
 

 

รายงานสรุปและวิเคราะห์พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ

สาระสําคัญของพระราชบัญญัติ 

• การกําหนดนิยามของ “คนต่างด้าว

• การกําหนดรายการประเภทธุรกิจที่ห้ามคนต่างด้าวประกอบการ
 
ปัญหาของพระราชบัญญัติ 

• การบังคับใช้กฎหมาย ท่ีถูกบัญญัติไว้เข้มงวดไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง

• การปิดก้ันโอกาสของประเทศไทยใน

• การเป็นปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการผูกขาด หรือลักษณะก่ึงผูกขาดข้ึนในหลายสาขาของภาคบริการ
 
ข้อเสนอแนะ 

• ยกเลิก (21) ในบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติ

• พิจารณาทบทวนแก้ไขรายการประเภทธุรกิจในบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติ

• พิจารณาให้มีการตั้งคณะกรรมการลงทุนต่างด้าว 

• แก้ไขนิยาม “คนต่างด้าว” ให้รัดกุมมากยิ่งข้ึน

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

โดย  อิสร์กุล  อุณหเกตุ

คนต่างด้าว” 

รกิจที่ห้ามคนต่างด้าวประกอบการตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ

บัญญัติไว้เข้มงวดไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 

การปิดก้ันโอกาสของประเทศไทยในการพัฒนาประสิทธิภาพของภาคบริการ 

เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการผูกขาด หรือลักษณะก่ึงผูกขาดข้ึนในหลายสาขาของภาคบริการ

ในบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัต ิ

พิจารณาทบทวนแก้ไขรายการประเภทธุรกิจในบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติ 

พิจารณาให้มีการตั้งคณะกรรมการลงทุนต่างด้าว (foreign investment board) 

ให้รัดกุมมากยิ่งข้ึน 

โครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย

อิสร์กุล  อุณหเกตุ 

ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ 

เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการผูกขาด หรือลักษณะก่ึงผูกขาดข้ึนในหลายสาขาของภาคบริการ 

การวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย 
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รายงานสรุปและวิเคราะห์พระราชบญัญัติการประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542   
 

1. บทนํา 
 
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายซ่ึงกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ

ควบคุมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  โดยกําหนดเง่ือนไขการประกอบธุรกิจ รวมถึงการขอใบอนุญาตและ
หนังสือรับรองเพ่ือประกอบธุรกิจในประเทศไทย  กฎหมายดังกล่าวอนุญาตให้คนต่างด้าวสามารถเข้ามา
ประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ ยกเว้นการประกอบธุรกิจที่อยู่ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ ท่ีห้ามคนต่างด้าว
ประกอบกิจการ หรือต้องดําเนินการตามเงื่อนไขก่อนประกอบธุรกิจ 

 
ปัญหาของพระราชบัญญัติฯ เกิดข้ึนจากสาเหตุสําคัญ 2 ประการ ประการแรก คือการนิยาม “คนต่าง

ด้าว” ไว้อย่างหลวมๆ โดยการนับหุ้นแค่ชั้นเดียว กล่าวคือ นับหุ้นเฉพาะการถือหุ้นทางตรงโดยคนต่างชาติใน
นิติบุคคลน้ันๆ โดยไม่นับการถือหุ้นทางอ้อม  การกําหนดนิยามเช่นนี้มิได้สะท้อนสภาพ “ความเป็นเจ้าของ” ท่ี
แท้จริงและทําให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิผล ประการที่สอง คือการกําหนดรายการ
ประเภทธุรกิจในบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติแบบ “ครอบจักรวาล” ซ่ึงเป็นการปิดก้ันโอกาสของประเทศจาก
การเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะภาคบริการซ่ึงมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยสูง  
ปัญหาทั้งสองประการสะท้อนให้เห็นว่า ในทางหนึ่ง หน่วยงานในภาครัฐของไทยต้องการสงวนอํานาจในการ
กลั่นกรองการลงทุนของต่างชาติผ่านการกําหนดรายการประเภทธุรกิจดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น เพ่ือแสดงให้เห็น
ว่า รัฐไทยมีมาตรการปกป้องคุ้มครองผู้ประกอบการภายในประเทศ  แต่ในอีกทางหน่ึง  เศรษฐกิจไทยยังต้อง
พ่ึงพาทุนต่างชาติ จึงมีการผ่อนปรนนิยามให้คนต่างชาติสามารถถือหุ้นทางอ้อมได้  นโยบายเก่ียวกับการลงทุน
จากต่างประเทศของไทยจึงมีลักษณะ “ปากว่าตาขยิบ” ซ่ึงบัญญัติกฎหมายไว้เข้มงวด แต่ไม่มีการบังคับใช้
อย่างจริงจัง 

