Director-General of the Department 
of Business Development;
 “Minister” means the Minister having charge and control of the 
execution of this Act.

Section 5. In granting permission to foreigners for the operation of 
businesses under this Act, regard shall be had to advantageous and 
disadvantageous effects on national safety and security, economic 
and social development of the country, public order or good morals, 
national values in arts, culture, traditions and customs, natural resources
conservation, energy, environmental preservation, consumer protection,
sizes of undertakings, employment, technology transfer and research 
and development.
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มาตรา ๖  คนตางดาวตอไปนี้ หามประกอบธุรกิจในราชอาณาจักร
 (๑) คนตางดาวที่ถูกเนรเทศหรือรอการเนรเทศตามกฎหมาย
 (๒) คนตางดาวที ่เขามาอยู ในราชอาณาจักรโดยไมไดร ับอนุญาต
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองหรือกฎหมายอื่น

มาตรา ๗  คนตางดาวตอไปนี้ จะประกอบธุรกิจไดเมื่อไดรับใบอนุญาต
จากอธิบดี และจะประกอบธุรกิจไดเฉพาะประเภทธุรกิจและในทองท่ีท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกำหนดโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในประกาศดังกลาวรัฐมนตรีจะกำหนดเง่ือนไขอยางใดไวก็ไดตามท่ีเห็นสมควร
 (๑) คนตางดาวที ่ เก ิดในราชอาณาจักร แตไมไดร ับสัญชาติไทย
ตามกฎหมายวาดวยสัญชาติหรือตามกฎหมายอื่น
 (๒) คนตางดาวโดยผลของการถูกถอนสัญชาติตามกฎหมายวาดวย
สัญชาติหรือตามกฎหมายอื่น

          การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และระยะเวลาการอนุญาต 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

          ในกรณีที่อธิบดีไมอนุญาตใหคนตางดาวตามวรรคหนึ่งประกอบธุรกิจ 
คนตางดาวนั้นมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีได และใหนำความในมาตรา ๒๐ 
วรรคหนึ่ง และวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม

Section 6. The following foreigners may not operate any business 
within the Kingdom:
 (1) a foreigner who has been deported or whose deportation is
pending;
 (2) a foreigner entering and staying in the Kingdom without permission
under the law on immigration or other laws.

Section 7. The following foreigners may operate businesses upon 
obtaining a licence from the Director-General and may operate only 
such businesses, and in such localities, as prescribed in the Notification 
issued by the Minister with the approval of the Council of Ministers and
published in the Government Gazette, provided that in such Notification
the Minister may prescribe any conditions as the Minister deems appropriate:
 (1) a foreigner born in the Kingdom without having Thai nationality
under the law on nationality or other laws;
 (2) a foreigner becoming a foreigner in consequence of the 
revocation of nationality under the law on nationality or other laws.
 
 The application for a licence, issuance of a licence and a term 
of a licence shall be in accordance with rules and procedures as 
prescribed in the Ministerial Regulation.

 In the case where the Director-General refuses to grant permission
to the foreigner under paragraph one for the operation of businesses, such
foreigner has the right to lodge an appeal with the Minister and the provisions of
section 20 paragraph one and paragraph three shall apply mutatis mutandis.
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มาตรา ๘  ภายใตบังคับมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๒
 (๑) หามมิใหคนตางดาวประกอบธุรกิจท่ีไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบ
กิจการดวยเหตุผลพิเศษตามที่กำหนดไวในบัญชีหนึ่ง
 (๒) หามมิใหคนตางดาวประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือ
ความม่ันคงของประเทศ ธุรกิจท่ีมีผลกระทบตอศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และหัตถกรรมพื้นบาน หรือธุรกิจที่มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติหรือ
ส่ิงแวดลอม ตามท่ีกำหนดไวในบัญชีสอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี
โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
 (๓) หามมิใหคนตางดาวประกอบธุรกิจที่คนไทยยังไมมีความพรอมที่จะ
แขงขันในการประกอบกิจการกับคนตางดาว ตามที่กำหนดไวในบัญชีสาม 
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

มาตรา ๙  การปรับปรุงหรือแกไขประเภทธุรกิจตามบัญชีทายพระราชบัญญัติน้ี
ใหทำเปนพระราชกฤษฎีกา เวนแตธุรกิจตามบัญชีหนึ่งหรือตามบัญชีสอง 
หมวด ๑ใหทำเปนพระราชบัญญัติ

 ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีทายพระราชบัญญัติน้ี
อยางนอยครั้งหนึ่งในทุกรอบระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัติ
นี้มีผลใชบังคับแลวทำความเห็นเสนอรัฐมนตรี
                   

Section 8. Subject to section 6, section 7, section 10 and section 12:
 (1) no foreigner may operate such businesses stricto sensu not 
permissible to foreigners by special reason, as prescribed in List One;
 (2) no foreigner may operate such businesses related to national
safety or security, businesses having impacts on arts, culture, traditions,
customs and folklore handicrafts or businesses having impacts on 
natural resources or the environment, as prescribed in List Two, unless
upon obtaining permission from the Minister with the approval of the 
Council of Ministers;
 (3) no foreigner may operate such businesses in respect of which
Thai nationals are not yet ready to compete with foreigners, as prescribed
in List Three, unless upon obtaining permission from the Director-General
with the approval of the Commission.

Section 9. Any amendment or revision of categories of businesses in
the Lists annexed hereto shall be by a Royal Decree, save for the businesses
in List One or in List Two, Chapter 1, where such amendment or revision
shall be by an Act.

 The Commission shall consider and review categories of businesses
in the Lists annexed hereto at least once every duration of one year 
as from the date of the entry into force of this Act and shall prepare 
an opinion for submission to the Minister.
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 คนตางดาวท่ีประกอบธุรกิจท่ีมิไดกำหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัติน้ี
อยูกอนการปรับปรุงหรือแกไขประเภทธุรกิจตามวรรคหน่ึง หากตอมาธุรกิจน้ัน
เปนธุรกิจที่ตองขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้และคนตางดาวนั้นประสงค
จะประกอบธุรกิจนั้นตอไป ใหดำเนินการแจงตออธิบดีเพื่อขอหนังสือรับรอง
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดในมาตรา ๑๑

 ในระหวางระยะเวลาท่ีปฏิบัติตามวรรคสามและยังไมไดรับหนังสือรับรอง      
มิใหถือวาคนตางดาวนั ้นเปนผู ประกอบธุรกิจโดยมิไดร ับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้
 
มาตรา ๑๐  บทบัญญัติมาตรา ๕ มาตรา ๘ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘
ไมใชบังคับแกคนตางดาวที่ประกอบธุรกิจตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้  
โดยไดรับอนุญาตจากรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยเปนการเฉพาะกาล
 
 คนตางดาวท่ีประกอบธุรกิจตามบัญชีทายพระราชบัญญัติน้ีโดยสนธิสัญญา
ที่ประเทศไทยเปนภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณี ใหไดรับยกเวนจาก
การบังคับใชบทบัญญัติแหงมาตราตางๆ ตามที่กำหนดไวในวรรคหนึ่ง และ
ใหเปนไปตามบทบัญญัติและเงื่อนไขของสนธิสัญญานั้น ซึ่งอาจรวมถึงการ
ใหสิทธิคนไทยและวิสาหกิจของคนไทยเขาไปประกอบธุรกิจในประเทศ
สัญชาติของคนตางดาวนั้นเปนการตางตอบแทนดวย

 

 Foreigners operating businesses not prescribed in the Lists annexed
hereto prior to the amendment or revision of categories of businesses 
under paragraph one shall, where such businesses are thereafter
specified as the businesses the operation of which requires permission
under this Act and such foreigners intend to continue the operation 
thereof, notify the Director-General in order to obtain a certificate in 
accordance with the rules and procedures prescribed in section 11.

 During the period in which action is taken under paragraph three
and a certificate has not yet been obtained, such foreigner shall not be
deemed as operating the business without permission under this Act.

Section 10. The provisions of section 5, section 8, section 15, section 17
and section 18 shall not apply to foreigners operating businesses 
specified in the Lists annexed hereto upon permission granted pro 
tempore by the Government of the Kingdom of Thailand.

 Foreigners operating businesses specified in the Lists annexed 
hereto by virtue of a treaty to which Thailand becomes a party or by 
which Thailand is bound in consequence of obligations therefrom shall
be exempt from the application of the provisions of the sections
specified in paragraph one and shall be governed by the provisions 
of and conditions set forth in such treaty, which may, inter alia, confer 
upon Thai nationals or Thai enterprises the right to operate businesses
in the countries of nationality of such foreigners as a matter of reciprocity.
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มาตรา ๑๑  คนตางดาวตามมาตรา ๑๐ หากประสงคจะประกอบธุรกิจตาม
บัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ใหแจงตออธิบดีตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กำหนดในกฎกระทรวงเพื่อขอหนังสือรับรองและใหอธิบดีออกหนังสือรับรอง
ใหคนตางดาวนั้นโดยเร็ว แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
แจงจากคนตางดาว เวนแตอธิบดีเห็นวาการแจงมิไดเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีกำหนดในกฎกระทรวง หรือกรณีไมเปนไปตามมาตรา ๑๐ ใหอธิบดี
แจงแกคนตางดาวนั้นทราบโดยเร็ว แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
หนังสือแจงจากคนตางดาว           

 หนังสือรับรองตองระบุเงื่อนไขตามที่รัฐบาลกำหนดหรือตามที่กำหนด
ในสนธิสัญญาดวย
 
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่ธุรกิจของคนตางดาวซึ่งไดรับการสงเสริมการลงทุน
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน หรือไดรับอนุญาตเปนหนังสือให
ประกอบอุตสาหกรรมหรือประกอบการคาเพื่อสงออกตามกฎหมายวาดวย
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือตามกฎหมายอื่น เปนธุรกิจตาม
บัญชีสองหรือบัญชีสามทายพระราชบัญญัตินี้ ใหคนตางดาวดังกลาวแจงตอ
อธิบดีเพ่ือขอหนังสือรับรอง เม่ืออธิบดีหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย
ตรวจสอบความถูกตองของบัตรสงเสริมการลงทุนหรือหนังสืออนุญาต
ดังกลาวแลว ใหอธิบดีออกหนังสือรับรองโดยเร็ว แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ี

 
 

Section 11. Foreigners under section 10 who intend to operate businesses
specified in the Lists annexed hereto shall notify the Director-General 
in accordance with the rules and procedures prescribed in the Ministerial
Regulation in order to obtain certificates, and the Director-General
shall issue certificates to such foreigners without delay but no later than
thirty days as from the date of receipt of their written notification, unless
the Director-General considers that the notification is not in accordance
with the rules and procedures prescribed in the Ministerial Regulation
or that it is not in accordance with section 10, in which case the
Director-General shall notify such foreigners thereof without delay but 
no later than thirty days as from the date of receipt of their written 
notification.

