
การประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว 
ตามพระราชบัญญัตกิารประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 
ตามพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว ห้ามคนตา่งด้าวประกอบธุรกิจ    บางประเภท
และบางประเภทจะประกอบธุรกิจได้ตอ่เม่ือได้รับใบอนญุาตหรือได้รับหนงัสอืรับรองแล้วแตก่รณี 
1. อย่างไรถือว่าเป็นคนต่างด้าว 
        บคุคลเหลา่นีถื้อวา่เป็นคนตา่งด้าว 
         (1) บคุคลธรรมดาซึง่ไมมี่สญัชาติไทย 
       (2) นิติบคุคลซึง่ไมไ่ด้จดทะเบียนในประเทศไทย 
         (3) นิติบคุคลซึง่จดทะเบียนในประเทศไทยท่ีมีทนุตัง้แตก่ึง่หนึง่เป็นของบคุคลหรือนิติบคุคล 
  ตาม (1) หรือ (2) 
         (4) นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยท่ีมีทนุตัง้แตก่ึง่หนึง่เป็นของ (1) (2) หรือ (3) 
2. ประเภทธุรกจิที่กาํหนดไว้ตามพระราชบัญญัตฯิ ดงักล่าว แยกเป็น 3 บญัชี คือ 
        (1) บญัชีหน่ึง เป็นธุรกิจท่ีห้ามมิให้คนตา่งด้าวประกอบธุรกิจด้วยเหตผุลพิเศษ 
           (1) การทํากิจการหนงัสือพิมพ์ การทํากิจการสถานีวิทยกุระจายเสียงหรือสถานีวิทยโุทรทศัน์ 
           (2) การทํานา ทําไร่ หรือทําสวน 
           (3) การเลีย้งสตัว์ 
           (4) การทําป่าไม้และการแปรรูปไม้จากป่าธรรมชาติ 
           (5) การทําการประมงเฉพาะการจบัสตัว์นํา้ในน่านนํา้ไทยและในเขตเศรษฐกิจ จําเพาะของ 
   ประเทศไทย 
           (6) การสกดัสมนุไพรไทย 
           (7) การค้าและการขายทอดตลาดโบราณวตัถขุองไทย หรือท่ีมีคณุคา่ทาง ประวติัศาสตร์ของประเทศ 
           (8) การทําหรือหลอ่พระพทุธรูป และการทําบาตร 
           (9) การค้าท่ีดิน 
 (2) บญัชีสอง ธุรกิจท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัหรือความมัน่คงของประเทศหรือมีผลกระทบ ตอ่
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี หตัถกรรมพืน้บ้าน หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนตา่งด้าวจะ
ประกอบธุรกิจได้เม่ือได้รับอนญุาตจากรัฐมนตรี โดยการอนมุติัของคณะรัฐมนตรี  
หมวด 1 ธุรกจิที่เก่ียวกับความปลอดภยัหรือความม่ันคงของประเทศ 
           (1) การผลิต การจําหน่าย และการซอ่มบํารุง 
                 (ก) อาวธุปืน เคร่ืองกระสนุปืน ดินปืน วตัถรุะเบิด 



                 (ข) สว่นประกอบของอาวธุปืน เคร่ืองกระสนุปืน และวตัถรุะเบิด 
                 (ค) อาวธุยทุโธปกรณ์ เรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะทางการทหาร 
                 (ง) อปุกรณ์หรือสว่นประกอบของอปุกรณ์สงครามทกุประเภท 