 
บทวิเคราะห์ฉบับน้ีจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ส่วนแรก คือบทนําดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ส่วนท่ี

สอง จะสรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ในฐานะกฎกติกาใน
การควบคุมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยเฉพาะในภาคบริการ ส่วนที่สาม จะวิเคราะห์ปัญหาของ
พระราชบัญญัติท้ังในแง่การออกแบบ และการบังคับใช้กฎหมาย และ ส่วนสุดท้าย เป็นข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ 
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2. สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 

สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 สามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 ประเด็นหลักท่ีเชื่อมโยงกัน ประเด็นแรก คือการกําหนดนิยามของ “คนต่างด้าว” ซ่ึงจะต้องอยู่ภายใต้
บังคับแห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ และ ประเด็นท่ีสอง คือการกําหนดรายการประเภทธุรกิจท่ีห้ามคนต่างด้าว
ประกอบการ ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ 

 
1) นิยามของ “คนต่างด้าว” 

“คนต่างด้าว” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ ได้แก่ 
(1)  บุคคลธรรมดาซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย 
(2)  นิติบุคคลซ่ึงไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 
(3)  นิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทย ซ่ึงมี “คนต่างด้าว” ตาม (1) หรือ (2) ถือหุ้นอันเป็นทุน

จดทะเบียน หรือลงทุนเกินก่ึงหนึ่ง หรือห้างหุ้นส่วนจํากัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียน ซ่ึง
หุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการเป็นคนต่างด้าว และ 

(4)  นิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทย ซ่ึงมี “คนต่างด้าว” ตาม (1) หรือ (2) หรือ (3) ถือหุ้นอัน
เป็นทุนจดทะเบียน หรือลงทุนเกินก่ึงหนึ่ง 

 
ข้อสังเกตสําคัญเก่ียวกับนิยามของ “คนต่างด้าว” มีอยู่ 2 ประเด็นที่เก่ียวข้องกัน ได้แก่ วิธีการนับหุ้น

เพียงชั้นเดียว และผลจากวิธีการนิยามดังกล่าว 
 
• วิธีการนับหุ้นเพียงช้ันเดียว 
การนิยาม “คนต่างด้าว” ตามพระราชบัญญัตินี้แตกต่างจากประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 281 ลง

วันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ซ่ึงเป็นกฎหมายเดิมที่กําหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
โดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวนั้นนิยามคนต่างด้าวตาม “ทุน” ซ่ึงทําให้เกิดปัญหาในการพิจารณา
ทุนของนิติบุคคลว่าจะต้องรวมถึงทุนของคนต่างด้าวจากการถือหุ้นทางอ้อมหรือไม่ ต่อมา ในปี 2534 
คณะกรรมการกฤษฎีกามีคําวินิจฉัยว่า การพิจารณา “ทุน” ของคนต่างด้าวต้องพิจารณาทุนทั้งหมดตามความ
เป็นจริง กล่าวคือ ต้องพิจารณาลึกลงไปถึงทุนของคนต่างด้าวในนิติบุคคลอ่ืนท่ีเข้ามาร่วมลงทุนในบริษัทนั้นๆ 
ด้วย จึงทําให้การพิจารณาคนต่าวด้าวตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวจะต้องนับหุ้นสะสมต้ังแต่ชั้น
ล่างสุดข้ึนไป1 

 
จากคําวินิจฉัยดังกล่าว กรมทะเบียนการค้าจึงตรวจสอบการถือหุ้นของคนต่างด้าวหลายลําดับชั้น

พบว่ามีบริษัทจดทะเบียนจํานวนมากท่ีจะถูกนับเป็นคนต่างด้าวหากนับรวมการถือหุ้นทางอ้อมด้วย  รัฐบาล
นายอานันท์ ปันยารชุนมีความเห็นว่า หากตีความ “ทุน” ตามคําวินิจฉัยดังกล่าวของคณะกรรมการกฤษฎีกา
จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจไทย จึงออกการออกพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ซ่ึงนิยามคนต่างด้าวตาม 

