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 ประกาศแกไ้ขเพิม่เตมิเงนิลงทุนคา่กอ่สรา้งส าหรบักจิการบโีอไอ 

 พระราชบญัญตักิารกลบัเป็นผูป้ระกนัตน พ.ศ. 2561 

 ขอ้หารอืของกระทรวงพาณิชยเ์กีย่วกบัการประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว 
ภายใตพ้ระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 

 การยนืยนัตวัตนของผูเ้ป็นหุน้สว่น ผูเ้ริม่กอ่การ และกรรมการในกรณีการจด
ทะเบยีนนิตบิุคคลทางอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Registration) กบักรมพฒันาธุรกจิ
การคา้ 

 

 

ประกาศแก้ไขเพ่ิมเติมเงินลงทนุค่าก่อสร้างส าหรบักิจการบโีอไอ 

 

เมื่อวนัที ่19 เมษายน 2561  ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (“ส านกังานฯ”) ได้
ออก ประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่ป.6/2561 เรื่อง รายการเงนิลงทุนค่าก่อสรา้ง 
(“ประกาศฯ”) เพื่อเพิม่ความชดัเจนในการค านวณเงนิลงทุนค่ากอ่สรา้งส าหรบัการก าหนด
จ านวนภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลทีจ่ะไดร้บัการยกเวน้ตามสดัสว่นของเงนิลงทุน ประกาศ ณ วนัที ่
19 เมษายน 2561 โดยประกาศฯ ไดก้ าหนดใหน้บัค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัส าหรบั
แรงงาน รวมเป็นเงนิลงทุน (ไม่รวมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีน) ทัง้นี้ อาคารทีพ่กัอาศยัดงักล่าว
จะเป็นการลงทุนก่อสรา้งหรอืซือ้กไ็ด ้แต่ตอ้งอยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัสถานประกอบการ โดย
ส านกังานฯ จะพจิารณาตามความเหมาะสม  
 



 

ประกาศฯ นี้ใชบ้งัคบักบัโครงการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนแลว้แต่ยงัไมไ่ดข้อเปิด
ด าเนินการ และโครงการทีข่อรบัการสง่เสรมิการลงทุนตัง้แต่วนัทีอ่อกประกาศฯ เป็นตน้ไป  

 
 

พระราชบญัญติัการกลบัเป็นผูป้ระกนัตน พ.ศ. 2561 

เมื่อวนัที ่19 เมษายน 2561 ไดม้กีารประกาศพระราชบญัญตักิารกลบัเป็นผูป้ระกนัตน พ.ศ. 
2561 (“พ.ร.บ.ฯ”)  ในราชกจิจานุเบกษา ซึง่มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่20 เมษายน 2561 โดย
ใหผู้ป้ระกนัตนซึง่สิน้สดุความเป็นผูป้ระกนัตน เน่ืองจากไม่ไดส้ง่เงนิสมทบ 3 เดอืนตดิต่อกนั 
หรอืสง่เงนิสมทบไม่ครบ 9 เดอืน ภายในระยะเวลา 12 เดอืน อนัเป็นเหตุใหไ้มม่สีทิธไิดร้บั
ประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกนัสงัคม หากประสงคจ์ะกลบัเป็นผูป้ระกนัตน ใหย้ื่นค าขอ
ต่อส านกังานประกนัสงัคมตามแบบทีเ่ลขาธกิารก าหนดภายใน 1 ปีนบัแต่วนัทีพ่.ร.บ.ฯ นี้
บงัคบัใช ้หากส านกังานประกนัสงัคมเหน็ว่าผูท้ีเ่คยเป็นผูป้ระกนัตนนัน้มสีทิธกิลบัเป็น
ผูป้ระกนัตน ส านกังานประกนัสงัคมจะแจง้ใหผู้น้ัน้ทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัทีส่ านกังาน
ประกนัสงัคมไดร้บัค าขอ โดยการกลบัเป็นผูป้ระกนัตนจะเริม่ตัง้แต่เดอืนทีย่ื่นค าขอและให้
ผูป้ระกนัตนมสีทิธแิละหน้าทีต่ามกฎหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม 

 

ข้อหารือของกระทรวงพาณิชยเ์ก่ียวกบัการประกอบธรุกิจของคน
ต่างด้าว ภายใต้พระราชบญัญติัการประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 

การทีบ่รษิทัต่างดา้วค ้าประกนัหนี้กูย้มืเงนิจากธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่ง
ประเทศไทย (“ธสน.”) ใหก้บับรษิทัในเครอื  แมว้่า ธสน. จะเป็นรฐัวสิาหกจิตาม
พระราชบญัญตัวิธิกีารงบประมาณ พ.ศ. 2502  บรษิทัต่างดา้วผูค้ ้าประกนัเงนิกูจ้ะตอ้งไดร้บั
ใบอนุญาตประกอบธุรกจิของคนต่างดา้วประกอบธุรกจิบรกิารตามบญัช ี3 (21) แหง่
พระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 การค ้าประกนัหนี้ใหก้บับรษิทั
ในเครอืดงักล่าวไมถ่อืเป็นธุรกจิบรกิารทีม่รีฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ
เป็นคู่สญัญา อนัจะไดร้บัการยกเวน้ทีไ่มต่อ้งขออนุญาตในการประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว 
ตามกฎกระทรวงก าหนดธุรกจิบรกิารทีไ่ม่ตอ้งขออนุญาตในการประกอบธุรกจิของคนต่าง
ดา้ว (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2560  

 

การยืนยนัตวัตนของผูเ้ป็นหุ้นส่วน ผูเ้ร่ิมก่อการ และกรรมการใน
กรณีการจดทะเบยีนนิติบคุคลทางอิเลก็ทรอนิกส ์(e-Registration) 
กบักรมพฒันาธรุกิจการค้า 

กรมพฒันาธุรกจิการคา้ไดม้กีารปรบัปรุงกฎระเบยีบเกีย่วกบัการจดทะเบยีนจดัตัง้นติบิุคคล
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์จากเดมิผูเ้ป็นหุน้สว่น ผูก้่อการ หรอืกรรมการจะตอ้งเป็นผูก้รอกขอ้มลู
และยื่นค าขอผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และผูเ้ป็นหุน้สว่น ผูเ้ริม่กอ่การ และกรรมการทุกคน 



จะตอ้งเดนิทางมายนืยนัตวัตนต่อหน้านายทะเบยีนดว้ยตนเอง โดยในปัจจุบนัผูป้ระกอบการ
สามารถมอบอ านาจใหต้วัแทนยืน่ค าขอจดทะเบยีนและด าเนินการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ใน
ขัน้ตอนการจองชื่อนิตบิคุคล การกรอกค าขอจดทะเบยีน และการช าระค่าธรรมเนียมจด
ทะเบยีนแทนผูป้ระกอบการได ้นอกจากนี้ ในการยนืยนัตวัตน ผูเ้ป็นหุน้สว่น ผูเ้ริม่ก่อการ 
และกรรมการสามารถมอบอ านาจใหต้วัแทนเพื่อยนืยนัตวัตนแทนได้ โดยไม่ตอ้งเดนิทางมา
แสดงตวัต่อหน้านายทะเบยีนดว้ยตนเอง ตวัแทนสามารถท าการยนืยนัตวัตนของผูเ้ป็น
หุน้สว่น ผูเ้ริม่ก่อการ และกรรมการไดโ้ดยการน าส าเนาบตัรประชาชน หรอืส าเนาหนงัสอื
เดนิทาง ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้ง พรอ้มทัง้หนงัสอืมอบอ านาจไปยื่นต่อนายทะเบยีน   
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