 The certificates shall also indicate conditions prescribed by the 
Government or prescribed in the treaty.

Section 12. In the case where the business of the foreigner who is promoted
under the law on investment promotion or granted written permission 
for the operation of the industry or the operation of trade for export 
under the law on the Industrial Estate of Thailand or under other laws 
is the business specified in List Two or List Three annexed hereto, 
such foreigner shall notify the Director-General in order to obtain 
a certificate. When the Director-General or the entrusted competent
official has examined validity of the investment promotion certificate 
or written permit, the Director-General shall issue a certificate without
delay but no later than thirty days as from the date of receipt of the 
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ไดรับแจงการไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนหรือหนังสืออนุญาต แลวแตกรณี
ในกรณีน้ีใหคนตางดาวดังกลาวน้ัน ไดรับยกเวนจากการบังคับใชพระราชบัญญัติน้ี
เวนแตมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๒ 
ตลอดระยะเวลาที่ธุรกิจนั้นไดรับการสงเสริมการลงทุนหรือไดรับอนุญาต
ใหประกอบอุตสาหกรรมหรือประกอบการคาเพื่อสงออก แลวแตกรณี

          การออกหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่อธิบดีกำหนด

มาตรา ๑๓  ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนกำหนดเร่ืองการถือหุน การเปนหุนสวน
หรือการลงทุนของคนตางดาว การอนุญาตหรือการหามคนตางดาวในการ
ประกอบธุรกิจบางประเภทหรือกำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาวไวเปนประการใด ใหใชบังคับตามกฎหมายดังกลาวและมิให
นำความในพระราชบัญญัติน้ีไปใชบังคับในสวนท่ีมีกฎหมายอ่ืนกำหนดไวเปน
การเฉพาะแลว 

มาตรา ๑๔  ทุนข้ันต่ำท่ีคนตางดาวใชในการเร่ิมตนประกอบธุรกิจในประเทศไทย
ตองมีจำนวนไมนอยกวาที ่กำหนดในกฎกระทรวงแตตองไมนอยกวา
สองลานบาท

notification of the acquisition of the investment promotion certificate or 
written permit, as the case may be. In this case, such foreigner shall 
be exempt from the application of this Act, with the exception of 
section 21, section 22, section 39, section 40 and section 42, throughout
the period in which the business in question is under investment promotion
or under permission for the operation of the industry or the operation 
of trade for export, as the case may be.
 
 The issuance of the certificate under paragraph one shall be in 
accordance with the rules and procedures as prescribed by the 
Director-General.

Section 13. In the case where there exist other laws which govern 
shareholding, partnership or investment of foreigners, permission or 
prohibition of the operation of certain businesses vis-à-vis foreigners 
or which prescribe rules in connection with the operation of businesses
of foreigners, such laws shall prevail and the provisions of this Act 
shall not apply to matters insofar as they are specifically provided by 
other laws.

Section 14. The minimum capital to be used by a foreigner for the
commencement of the operation of a business in Thailand shall not 
be less than that prescribed in the Ministerial Regulation, provided 
that it shall not be less than two million Baht.
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 ในกรณีการประกอบธุรกิจของคนตางดาวในวรรคแรกเปนธุรกิจที่ตอง
ไดรับอนุญาตตามบัญชีทายพระราชบัญญัติน้ี ทุนข้ันต่ำท่ีกำหนดในกฎกระทรวง
สำหรับแตละธุรกิจตองไมนอยกวาสามลานบาท

          กฎกระทรวงที่ออกตามบทบัญญัติมาตรานี้ อาจกำหนดระยะเวลา
ทุนขั้นต่ำที่ตองนำหรือสงเขามาในประเทศไทยไวดวยก็ได

 ความในมาตรานี้ไมใชบังคับกับกรณีที่คนตางดาวนำเงินหรือทรัพยสิน
อันเกิดจากรายไดท่ีไดมาจากการประกอบธุรกิจเดิมท่ีเร่ิมดำเนินการมากอนแลว
ในประเทศไทยไปเริ ่มประกอบธุรกิจรายอื ่นหรือนำไปลงหุ นหรือลงทุน
ในกิจการหรือในนิติบุคคลอื่น

มาตรา ๑๕  คนตางดาวจะประกอบธุรกิจตามบัญชีสองไดจะตองมีคนไทย
หรือนิติบุคคลที่มิใชคนตางดาวตามพระราชบัญญัตินี้ถือหุนอยูไมนอยกวา
รอยละสี่สิบของทุนของคนตางดาวที่เปนนิติบุคคลนั้น เวนแตจะมีเหตุสมควร 
รัฐมนตรีโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีอาจผอนผันสัดสวนในเรื่องดังกลาว
ใหนอยลงได แตตองไมนอยกวารอยละยี่สิบหา และตองมีกรรมการที่เปน
คนไทยไมนอยกวาสองในหาของจำนวนกรรมการทั้งหมด 

 In the case where the business of the foreigner under paragraph 
one is the business requiring permission as specified in the Lists 
annexed hereto, the minimum capital as prescribed in the Ministerial 
Regulation for each business shall not be less than three million Baht.

  The Ministerial Regulation issued under the provisions of this 
section may also prescribe the time within which the minimum capital 
must be brought or remitted into Thailand.

 The provisions of this section shall not apply to the case where 
the foreigner uses money or property derived as revenues from the 
original business already in operation in Thailand for commencement 
of another business or for subscribing to shares or investing in any
other undertaking or in any other juristic person.

Section 15. A foreigner which is a juristic person may operate any 
business specified in List Two only where not less than forty percent 
of its shares are held by Thai nationals or juristic persons which are 
not foreigners under this Act, save that, where there is a reasonable 
cause, the Minister with the approval of the Council of Ministers may 
reduce the proportion in this matter, provided that the required 
shareholding must not be less than twenty five percent and that not 
less than two‐fifths of the total number of its directors must be Thai
nationals.
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มาตรา ๑๖  คนตางดาวซ่ึงจะขอรับใบอนุญาตไดตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
 (๑) มีอายุไมต่ำกวายี่สิบปบริบูรณ
 (๒) มีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรหรือไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักร
เปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
 (๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
 (๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย
 (๕) ไมเคยตองโทษตามคำพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับในความผิด
ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๑ ลงวันท่ี
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอน
วันขอรับใบอนุญาต
 (๖) ไมเคยตองโทษจำคุกตามคำพิพากษาในความผิดฐานฉอโกง
โกงเจาหนี้ ยักยอก ความผิดเกี่ยวกับการคาตามประมวลกฎหมายอาญาหรือ
ในความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนหรือ
ในความผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวา
หาปกอนวันขอรับใบอนุญาต
 (๗) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี หรือตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๑ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ในระยะเวลา
หาปกอนวันขอรับใบอนุญาต

Section 16. A foreigner intending to apply for a licence must have the
qualifications and must not be under prohibitions as follows:
 (1) being of not less than twenty years of age;
 (2) having a residence in the Kingdom or having been permitted 
to enter the Kingdom temporarily under the law on immigration;
 (3) not being an incompetent or a quasi‐incompetent person;
 (4) not being a bankrupt;
 (5) not having been punished by a court judgment or ordered to 
pay a fine in settlement of any offence under this Act or under the 
Notification of the National Executive Council No. 281, dated 24th

November B.E. 2515 (1972), unless having been discharged for a
period of not less than five years prior to the date of the application 
for the licence;
 (6) not having been imprisoned by a court judgment for offences 
of cheating, cheating creditors, misappropriation or offences related 
to trade under the Penal Code or the offences related to loans fraudulent
to the public or the offences under the law on immigration, unless
having been discharged for a period of not less than five years prior 
to the date of the application for the licence;
 (7) not having had a licence issued under this Act or under the 
Notification of the National Executive Council No. 281, dated 24th 

November B.E. 2515 (1972) revoked within the period of five years 
prior to the date of the application for the licence. 
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          ในกรณีนิติบุคคลเปนผูขอรับใบอนุญาต กรรมการ ผูจัดการ หรือผูรับผิดชอบ
ในการดำเนินการของนิติบุคคลน้ันท่ีเปนคนตางดาวตองมีคุณสมบัติ และไมมี
ลักษณะตองหามดังกลาวในวรรคหนึ่งดวย

มาตรา ๑๗  ในการขออนุญาตประกอบธุรกิจ ใหคนตางดาวย่ืนคำขออนุญาต
ประกอบธุรกิจตอรัฐมนตรีหรืออธิบดีตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนด
ในกฎกระทรวง และใหคณะรัฐมนตรีในกรณีธุรกิจตามบัญชีสอง หรืออธิบดี
ในกรณีธุรกิจตามบัญชีสามพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาต แลวแตกรณี
ใหแลวเสร็จภายในกำหนดหกสิบวันนับแตวันท่ีย่ืนคำขอ ในกรณีการพิจารณาอนุมัติ
ของคณะรัฐมนตรีมีเหตุจำเปน ซึ่งคณะรัฐมนตรีไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาดังกลาวได ใหขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปอีกได
ตามความจำเปน แตทั้งนี้ตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันครบกำหนดเวลา
ดังกลาว

 เมื่อคณะรัฐมนตรีใหการอนุมัติหรืออธิบดีอนุญาตตามวรรคหนึ่งแลว 
ใหรัฐมนตรีหรืออธิบดีออกใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีคณะรัฐมนตรี
อนุมัติหรืออธิบดีอนุญาต

 

  In the case where a juristic person is an applicant, foreign directors,
managers or persons responsible for the operation of such juristic 
person must also have the qualifications and must not be of any 
prohibition specified in paragraph one.