                                                             
1 คําวินิจฉัยของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร 0601/867 ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2534 
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“หุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียน” ทําให้พิจารณาคนต่างด้าวโดยนับหุ้นเพียงช้ันเดียว โดยไม่พิจารณารวมถึงการถือ
หุ้นทางอ้อมผ่านนิติบุคคลอ่ืน2  

 
การแก้ไขนิยาม “คนต่างด้าว” ดังกล่าวส่งผลให้การพิจารณาความเป็นคนต่างด้าวเปลี่ยนแปลงไป 

ตัวอย่างเช่น สมมติให้ (1) บริษัท A มีผู้ถือหุ้น 2 ราย รายแรกคือบริษัท B และอีกรายหนึ่งเป็นคนต่างด้าว และ 
(2) บริษัท B มีผู้ถือหุ้น 2 ราย รายแรกคือบริษัท C และอีกรายหนึ่งเป็นคนต่างด้าว (ดูภาพที่ 1) 

 
ภาพที่ 1 ตัวอย่างการพิจารณาความเป็นคนต่างด้าว 

 
 
หากนับหุ้นแบบสะสมตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 281 ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติม บริษัท A จะมี

คนต่างด้าวถือหุ้นทางตรงร้อยละ 49 และการถือหุ้นทางอ้อมผ่านการถือหุ้นบริษัท B อีกร้อยละ 24.99 จึงมี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวรวมเท่ากับร้อยละ 73.99 จึงถือเป็นคนต่างด้าว แต่หากนับเพียงชั้นเดียวตาม 
“หุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียน” บริษัท A จะมิใช่คนต่างด้าว เนื่องจากมีคนต่างด้าวถือหุ้นร้อยละ 49 ซ่ึงไม่เกินก่ึง
หน่ึง 

คํานิยาม “คนต่างด้าว” ตาม “หุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียน” ยังคงใช้ต่อมาในพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซ่ึงบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน3 ประเด็นสําคัญที่ควรจะกล่าวถึงในที่นี้คือ
การแก้ไขนิยามดังกล่าวในปี 2535 มิได้เกิดข้ึนพร้อมกับการแก้ไขรายการประเภทธุรกิจตามบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติ ผลท่ีตามมาคือนิยามที่รัดกุมน้อยลงเพ่ือรักษาการลงทุนจากต่างประเทศ แต่กลับมีรายการ
ประเภทธุรกิจที่ได้รับการคุ้มครองแบบ “ครอบจักรวาล” ซ่ึงผู้ทําการศึกษาจะได้อภิปรายประเด็นนี้ต่อไป 
  

                                                             
2 โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (2554) 
3 ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  “ทุน” หมายความว่า ทุนจดทะเบียนของบริษัทจํากัด หรือทุน
ชําระแล้วของบริษัทมหาชนจํากัด หรือเงินที่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือสมาชิกนํามาลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลน้ัน 
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• ผลจากวิธีการนิยามคนต่างด้าวโดยนับหุ้นเพียงช้ันเดียว 
นิยาม “คนต่างด้าว” ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 มิได้

สะท้อนสภาพ “ความเป็นเจ้าของ” ท่ีแท้จริง เน่ืองจากมิได้พิจารณาลึกลงไปถึงท่ีมาของทุน หรืออํานาจในการ
บริหารจัดการนิติบุคคลนั้นๆ  ผลจากความ “หลวม” ของการนิยามคนต่างด้าวโดยนับทุนเพียงชั้นเดียวเช่นน้ี 
ทําให้ในทางปฏิบัติแล้ว นักลงทุนต่างชาติสามารถมีอํานาจในการบริหารจัดการนิติบุคคลหน่ึงๆ ได้โดยถือหุ้น
โดยตรงในสัดส่วนร้อยละ 49 และถือหุ้นโดยอ้อมผ่านนิติบุคคลไทยอีกชั้นหน่ึง  กรณีเดียวท่ีจะมีความผิดคือ
การจัดการให้มีบุคคลหรือนิติบุคคลไทยถือหุ้นแทน หรือนอมีนี (nominee) ซ่ึงเป็นความผิดตามมาตรา 36 
แห่งพระราชบัญญัติ การบังคับใช้กฎหมายจึงเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิผล 

