
1.คําถาม : บริษัทจํากัดท่ีจดทะเบียนจัดตั้งภายใตกฎหมายไทยจําเปนจะตองใหคนไทยถือหุนขางมากหรือไม  

(คนไทยรอยละ 51 คนตางดาวรอยละ 49) 

คําถามท่ีมกัถามบอย 

คาํตอบ : ไมจําเปน แตหากประสงคจะใหคนตางดาวถือหุนตั้งแตรอยละ 50 บริษัทดังกลาวก็จะมีสถานะเปน

คนตางดาวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ซ่ึงมีผลทําใหบริษัทไมสามารถ

ประกอบธุรกิจท่ีอยูในบัญชีหนึ่งทายพระราชบัญญัติฯ หรือตองไดรับอนุญาตกอนประกอบธุรกิจท่ีอยูในบัญชีสอง

หรือบัญชีสามทายพระราชบัญญัติฯ 

 

2.คําถาม : อยางไรถือวาเปนตางดาว 

คาํตอบ : คนตางดาวหมายถึง 

1)  บุคคลธรรมดาท่ีไมมีสัญชาติไทย 

2)  นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ 

3)  นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีบุคคลตาม (1) หรอื (2) ถือหุนหรือลงทุนตั้งแต 

50% ข้ึนไป หรือหางหุนสวนจดทะเบียนท่ีมีหุนสวนผูจัดการหรือผูจัดการเปนคนท่ีไมมีสัญชาติไทย 

4)  นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีบุคคลตาม (1) (2) หรอื (3) ถือหุนหรือลงทุน

ตั้งแต 50% ข้ึนไป 

 

3. คําถาม : บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนจํากัดท่ีจดทะเบียนภายใตกฎหมายไทยหากมีคนตางชาติเปน

กรรมการบริษัทหรือเปนหุนสวนผูจัดการจะทําใหบริษัทหรือหางหุนสวนนั้นมีสถานะเปนตางดาวหรือไม 

 คาํตอบ : กรณีบริษัทจํากัด การมีคนตางชาติเปนกรรมการบริษัทไมมีผลทําใหบริษัทนั้นมีสถานะเปนตางดาว 

หากหุนขางมากของบริษัทนั้นถือโดยคนไทย แตกรณีของหางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญท่ีจดทะเบียน 

หากมีคนตางชาติเปนหุนสวนผูจัดการจะทําใหหางหุนสวนนั้นมีสถานะเปนตางดาว แมวาคนไทยจะลงทุนขางมาก

ในหางหุนสวนก็ตาม 

 



4. คําถาม : ประเภทธุรกิจท่ีควบคุมภายใตพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542  มี

กี่ประเภท และหากจะประกอบธุรกิจจะตองไดรับอนุมัติจากใคร  

คาํตอบ : พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดประเภทธุรกิจท่ีควบคุมไว 3 บัญชี ไดแก 

 บัญชีหนึ่ง

 

 เปนธุรกิจท่ีไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจดวยเหตุผลพิเศษ ซ่ึงธุรกิจตามบัญชีนี้

หามคนตางดาวประกอบธุรกิจโดยเด็ดขาด 

บัญชีสอง  เปนธุรกิจท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยหรือความม่ันคงของประเทศ หรือมีผลกระทบตอ

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี หัตถกรรมพ้ืนบาน หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงธุรกิจตามบัญชีสอง

คนตางดาวจะประกอบธุรกิจไดตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย โดยการอนุมัติของ

คณะรัฐมนตรี 

บัญชีสาม

 

 เปนธุรกิจท่ีคนไทยยังไมมีความพรอมท่ีจะแขงขันในการประกอบกิจการกับคนตางดาว 

ซ่ึงธุรกิจตามบัญชีสามคนตางดาวจะประกอบธุรกิจไดตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

5. คําถาม : อันเปนการคา หมายความวาอยางไร  

คาํตอบ : ภายใตพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาวฯ ไมไดมีการกําหนดนิยามของคําวา “อันเปน

การคา” ไวแตประการใด และการพิจารณาวากิจการใดถือวาไดทําเปนการคาหรือไม ตองพิจารณาในภาพรวมของ

การดําเนินธุรกิจดวย ซ่ึงประเด็นการแสวงหากําไรหรือการมีรายไดจากการดําเนินกิจการเปนปจจัยหนึ่งในการ

พิจารณา 

 

 

 

 



6. คําถาม : การย่ืนขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาวมีข้ันตอนอยางไร และใชเอกสารอะไรบาง 

คาํตอบ : ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนตางดาวตามมาตรา 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

   

 

นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทในประเทศ นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทในตางประเทศ 

