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ธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาต
ตาม พระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
ธุรกิจบริการดังต่อไปนี้ไม่ตอ้ งขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
• ธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจอืน่ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
(1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
(2) ธุรกิจบริการเป็ นสํานักงานผูแ้ ทนธนาคาร
• ธุรกิจประกันชีวติ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวติ
• ธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกัน
วินาศภัย

ฉบับที่ 9
เมษายน 2559
เนื้อหา:
•

ธุรกิจบริการทีไ่ ม่ตอ้ งขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2542

•

คําวินิจฉัยข้อหารือของกระทรวงพาณิชย์
เรื่องการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

โดยกฎกระทรวง เรื่องกําหนดธุรกิจบริการทีไ่ ม่ตอ้ งขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 มีผล
บังคับใช้ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

คําวินิจฉัยข้อหารือของกระทรวง
พาณิชย์เรื่องการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว
การประกอบธุรกิ จให้บริ การในลักษณะที่เป็ น
คู่สญ
ั ญา
นิตบิ ุคคลต่างด้าว (“บริษทั ฯ”) จะเข้าทําสัญญาให้บริการจัดหา ติดตัง้ ซ่อมแซม ดูและและบํารุงรักษาสินค้าทีผ่ ลิตโดยบริษทั ใน
เครือกับผูว้ ่าจ้างในประเทศไทย ถือเป็ นการประกอบธุรกิจในลักษณะทีเ่ ป็ น “คู่สญ
ั ญา” บริษทั ฯ จะต้องขออนุญาตประกอบ
ธุรกิจบริการ ตามบัญชีสาม (21) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

ร้านค้าที่ใช้ประกอบธุรกิ จค้าปลีก
สถานทีท่ เ่ี ข้าข่ายเป็ นร้านทีใ่ ช้สาํ หรับประกอบธุรกิจค้าปลีกตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
หมายถึง สถานทีแ่ ห่งใดทีใ่ ช้ในการติดต่อกับลูกค้าเป็ นสําคัญเกีย่ วกับการซือ้ ขายสินค้า เช่น ติดต่อซือ้ ขายสินค้ากับลูกค้า
รับคําสังซื
่ อ้ จากลูกค้า ลูกค้ารับและส่งคืนสินค้า ออกเอกสารต่างๆทางบัญชีให้กบั ลูกค้า เป็ นต้น
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