 
ความพยายามในการแก้ไขปัญหาข้างต้น เกิดข้ึนเม่ือเดือนเมษายน 2550 เม่ือคณะรัฐมนตรีรัฐบาล 

พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ เสนอร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... เข้าสู่
การพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือกําหนดนิยามของคนต่างด้าวให้มีความรัดกุมมากย่ิงข้ึน ด้วยการ
พิจารณารวมถึงอํานาจในการบริหารจัดการนิติบุคคลนั้นๆ จากสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน (voting right) 
โดยแก้ไขเพิ่มเติมนิยาม “คนต่างด้าว” ดังกล่าวให้หมายความรวมถึงนิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทยท่ี
คนต่างด้าวมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้ังแต่ก่ึงหน่ึงของจํานวนคะแนนเสียงที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติ
บุคคลนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ตกไป ระหว่างอยู่ในข้ันตอนของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
เม่ือสภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นวาระลงในช่วงปลายปีเดียวกัน 

 
ข้อสังเกตสําคัญอีกประเด็นท่ีสมควรกล่าวถึง คือ เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ รวมถึงประเทศในกลุ่ม

อาเซียน (Association of South East Asian Nations: ASEAN) แล้ว นิยาม “คนต่างด้าว” ของไทยไม่
สามารถแยกนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนในประเทศออกจากกันได้อย่างชัดเจนเท่ากับวิธีการนิยามของ
ประเทศอ่ืนๆ (ดูตารางท่ี 1) การกําหนดนิยามไว้ชัดเจนกว่าทําให้ประเทศอ่ืนๆ สามารถจํากัดการลงทุนของคน
ต่างด้าวเพียงไม่ก่ีสาขา โดยไม่จําเป็นต้องคุ้มครองประเภทธุรกิจในทุกสาขาบริการตาม (21) ในบัญชีสามท้าย
พระราชบัญญัติดังเช่นประเทศไทย 
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างนิยามที่เก่ียวข้องคนต่างด้าวในกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

ประเทศ ช่ือกฎหมาย นิยามท่ีเก่ียวข้องกับคนต่างด้าว 
อินโดนีเซีย Government Regulation no. 

20/1994 on Investment 
“นกัลงทนุต่างชาติ” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติอินโดนเีซยี ธุรกิจต่างชาติ 
และ/หรือ รัฐบาลต่างชาติที่นําเงินมาลงทุนในดินแดนของสาธารณรัฐอินโดนีเซยี 

มาเลเซยี Company Act 1965 “บริษัทต่างชาติ” หมายถึง  
(ก) บริษัท บรรษัท ประชาคม สมาคม หรือ รูปแบบองคก์รอ่ืนที่รวมกันจัดต้ังนอก
ประเทศมาเลเซยี  
(ข) องค์กรใดๆทีไ่มไ่ด้มีสถานะบุคคลตามกฎหมาย สมาคม หรือรูปแบบองคก์รอืน่ที่
ไม่ได้จดทะเบียนจัดต้ังตามกฎหมายมาเลเซีย ซึ่งภายใตก้ฎหมายของประเทศที่ก่อตั้งอาจ
ดําเนินการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้อง หรือครอบครองทรัพย์สินในนามของเลขานกุารหรือ
พนักงานอ่ืน ซึ่งได้รับการแต่งต้ังเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกทั้งไม่มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่
ในประเทศมาเลเซยี 

ฟิลิปปินส์ Foreign Investment Act of 
1991 

ไม่ไดกํ้าหนดคํานยิาม “คนต่างด้าว” แต่กําหนดคํานยิาม “คนฟิลิปปินส์” ไว้ ดังนี ้
- พลเมืองของฟิลิปปินส์ 
- ห้างหุ้นส่วนหรือสมาคมที่มีพลเมืองฟิลิปปินส์เป็นเจ้าของทั้งหมด 
- บริษัทที่จัดต้ังภายใต้กฎหมายของฟิลิปปินส์ซึ่งจํานวนหุ้นและสิทธิการออกเสียงอย่าง
น้อยร้อยละ 60 เป็นของพลเมืองฟิลิปปินส์ 
- บริษัทที่จัดต้ังในต่างประเทศและจดทะเบียนประกอบธุรกิจในฟิลิปปินส์ภายใต้ 
Corporation Code ซึ่งหุ้นและสิทธิในการออกเสียงทั้งหมดเป็นของคนฟิลิปปินส์ 

