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 ลกัษณะความสมัพนัธข์องผูกู้ย้มืเงนิและผูใ้หกู้ย้มืเงนิซึ�งเป็นบรกิารที�ไม่ตอ้งขอ
อนุญาตในการประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว ตามพระราชบญัญตักิารประกอบ
ธรุกจิของคนต่างดา้ว 

 กจิการร่วมคา้ที�ไม่ไดจ้ดทะเบยีน  

 ประกาศคณะกรรมการคา่จา้ง เรื�อง อตัราคา่จา้งขั /นตํ�า (ฉบบัที� 45) 

 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ของผ ูก้ ู้ยืมเงินและผ ูใ้ห้ก ู้ยืมเงินซึ�งเป็นบริการที�
ไม ่ต้องขออนุญาตในการประกอบธรุกิจของคนต่างด ้าว ตาม
พระราชบญัญตัิการประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว 

นิตบิุคคลต่างดา้วจดทะเบยีนในประเทศไทย (“บรษิทั”) ที�ประสงคจ์ะใหกู้ย้มืเงนิในประเทศ
ระหวา่งกนั ดาํเนินการบรหิารจดัการการกูย้มืเงนิรว่มกนัระหวา่งกลุ่มบรษิทั (inter-company 
cash pooling) ไดห้ารอืกบักระทรวงพาณิชยว์่า บรษิทัจะไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งขออนุญาต ตาม
กฎกระทรวงธุรกจิกาํหนดธุรกจิบรกิารที�ไม่ตอ้งขออนุญาตในการประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว 
(ฉบบัที� J) พ.ศ. LMNL หรอืไม่ 

กระทรวงพาณชิย ์ตอบขอ้หารอืวา่ กรณีการกูย้มืในประเทศระหวา่งกนั หากบรษิทั และกลุ่มบรษิทั
มลีกัษณะดงัต่อไปนี/ ผูใ้หกู้ก้ส็ามารถใหกู้ย้มืเงนิระหวา่งกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุญาตประกอบธุรกจิ



ของคนต่างดา้วกระทรวงพาณิชย ์ ตอบขอ้หารอืวา่ กรณีการกูย้มืในประเทศระหว่างกนั หากบรษิทั
และกลุ่มบรษิทัมลีกัษณะดงัต่อไปนี/  

(ก) ผูใ้หกู้ก้ส็ามารถใหกู้ย้มืเงนิระหว่างกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุญาตประกอบธรุกจิของคนต่าง
ดา้วผูถ้อืหุน้เกนิกวา่กึ�งจาํนวนผูถ้อืหุน้ในบรษิทัหนึ�งเป็นผูถ้อืหุน้เกนิกว่ากึ�งจาํนวนผูถ้อืหุน้
ของอกีบรษิทัหนึ�ง 

(ข) ผูถ้อืหุน้ซึ�งถอืหุน้ที�มมีลูคา่ตั /งแตร่อ้ยละยี�สบิหา้ของทนุของบรษิทัหนึ�ง ถอืหุน้ที�มมีลูคา่ตั /งแต่
รอ้ยละยี�สบิหา้ของทุนของอกีบรษิทัหนึ�ง 

(ค) บรษิทัหนึ�งถอืหุน้ที�มมีลูค่าตั /งแต่รอ้ยละยี�สบิหา้ของทุนของอกีบรษิทัหนึ�ง 
(ง) กรรมการซึ�งมอีาํนาจจดัการเกนิกว่ากึ�งจาํนวนของบรษิทัหนึ�งเป็นกรรมการซึ�งมอีาํนาจ

จดัการเกนิกวา่กึ�งจาํนวนของอกีบรษิทัหนึ�ง 

สาํหรบักรณทีี�เป็น master account เพื�อดาํเนนิการบรหิารจดัการการกูย้มืรว่มกนัระหวา่งกลุม่
บรษิทั (inter-company cash pooling) ไม่ไดร้บัยกเวน้ตามกฎกระทรวงนี/ หากบรษิทัประสงคจ์ะ
ประกอบธรุกจิดงักลา่วจะตอ้งไดร้บัอนุญาตก่อนจงึจะประกอบธุรกจิได ้

กิจการร ่วมค้าที�ไม ่ได้จดทะเบียน  

กจิการร่วมคา้ที�ไม่ไดจ้ดทะเบยีน ชนะการประมลูการก่อสรา้ง รวมถงึ บรกิารก่อสรา้ง จดัหาและ
จดัเตรยีมวสัดอุปุกรณ์ ใหแ้ก่ หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ กจิการร่วมคา้ดงักลา่วจะตอ้งขออนุญาต
ประกอบธรุกจิของคนต่างดา้ว หรอืไม่  