 (2) การขนสง่ทางบก ทางนํา้ หรือทางอากาศในประเทศ รวมถงึกิจการการบิน ในประเท
หมวด 2 ธุรกจิที่มีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และหตัถกรรมพืน้บ้าน 
           (1) การค้าของเก่า หรือศิลปวตัถ ุซึง่เป็นงานศิลปกรรม หตัถกรรมของไทย 
           (2) การผลิตเคร่ืองไม้แกะสลกั 
           (3) การเลีย้งไหม การผลิตเส้นไหมไทย การทอผ้าไหมไทย หรือการพิมพ์ลวดลาย ผ้าไหมไทย 
           (4) การผลิตเคร่ืองดนตรีไทย 
           (5) การผลิตเคร่ืองทอง เคร่ืองเงิน เคร่ืองถม เคร่ืองทองลงหิน หรือเคร่ืองเขิน 
           (6) การผลิตถ้วยชามหรือเคร่ืองปัน้ดินเผาท่ีเป็นศิลปวฒันธรรมไทย 
หมวด 3 ธุรกจิที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาตหิรือส่ิงแวดล้อม 
           (1) การผลิตนํา้ตาลจากอ้อย 
           (2) การทํานาเกลอื รวมทัง้การทําเกลือสนิเธาว์ 
           (3) การทําเกลือหิน 
           (4) การทําเหมือง รวมทัง้การระเบิดหรือยอ่ยหิน 
           (5) การแปรรูปไม้เพ่ือทําเคร่ืองเรือนและเคร่ืองใช้สอย 
        (3) บญัชีสาม ธุรกิจท่ีคนไทยยงัไมมี่ความพร้อมท่ีจะแขง่ขนัในการประกอบกิจการกบั คนตา่งด้าว 
คนตา่งด้าวจะประกอบธุรกิจได้เม่ือได้รับอนญุาตจากอธิบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 
 (1) การสีข้าว และการผลิตแป้งจากข้าวและพืชไร่ 
           (2) การทําการประมง เฉพาะการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ 
           (3) การทําป่าไม้จากป่าปลกู 
           (4) การผลิตไม้อดั แผ่นไม้วีเนียร์ ชิปบอร์ด หรือฮาร์ดบอร์ด 
           (5) การผลิตปนูขาว 
           (6) การทํากิจการบริการทางบญัชี 
           (7) การทํากิจการบริการทางกฎหมาย 
           (8) การทํากิจการบริการทางสถาปัตยกรรม 
           (9) การทํากิจการบริการทางวิศวกรรม 
           (10) การก่อสร้าง ยกเว้น 



  (ก) การก่อสร้างสิ่งซึง่เป็นการให้บริการพืน้ฐานแก่ประชาชนด้านการ สาธารณปูโภคหรือ
การคมนาคมท่ีต้องใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร เทคโนโลยี หรือความชํานาญในการก่อสร้างเป็นพิเศษ 
โดยมีทนุขัน้ต่ําของคนตา่งด้าวตัง้แตห้่าร้อยล้านบาทขึน้ไป 
                 (ข) การก่อสร้างประเภทอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
           (11) การทํากิจการนายหน้าหรือตวัแทน ยกเว้น 
                 (ก) การเป็นนายหน้าหรือตวัแทนซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือการบริการท่ีเก่ียวกบัการซือ้ขาย
ลว่งหน้าซึง่สนิค้าเกษตรหรือตราสารทางการเงินหรือ หลกัทรัพย์ 
                 (ข) การเป็นนายหน้าหรือตวัแทนซือ้ขายหรือจดัหาสินค้าหรือบริการท่ีจําเป็นตอ่การผลิต
หรือการให้บริการของวิสาหกิจในเครือเดียวกนั 
                 (ค) การเป็นนายหน้าหรือตวัแทนซือ้ขาย จดัซือ้หรือจดัจําหน่ายหรือจดัหา ตลาดทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศเพ่ือการจําหน่ายซึง่สนิค้าท่ีผลิต ในประเทศหรือนําเข้ามาจากตา่งประเทศ
อนัมีลกัษณะเป็นการประกอบธุรกิจระหวา่งประเทศ โดยมีทนุขัน้ต่ําของคนตา่งด้าวตัง้แตห่นึง่ร้อย
ล้านบาทขึน้ไป 
                 (ง) การเป็นนายหน้าหรือตวัแทนประเภทอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
           (12) การขายทอดตลาด ยกเว้น 
                 (ก) การขายทอดตลาดท่ีมีลกัษณะเป็นการประมลูซือ้ขายระหวา่งประเทศ ท่ีมิใช่การ
ประมลูซือ้ขายของเก่า วตัถโุบราณ หรือศิลปวตัถซุึง่เป็นงาน ศิลปกรรม หตัถกรรม หรือโบราณวตัถุ
ของไทย หรือท่ีมีคณุคา่ทาง ประวติัศาสตร์ของประเทศ 
                 (ข) การขายทอดตลาดประเภทอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
           (13) การค้าภายในเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือผลิตผลทางการเกษตรพืน้เมืองท่ียงัไมมี่ กฎหมายห้ามไว้ 
ยกเว้นการซือ้ขายสินค้าเกษตรลว่งหน้าในตลาดสินค้าเกษตรลว่งหน้าแหง่ประเทศไทย โดยไม่มีการสง่มอบ 
หรือรับมอบสินค้าเกษตรภายในประเทศ 
           (14) การค้าปลีกสินค้าทกุประเภทท่ีมีทนุขัน้ต่ํารวมทัง้สิน้ น้อยกวา่หนึง่ร้อยล้านบาท หรือท่ีมี
         ทนุขัน้ต่ําของแตล่ะร้านค้า น้อยกวา่ย่ีสิบล้านบาท 
           (15) การค้าสง่สินค้าทกุประเภทท่ีมีทนุขัน้ต่ําของแตล่ะร้านค้าน้อยกวา่หนึง่ร้อยล้านบาท 
 (16) การทํากิจการโฆษณา 
           (17) การทํากิจการโรงแรม เว้นแตบ่ริการจดัการโรมแรม 
           (18) การนําเท่ียว 
           (19) การขายอาหารหรือเคร่ืองด่ืม 
           (20) การทํากิจการเพาะขยายหรือปรับปรุงพนัธุ์พืช 