สิงคโปร์ Companies Act “บริษัทต่างชาติ” หมายถึง 
(ก) บริษัท บรรษัท ประชาคม สมาคม หรือโครงสร้างอ่ืนใด ที่จดทะเบียนจัดตั้งนอก
ประเทศสิงคโปร์ หรือ  
(ข) องค์กรใดๆ ทีไ่ม่ได้มีสถานะบุคคลตามกฎหมาย สมาคม รูปแบบองค์กรอ่ืนที่ไม่ได้จด
ทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายสิงคโปร์ ซึ่งภายใตก้ฎหมายของประเทศทีก่่อตั้งอาจ
ดําเนินการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้อง หรือครอบครองทรัพย์สินในช่ือของเลขานุการหรือ
พนักงานอ่ืน ซึ่งได้รับการแต่งต้ังเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกทั้งไม่มีสาํนักงานใหญ่ตั้งอยู่
ในประเทศสิงคโปร์ 

Business registration Act “ธุรกิจต่างชาติ” หมายถึง ห้างร้าน บุคคล หรือบริษัทใดๆที่สถานที่หลักในการประกอบ
ธุรกิจต้ังอยู่นอกประเทศสิงคโปร์ 

เวียดนาม Law on Foreign Investment in 
Vietnam 1996 

“นกัลงทนุต่างชาติ” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือองค์กรทางธุรกิจของต่างชาติลงทุนใน
ประเทศเวียดนาม 
“คู่สญัญาต่างด้าว” หมายถึง คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งที่ประกอบด้วย คนต่างด้าวจํานวนต้ังแต่
หนึ่งคนขึ้นไป 

ท่ีมา: สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (2555) 
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2) บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เป็นการกําหนดรายการ

ประเภทธุรกิจที่ห้ามคนต่างด้าวประกอบการ โดยแบ่งออกเป็น 3 บัญชีย่อย ดังนี้ 
1. บัญชีหน่ึง เป็นธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบกิจการด้วยเหตุผลพิเศษ เช่น การทํา

กิจการหนังสือพิมพ์ การทํากิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ และการทํานา 
ทําไร่ หรือทําสวน เป็นต้น 

2. บัญชีสอง เป็นธุรกิจที่เก่ียวกับความปลอดภัยหรือความม่ันคงของประเทศ เช่น การผลิต การ
จําหน่าย และการซ่อมบํารุง อาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน ดินปืน วัตถุระเบิด หรือมีผลกระทบต่อ
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี หัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น การค้าของเก่า หรือศิลปวัตถุ ซ่ึงเป็นงาน
ศิลปกรรม หัตถกรรมของไทย หรือมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น การ
ผลิตนํ้าตาลจากอ้อย การทํานาเกลือ รวมทั้งการทําเกลือสินเธาว์ และ 

3. บัญชีสาม เป็นธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมท่ีจะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว 
เช่น การสีข้าว และการผลิตแป้งจากข้าวและพืชไร่ และการทําการประมง เฉพาะการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา เป็นต้น 

 
มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติฯ กําหนดห้ามคนต่าวด้าวประกอบธุรกิจท่ีกําหนดไว้ในบัญชีหนึ่ง ขณะท่ี

การประกอบธุรกิจท่ีกําหนดไว้ในบัญชีสองและบัญชีสามน้ัน คนต่างด้าวที่ต้องการประกอบธุรกิจจําเป็นต้อง
ได้รับการอนุญาตเสียก่อน  ท้ังนี้  การขออนุญาตประกอบธุรกิจท่ีกําหนดในบัญชีสอง ต้องได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี  ส่วนการขออนุญาตประกอบธุรกิจท่ีกําหนด
ในบัญชีสาม ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ดูตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 2 สรุปสาระสําคัญของบัญชีทา้ยพระราชบญัญติั 

 
บัญช ี ประเภท เง่ือนไข สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว 
บัญชี
หนึ่ง 

ธุรกิจท่ีไม่อนุญาตให้คนตา่งด้าวประกอบ
กิจการ 

ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบกิจการ
ด้วยเหตุผลพิเศษ (มาตรา 8 (1)) 

 