Section 17. In applying for permission for the operation of a business,
the foreigner shall file an application to the Minister or the Director-
General in accordance with the rules and procedures prescribed in
the Ministerial Regulation; and the Council of Ministers, in the case
of businesses in List Two, or the Director-General, in the case of 
businesses in List Three, shall complete the consideration as to whether
to give approval or grant permission, as the case may be, within the
period of sixty days as from the date of the filing of the application.
In the case where, with respect to the consideration by the Council of 
Ministers as to whether to give approval, there exists an inevitable 
cause preventing the Council of Ministers from completing its consideration
within such period of time, that period may be extended as is necessary,
provided that the extension shall not be in excess of sixty days as 
from the expiration thereof.

 When the Council of Ministers has given approval or the Director-
General has granted permission under paragraph one, the Minister 
or the Director-General shall issue a licence within fifteen days as
from the date of the approval by the Council of Ministers or the
permission by the Director-General.
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 ในการอนุญาต รัฐมนตรีจะกำหนดเงื่อนไขตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 
หรือตามท่ีกำหนดไวในกฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา ๑๘ สำหรับกรณี
ธุรกิจตามบัญชีสองหรืออธิบดีจะกำหนดเง่ือนไขตามท่ีกำหนดไวในกฎกระทรวง
ที่ออกตามความในมาตรา ๑๘ สำหรับกรณีธุรกิจตามบัญชีสาม ก็ได

 ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีไมอนุมัติใหคนตางดาวประกอบธุรกิจตามบัญชีสอง  
ใหรัฐมนตรีแจงการไมอนุมัติใหคนตางดาวน้ันทราบเปนหนังสือภายในสามสิบวัน
และใหระบุเหตุที่ไมใหการอนุมัตินั้นไวโดยชัดแจง

          ในกรณีที่อธิบดีไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม 
ใหอธิบดีแจงการไมอนุญาตใหคนตางดาวน้ันทราบเปนหนังสือภายในสิบหาวัน 
และใหระบุเหตุที่ไมใหการอนุญาตนั้นไวโดยชัดแจง คนตางดาวนั้นมีสิทธิ
อุทธรณคำส่ังไมอนุญาตตอรัฐมนตรีได และใหนำความในมาตรา ๒๐ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม

 In granting permission, the Minister may, with respect to the 
businesses in List Two, prescribe conditions as prescribed by the 
Council of Ministers or as prescribed in the Ministerial Regulation 
issued by virtue of section 18, or the Director-General may, with respect
to the businesses in List Three, prescribe conditions as prescribed in 
the Ministerial Regulation issued by virtue of section 18.

 In the case where the Council of Ministers refuses to give approval
to a foreigner for the operation of businesses in List Two, the Minister shall,
in writing and within thirty days, notify such foreigner of the refusal to
give approval and shall also make a clear indication of the reason for
such refusal to give approval.

 In the case where the Director-General refuses to grant permission
to a foreigner for the operation of businesses in List Three, the Director-
General shall, in writing and within fifteen days, notify such foreigner
of the refusal to grant permission and shall also make a clear indication
of the reason for such refusal to grant permission. Such foreigner has 
the right to lodge with the Minister an appeal against the order refusing
to grant permission, and the provisions of section 20 shall apply mutatis
mutandis.
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มาตรา ๑๘  รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจออกกฎกระทรวง
กำหนดเงื ่อนไขหนึ่งเงื ่อนไขใดใหคนตางดาวผู รับใบอนุญาตตองปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
 (๑) อัตราสวนทุนกับเงินกูที่จะใชในการประกอบธุรกิจที่ไดรับอนุญาต
 (๒) จำนวนกรรมการที่เปนคนตางดาวซึ่งจะตองมีภูมิลำเนาหรือที่อยูใน
ราชอาณาจักร
 (๓) จำนวนและระยะเวลาการดำรงไวซึ่งทุนขั้นต่ำภายในประเทศ
 (๔) เทคโนโลยีหรือทรัพยสิน
 (๕) เงื่อนไขอื่นที่จำเปน 

มาตรา ๑๙  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองผูใด
 (๑) ฝาฝนเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนดตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง
 (๒) ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง หรือ
มาตรา ๑๗ วรรคสาม
 (๓) ฝาฝนมาตรา ๑๕
  (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖
        (๕) กระทำความผิดตามมาตรา ๓๕
 

Section 18. The Minister, with the recommendation of the Commission,
has the power to issue Ministerial Regulations prescribing any of the 
following conditions to be observed by foreigners who are licence 
grantees:
 (1) the ratio of the capital to loans for the operation of permitted 
businesses;
 (2) the number of foreign directors who must have a domicile or 
residence in the Kingdom;
 (3) the amount of, and the period of time for maintaining,
the minimum capital in the country;
 (4) technology or property;
 (5) other necessary conditions.

Section 19. When it appears that any licence grantee or certificate
grantee:
 (1) violates any conditions prescribed by the Ministers under 
section 7 paragraph one;
 (2) fails to comply with any conditions prescribed under section 11
paragraph two or section 17 paragraph three;
 (3) violates section 15;
 (4) becomes disqualified or is under any prohibitions under section 16;
 (5) commits the offence under section 35,
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 ในกรณีตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหอธิบดีมีหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต
หรือผูรับหนังสือรับรองปฏิบัติตามเง่ือนไขตามมาตรา ๗ วรรคหน่ึง มาตรา ๑๑
วรรคสอง หรือมาตรา ๑๗ วรรคสาม หรือปฏิบัติใหถูกตองตามมาตรา ๑๕ 
แลวแตกรณี ภายในเวลาท่ีอธิบดีเห็นสมควร ถาผูรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
ไมปฏิบัติตามที่อธิบดีมีหนังสือแจงดังกลาวโดยไมมีเหตุสมควร ใหอธิบดี
มีอำนาจส่ังพักการใชใบอนุญาตช่ัวคราวหรือส่ังระงับการประกอบธุรกิจช่ัวคราว
ไดในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แตตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันมีคำส่ัง เม่ือครบ
กำหนดระยะเวลาดังกลาวแลวคนตางดาวยังมิไดดำเนินการใหถูกตองครบถวน
ใหอธิบดีพิจารณาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองดังกลาวหรือเสนอ
รัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต แลวแตกรณี 

 ในกรณีตาม (๔) และ (๕) ใหอธิบดีพิจารณาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หรือเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต แลวแตกรณี 

 then, in the case of circumstances under (1), (2) and (3), the Director-
General shall serve on the licence grantee or certificate grantee a written
notification instructing such person to comply with the conditions under
section 7 paragraph one, section 11 paragraph two or section 17 paragraph
three or to perform in compliance with section 15, as the case may be, 
within such time as the Director-General deems appropriate. If the
licence grantee or certificate grantee fails to take action as instructed
by the Director-General in the written notification without any reasonable
cause, the Director-General has the power to give an order suspending
the licence temporarily or compelling temporary cessation of the business
for a period of time as the Director-General deems appropriate which 
must not be in excess of sixty days as from the date of the order. If, upon
the lapse of such period, the foreigner has not accomplished the action 
as instructed, the Director-General shall consider giving an order revoking
the licence or certificate or making a recommendation to the Minister for
considering giving an order revoking the licence, as the case may be.

 In the case of circumstances under (4) and (5), the Director-General
shall consider giving an order revoking the licence or making a recommendation
to the Minister for considering giving an order revoking the licence, as 
the case may be.
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มาตรา ๒๐  ในกรณีที่อธิบดีสั่งพักการใชใบอนุญาตชั่วคราวหรือสั่งระงับ
การประกอบธุรกิจชั่วคราว หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
ตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ใหผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองมีสิทธิอุทธรณ
โดยทำเปนหนังสือย่ืนตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคำส่ัง

 การอุทธรณไมเปนการทุเลาการบังคับตามคำสั่งอธิบดี เวนแตรัฐมนตรี
โดยคำแนะนำของคณะกรรมการจะสั่งทุเลาให

 รัฐมนตรีตองวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ยื่นอุทธรณ คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด

มาตรา ๒๑  ภายใตบังคับมาตรา ๗ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ ใบอนุญาต
ใหใชไดตลอดไปจนกวาผูรับใบอนุญาตจะเลิกประกอบธุรกิจที่ไดรับอนุญาต 
สำหรับหนังสือรับรองใหใชไดเทาระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือตามที่สนธิสัญญากำหนดใหประกอบธุรกิจนั้นหรือ
ตลอดระยะเวลาที่ธุรกิจนั้นไดรับการสงเสริมการลงทุนหรือไดรับอนุญาต
ใหประกอบอุตสาหกรรมหรือประกอบการคาเพื่อการสงออก แลวแตกรณี 
เวนแตผูไดรับหนังสือรับรองเลิกประกอบธุรกิจท่ีไดรับอนุญาตกอนครบกำหนด
ระยะเวลาดังกลาวก็ใหหนังสือรับรองใชไดเพียงนั้น

Section 20. In the case where the Director-General gives an order
suspending the licence temporarily or compelling temporary cessation of
the business or gives an order revoking the licence or certificate under
section 19 paragraph two, the licence grantee or the certificate grantee 
has the right to lodge with the Minister an appeal in writing within 
thirty days as from the date of receipt of the notification of the order.