           (21) การทําธุรกิจบริการอ่ืน ยกเว้นธุรกิจบริการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
3. การย่ืนขออนุญาตประกอบธุรกิจตามบญัชี 2 และบญัชี 3 
           (1) แบบฟอร์มท่ีใช้ คือ แบบ ต.2 พร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบคําขอ  
           (2) คา่ธรรมเนียมคําขอ 2,000 บาท 
4. สถานที่ยื่นคาํขอ 
           ให้ย่ืน ณ สํานกับริหารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว ชัน้ 8 กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ จงัหวดันนทบรีุ โทรศพัท์ 0 2547 4425-26 โทรสาร 0 2547 4427 
หรือท่ี E-mail Address: foreign@dbd.go.th  
5. ขัน้ตอนในการพจิารณาคาํขอรับใบอนุญาต 
           (1) หากเป็นธุรกจิในบญัชีสอง กรมพฒันาธุรกิจการค้าจะทําความเห็นเสนอรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงพาณิชย์พิจารณา และรัฐมนตรีฯจะนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนมุติั เม่ือคณะรัฐมนตรี
อนมุติัแล้วกรมพฒันาธุรกิจการค้าจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ และดําเนินการออกใบอนญุาต
ภายใน 15 วนั  
 (2) หากเป็นธุรกจิในบัญชีสาม กรมพฒันาธุรกิจการค้าจะทําสรุปเสนอคณะอนกุรรมการ
พิจารณากลัน่กรองคําขอรับใบอนญุาตประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว และคณะกรรมการการ
ประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าวเพ่ือขอความเห็นชอบ เม่ือกรรมการเห็นชอบแล้ว กรมพฒันาธุรกิจ
การค้าจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบและดําเนินการออกใบอนญุาตภายใน 15 วนั 
           (3) การพิจารณาคําขออนญุาตใช้เวลา 60 วนั เม่ือได้รับอนญุาตแล้วจงึจะประกอบธุรกิจได้ 
           (4) กรณีไมอ่นญุาตจะแจ้งผลให้ทราบภายใน 15 วนั และมีสิทธิย่ืนอทุธรณ์ตอ่รัฐมนตรีได้ 
  ภายใน 30 วนั (ไมมี่แบบฟอร์ม) สามารถทําเป็นหนงัสือย่ืนได้ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
  การพิจารณาคําขออทุธรณ์ใช้เวลา 30 วนั เม่ือได้รับอนญุาตแล้วจงึจะประกอบธุรกิจได้ 
6. อัตราค่าธรรมเนียมสาํหรับใบอนุญาต 
           (1) บญัชีสอง : พนัละสิบบาทของเงินทนุจดทะเบียน ทัง้นีไ้มต่ํ่ากวา่ 40,000 และไมเ่กิน 
500,000 บาท 
           (2) บญัชีสาม : พนัละห้าบาทของเงินทนุจดทะเบียน ทัง้นีไ้มต่ํ่ากวา่ 20,000 และไมเ่กิน 
250,000 บาท 
7. คนต่างด้าวบางประเภทมีสิทธิขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขอ
ใบอนุญาต คือ 
           (1) คนตา่งด้าวท่ีประกอบธุรกิจโดยสนธิสญัญาหรือความตกลงการค้าระหวา่งประเทศไทยกบั