บัญชี
สอง 

ธุรกิจท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความ
มั่นคงของประเทศ หรือมีผลกระทบต่อ
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี หัตถกรรม
พ้ืนบ้าน หรือทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชยโ์ดยอนุมตัขิอง
คณะรัฐมนตรี (มาตรา 8 (2)) 

ไม่เกินร้อยละ 60 หรือผ่อนผันได้
ไม่เกินร้อยละ 75 และอย่างน้อย 
2 ใน 5 ของคณะกรรมการต้องมี
สัญชาติไทย (มาตรา 15) 

บัญชี
สาม 

ธุรกิจท่ีคนไทยยังไม่มีความพร้อมท่ีจะ
แข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว 

ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว (มาตรา 8 (3)) 

 

 
บัญชีรายการประเภทธุรกิจท่ีกําหนดไว้ในบัญชีสามเป็นบัญชีที่สมควรกล่าวถึงเป็นพิเศษในที่นี้  โดยมี

ข้อสังเกต 2 ประเด็นดังนี้ 
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• การกําหนดรายการประเภทธุรกิจแบบ “ครอบจักรวาล” 
การกําหนดรายการประเภทธุรกิจไว้ในบัญชีสามทั้งสิ้น 21 รายการ ดูเหมือนเป็นการกําหนดเฉพาะ 

“รายการต้องห้าม” ท่ีคนต่างด้าวต้องขออนุญาต (negative list) แต่แท้จริงแล้ว (21) ของบัญชีสามกลับระบุ
ห้ามคนต่างด้าวประกอบธุรกิจใน “บริการอ่ืนๆ ยกเว้นธุรกิจบริการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” การกําหนด
รายการเช่นน้ีทําให้การประกอบธุรกิจบริการท้ังหมดถูกห้าม เว้นเฉพาะบางรายการที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง
เท่านั้น (positive list) ซ่ึงนับจนถึงปัจจุบันมีการออกกฎกระทรวงเพียงฉบับเดียวในปี 2556 ซ่ึงรายการธุรกิจ
บริการที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ (1) ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (2) ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และ (3) การประกอบ
ธุรกิจเป็นทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน  ทั้งนี้ ผู้ทําการศึกษาจะได้อภิปรายประเด็น
นี้ต่อไป 

 
การกําหนดรายการประเภทธุรกิจท่ีได้รับความคุ้มครองแบบ “ครอบจักรวาล” เช่นนี้ ทําให้ทุน

ต่างชาติจํานวนมากอําพรางตนเข้ามาประกอบธุรกิจในฐานะนิติบุคคลไทย ทั้งอย่างถูกกฎหมายด้วยการถือหุ้น
ทางอ้อม และอย่างผิดกฎหมายด้วยการถือหุ้นผ่านนอมินีไทย เพื่อลดภาระต้นทุนจากความยุ่งยากในการขอ
อนุญาตจากคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  ตัวอย่างธุรกิจที่ผู้ให้บริการต่างชาติมีส่วนแบ่ง
ตลาดสูง เช่น ธุรกิจโทรศัพท์มือถือ ธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ต บริการโลจิสติกส์ และธุรกิจไปรษณีย์ด่วนพิเศษ เป็น
ต้น (เดือนเด่น, สุณีพร และสฤณี, 2549) 

 
• รายการประเภทธุรกิจแทบไม่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง 
รายการประเภทธุรกิจในบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติ เป็นธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะ

แข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว แต่รายการดังกล่าวแทบไม่เปลี่ยนเลยต้ังแต่ประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับท่ี 281 ในปี 2515 หรือเกินกว่า 40 ปีมาแล้ว  นอกจากนี้ แม้ว่ามาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติฯ จะ
กําหนดให้คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติและทําความเห็นเสนอรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง  แต่กลับมีการออกพระราชกฤษฎีกา
แก้ไขประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ และกฎกระทรวงกําหนดธุรกิจบริการท่ีไม่ต้องขออนุญาต
เพียงอย่างละฉบับเท่านั้นในปี 2556 

 
การออกพระราชกฤษฎีกาแก้ไขประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ เกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียวใน

ปี 2556 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว4 ซ่ึงแก้ไข (13) ของบัญชีสามท้าย
พระราชบัญญัติ จาก “การค้าภายในเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลทางการเกษตรพื้นเมืองท่ียังไม่มีกฎหมาย
ห้ามไว้” เป็น “การค้าภายในเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลทางการเกษตรพ้ืนเมืองที่ยังไม่มีกฎหมายห้ามไว้ 
ยกเว้นการซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โดยไม่มีการส่งมอบหรือ
รับมอบสินค้าเกษตรภายในประเทศ” 

 
ขณะที่การออกกฎกระทรวงกําหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่าง

ด้าวเกิดข้ึนในปี 2556 เช่นเดียวกัน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ซ่ึงกําหนด
                                                             
4 มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 4 กันยายน 2555 เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2542 



ตลุาคม 2556 พระราชบญัญติัการประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
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ยกเว้นธุรกิจบริการ 3 ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (2) ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และ (3) การ
ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

 
ก่อนหน้าการออกพระราชกฤษฎีกา และกฎกระทรวงตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนั้น เคยมีความพยายาม

จะแก้ไขรายการประเภทธุรกิจในบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติ 2 ครั้ง ครั้งแรกเกิดข้ึนในปี 2543 เม่ือ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองใน
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. .... รวม 20 รายการ5 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และส่งให้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  ต่อมา ในปี 2546 คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วเสร็จ และเสนอข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีว่า  การยกเว้นธุรกิจบริการออกจาก (21) ของบัญชีสามแห่ง
พระราชบัญญัติ จะต้องเป็นเหตุผลที่ว่า ธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่คนไทยมีความพร้อมท่ีจะแข่งขันกับคนต่าง
ด้าว  ดังนั้น เหตุผลของกระทรวงพาณิชย์ท่ีแจ้งต่อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า ธุรกิจดังกล่าวมี
กฎหมายเฉพาะควบคุมการประกอบธุรกิจอยู่แล้ว6 จึงไม่สอดคล้องกับหลักการของบัญชีสามดังกล่าว7  
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวกลับไปให้คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
เศรษฐกิจ 11 ฉบับพิจารณาใหม่อีกคร้ัง8  อย่างไรก็ดี  ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมิได้ถูกนํากลับมาเสนอ
คณะรัฐมนตรีอีกเลยจนกระท่ังในปี 2555 

 
ความพยายามในการแก้ไขบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติคร้ังที่สอง คือร่างพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่ได้กล่าวมาแล้ว ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว
กําหนดให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และยกเลิกรายการประเภทธุรกิจในบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติในบางรายการ  
แม้ว่าร่างพระราชบัญญัตินี้จะตกไป แต่การแก้ไขเพิ่มเติมรายการประเภทธุรกิจตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
บางรายการถูกนํากลับมาแก้ไขเพ่ิมเติมผ่านการออกพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงในปี 2556 ตามที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น (ดูตารางที่ 3 และ 4) 

 
  

                                                             
5 มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 27 มิถุนายน 2543 เร่ือง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2542 รวม 8 ฉบับ 
6 หนังสือท่ี พณ 0616/3296 ลงวันที่ 12 กันยายน 2545 
7 บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างกฎกระทรวงกําหนดธุรกิจบริการท่ีไม่ต้องขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองในการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. .... (เร่ืองเสร็จท่ี 55/2546) 
8 มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 11 มีนาคม 2546 เร่ือง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและ
ระยะเวลาการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 7 พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเพื่อขอ
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา 
17 พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนดธุรกิจบริการท่ีไม่ต้องขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. .... รวม 4 
ฉบับ  



THAI LAW WATCH พระราชบญัญติัการประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
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ตารางที่ 3 สรุปการแก้ไขรายการประเภทธุรกิจในบัญชีสามท้ายพระราชบญัญัติ (ยกเว้น (21)) 
 

บัญชสีามท้ายพระราชบัญญติั
การประกอบธุรกิจของคนต่าง

ด้าว พ.ศ. 2542 

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 

(ไม่มีการประกาศใช้) 

พระราชกฤษฎีกาแกไ้ขประเภทธุรกิจตาม
บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2556 
(13) การค้าภายในเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ์หรือผลติผลทาง
การเกษตรพ้ืนเมืองท่ียังไม่มี
กฎหมายห้ามไว ้