 The appeal does not stay the execution of the order given by 
the Director-General, unless such stay is granted by the Minister with
the recommendation of the Commission.

 The Minister shall decide on the appeal within thirty days as 
from the date of the filing of the appeal. The decision of the Minister 
shall become final.

Section 21. Subject to section 7, section 19 and section 20, a licence 
shall be valid for an indefinite period until cessation by the licence
grantee of the permitted business. A certificate shall be valid for such 
period as permitted by the Government of the Kingdom of Thailand 
or as prescribed by the treaty permitting the operation of the business
in question or throughout the period in which the business in question
is under investment promotion or under permission for the operation
of the industry or the operation of trade for export, as the case may be,
unless the certificate grantee ceases to operate the permitted business
prior to the expiration of such period, in which case the certificate shall be
valid until such cessation.
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 ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองตองแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือ
รับรองดังกลาวไว ณ สถานที่ประกอบธุรกิจของตนในที่เปดเผย
 
 ถาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองชำรุดหรือสูญหาย ใหย่ืนคำขอรับใบแทน 
ตอนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบการชำรุดหรือสูญหาย
 
 การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองใหเปนไป
ตามแบบและวิธีการท่ีรัฐมนตรีกำหนด แตระยะเวลาในการออกใบแทนตองไมเกิน
สามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคำขอ และใหถือวาใบแทนน้ันเปนเอกสารท่ีใชแทน
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองไดจนกวาจะไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองใหม

มาตรา ๒๒  เม่ือผูรับใบอนุญาต ผูรับหนังสือรับรอง เลิกประกอบธุรกิจ หรือยาย
สำนักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจ ใหแจงการเลิกหรือยายตอนายทะเบียน
ภายในสิบหาวันนับแตวันเลิกหรือวันยายนั้นตามแบบและวิธีการที่กำหนด
ในกฎกระทรวง

 The licence grantee or the certificate grantee shall display the 
licence or certificate at an overt location at his place of business.

 If the licence or certificate is damaged or lost, an application for 
a substitute shall be submitted to the Registrar within fifteen days as 
from the date of the knowledge of the damage or loss.

 The application for, and issuance of, licence or certificate substitutes
shall be in accordance with the forms and procedures prescribed by
the Minister, provided that the time within which substitutes are issued
shall not be in excess of thirty days as from the date of receipt of the 
applications, and such substitutes shall be deemed as valid documents
in substitution for the licences or certificates until new licences or 
certificates are granted.

Section 22. When a licence grantee or a certificate grantee ceases to 
operate the business or relocates an office or a place of business, 
notification of such cessation or relocation shall be made to the 
Registrar within fifteen days as from the date of such cessation or 
relocation in accordance with the form and procedures prescribed in 
the Ministerial Regulation.
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มาตรา ๒๓  ใหมีคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงพาณิชย เปนประธานกรรมการ ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวง
การตางประเทศ ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูแทนกระทรวงคมนาคม
ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงแรงงาน* ผูแทนกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี* ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ
ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
ผู แทนสำนักงานตำรวจแหงชาติ ผู แทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย
ผู แทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผู แทนสมาคมธนาคารไทย
และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังอีกไมเกินหาคนเปนกรรมการ และใหอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการคา* เปนกรรมการและเลขานุการ

 ผูทรงคุณวุฒิตองเปนผูมีความรูความชำนาญในดานเศรษฐศาสตร 
นิติศาสตร พาณิชยศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ ่งแวดลอม การคา 
การลงทุน การบริหารธุรกิจ หรือการอุตสาหกรรม และตองไมเปนที่ปรึกษา
พรรคการเมืองหรือดำรงตำแหนงทางการเมือง

Section 23. There shall be a Foreign Business Commission consisting
of the Permanent Secretary for Commerce as Chairperson, a representative
of the Office of the National Economic and Social Development Board,
a representative of the Office of the Board of Investment, a representative
of the Ministry of Defence, a representative of the Ministry of Finance,
a representative of the Ministry of Foreign Affairs, a representative of 
the Ministry of Agriculture and Co‐operatives, a representative of the 
Ministry of Transportation, a representative of the Ministry of Interior, 
a representative of the Ministry of Labour, a representative of the Ministry
of Science and Technology, a representative of the Ministry of Industry, 
a representative of the Ministry of Education, a representative of the
Ministry of Public Health, a representative of the Office of the Consumer
Protection Board, a representative of the Royal Thai Police, a representative
of the Thai Chamber of Commerce, a representative of the Federation
of Thai Industries, a representative of the Thai Bankers’ Association and
not more than five qualified persons appointed by the Minister as members,
and the Director-General of the Department of Business Development 
shall be a member and secretary.

 The qualified persons must possess the knowledge and expertise
in economics, law, commerce, science, technology, environment, trade,
investment, business administration or industry and must not be advisors
to any political party or hold political positions.
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 ผูแทนตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่เปนผูแทนของสวนราชการ ผูแทนนั้น
จะตองมีตำแหนงไมต่ำกวาอธิบดีหรือเทียบเทา และในกรณีที่เปนผูแทนของ
สภาหอการคาแหงประเทศไทย ผูแทนของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
หรือผูแทนของสมาคมธนาคารไทย ผูแทนนั้นจะตองมีตำแหนงไมต่ำกวา
กรรมการของสภาหรือสมาคมนั้น

มาตรา ๒๔  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสองป
 ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตำแหนงกอนครบวาระ หรือในกรณีท่ีรัฐมนตรี
แตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยู
ในตำแหนง  ใหผูไดรับแตงตั้งดำรงตำแหนงแทนหรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้น
อยูในตำแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว

 กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตำแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได          
แตจะดำรงตำแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 
 
มาตรา ๒๕  นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระตามมาตรา ๒๔ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตำแหนง เมื่อ
 (๑) ตาย
 (๒) ลาออก
 (๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย ไมสุจริตหรือบกพรอง
ตอหนาที่ หรือหยอนความสามารถ
 (๔) เปนบุคคลลมละลาย
 (๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ

 The representative under paragraph one, in the case of representing
a State agency, must hold office not lower than Director-General or
the equivalent and, in case of representing the Thai Chamber of Commerce,
the Federation of Thai Industries or the Thai Bankers’ Association, 
must hold office not lower than Director of such Chamber, Federation 
or Association.

Section 24. A qualified member shall hold office for a term of two years.
 In the case where a member vacates office before the expiration
of the term or in the case where the Minister appoints any additional 
member during the remaining term of the members already appointed,
the replacing or additional appointee shall hold office for the remaining
term of the members already appointed.

 An outgoing qualified member may be re‐appointed but may not 
serve for more than two consecutive terms.

Section 25. In addition to vacating office at the expiration of the term 
under section 24, a qualified member vacates office upon:
 (1) death;
 (2) resignation;
 (3) being removed by the Minister on the ground of a disgraceful 
behaviour, lack of integrity, neglect of duties or deficient capability;
 (4) being a bankrupt;
 (5) being an incompetent or a quasi‐incompetent person;
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 (๖)  ไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษ
สำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง

มาตรา ๒๖  คณะกรรมการมีอำนาจหนาท่ีตามท่ีกำหนดไวในพระราชบัญญัติน้ี
และใหมีหนาที่ ดังตอไปนี้
 (๑) ใหคำปรึกษา เสนอแนะ หรือใหความเห็นแกรัฐมนตรีในเร่ืองการตรา
พระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงตามพระราชบ ัญญัต ิน ี ้
หรือการกำหนดประเภทธุรกิจและทองท่ีประกอบธุรกิจของคนตางดาวตามมาตรา ๗
หรือการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๘ (๒)
 (๒) ศึกษา รวบรวม และจัดทำรายงานเกี ่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาวในราชอาณาจักรรวมถึงผลกระทบและความเหมาะสมในเร่ือง
ดังกลาวเสนอตอรัฐมนตรีเปนครั้งคราว แตตองไมนอยกวาปละหนึ่งครั้ง
 (๓) ใหคำปรึกษา เสนอแนะ หรือใหความเห็นแกรัฐมนตรีในเรื่องอื่นๆ 
ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
 

 (6) being imprisoned by a final judgment except for an offence 
committed through negligence or a petty offence;
 (7) being disqualified or being under any prohibition under section 23
paragraph two.