ไมอนุญาตใหประกอบธุรกิจในบัญชีหนึ่ง  

ตองขออนุญาตธุรกิจเกี่ยวกับความมั่นคง ปลอดภัย 

ของประเทศ  ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม     

ตามบัญชีสอง  

ตองขออนุญาตธุรกิจที่คนไทยไมมีความพรอม      

ในการแขงขัน ตามบัญชีสาม 

 

 

การขออนุญาตประกอบธุรกิจ 

 

ยื่นขอใบอนุญาตตามมาตรา 

 

 
เจาหนาท่ีพิจารณาเอกสาร  

ประกอบคําขอและวิเคราะหธุรกิจ 

 

ชําระคาธรรมเนียมคําขอ 2,000 

 

 
การพิจารณาของคณะอนกุรรมการ / 

คณะกรรมการ / คณะรัฐมนตรี 

แลวแตกรณี 

(60 วันนับแตวันชําระคาคําขอ) 

 

ชําระคาธรรมเนียมรับใบอนุญาต 
บัญชีสอง 40,000 – 500,000 บาท 

บัญชีสาม 20,000 – 250,000 บาท 

 



 

เอกสารประกอบคําขอ 

 1) แบบ ต. 2  

บุคคลธรรมดา 

 2) สําเนาหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว  

 3) สําเนาทะเบียนบาน ใบสําคัญถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร หรือหลักฐานการไดรับอนุญาตใหเขามาใน

ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 

4) คํารับรองของผูขอรับใบอนุญาตแสดงวาตนมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 16 แหง

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

5) หนังสือแจงรายละเอียดของประเภทธุรกิจท่ีขอรับใบอนุญาต 

6) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งโดยสังเขปของสถานท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย  

7) หนังสือมอบอํานาจในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนเปนผูกระทําแทน  

8) หลักฐานหรือเอกสารอ่ืนๆ (ถามี) 

 1) แบบ ต. 2  

นิติบุคคลท่ีไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย 

 2) สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคลซ่ึงแสดงรายการเก่ียวกับชื่อ ทุน วัตถุประสงค ท่ีตั้ง

สํานักงาน รายชื่อกรรมการและผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 

3) หนังสือแตงตั้งผูแทนโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลท่ีขอรับใบอนุญาตเปนผูแตงตั้งใหมีหนาท่ี

รับผิดชอบ ดําเนินกิจการในประเทศไทยแทนนิติบุคคล 

4) สําเนาหนังสือเดินทาง ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนท่ี

ไดรับแตงตั้ง 

5) สําเนาทะเบียนบาน ใบสําคัญถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร หรือหลักฐานการไดรับอนุญาตใหเขามาใน



ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองของผูแทนท่ีไดรับแตงตั้ง  

6) คํารับรองของผูขอรับใบอนุญาตแสดงวาผูขอรับใบอนุญาต กรรมการ ผูจัดการ หรือผูแทนท่ีไดรับ

แตงตั้งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542 

7) หนังสือแจงรายละเอียดของประเภทธุรกิจท่ีขอรับใบอนุญาต 

8) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งโดยสังเขปของสถานท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย  

9) หนังสือมอบอํานาจในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนเปนผูกระทําการแทน  

10) หลักฐานหรือเอกสารอ่ืนๆ (ถามี) 

 

 1) แบบ ต. 2  

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

 2) สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคลซ่ึงแสดงรายการเก่ียวกับชื่อ ทุน วัตถุประสงค ท่ีตั้ง

สํานักงาน รายชื่อกรรมการและผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 

3) คํารับรองของผูขอรับใบอนุญาตแสดงวาผูขอรับใบอนุญาต กรรมการ หรือผูจัดการ มีคุณสมบัติและไม

มีลักษณะตองหามตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

4) หนังสือแจงรายละเอียดของประเภทธุรกิจท่ีขอรับใบอนุญาต 

5) หนังสือแจงสัดสวนการถือหุนระหวางคนไทยกับคนตางดาว จํานวนหุน ประเภทหรือชนิดของหุนท่ีคน

ตางดาวถือ 

6) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งโดยสังเขปของสถานท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย  

7) หนังสือมอบอํานาจในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนเปนผูกระทําการแทน  

8) หลักฐานหรือเอกสารอ่ืนๆ (ถามี) 



7. คําถาม : บริษัทท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ สามารถเริ่มตนประกอบธุรกิจไดตั้งแตวันไหน 

คาํตอบ : บริษัทสามารถประกอบธุรกิจไดตั้งแตวันท่ีชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจตางดาวเรียบรอย

แลว 

8. คําถาม : บริษัทตางดาวท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาวฯ หรือไม อยางไร 

คาํตอบ : บริษัทตางดาวท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI ใหประกอบธุรกิจบัญชีสองหรือบัญชีสามทาย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาวฯ จะตองแจงตออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาเพ่ือขอหนังสือ