ธรุกจิบรกิารก่อสรา้ง จดัหาและจดัเตรยีมวสัดอุปุกรณ์ เขา้ขา่ยเป็นธุรกจิตามบญัชทีา้ย
พระราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. LMJL ทั /งนี/ หากคนต่างดา้วที�ร่วมลงทุน
ในกจิการร่วมคา้เพื�อประกอบธรุกจิบรกิารที�มสีว่นราชการหรอืรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายวา่ดว้ย
วธิกีารงบประมาณเป็นคูส่ญัญา สามารถประกอบธรุกจิไดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุญาตประกอบธุรกจิ
ของคนต่างดา้ว ตามกฎกระทรวงธรุกจิบรกิารที�ไม่ตอ้งขออนุญาตในการประกอบธุรกจิของคน
ต่างดา้ว (ฉบบัที� R) พ.ศ. LMN5 

หากกจิการรว่มคา้ดงักล่าวทาํการวา่จา้งช่วงใหแ้ก่บรษิทัต่างประเทศอื�นเขา้มารบัเหมาช่วง เป็น
การประกอบธรุกจิที�ตอ้งขออนุญาต ไม่ไดร้บัยกเวน้ตามกฎกระทรวงดงักลา่ว 

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เร ื�อง อตัราค่าจ้างข ั /นต ํ�า (ฉบบัที� 10) 

เมื�อวนัที� 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการคา่จา้งไดอ้อกประกาศ เรื�อง อตัราคา่จา้งขั /นตํ�า 
(ฉบบัที� 10) (“ประกาศฯ”) ลงในราชกจิจานุเบกษา ซึ�งมผีลใชบ้งัคบัตั /งแต่วนัที� 4 มกราคม พ.ศ. 
LMNR.เป็นตน้มา โดยมรีายละเอยีดดงันี/ 

 ยกเลกิอตัราคา่จา้งขั /นตํ�าที�กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการคา่จา้ง เรื�อง อตัราคา่จา้งขั /น
ตํ�า(ฉบบัที� Z) ลงวนัที� 4Z มกราคม พ.ศ. LMN4  

 กาํหนดขึ/นอตัราคา่จา้งขั /นตํ�า โดยหา้มมใิหน้ายจา้งจ่ายคา่จา้งเป็นเงนิแก่ลูกจา้งน้อยกว่า
อตัราคา่จา้งขั /นตํ�าอตัราใหม่ โดยมผีลบงัคบัแก่นายจา้งและลูกจา้งทกุคน  

 คาํวา่ “วนั” ตามประกาศฯ หมายถงึ เวลาทาํงานปกตขิองลกูจา้ง แมน้ายจา้งจะใหล้กูจา้ง
ทาํงานน้อยกวา่เวลาทาํงานปกตกิต็าม   

 ประกาศฯ ไดแ้บ่งอตัราคา่จา้งขั /นตํ�าอตัราใหม่ออกเป็น 10 กลุม่ โดยมรีายละเอยีดของ
คา่จา้ง และเขตพื/นที�ที�บงัคบัใชด้งัต่อไปนี/ 

อตัราค่าจ้างข ั /นต ํ�า 
(บาท/วนั) 

เขตพื/นที�จงัหวดั 

336 ชลบุร ีภเูกต็ 

335 ระยอง 



331 กรงุเทพมหานคร นครปฐม นนทบรุ ีปทมุธานี 

สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
330 ฉะเชงิเทรา 

  
325 กระบี� ขอนแก่น เชยีงใหม่ ตราด นครราชสมีา 

พระนครศรอียธุยา  

พงังา ลพบุร ีสงขลา สระบุร ีสพุรรณบุร ีสรุาษฎร์
ธานี หนองคาย  

อบุลราชธาน◌ี 

324 ปราจนีบรุ ี
323 กาฬสนิธุ์ จนัทบุร ีนครนายก มุกดาหาร สกลนคร 

สมุทรสงคราม 

320 กาญจนบุร ีชยันาท นครพนม นครสวรรค ์น่าน  บงึ
กาฬ บุรรีมัย ์ประจวบครีขีนัธ ์พทัลุง พษิณุโลก 

เพชรบุร ีเพชรบรูณ์ พะเยา ยโสธร รอ้ยเอด็ เลย 

สระแกว้ สรุนิทร ์อา่งทอง อดุรธานี อตุรดติถ ์ 

315 กาํแพงเพชร ชยัภมู ิชมุพร เชยีงราย ตรงั ตาก 

นครศรธีรรมราช พจิติร แพรม่หาสารคาม 

แม่ฮอ่งสอน ระนอง ราชบุร ีลาํปาง ลาํพนู ศรสีะเกษ 

สตลู สงิหบุ์ร ีสโุขทยั หนองบวัลาํภ ูอทุยัธานี 

อาํนาจเจรญิ  

313 นราธวิาส ปัตตานี ยะลา  
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