
 

 

 

 

Thailand | Tax & Legal Services | July 2018 

 

 

Legal News 
Deloitte Legal – Representing tomorrow 
 

 

Inside this issue :  

 July 2018 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การยกเวน้ไม่ตอ้งขออนุญาตน าสิง่ปฏกิลูหรอื
วสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ทีไ่ม่เป็นของเสยีอนัตรายออกนอกบรเิวณโรงงาน พ.ศ. 2561 
ประกาศเมื่อวนัที ่3 พฤษภาคม 2561 

 ระเบยีบคณะกรรมการร่วมตามกฎหมายว่าดว้ยการบรหิารจดัการการท างานของคน
ต่างดา้วว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขการเปรยีบเทยีบปรบัคนต่างดา้วที่
ท างานโดยไม่มใีบอนุญาตท างานหรอืท างานนอกเหนือจากทีม่สีทิธทิ าได้ พ.ศ. 
2561 ประกาศเมื่อวนัที ่15 มถุินายน 2561 

 ขอ้หารอืของกระทรวงพาณิชยเ์กีย่วกบัการประกอบธุรกจิของคนต่างดา้วภายใต้
พระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 

 

ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ือง การยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต
น าส่ิงปฏิกลูหรือวสัดท่ีุไม่ใช้แล้วท่ีไม่เป็นของเสียอนัตรายออกนอก
บริเวณโรงงาน พ.ศ. 2561 ประกาศเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 

ผูป้ระกอบกจิการโรงงานทีม่สีิง่ปฏกิลูหรอืวสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้ ทีไ่ม่เป็นของเสยีอนัตราย ใหไ้ดร้บั
ยกเวน้ไมต่อ้งขออนุญาตน าสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้ทีไ่ม่เป็นของเสยีอนัตรายออกนอก
บรเิวณโรงงานเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ โดยสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้ทีไ่ม่เป็นของเสยีอนัตราย
ทีไ่ดร้บัการยกเวน้นัน้ ตอ้งไม่ปนเป้ือนหรอืผสมกบัสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ทีเ่ป็นของเสยี
อนัตรายหรอืสารอนัตราย จนมลีกัษณะเป็นสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ทีเ่ป็นของเสยีอนัตราย 

 



ระเบยีบคณะกรรมการร่วมตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจดัการ
การท างานของคนต่างด้าวว่าด้วยหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข
การเปรียบเทียบปรบัคนต่างด้าวท่ีท างานโดยไม่มีใบอนุญาต
ท างานหรือท างานนอกเหนือจากท่ีมีสิทธิท าได้ พ.ศ. 2561 
ประกาศเม่ือวนัท่ี 15 มิถนุายน 2561 
 
 

ประกาศฉบบันี้เริม่มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2561 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1) อตัราค่าปรบัเปรยีบเทยีบตามพฤตกิารณ์การกระท าผดิของคนต่างดา้ว มดีงันี้ หาก
พบว่าคนต่างดา้วเคยกระท าความผดิมาแลว้ และกระท าซ ้าอกีเมือ่พน้ 2 ปี 
นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัการเปรยีบเทยีบปรบัหรอืไดร้บัโทษในความผดิครัง้ก่อน ตอ้ง
ระวางโทษปรบัเป็นจ านวนเงนิ 20,000 บาท 

2) หากพบว่าคนต่างดา้วเคยกระท าความผดิมาแลว้ และกระท าซ ้าอกีเมื่อยงัไม่พน้ 2 
ปี นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัการเปรยีบเทยีบปรบัหรอืไดร้บัโทษในความผดิครัง้ก่อน ตอ้ง
ระวางโทษปรบัเป็นจ านวนเงนิ 30,000 บาท 

3) หากพบว่าคนต่างดา้วเคยกระท าความผดิซ ้าตามขอ้ 1 หรอื 2 และไดก้ระท า
ความผดิเป็นครัง้ที ่3 ขึน้ไป ใหเ้พิม่อตัราโทษปรบั ตามทีก่ าหนดไว ้ในขอ้ 1 หรอื 2 
แลว้แต่กรณี อกีจ านวนครัง้ละ 10,000 บาท แต่รวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกนิ 50,000 
บาท  

4) หากพนกังานสอบสวนเหน็ว่าคนต่างดา้วทีถู่กกล่าวหา มเีจตนาหรอืมพีฤตกิรรมที่
จะท าใหเ้กดิความเสยีหายแก่ประเทศ หรอืท างานทีม่ลีกัษณ์แยง่งาน แย่งอาชพีของ
คนไทย หรอืท างานทีห่า้มไมใ่หค้นต่างดา้วท า ใหเ้ปรยีบเทยีบปรบัเป็นจ านวน 
30,000 บาท 

5) เมื่อคนต่างดา้วไดช้ าระค่าปรบัแลว้ จะถูกสง่ตวัไปใหเ้จา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง 
เพื่อสง่คนต่างดา้วกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัรต่อไป 

 

 

ข้อหารือของกระทรวงพาณิชยเ์ก่ียวกบัการประกอบธรุกิจของคน
ต่างด้าวภายใต้พระราชบญัญติัการประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ.2542 

 

ในกรณีทีน่ิตบิุคคลต่างดา้วซึง่จดทะเบยีนทีต่่างประเทศตอ้งการจะประกอบธุรกจิจ าหน่าย
สนิคา้ ใหเ้ช่า ใหเ้ช่าซือ้ และบรกิารแฟ็กเตอรงิใหแ้ก่ลกูคา้ในประเทศไทย 

 กรณีขายสนิคา้จากต่างประเทศใหแ้ก่ลกูคา้ในประเทศไทย โดยนติบิุคคลต่างดา้ว
ไม่ไดเ้ขา้มาด าเนินการใดๆ เกีย่วกบัการขายสนิคา้ดงักล่าวในประเทศไทย นติิ
บุคคลต่างดา้วไม่ตอ้งขออนุญาตในการประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว 

 กรณีสง่สนิคา้จากต่างประเทศมาใหล้กูคา้ในประเทศไทยเช่า นติบิุคคลต่างดา้วตอ้ง
ขออนุญาตในการประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว 

 กรณีสง่สนิคา้จากต่างประเทศมาใหล้กูคา้ในประเทศไทยเช่าซือ้ นิตบิุคคลต่างดา้ว
ตอ้งขออนุญาตในการประกอบธรุกจิของคนต่างดา้ว 



 กรณีประกอบธุรกจิบรกิารแฟ็กเตอรงิ นิตบิุคคลต่างดา้วตอ้งขออนุญาตในการ
ประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว 

 
ในกรณีใหเ้ช่า ใหเ้ช่าซือ้ และบรกิารแฟกเตอรงิ ถอืเป็นธุรกจิบรกิารตามบญัช ี3 (21) จงึตอ้ง
ขอรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ  
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