Section 26. The Commission has the powers and duties as prescribed
in this Act and shall have the following powers and duties:
 (1) to give advice, make recommendations or give opinions to 
the Minister on the issuance of Royal Decrees and Ministerial Regulations
under this Act or the prescription of categories of businesses and 
localities for businesses to be operated by foreigners under section 7
or requests for the Council of Ministers’ approval under section 8 (2);
 (2) to study, gather and prepare reports on the operation of 
businesses by foreigners in the Kingdom, including impacts and 
appropriateness of such matter, for submission to the Minister from 
time to time but at the frequency of not less than once a year;
 (3) to give advice, make recommendations or give opinions to 
the Minister on other matters as entrusted by the Minister.
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มาตรา ๒๗  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม ถาประธาน
กรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่ง
ใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด

มาตรา ๒๘  ใหคณะกรรมการมีอำนาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา
หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และใหนำ
มาตรา ๒๗  มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

มาตรา ๒๙  ใหกรมพัฒนาธุรกิจการคา* กระทรวงพาณิชย ทำหนาที ่
เปนสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ โดยใหมีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้
 (๑) ปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
 (๒) พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจของคนตางดาวในราชอาณาจักร เพื่อประโยชนในการศึกษา รวบรวม
ขอมูลและจัดทำรายงานเสนอตอรัฐมนตรี
 (๓) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ

Section 27. At a meeting of the Commission, the presence of not less 
than one half of the total number of the members is required to constitute
a quorum. If the Chairperson is not present at the meeting or is unable
to perform the duty, the members present shall elect one amongst
themselves to preside over the meeting.

 A decision of a meeting shall be by a majority of votes. In casting
votes, each member shall have one vote. In the case of an equality of 
votes, the person presiding over the meeting shall have an additional 
vote as a casting vote.

Section 28. The Commission has the power to appoint a sub-committee
for considering or performing any particular act entrusted by the Commission,
and section 27 shall apply to a meeting of a sub-committee mutatis mutandis.

Section 29. The Department of Business Development, Ministry of
Commerce, shall serve as the secretariat of the Commission and shall have
the following powers and duties:
 (1) to perform tasks in accordance with resolutions of the Commission
or as entrusted by the Commission;
 (2) to consider proposing opinions to the Commission in connection
with the operation of foreign businesses in the Kingdom for educational
purposes and to gather information and prepare reports for submission
to the Minister;
 (3) to perform general administrative work of the Commission.
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มาตรา ๓๐  ใหนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจ
 (๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริง รวมทั้ง
ใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่มีความจำเปนตอการตรวจสอบขอเท็จจริง
 (๒) เขาไปในสถานที่ที่คนตางดาวประกอบธุรกิจในระหวางเวลาทำการ    
เพ่ือตรวจสอบใหการเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ีโดยตองไดรับความเห็นชอบ
เปนหนังสือจากอธิบดีกอน เวนแตกรณีมีเหตุฉุกเฉินจำเปนอยางยิ่ง ในการ
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาว ใหมีอำนาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกตรวจสอบ
เอกสารหรือหลักฐานใดๆ ที ่จำเปนอยางยิ ่งตอการตรวจสอบขอเท็จจริง
จากบุคคลที่อยูในสถานที่ดังกลาวได

 ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๒) ใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่อำนวย 
ความสะดวกแกนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาท่ีตามสมควร นายทะเบียน
หรือพนักงานเจาหนาที ่ต องไมกระทำการอันมีล ักษณะเปนการขมขู 
หรือเปนการตรวจคนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตองมีหนังสือ
บอกกลาวแกเจาของหรือผูครอบครองสถานที่ลวงหนาไมนอยกวาสามวัน
ทำการ เวนแตกรณีมีเหตุฉุกเฉินจำเปนอยางยิ่ง และเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติ
หนาที่แลว ใหรายงานรัฐมนตรีทราบผลการปฏิบัติหนาที่เปนลายลักษณ
อักษรโดยเร็ว

Section 30. The Registrar and competent officials have the following powers: 
 (1) to address in writing enquiries or summons requiring any person 
to give explanations on any facts and furnish documents or evidence 
necessary for factual examination;
 (2) to enter premises where foreigners operate businesses during
office hours for examining and ensuring the compliance with this Act,
provided that written consent of the Director-General shall first be obtained,
save in the case of utmost emergency; in the performance of such duties,
the Registrar and competent officials shall have the power to inquire
into any facts or summon any document or evidence particularly essential
for factual examination from persons staying at such premises.

 In the performance of duties under (2), the owner or occupier of 
the premises shall provide the Registrar or competent officials with 
reasonable assistance. The Registrar or competent officials must not 
carry out any act which is, in essence, tantamount to the exertion of
a threat or a search under the Criminal Procedure Code and must serve
not less than three working-day prior written notice on the owner or occupier
of the premises, save in the case of utmost emergency and shall,
upon completion of the performance of duties, furnish to the Minister
a written report on the outcome thereof without delay.
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มาตรา ๓๑  ผูใดขอตรวจหรือขอคัดสำเนาเอกสารหรือขอใหนายทะเบียน   
คัดสำเนาหรือถายเอกสารพรอมทั้งคำรับรองหรือขอใหออกหนังสือรับรอง
ขอความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว ใหนายทะเบียนดำเนินการอนุญาต
โดยเร็ว เวนแตเอกสารน้ันมีลักษณะตองหามมิใหเปดเผยตามกฎหมายวาดวย
ขอมูลขาวสารของราชการหรือกฎหมายอ่ืน โดยผูขอตองเสียคาธรรมเนียมตามท่ี
กำหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๒  พนักงานเจาหนาที่ตองมีบัตรประจำตัวตามแบบที่กำหนด
ในกฎกระทรวงในการปฏิบัติการตามหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดง
บัตรประจำตัวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
 
มาตรา ๓๓  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ อธิบดี 
นายทะเบียน และพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา

Section 31. When any person makes a request for an examination or
reproduction of documents or requests the Registrar to reproduce or 
make photocopies of documents together with certification thereof or 
issue certification of statements retained by the Registrar, the Registrar
shall grant permission without delay, save that such documents are
in essence subject to the requirement of non-disclosure under the law
on official information or other laws, provided that the requester must 
make payment of fees as prescribed in the Ministerial Regulation.

Section 32. The competent official must have an identification card in
accordance with the form prescribed in the Ministerial Regulation.
In the performance of duties, the competent official must show the 
identification card to persons concerned.

Section 33. In the performance of duties under this Act, members, 
the Director-General, the Registrar and competent officials shall be 
officials under the Penal Code.
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มาตรา ๓๔  คนตางดาวซ่ึงไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองผูใดถูกส่ังพักใช
หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือถูกสั่งระงับการประกอบธุรกิจตามหนังสือ
รับรองและหมดสิทธิอุทธรณ หรือรัฐมนตรีมีคำวินิจฉัยเปนที่สุดใหพักใชหรือ
เพิกถอนใบอนุญาตหรือใหระงับการประกอบธุรกิจแลว แตคนตางดาวนั้น
ยังคงประกอบธุรกิจน้ันตอไป ตองระวางโทษจำคุกไมเกินสามป หรือปรับต้ังแต
หน่ึงแสนบาทถึงหน่ึงลานบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ และปรับอีกวันละหน่ึงหม่ืนบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู

มาตรา ๓๕  คนตางดาวซ่ึงไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจใดตามพระราช
บัญญัตินี้ หากรวมทำธุรกิจอันเปนของคนตางดาวรายอื่นซึ่งมิไดรับอนุญาต
ใหประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติน้ี หรือประกอบธุรกิจท่ีคนตางดาวรายอ่ืน
นั ้นเปนเจาของรวมโดยแสดงออกวาเปนธุรกิจของตนแตผู เดียวเพื ่อให
คนตางดาวรายอื่นนั้นหลีกเลี่ยงหรือฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 
ตองระวางโทษจำคุกไมเกินสามป หรือปรับต้ังแตหน่ึงแสนบาทถึงหน่ึงลานบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ และใหศาลสั่งเลิกการรวมทำธุรกิจหรือการประกอบธุรกิจ
น้ันเสีย หากฝาฝนไมปฏิบัติตามคำส่ังศาลตองระวางโทษปรับวันละหน่ึงหม่ืนบาท
ถึงหาหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู  
  

Section 34. Any foreigner, to whom a licence or a certificate has been granted,
who continues to operate the business after the licence has been suspended
or revoked or after the operation of the business to which the certificate relates
has been ordered to be ceased without right to appeal or with the Minister 
giving a final decision mandating the suspension or revocation of the licence
or the cessation of the operation of the business, shall be liable to imprisonment
for a term not exceeding three years or to a fine of one hundred thousand 
Baht to one million Baht or to both and to an additional fine at the daily rate 
of ten thousand Baht throughout the period of the violation.

