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ประกาศแก้ไขเพิม่ เติมเงินลงทุนค่าก่อสร้างสาหรับกิจการบีโอไอ



พระราชบัญญัตกิ ารกลับเป็ นผูป้ ระกันตน พ.ศ. 2561



ข้อหารือของกระทรวงพาณิชย์เกีย่ วกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542



การยืนยันตัวตนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน ผูเ้ ริม่ ก่อการ และกรรมการในกรณีการจด
ทะเบียนนิตบิ ุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) กับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

ประกาศแก้ไขเพิ่ มเติ มเงิ นลงทุนค่าก่อสร้างสาหรับกิ จการบีโอไอ
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“สานักงานฯ”) ได้
ออก ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป.6/2561 เรื่อง รายการเงินลงทุนค่าก่อสร้าง
(“ประกาศฯ”) เพื่อเพิม่ ความชัดเจนในการคานวณเงินลงทุนค่าก่อสร้างสาหรับการกาหนด
จานวนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลทีจ่ ะได้รบั การยกเว้นตามสัดส่วนของเงินลงทุน ประกาศ ณ วันที่
19 เมษายน 2561 โดยประกาศฯ ได้กาหนดให้นบั ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยสาหรับ
แรงงาน รวมเป็ นเงินลงทุน (ไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน) ทัง้ นี้ อาคารทีพ่ กั อาศัยดังกล่าว
จะเป็ นการลงทุนก่อสร้างหรือซือ้ ก็ได้ แต่ตอ้ งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานประกอบการ โดย
สานักงานฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสม

ประกาศฯ นี้ใช้บงั คับกับโครงการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนแล้วแต่ยงั ไม่ได้ขอเปิ ด
ดาเนินการ และโครงการทีข่ อรับการส่งเสริมการลงทุนตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกประกาศฯ เป็ นต้นไป

พระราชบัญญัติการกลับเป็ นผูป้ ระกันตน พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ได้มกี ารประกาศพระราชบัญญัตกิ ารกลับเป็ นผูป้ ระกันตน พ.ศ.
2561 (“พ.ร.บ.ฯ”) ในราชกิจจานุเบกษา ซึง่ มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 20 เมษายน 2561 โดย
ให้ผปู้ ระกันตนซึง่ สิน้ สุดความเป็ นผูป้ ระกันตน เนื่องจากไม่ได้สง่ เงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน
หรือส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน ภายในระยะเวลา 12 เดือน อันเป็ นเหตุให้ไม่มสี ทิ ธิได้รบั
ประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม หากประสงค์จะกลับเป็ นผูป้ ระกันตน ให้ย่นื คาขอ
ต่อสานักงานประกันสังคมตามแบบทีเ่ ลขาธิการกาหนดภายใน 1 ปี นบั แต่วนั ทีพ่ .ร.บ.ฯ นี้
บังคับใช้ หากสานักงานประกันสังคมเห็นว่าผูท้ เ่ี คยเป็ นผูป้ ระกันตนนัน้ มีสทิ ธิกลับเป็ น
ผูป้ ระกันตน สานักงานประกันสังคมจะแจ้งให้ผนู้ นั ้ ทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีส่ านักงาน
ประกันสังคมได้รบั คาขอ โดยการกลับเป็ นผูป้ ระกันตนจะเริม่ ตัง้ แต่เดือนทีย่ ่นื คาขอและให้
ผูป้ ระกันตนมีสทิ ธิและหน้าทีต่ ามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

ข้อหารือของกระทรวงพาณิ ชย์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิ จของคน
ต่างด้าว ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิ จของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542
การทีบ่ ริษทั ต่างด้าวค้าประกันหนี้กยู้ มื เงินจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่ง
ประเทศไทย (“ธสน.”) ให้กบั บริษทั ในเครือ แม้ว่า ธสน. จะเป็ นรัฐวิสาหกิจตาม
พระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ. 2502 บริษทั ต่างด้าวผูค้ ้าประกันเงินกูจ้ ะต้องได้รบั
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวประกอบธุรกิจบริการตามบัญชี 3 (21) แห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 การค้าประกันหนี้ให้กบั บริษทั
ในเครือดังกล่าวไม่ถอื เป็ นธุรกิจบริการทีม่ รี ฐั วิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
เป็ นคู่สญ
ั ญา อันจะได้รบั การยกเว้นทีไ่ ม่ตอ้ งขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ตามกฎกระทรวงกาหนดธุรกิจบริการทีไ่ ม่ตอ้ งขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

การยืนยันตัวตนของผูเ้ ป็ นหุ้นส่วน ผูเ้ ริ่ มก่อการ และกรรมการใน
กรณี การจดทะเบียนนิ ติบคุ คลทางอิ เล็กทรอนิ กส์ (e-Registration)
กับกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มกี ารปรับปรุงกฎระเบียบเกีย่ วกับการจดทะเบียนจัดตัง้ นิตบิ ุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิมผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน ผูก้ ่อการ หรือกรรมการจะต้องเป็ นผูก้ รอกข้อมูล
และยื่นคาขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน ผูเ้ ริม่ ก่อการ และกรรมการทุกคน

จะต้องเดินทางมายืนยันตัวตนต่อหน้านายทะเบียนด้วยตนเอง โดยในปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการ
สามารถมอบอานาจให้ตวั แทนยืน่ คาขอจดทะเบียนและดาเนินการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ใน
ขัน้ ตอนการจองชื่อนิตบิ คุ คล การกรอกคาขอจดทะเบียน และการชาระค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนแทนผูป้ ระกอบการได้ นอกจากนี้ ในการยืนยันตัวตน ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน ผูเ้ ริม่ ก่อการ
และกรรมการสามารถมอบอานาจให้ตวั แทนเพื่อยืนยันตัวตนแทนได้ โดยไม่ตอ้ งเดินทางมา
แสดงตัวต่อหน้านายทะเบียนด้วยตนเอง ตัวแทนสามารถทาการยืนยันตัวตนของผูเ้ ป็ น
หุน้ ส่วน ผูเ้ ริม่ ก่อการ และกรรมการได้โดยการนาสาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาหนังสือ
เดินทาง ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมทัง้ หนังสือมอบอานาจไปยื่นต่อนายทะเบียน
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