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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การยกเว้นไม่ตอ้ งขออนุญาตนาสิง่ ปฏิกลู หรือ
วัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้วทีไ่ ม่เป็ นของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2561
ประกาศเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561



ระเบียบคณะกรรมการร่วมตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคน
ต่างด้าวว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการเปรียบเทียบปรับคนต่างด้าวที่
ทางานโดยไม่มใี บอนุญาตทางานหรือทางานนอกเหนือจากทีม่ สี ทิ ธิทาได้ พ.ศ.
2561 ประกาศเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561



ข้อหารือของกระทรวงพาณิชย์เกีย่ วกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวภายใต้
พระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต
นาสิ่ งปฏิ กลู หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็ นของเสียอันตรายออกนอก
บริ เวณโรงงาน พ.ศ. 2561 ประกาศเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ผูป้ ระกอบกิจการโรงงานทีม่ สี งิ่ ปฏิกลู หรือวัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้ว ทีไ่ ม่เป็ นของเสียอันตราย ให้ได้รบั
ยกเว้นไม่ตอ้ งขออนุญาตนาสิง่ ปฏิกลู หรือวัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้วทีไ่ ม่เป็ นของเสียอันตรายออกนอก
บริเวณโรงงานเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ โดยสิง่ ปฏิกลู หรือวัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้วทีไ่ ม่เป็ นของเสียอันตราย
ทีไ่ ด้รบั การยกเว้นนัน้ ต้องไม่ปนเปื้ อนหรือผสมกับสิง่ ปฏิกลู หรือวัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้วทีเ่ ป็ นของเสีย
อันตรายหรือสารอันตราย จนมีลกั ษณะเป็ นสิง่ ปฏิกลู หรือวัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้วทีเ่ ป็ นของเสียอันตราย

ระเบียบคณะกรรมการร่วมตามกฎหมายว่าด้วยการบริ หารจัดการ
การทางานของคนต่างด้าวว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไข
การเปรียบเทียบปรับคนต่างด้าวที่ทางานโดยไม่มีใบอนุญาต
ทางานหรือทางานนอกเหนื อจากที่มีสิทธิ ทาได้ พ.ศ. 2561
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มิ ถนุ ายน 2561
ประกาศฉบับนี้เริม่ มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) อัตราค่าปรับเปรียบเทียบตามพฤติการณ์การกระทาผิดของคนต่างด้าว มีดงั นี้ หาก
พบว่าคนต่างด้าวเคยกระทาความผิดมาแล้ว และกระทาซ้าอีกเมือ่ พ้น 2 ปี
นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั การเปรียบเทียบปรับหรือได้รบั โทษในความผิดครัง้ ก่อน ต้อง
ระวางโทษปรับเป็ นจานวนเงิน 20,000 บาท
2) หากพบว่าคนต่างด้าวเคยกระทาความผิดมาแล้ว และกระทาซ้าอีกเมื่อยังไม่พน้ 2
ปี นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั การเปรียบเทียบปรับหรือได้รบั โทษในความผิดครัง้ ก่อน ต้อง
ระวางโทษปรับเป็ นจานวนเงิน 30,000 บาท
3) หากพบว่าคนต่างด้าวเคยกระทาความผิดซ้าตามข้อ 1 หรือ 2 และได้กระทา
ความผิดเป็ นครัง้ ที่ 3 ขึน้ ไป ให้เพิม่ อัตราโทษปรับ ตามทีก่ าหนดไว้ ในข้อ 1 หรือ 2
แล้วแต่กรณี อีกจานวนครัง้ ละ 10,000 บาท แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 50,000
บาท
4) หากพนักงานสอบสวนเห็นว่าคนต่างด้าวทีถ่ ูกกล่าวหา มีเจตนาหรือมีพฤติกรรมที่
จะทาให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศ หรือทางานทีม่ ลี กั ษณ์แย่งงาน แย่งอาชีพของ
คนไทย หรือทางานทีห่ า้ มไม่ให้คนต่างด้าวทา ให้เปรียบเทียบปรับเป็ นจานวน
30,000 บาท
5) เมื่อคนต่างด้าวได้ชาระค่าปรับแล้ว จะถูกส่งตัวไปให้เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง
เพื่อส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรต่อไป

ข้อหารือของกระทรวงพาณิ ชย์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิ จของคน
ต่างด้าวภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิ จของคนต่างด้าว
พ.ศ.2542
ในกรณีทน่ี ิตบิ ุคคลต่างด้าวซึง่ จดทะเบียนทีต่ ่างประเทศต้องการจะประกอบธุรกิจจาหน่าย
สินค้า ให้เช่า ให้เช่าซือ้ และบริการแฟ็ กเตอริงให้แก่ลกู ค้าในประเทศไทย
 กรณีขายสินค้าจากต่างประเทศให้แก่ลก
ู ค้าในประเทศไทย โดยนิตบิ ุคคลต่างด้าว
ไม่ได้เข้ามาดาเนินการใดๆ เกีย่ วกับการขายสินค้าดังกล่าวในประเทศไทย นิติ
บุคคลต่างด้าวไม่ตอ้ งขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
 กรณีสง่ สินค้าจากต่างประเทศมาให้ลก
ู ค้าในประเทศไทยเช่า นิตบิ ุคคลต่างด้าวต้อง
ขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
 กรณีสง่ สินค้าจากต่างประเทศมาให้ลก
ู ค้าในประเทศไทยเช่าซือ้ นิตบิ ุคคลต่างด้าว
ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว



กรณีประกอบธุรกิจบริการแฟ็ กเตอริง นิตบิ ุคคลต่างด้าวต้องขออนุญาตในการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ในกรณีให้เช่า ให้เช่าซือ้ และบริการแฟกเตอริง ถือเป็ นธุรกิจบริการตามบัญชี 3 (21) จึงต้อง
ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
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