Section 35. Any foreigner, to whom a licence has been granted for 
the operation of any business under this Act, who participates in the 
operation of the business of another foreigner not permitted to operate
the business under this Act or operates the business of which such other
foreigner is a co-owner in the manner holding it out as the former’s sole
business with a view to enabling such other foreigner to circumvent or
violate provisions of this Act shall be liable to imprisonment for a term
not exceeding three years or to a fine of one hundred thousand Baht 
to one million Baht or to both, and the Court shall order the cessation 
of such business participation or operation. In the case of violation of 
the order of the Court, the violator shall be liable to a fine at the daily rate
of ten thousand Baht to fifty thousand Baht throughout the period of 
the violation.
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มาตรา ๓๖  ผูมีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีมิใชคนตางดาวตามพระราชบัญญัติน้ี
ใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนหรือรวมประกอบธุรกิจของคนตางดาว
อันเปนธุรกิจที่กำหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ โดยคนตางดาวนั้น
มิไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจดังกลาว หรือรวมประกอบธุรกิจของคนตางดาว
โดยแสดงออกวาเปนธุรกิจของตนแตผู เดียวหรือถือหุ นแทนคนตางดาว
ในหางหุนสวนหรือบริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลใดๆ เพ่ือใหคนตางดาวประกอบ
ธุรกิจโดยหลีกเล่ียงหรือฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี รวมท้ังคนตางดาว
ซ่ึงยินยอมใหผูมีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีมิใชคนตางดาวตามพระราชบัญญัติน้ี
กระทำการดังกลาว ตองระวางโทษจำคุกไมเกินสามป หรือปรับต้ังแตหน่ึงแสนบาท
ถึงหน่ึงลานบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ และใหศาลส่ังใหเลิกการใหความชวยเหลือ
หรือสนับสนุน หรือสั่งใหเลิกการรวมประกอบธุรกิจ หรือสั่งใหเลิกการถือหุน
หรือการเปนหุนสวนนั้นเสีย แลวแตกรณี หากฝาฝนไมปฏิบัติตามคำสั่งศาล
ตองระวางโทษปรับวันละหน่ึงหม่ืนบาทถึงหาหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู 

มาตรา ๓๗  คนตางดาวผูใดประกอบธุรกิจโดยฝาฝนมาตรา ๖ มาตรา ๗
หรือมาตรา ๘ ตองระวางโทษจำคุกไมเกินสามป หรือปรับต้ังแตหน่ึงแสนบาท
ถึงหนึ่งลานบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และใหศาลสั่งเลิกการประกอบธุรกิจ
หรือเลิกกิจการ  หรือสั่งเลิกการเปนผูถือหุน หรือเปนหุนสวน แลวแตกรณี 

Section 36. A Thai national or a juristic person, not being a foreigner 
under this Act, who assists in or aids and abets or participates in the 
operation of a foreigner’s business specified in the Lists annexed
hereto where such foreigner is not permitted to operate that business
or who operates the business jointly with a foreigner in the manner 
holding it out as the former’s sole business or who acts as a foreigner’s
nominee in holding shares in a partnership or a limited company or any
juristic person with a view to enabling the foreigner to operate the business
in circumvention or violation of the provisions of this Act, or a foreigner
who allows such act to be committed by a Thai national or a juristic person
that is not a foreigner under this Act, shall be liable to imprisonment 
for a term not exceeding three years or to a fine of one hundred thousand
Baht to one million Baht or to both, and the Court shall order the cessation
of the assistance or the aiding and abetting or order the cessation of the joint
operation of the business or order the cessation of shareholding or partnership,
as the case may be. In the case of violation of the order of the Court,
the violator shall be liable to a fine at the daily rate of ten thousand 
Baht to fifty thousand Baht throughout the period of the violation.

Section 37. Any foreigner who operates a business in violation of 
section 6, section 7 or section 8 shall be liable to imprisonment for
a term not exceeding three years or to a fine of one hundred thousand Baht
to one million Baht or to both, and the Court shall order the cessation
of the business operation or the cessation of the undertaking or order 
the cessation of shareholding or partnership, as the case may be.
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หากฝาฝนไมปฏิบัติตามคำสั่งศาลตองระวางโทษปรับวันละหนึ่งหมื่นบาท
ถึงหาหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

มาตรา ๓๘  คนตางดาวผูใดประกอบธุรกิจโดยฝาฝนตามมาตรา ๑๔ หรือ
ฝาฝนเงื่อนไขตามมาตรา ๑๘ (๓) ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึง
หนึ่งลานบาทและปรับวันละหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยัง
ฝาฝนอยู 

มาตรา ๓๙  ผูรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ 
วรรคสองหรือวรรคสาม หรือฝาฝนมาตรา ๒๒ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หาพันบาท

มาตรา ๔๐  ผู ใดไมปฏิบัติตามหนังสือสอบถามหรือหนังสือเรียกของ
นายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาท่ี หรือไมยอมใหขอเท็จจริง หรือไมสงเอกสาร
หรือหลักฐานเม่ือนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาท่ีสอบถามหรือเรียกตรวจสอบ
หรือไมใหความสะดวกแกนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๓๐
โดยไมมีเหตุอันสมควร ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

In the case of violation of the order of the Court, the violator shall be
liable to a fine at the daily rate of ten thousand Baht to fifty thousand 
Baht throughout the period of the violation.

Section 38. Any foreigner who operates a business in violation of 
section 14 or violates the conditions under section 18 (3) shall be liable
to a fine of one hundred thousand Baht to one million Baht and to an
additional fine at the daily rate of ten thousand Baht to fifty thousand Baht
throughout the period of the violation. 

Section 39. Any licence grantee or certificate grantee who fails to comply
with section 21 paragraph two or paragraph three or violates section 22
shall be liable to a fine not exceeding five thousand Baht.

Section 40. Any person who fails to comply with a written enquiry or a written
summons of the Registrar or the competent official or fails to provide 
facts or to furnish documents or evidence when so enquired or summoned
by the Registrar or the competent official for the purpose of examination
or fails to provide assistance to the Registrar or the competent official
under section 30 without any reasonable cause shall be liable to a fine not
exceeding five thousand Baht.
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มาตรา ๔๑  ในกรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูกระทำความผิดตามมาตรา ๓๔  มาตรา ๓๕
มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗ กรรมการ หุนสวน หรือผูมีอำนาจกระทำการแทน
นิติบุคคลซ่ึงรูเห็นเปนใจกับการกระทำความผิดน้ัน หรือมิไดจัดการตามสมควร
เพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้น ตองระวางโทษจำคุกไมเกินสามป หรือปรับ
ตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๔๒  ในกรณีความผิดตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ใหอธิบดีหรือ   
ผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบปรับได เม่ือผูตองหาไดชำระคาปรับ
ตามจำนวนท่ีอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายไดเปรียบเทียบภายในสามสิบวัน
นับแตวันเปรียบเทียบใหคดีนั้นเปนอันเลิกกัน

มาตรา ๔๓  บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ และคำส่ังซ่ึงใช
บังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชไดตอไปเทาที่ไมขัด
หรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะไดมีพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ประกาศและคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

Section 41. In the case where a juristic person commits offences under
section 34, section 35, section 36 or section 37, directors, partners or 
persons with the authority to represent the juristic person, who connive
at the commission of such offences or fail to take reasonable action in
preventing such offences shall be liable to imprisonment for a term 
not exceeding three years or to a fine of one hundred thousand Baht 
to one million Baht or to both.

Section 42. In the case of the offences under section 39 and section 40,
the Director-General or the person entrusted by the Director-General
shall have the power to settle the offences by way of payment of a fine.
Upon payment by the alleged offender of a fine in the amount ordered
by the Director-General or the person entrusted by the Director-General
within thirty days as from the date of the settlement, the case shall be 
deemed as terminated by way of such settlement.

Section 43. All Royal Decrees, Ministerial Regulations, Notifications and
Orders which are in force on the date of the entry into force of this Act
shall remain in force insofar as they are not contrary to or inconsistent
with the provisions of this Act until Royal Decrees, Ministerial Regulations,
Notifications and Orders issued under this Act are in force.
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มาตรา ๔๔  คนตางดาวซึ่งไดรับสิทธิหรือไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๑ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕
อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ ใหไดรับสิทธิหรือไดรับอนุญาต
ในการประกอบธุรกิจนั้นตอไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาของการไดรับสิทธิ
หรือไดรับอนุญาตดังกลาว

มาตรา ๔๕  คนตางดาวซึ่งประกอบธุรกิจประเภทที่กำหนดไวในบัญชีทาย
พระราชบัญญัตินี้อยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ซึ่งธุรกิจดังกลาว
เปนธุรกิจที่ไมไดกำหนดไวในบัญชีทายประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๑ 
ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หากประสงคจะประกอบธุรกิจน้ันตอไป 
ใหดำเนินการแจงตออธิบดีเพื่อขอหนังสือรับรองตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กำหนดในมาตรา ๑๑ ทั้งนี้ ภายในกำหนดหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัติ
น้ีใชบังคับ และในระหวางท่ียังไมไดรับหนังสือรับรองมิใหถือวาคนตางดาวน้ัน
เปนผูประกอบธุรกิจโดยมิไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  
  
มาตรา ๔๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี
และใหมีอำนาจแตงต้ังนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ี กับออกกฎกระทรวง
กำหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนยกเวน
คาธรรมเนียมและกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

Section 44. Foreigners who have acquired the right or have been 
permitted to operate businesses under the Notification of the National 
Executive Council No. 281, dated 24th November B.E. 2515 (1972) 
prior to the date of the entry into force of this Act shall continue to enjoy
the right or be permitted to operate such businesses in accordance
with the conditions and the term of the rights or permission so acquired.

Section 45. Foreigners who, on the date of the entry into force of this Act,
have operated businesses specified in the Lists annexed hereto but not 
specified in the Lists annexed to the Notification of the National Executive
Council No. 281, dated 24th November B.E. 2515 (1972) shall, in the event
of intending to continue the operation of such businesses, notify the
Director-General for obtaining a certificate in accordance with the rules 
and procedures prescribed in section 11 within one year as from the date
of the entry into force of this Act and, during the period in which the certificate
has not yet been obtained, such foreigners shall not be deemed as operating
the businesses without permission under this Act.

Section 46. The Minister of Commerce shall have charge and control 
of the execution of this Act and shall have the power to appoint the 
Registrar and competent officials and issue Ministerial Regulations 
prescribing fees not in excess of the rate annexed hereto, exempting 
fees and prescribing other acts for the execution of this Act.
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 กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
         
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
           ชวน หลีกภัย
            นายกรัฐมนตรี

 Such Ministerial Regulations shall come into force upon their
publication in the Government Gazette.

