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ธรุกิจบริการท่ีไมต้่องขออนุญาต

ตาม พระราชบญัญติัการประกอบ

ธรุกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  

ธุรกจิบรกิารดงัต่อไปน้ีไม่ตอ้งขออนุญาตตามพระราชบญัญตัิ

การประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 

• ธุรกจิสถาบนัการเงนิและธุรกจิอืน่ตามกฎหมายว่าดว้ย

ธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

(1) ธุรกจิธนาคารพาณิชย ์

(2) ธุรกจิบรกิารเป็นสาํนกังานผูแ้ทนธนาคาร 

• ธุรกจิประกนัชวีติตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัชวีติ 

• ธุรกจิประกนัวนิาศภยัตามกฎหมายว่าดว้ยการประกนั

วนิาศภยั 

 ฉบบัที ่9 

เมษายน 2559 

 

เน้ือหา: 

• ธุรกจิบรกิารทีไ่มต่อ้งขออนุญาตตาม

พระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคน

ต่างดา้ว พ.ศ. 2542  

• คาํวนิิจฉยัขอ้หารอืของกระทรวงพาณิชย์

เรื่องการประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว 



โดยกฎกระทรวง เรื่องกาํหนดธรุกจิบรกิารทีไ่ม่ตอ้งขออนุญาตในการประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559 มผีล

บงัคบัใชใ้นวนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2559 

 
  

คาํวินิจฉัยข้อหารือของกระทรวง

พาณิชยเ์ร่ืองการประกอบธรุกิจ

ของคนต่างด้าว 

การประกอบธรุกิจให้บริการในลกัษณะท่ีเป็น

คู่สญัญา  
นิตบิุคคลต่างดา้ว (“บรษิทัฯ”) จะเขา้ทาํสญัญาใหบ้รกิารจดัหา ตดิตัง้ ซ่อมแซม ดแูละและบาํรุงรกัษาสนิคา้ทีผ่ลติโดยบรษิทัใน

เครอืกบัผูว้่าจา้งในประเทศไทย ถอืเป็นการประกอบธุรกจิในลกัษณะทีเ่ป็น “คู่สญัญา” บรษิทัฯ จะตอ้งขออนุญาตประกอบ

ธุรกจิบรกิาร ตามบญัชสีาม (21) แห่งพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542   

ร้านค้าท่ีใช้ประกอบธรุกิจค้าปลีก 

สถานทีท่ีเ่ขา้ขา่ยเป็นรา้นทีใ่ชส้าํหรบัประกอบธุรกจิคา้ปลกีตามพระราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 

หมายถงึ สถานทีแ่หง่ใดทีใ่ชใ้นการตดิต่อกบัลกูคา้เป็นสาํคญัเกีย่วกบัการซือ้ขายสนิคา้ เช่น ตดิต่อซือ้ขายสนิคา้กบัลกูคา้ 

รบัคาํสัง่ซือ้จากลกูคา้ ลกูคา้รบัและสง่คนืสนิคา้ ออกเอกสารต่างๆทางบญัชใีหก้บัลกูคา้ เป็นตน้ 
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