รับรองการประกอบธุรกิจของคนตางดาว สําหรับประเภทธุรกิจตามท่ีระบุในบัตรสงเสริมการลงทุน  

9. คําถาม : บริษัทตางดาวตองมีทุนข้ันต่ําจํานวนเทาไร 

คาํตอบ : กฎหมายกําหนดใหบริษัทตางดาวท่ีประกอบธุรกิจตองมีทุนข้ันต่ํา ดังนี้ 

1) หากเปนธุรกิจท่ีไมอยูในบัญชีทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว บริษัทตองมี

ทุนข้ันต่ําไมนอยกวาสองลานบาท 

2) หากเปนธุรกิจท่ีอยูในบัญชีทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว บริษัทตองมีทุน

ข้ันต่ําสําหรับแตละธุรกิจไมนอยกวาสามลานบาท 

10. คําถาม : ทุนข้ันต่ําคืออะไร 

คาํตอบ : เงินทุนตามความเปนจริงเพ่ือใชในการเริ่มตนประกอบธุรกิจในประเทศไทย  

11. คําถาม : บริษัทตางดาววาจางผูประกอบการรายอ่ืนใหผลิตสินคาใหเพ่ือจําหนาย จะถือวาบริษัทเปน

ผูผลิตหรือไม 

คาํตอบ : การวาจางใหผูอ่ืนผลิตสินคาไมถือวาผูวาจางเปนผูผลิตสินคานั้น ดังนั้นการท่ีบริษัทจําหนายสินคาท่ี

วาจางใหผูประกอบการอ่ืนผลิตจึงถือวาเปนการคาปลีก ตามบัญชีสาม (14) หรือ การคาสง ตามบัญชีสาม (15) 

ซ่ึงคนตางดาวจะประกอบธุรกิจได ตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 



12. คําถาม : หากบริษัทตางดาวท่ีประสงคจะประกอบธุรกิจการคาปลีกและการคาสงโดยไมตองขออนุญาต 

บริษัทจะตองมีทุนข้ันต่ําจํานวนเทาไร 

คาํตอบ : บริษัทจะตองมีทุนตามความเปนจริงท่ีใชในการเริ่มตนประกอบธุรกิจสําหรับแตละธุรกิจไมนอยกวา 100 

ลานบาท โดยทุน 100 ลานบาทจะตองมีจํานวนรานคา ดังนี้ 

1) กรณีการคาปลีก สามารถมีจํานวนรานคาไดไมเกิน 5 รานคา หากจะมีรานคาท่ี 6 หรือรานคา

ตอไป ก็จะตองมีทุนข้ันต่ําเพ่ิมอยางนอย 20 ลานบาทตอรานคา 

2) กรณีการคาสง สามารถมีรานคาได 1 รานคา หากจะมีรานคาท่ี 2 หรือรานคาตอไป ก็จะตองมี

ทุนข้ันต่ําเพ่ิมอยางนอย 100 ลานบาทตอรานคา 

13. คําถาม : การตั้งสาขาเพ่ิมเติมสําหรับใชเปนท่ีเก็บสินคาเพ่ือความสะดวกในการกระจายสินคา จะถือวา

สาขาดังกลาวเปนรานคาหรือไม 

คาํตอบ : หากการตั้งสาขาสําหรับใชเปนสถานท่ีเก็บสินคาหรือกระจายสินคา โดยไมไดใชเปนสถานท่ีสําหรับติดตอ

การคากับลูกคา การซ้ือขายสินคา การรับและสงคืนสินคาและการรับคําสั่งซ้ือ ณ สถานท่ีดังกลาวก็ไมถือวาเปน

รานคาแตอยางใด 

14. คําถาม : บริษัทตางดาวไดรับสัมปทานในการสํารวจ ผลิตและจําหนายปโตรเลียม ตองขออนุญาต

ประกอบธุรกิจของคนตางดาวหรือไม  

คาํตอบ : การสํารวจ ผลิตและจําหนายปโตรเลียมซ่ึงผลิตไดเอง ไมเขาขายการประกอบธุรกิจตามบัญชีทาย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 จึงไมตองขออนุญาตประกอบธุรกิจตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

15. คําถาม : บริษัทตางดาวประกอบธุรกิจผลิตไฟฟาเพ่ือขายใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การ

ไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาค ตองขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาวหรือไม 

 คาํตอบ : การประกอบกิจการผลิตไฟฟาเพ่ือขายใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง 

หรือการไฟฟาสวนภูมิภาค  ไมเขาขายการประกอบธุรกิจตามบัญชีทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน

ตางดาว พ.ศ. 2542 จึงไมตองขออนุญาตประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัตินี้ 