Countersigned by :
  Chuan Leekpai
   Prime Minister
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อัตราคาธรรมเนียม

๑. คำขอใบอนุญาต   
 (ก) คำขอใบอนุญาตตามมาตรา ๗ ๑,๐๐๐ บาท 
 (ข) คำขอใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ๒,๐๐๐ บาท 
 (ค) คำขอหนังสือรับรองตามมาตรา ๑๑ ๒,๐๐๐ บาท 
  หรือมาตรา ๑๒
 
๒. ใบอนุญาต    
 (ก) ใบอนุญาตตามมาตรา ๗  ๕,๐๐๐ บาท 
 (ข) ใบอนุญาตสำหรับธุรกิจบัญชีสอง     
  (๑) บุคคลธรรมดา  ๔๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) นิติบุคคล พันละสิบบาทของทุนจดทะเบียน
   ทั้งนี้ ไมต่ำกวา ๔๐,๐๐๐ บาท
   และไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
   เศษของพันบาทใหคิดเทากับ
   หนึ่งพันบาท
 (ค) ใบอนุญาตสำหรับธุรกิจบัญชีสาม    
  (๑) บุคคลธรรมดา  ๒๐,๐๐๐ บาท 
   (๒) นิติบุคคล พันละหาบาทของทุนจดทะเบียน
   ทั้งนี้ไมต่ำกวา ๒๐,๐๐๐ บาท
    และไมเกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
   เศษของพันบาทใหคิดเทากับ
   หนึ่งพันบาท

RATES OF FEES

1. Applications for Licences
 (a) Application for a licence under section 7  1,000 Baht
 (b) Application for a licence under section 17 2,000 Baht
 (c) Application for a certificate under section 11 2,000 Baht
  or section 12

2.  Licences
 (a) Licence under section 7  5,000 Baht
 (b) Licence for any business in List Two
  (1) Natural person  40,000 Baht
  (2) Juristic person  Ten Baht for every one thousand Baht
   of a registered capital, provided that
   the minimum fee is 40,000 Baht and
   the maximum fee is 500,000 Baht
   and that a fragment of one thousand Baht
   shall be reckoned as one thousand Baht.
 (c) Licence for any business in List Three
  (1) Natural person   20,000 Baht
  (2) Juristic person  Five Baht for every one thousand Baht
   of registered capital, provided that
   the minimum fee is 20,000 Baht and
   the maximum fee is 250,000 Baht
   and that a fragment of one thousand Baht
   shall be reckoned as one thousand Baht.

Department of Business Development
Ministry of Commerce

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย60 61



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) อุทธรณคำสั่งพักหรือเพิกถอน 
  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
  ตามมาตรา ๒๐ ๒,๐๐๐ บาท 
 
๖.  การแจงเลิก หรือยายสำนักงานหรือสถานที่
 ประกอบธุรกิจ ๑,๐๐๐ บาท 
 
๗. การขอแกไขรายการทะเบียน ใบอนุญาต 
 หรือหนังสือรับรอง ๑,๐๐๐ บาท 
 
๘.  การตรวจหรือคัดสำเนาเอกสาร  รายละ ๒๐๐ บาท 

3. Certificates 20,000 Baht

4. Licence Substitutes or Certificate Substitutes 5,000 Baht

5.  Appeals
 (a) Appeal against an order refusing 
  to grant permission under section 7  1,000 Baht
 (b) Appeal against an order refusing 
  to grant permission under section 17  2,000 Baht
 (c) Appeal against an order suspending 
  or revoking the licence or the certificate 
  under section 20  2,000 Baht

6.  Notification of the cessation of business 
 operation or the relocation of the office 
 or place of business 1,000 Baht

7. Application for correction of particulars 
 in the register, licences or certificates  1,000 Baht

8. Examination or reproduction 
 of documents 200 Baht per each request
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๙.  การขอใหคัดสำเนาหรือขอใหถายเอกสาร  
 พรอมทั้งคำรับรอง  หนาละ ๑๐๐ บาท 
 
๑๐. การออกหนังสือรับรองขอความใน
 ทะเบียน  เรื่องละ ๑๐๐ บาท 
 

9. Application for having documents 
 reproduced or photocopied
 together with certification 100 Baht per page

10. Issuance of written certification 
 of statements in the register 100 Baht per item

Department of Business Development
Ministry of Commerce

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย64 65



บัญชีทายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว

พ.ศ. ๒๕๔๒

LISTS ANNEXED TO THE FOREIGN BUSINESS ACT,
B.E. 2542 (1999)
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บัญชีทายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒

บัญชีหนึ่ง 
 ธุรกิจที่ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบกิจการดวยเหตุผลพิเศษ
  (๑) การทำกิจการหนังสือพิมพ การทำกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง
  หรือสถานีวิทยุโทรทัศน
 (๒) การทำนา ทำไร หรือทำสวน
 (๓) การเลี้ยงสัตว
 (๔) การทำปาไมและการแปรรูปไมจากปาธรรมชาติ
 (๕) การทำการประมงเฉพาะการจับสัตวน้ำในนานน้ำไทย
  และในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทย
 (๖) การสกัดสมุนไพรไทย
 (๗) การคาและการขายทอดตลาดโบราณวัตถุของไทย
  หรือที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรของประเทศ
 (๘) การทำหรือหลอพระพุทธรูป และการทำบาตร
 (๙) การคาที่ดิน

LISTS ANNEXED TO THE FOREIGN BUSINESS ACT, 
B.E. 2542 (1999)

LIST ONE
 BUSINESSES STRICTO SENSU NOT PERMISSIBLE TO FOREIGNERS

BY SPECIAL REASON

 (1) The Press, radio broadcasting station or radio and television  
  station business
 (2) Rice farming, plantation or crop growing
 (3) Livestock farming
 (4) Forestry and timber processing from a natural forest
 (5) Fishery, only in respect of the catchment of aquatic animals  
  in Thai waters and specific economic zones of Thailand
 (6) Extraction of Thai medicinal herbs
 (7) Trading and auction sale of antique objects of Thailand or  
  objects of historical value of the country
 (8) Making or casting Buddha Images and monk alms-bowls
 (9) Land trading
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บัญชีสอง
 ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศหรือมีผล
กระทบตอศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี หัตถกรรมพื้นบาน หรือทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 หมวด ๑
 ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศ
 (๑) การผลิต การจำหนาย และการซอมบำรุง 
  (ก) อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ดินปน วัตถุระเบิด
  (ข) สวนประกอบของอาวุธปน เครื่องกระสุนปน และวัตถุระเบิด
  (ค) อาวุธยุทโธปกรณ เรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะทางการทหาร
  (ง) อุปกรณหรือสวนประกอบของอุปกรณสงครามทุกประเภท
       (๒) การขนสงทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศในประเทศ รวมถึงกิจการ     
  การบินในประเทศ

 หมวด ๒ 
 ธุรกิจท่ีมีผลกระทบตอศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และหัตถกรรม
พื้นบาน
         (๑) การคาของเกา หรือศิลปวัตถุ ซ่ึงเปนงานศิลปกรรม หัตถกรรมของไทย 
 (๒) การผลิตเครื่องไมแกะสลัก 
 (๓) การเล้ียงไหม การผลิตเสนไหมไทย การทอผาไหมไทย หรือการพิมพ
  ลวดลายผาไหมไทย 
 (๔) การผลิตเครื่องดนตรีไทย 
 (๕) การผลิตเครื่องทอง เครื่องเงิน เครื่องถม เครื่องทองลงหิน
  หรือเครื่องเขิน 
 (๖) การผลิตถวยชามหรือเครื่องปนดินเผาที่เปนศิลปวัฒนธรรมไทย

LIST TWO
 BUSINESSES RELATED TO NATIONAL SAFETY OR SECURITY OR HAVING

IMPACTS ON ARTS, CULTURE, TRADITIONS, CUSTOMS AND FOLKLORE

HANDICRAFTS OR NATURAL RESOURCES AND THE ENVIRONMENT

 Chapter 1:  
 Businesses related to National Safety or Security
 (1) Production, distribution and maintenance of:
  (a) firearms, ammunition, gun powders and explosives;
  (b) components of firearms, ammunition and explosives;
  (c) armaments, ships, aircraft or vehicles for military use;
  (d) equipment or components of all types of war materials
 (2) Domestic transportation by land, water or air, including  
  domestic aviation

 Chapter 2: 
 Businesses Having Impacts on Arts, Culture, Traditions, Customs
and Folklore Handicrafts
 (1) Trading of antiques or artistic objects that are artistic works  
  or handicrafts of Thailand
 (2) Production of wood carvings
 (3) Silkworm raising, production of Thai silk yarn, weaving of  
  Thai silk or printing of Thai silk patterns
 (4) Production of Thai musical instruments
 (5) Production of goldware, silverware, nielloware, bronzeware or lacquerware
 (6) Production of crockery or porcelains representing Thai arts and culture
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 หมวด ๓ 
 ธุรกิจที่มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม
 (๑) การผลิตน้ำตาลจากออย 
 (๒) การทำนาเกลือ รวมทั้งการทำเกลือสินเธาว      
 (๓) การทำเกลือหิน 
 (๔) การทำเหมือง รวมทั้งการระเบิดหรือยอยหิน 
         (๕) การแปรรูปไมเพื่อทำเครื่องเรือนและเครื่องใชสอย