คูภ่าคี (มาตรา 11) สามารถขอหนงัสอืรับรองการประกอบธุรกิจบญัชีหนึง่ บญัชีสอง และบญัชีสาม 
ได้ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสนธิสญัญาหรือความตกลงการค้าระหวา่งประเทศไทยกบัคูภ่าคี 
           (2) คนตา่งด้าวท่ีประกอบธุรกิจโดยได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุสามารถขอหนงัสอืรับรองการ
ประกอบธุรกิจบญัชีสอง และบญัชีสาม ได้ตามท่ีระบใุนบตัรสง่เสริมการลงทนุ 
8. การย่ืนขอหนังสือรับรอง 
           (1) กรณีย่ืนขอตามมาตรา 11 ให้ใช้แบบฟอร์มท่ีใช้ คือ แบบ ต.6 พร้อมเอกสารหลกัฐาน 
  ประกอบคําขอ  
           (2) กรณีย่ืนขอตามมาตรา 12 ให้ใช้หนงัสือชีแ้จงพร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบคําขอ 
           (3) ให้ย่ืนขอหนงัสือรับรองได้ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า และอธิบดีจะออกหนงัสือรับรองให้ 
  ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัแจ้ง  
           (4) คา่ธรรมเนียมคําขอ 2,000 บาท คา่ธรรมเนียมหนงัสือรับรองการประกอบธุรกิจของคน 
  ตา่งด้าว 20,000 บาท 
9. ทุนขัน้ตํ่าที่ต้องมีสาํหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองและเงื่อนไขที่ต้องปฏบิตั ิ
           (1) ผู้ได้รับใบอนญุาตหรือหนงัสือรับรองตามสนธิสญัญาต้องมีทนุขัน้ต่ําไมน้่อยกวา่ 25% ของ
คา่เฉลี่ยตอ่ปี ของประมาณการรายจ่ายสามปี  
ตวัอยา่งเช่น ประมาณการรายจ่ายโดยเฉลี่ยตอ่ปีของประมาณการรายจ่าย 3 ปี เทา่กบั 100 ล้านบาท 
ทนุขัน้ต่ําจะเทา่กบั 25 ล้านบาท ดงันัน้ถ้าเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยท่ีทนุจดทะเบียนไม่
ถงึ 25 ล้านบาท ต้องเพ่ิมทนุ ถ้าไมไ่ด้จดทะเบยีนในประเทศไทยต้องนําเงินเข้ามา 25 ล้านบาท 
           (2) ผู้ได้รับหนงัสือรับรองตามบตัรสง่เสริมไมต้่องมีทนุขัน้ต่ํา 
           (3) ผู้ได้รับใบอนญุาต มีเง่ือนไขท่ีต้องปฏิบติั 
                 3.1) จะกู้ เงินเพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจได้ไมเ่กินอตัราสว่นของทนุหนึง่สว่นตอ่เงินกู้ เจ็ดสว่น 
                 3.2) กรรมการผู้ รับผิดชอบต้องมีภมิูลําเนาในประเทศไทยอยา่งน้อยหนึง่คน 
                 3.3) ทนุท่ีนําเข้ามาจะต้องดํารงไว้ตลอดระยะเวลาท่ีประกอบธุรกิจ 
           (4) ผู้ได้รับหนงัสือรับรองตามสนธิสญัญาหรือความตกลงการค้าระหวา่งประเทศไทยกบัคู่
ภาคีต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขตามท่ีกําหนดในสนธิสญัญาหรือความตกลงการค้าระหวา่งประเทศไทย
กบัคูภ่าคี 
           (5) ผู้ได้รับหนงัสือรับรองตามบตัรสง่เสริมต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในบตัรสง่เสริมการลงทนุ 
 
 



สถานที่ตดิต่อ 
           ติดตอ่สอบถามรายละเอียดได้ท่ี สํานกับริหารการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว ชัน้ 8 
ห้อง 30803 โทรศพัท์ 0 2547-4425-26 โทรสาร 0 2547 4427 หรือท่ี E-mail Address : 
foreign@dbd.go.th 
คาํแนะนํา ควรกรอกข้อมลูในคําขอให้ชดัเจนและถกูต้องตามความเป็นจริง  
 