6. คําถาม : การประกอบธุรกิจขนสงผูโดยสารและสินคาทางอากาศระหวางประเทศ ตองขออนุญาตประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาวหรือไม 

 คาํตอบ : ธุรกิจการบินระหวางประเทศ ไมเปนธุรกิจตามบัญชีทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตาง

ดาวฯ จึงไมตองขออนุญาตประกอบธุรกิจ  

17. คําถาม : การแจงเปล่ียนผูรับผิดชอบดําเนินการในประเทศไทย ตองดําเนินการอยางไร 

คาํตอบ : เฉพาะกรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในตางประเทศท่ีตองแจงการเปลี่ยนผูรับผิดชอบดําเนินการในประเทศ

ไทยตอนายทะเบียนการประกอบธุรกิจของคนตางดาว โดยใชเอกสาร ดังนี้ 

 1) หนังสือแจง  

 2) หนังสือแตงตั้งผูแทนโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลท่ีขอรับใบอนุญาต เปนผูแตงตั้งใหมีหนาท่ี

รับผิดชอบดําเนินกิจการในประเทศไทยแทนนิติบุคคล  ซ่ึงผานการรับรองจากสถานทูตไทยหรือผูซ่ึงกฎหมาย

ของประเทศนั้นกําหนดใหเปนผูมีอํานาจรับรองไว ไมเกิน 6 เดือน พรอมคําแปลภาษาไทย 

 3) สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนท่ีไดรับแตงตั้ง  

 4) หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนเปนผูกระทําการแทน  

 5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูมอบอํานาจ 

 6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 

 7) คาธรรมเนียม 1,000 บาท 

18. คําถาม : การแจงเลิก หรือยายสํานักงานหรือสถานท่ีประกอบธุรกิจ ตองดําเนินการอยางไร 

คาํตอบ : บริษัทตองแจงเลิก หรือแจงยายสํานักงานหรือสถานท่ีประกอบธุรกิจตอนายทะเบียนการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว ภายใน 15 วันนับแตวันท่ีเลิกหรือยาย โดยใชเอกสาร ดังนี้ 

   การแจงเลิกประกอบธุรกิจ1) แบบฟอรม ต.1 

 

 

 2) ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองประกอบธุรกิจ ฉบับจริง  

  3) หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนเปนผูกระทําการแทน  

4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูมอบอํานาจ 

  5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 

6) คาธรรมเนียม 1,000 บาท 



 

1) แบบฟอรม ต.1 

การแจงยายท่ีตั้งสํานักงาน 

 2) แผนท่ีตั้ง  

 3) หนังสือรับรองบริษัท  (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย) 

 4) กรณีท่ีใบอนุญาตประกอบธุรกิจมีการระบุสถานท่ีใหนําใบอนุญาตประกอบธุรกิจมาเปลี่ยน

ใหมดวย 

  5) หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนเปนผูกระทําการแทน  

6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูมอบอํานาจ 

  7) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 

8) คาธรรมเนียม 1,000 บาท 

19. คําถาม : การแจงเปล่ียนช่ือผูไดรับอนุญาตหรือช่ือบริษัท ตองดําเนินการอยางไร 

คาํตอบ : บริษัทตองแจงการเปลี่ยนชื่อดังกลาวตอนายทะเบียนการประกอบธุรกิจของคนตางดาว โดย ใชเอกสาร

ดังนี้ 

 1) หนังสือแจง  

 2) ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองประกอบธุรกิจของคนตางดาว ฉบับจริง  

 3) หนังสือรับรองบริษัทท่ีมีการเปลี่ยนชื่อแลว  (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย) 

 4) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อจากสํานักงานใหญ ท่ีผานการรับรองจากสถานทูตไทยหรือ ผูซ่ึงกฎหมายของ

ประเทศนั้นกําหนดใหเปนผูมีอํานาจรับรองไว ไมเกิน 6 เดือน พรอมคําแปลภาษาไทย (กรณีบริษัทจดทะเบียนใน

ตางประเทศ) 

 5) หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนเปนผูกระทําการแทน  

 6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูมอบอํานาจ 

7) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 

 

20. คําถาม : การย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ  สามารถย่ืนคําขอไดท่ีใดบาง  

คาํตอบ : 1) กรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

 2) จังหวัดอ่ืน ใหยื่น ณ สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด 



21. คําถาม : หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนตางดาวหรือการย่ืนคําขอประกอบ

ธุรกิจ สามารถสอบถามไดท่ีใด 

คาํตอบ : สามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว โทร. 0 2547 

4420 หรอื 0 2547 4425-6 E-mail: foreign@dbd.go.th 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

   


	คำตอบ : ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 17