บัญชีสาม
      ธุรกิจที่คนไทยยังไมมีความพรอมที่จะแขงขันในการประกอบกิจการ
กับคนตางดาว
 (๑) การสีขาว และการผลิตแปงจากขาวและพืชไร 
 (๒) การทำการประมง เฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
 (๓) การทำปาไมจากปาปลูก 
 (๔) การผลิตไมอัด แผนไมวีเนียร ชิปบอรด หรือฮารดบอรด 
 (๕) การผลิตปูนขาว 
 (๖) การทำกิจการบริการทางบัญชี
 (๗) การทำกิจการบริการทางกฎหมาย
 (๘) การทำกิจการบริการทางสถาปตยกรรม
 (๙) การทำกิจการบริการทางวิศวกรรม

 
 
 
 

 Chapter 3: 
 Businesses Having Impacts on Natural Resources or 
the Environment
 (1) Production of sugar from sugar cane
 (2) Salt farming, including non-sea salt farming
 (3) Production of rock salt
 (4) Mining, including rock blasting or rock crushing
 (5) Timber processing for production of furniture and utensils

LIST THREE
 BUSINESSES IN RESPECT OF WHICH THAI NATIONALS ARE NOT 

READY TO COMPETE WITH FOREIGNERS

 (1) Rice milling and production of flour from rice and economic plants
 (2) Fishery only in respect of the hatching and raising of aquatic  
  animals
 (3) Forestry from a grown forest
 (4) Production of plywood, veneer wood, chipboards or hardboards
 (5) Production of lime
 (6) Provision of accounting services
 (7) Provision of legal services
 (8) Provision of architectural services
 (9) Provision of engineering services

Department of Business Development
Ministry of Commerce

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย72 73



 (๑๐) การกอสราง ยกเวน 
  (ก) การกอสรางสิ่งซึ่งเปนการใหบริการพื้นฐานแกประชาชนดาน
   การสาธารณูปโภคหรือการคมนาคมท่ีตองใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร
   เทคโนโลยี หรือความชำนาญในการกอสรางเปนพิเศษ โดยมีทุน
   ขั้นต่ำของคนตางดาวตั้งแตหารอยลานบาทขึ้นไป
  (ข) การกอสรางประเภทอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 (๑๑) การทำกิจการนายหนาหรือตัวแทน ยกเวน  
  (ก) การเปนนายหนาหรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพยหรือการบริการ
   ที่เกี่ยวกับการซื้อขายลวงหนาซึ่งสินคาเกษตรหรือตราสารทาง
   การเงินหรือหลักทรัพย 
  (ข) การเปนนายหนาหรือตัวแทนซ้ือขายหรือจัดหาสินคาหรือบริการ
   ท่ีจำเปนตอการผลิตหรือการใหบริการของวิสาหกิจในเครือเดียวกัน 
  (ค) การเปนนายหนาหรือตัวแทนซื้อขาย จัดซื้อหรือจัดจำหนายหรือ
   จัดหาตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศเพ่ือการจำหนายซ่ึงสินคา
   ที่ผลิตในประเทศหรือนำเขามาจากตางประเทศอันมีลักษณะ
   เปนการประกอบธุรกิจระหวางประเทศ โดยมีทุนข้ันต่ำของคนตางดาว
   ตั้งแตหนึ่งรอยลานบาทขึ้นไป 
  (ง) การเปนนายหนาหรือตัวแทนประเภทอื่นตามที่กำหนดในกฎ
   กระทรวง

 
 

 (10) Construction, with the exception of:
  (a) Construction of structures for delivery of infrastructure  
   public services in the sphere of public utilities or transportation
   requiring the use of special apparatuses, machines, technology
   or expertise, with the minimum capital of five hundred million Baht
   or upwards from foreigners;
  (b) Construction of other types as prescribed in the Ministerial
   Regulation
 (11) Brokerage or agency businesses, with the exception of:
  (a) being a broker or an agent in the sale or purchase of securities
   or in services related to futures trading of agricultural commodities
   or financing instruments or securities;
  (b) being a broker or an agent in the sale, purchase or  
   procurement of goods or services necessary for the production
   or the provision of services amongst affiliated enterprises;
  (c) being a broker or an agent in the sale or purchase, procurement,
   distribution or acquisition of domestic and foreign markets for
   the distribution of domestically manufactured or imported goods,
   which is in character the operation of international trade, with
   the minimum capital of one hundred million Baht or upwards
   from foreigners;
  (d) being a broker or an agent of other types as prescribed  
   in the Ministerial Regulation
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 (๑๒) การขายทอดตลาด ยกเวน 
  (ก) การขายทอดตลาดที่มีลักษณะเปนการประมูลซื้อขายระหวาง
   ประเทศท่ีมิใชการประมูลซ้ือขายของเกา วัตถุโบราณ หรือศิลปวัตถุ
   ซ่ึงเปนงานศิลปกรรม หัตถกรรม หรือโบราณวัตถุของไทย หรือท่ีมี
   คุณคาทางประวัติศาสตรของประเทศ 
  (ข) การขายทอดตลาดประเภทอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 (๑๓) การคาภายในเกี ่ยวกับผลิตภัณฑหรือผลิตผลทางการเกษตร
     พื้นเมืองที่ยังไมมีกฎหมายหามไว 
 (๑๔) การคาปลีกสินคาทุกประเภทที่มีทุนขั้นต่ำรวมทั้งสิ ้นนอยกวา
     หน่ึงรอยลานบาท หรือท่ีมีทุนข้ันต่ำของแตละรานคานอยกวาย่ีสิบ
     ลานบาท 
        (๑๕) การคาสงสินคาทุกประเภทที่มีทุนขั้นต่ำของแตละรานคานอยกวา
     หนึ่งรอยลานบาท
        (๑๖) การทำกิจการโฆษณา 
 (๑๗) การทำกิจการโรงแรม เวนแตบริการจัดการโรมแรม 
 (๑๘) การนำเที่ยว 
 (๑๙) การขายอาหารหรือเครื่องดื่ม 
 (๒๐) การทำกิจการเพาะขยายหรือปรับปรุงพันธุพืช 
 (๒๑) การทำธุรกิจบริการอ่ืน ยกเวนธุรกิจบริการท่ีกำหนดในกฎกระทรวง

 (12) Sale by auction, with the exception of:
  (a) a sale by auction which, in character, involves international
   bidding of items other than antiques, objects of antiquity or artistic
   objects that are artistic works or handicrafts or objects of antiquity
   of Thailand or of historical value of the country;
  (b) sales by auction of other types as prescribed in the  
   Ministerial Regulation
 (13) Internal trade related to traditional agricultural products or  
   produce not yet prohibited by law
 (14) Retail sale of goods of all types with the total minimum capital
     in the amount lower than one hundred million Baht or with the minimum
    capital of each store in the amount lower than twenty million Baht
 (15) Wholesale of all types with the minimum capital of each  
   store in the amount lower than one hundred million Baht
 (16) Advertising business
 (17) Hotel business, with the exception of the hotel management  
   service
 (18) Guided touring
 (19) Sale of food and beverages
 (20) Cultivation, propagation or development of plant varieties
 (21) Other service businesses, with the exception of service  
   businesses as prescribed in the Ministerial Regulation
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ ่งใช
บังคับอยูในปจจุบันไดออกใชบังคับมาเปนเวลานานแลว และมีหลักการบาง
ประการไมสอดคลองกับสภาวการณทางเศรษฐกิจ การลงทุน และการคา
ระหวางประเทศในปจจุบัน สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกลาวเสียใหม
เพ่ือสงเสริมใหมีการแขงขันในการประกอบธุรกิจท้ังในประเทศและตางประเทศ
ซึ่งจะเปนประโยชนกับประเทศไทยโดยสวนรวม ทั้งยังเปนการดำเนินการให
สอดคลองกับพันธกรณีตามสนธิสัญญาระหวางประเทศดวย จึงจำเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้

* พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอำนาจหนาที่
ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕
 
 มาตรา ๒๓ ในพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒
ใหแกไขคำวา “กรมทะเบียนการคา” เปน “กรมพัฒนาธุรกิจการคา” คำวา “อธิบดี
กรมทะเบียนการคา” เปน “อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา” คำวา “ผูแทนกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม” เปน “ผูแทนกระทรวงแรงงาน” และคำวา “ผูแทน
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม” เปน “ผูแทนกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดต้ัง
สวนราชการข้ึนใหมโดยมีภารกิจใหม ซ่ึงไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการ
บริหารและอำนาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม น้ันแลว และเน่ืองจากพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติ

Note :- The reason for the promulgation of this Act is as follows. 
Whereas the Notif  ication of the National Executive Council No. 281, 
dated 24th November B.E. 2515 (1972) which is currently in force 
has been in force for a considerable period of time and contains 
certain principles inconsistent with circumstances in economy,
investment and international trade of the present time, it is expedient 
to revise the said law with a view to promoting competition in business
operation both at domestic and international levels, which will be of value
to Thailand as a whole, and thereby putting in place the implementation
of obligations under international treaties as well. It is therefore necessary
to enact this Act.

Department of Business Development
Ministry of Commerce
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ใหโอนอำนาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดำรงตำแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติ
หนาที่ในสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบท
บัญญัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับอำนาจหนาท่ีท่ีโอนไปดวย ฉะน้ัน เพ่ืออนุวัติใหเปน
ไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 
จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอนสวนราชการ 
เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอำนาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือ
ผูรับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไข
บทบัญญัติของกฎหมายใหมีการเปล่ียนช่ือสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดำรงตำแหนง
หรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการใหตรงกับการโอนอำนาจหนาท่ี และเพ่ิม
ผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการ
ยุบเลิกแลว ซ่ึงเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวจึงจำเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้
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