(13)* การค้าภายในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือ
ผลิตผลทางการเกษตรพ้ืนเมืองท่ียังไม่มี
กฎหมายห้ามไว ้ยกเว้นการซ้ือขายล่วงหน้า
ตามกฎหมายว่าด้วยการซ้ือขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า เฉพาะกรณีท่ีการส่งมอบหรือรับ
มอบสินค้าเกษตรท่ีการซ้ือขายล่วงหน้ามิได้
เกิดขึ้นจริง 

(13)* การค้าภายในเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือ
ผลิตผลทางการเกษตรพ้ืนเมืองท่ียังไม่มี
กฎหมายห้ามไว ้ยกเว้นการซ้ือขายสินค้า
เกษตรล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
แห่งประเทศไทย โดยไม่มีการส่งมอบหรือรับ
มอบสินค้าเกษตรภายในประเทศ 

(14) การค้าปลีกสินค้าทุก
ประเภทท่ีมีทุนขั้นตํ่ารวม
ท้ังส้ินน้อยกว่าหน่ึงร้อยล้าน
บาท หรือท่ีมีทุนขั้นตํ่าของแต่
ละร้านค้าน้อยกว่าย่ีสิบล้าน
บาท 

(14) การค้าปลีกสินค้าทุกประเภท  

(15) การค้าส่งสินค้าทุก
ประเภทท่ีมีทุนขั้นตํ่าของแต่
ละร้านค้าน้อยกว่าหน่ึงร้อย
ล้านบาท 

(15) การค้าส่งสินค้าทุกประเภท  

หมายเหตุ:  *  เป็นรายการประเภทธุรกิจจากร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... ท่ีตกไป 
แต่ถูกนํากลับมาแก้ไขเพ่ิมเติมผ่านการออกพระราชกฤษฎีกาแก้ไขประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2556 



มีนาคม 2556 ร่างพระราชบญัญตัิประกนัสงัคม (ฉบบัที%) พ.ศ. .... 
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ตารางที่ 4 สรุปการแก้ไข (21) ในบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติ 

บัญชสีามท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่าง

ด้าว พ.ศ. 2542 

ร่างกฎกระทรวงกําหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขอ
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองในการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. .... 
(ไม่มีการประกาศใช้) 

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
(ไม่มีการประกาศใช้) 

กฎกระทรวงกําหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาต
ในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2556 

(21) การทําธุรกิจบริการอื่น 
ยกเว้นธุรกิจบริการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

ให้ธุรกิจบริการดังต่อไปนี้เป็นธุรกิจบริการที่ยกเว้นไม่
อยู่ในบัญชสีาม (21) ท้ายพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
(1) การธนาคารพาณชิย์ 
(2) การทํากิจการให้กู้ยืมเงิน 
(3) การประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย 
(4) การทํากิจการโรงรับจํานํา 
(5) การทํากิจการคลังสินค้า 
(6) การทํากิจการโรงเรียน 
(7) การทํากิจการโรงมหรสพ 
(8) การค้าหลักทรัพย์ 
(9) การจัดจาํหน่ายหลักทรัพย์ 
(10) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน 
(11) การจัดการกองทุนรวม 
(12) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
(13) การเป็นผู้จัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
(14) การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 
(15) การให้สินเชือ่เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 
(16) การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ และการทําคําเสนอซือ้
หลักทรัพย์ 
(17) การเป็นตัวแทนเพื่อทําหน้าที่สนับสนุนการ
จําหน่ายหลักทรัพย์ และการเป็นตัวแทนสนับสนุน

ให้ยกเลิกความใน (21) ของบัญชสีามท้าย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 และให้ใชข้อ้ความต่อไปนี้แทน 
 
(21) การทําธุรกิจบริการอื่น ยกเว้น 
 
(ก) ธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วย
การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
 
(ข)* ธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้ธุรกิจบริการดังต่อไปนี้เป็นธุรกิจบริการที่ยกเว้นไม่
อยูใ่น (21) ของบัญชสีาม ท้ายพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
(1)* ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจอื่นตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก) การค้าหลักทรัพย์ 
(ข) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน 
(ค) การจัดจําหน่ายหลักทรัพย ์
(ง) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 
(จ) การจัดการกองทุนรวม 
(ฉ) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
(ช) การจัดการเงินร่วมลงทุน 
(ซ) การให้สินเชือ่เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 
(ฌ) การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 
(ญ) การให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ 
(ฎ) การดูแลรักษาทรัพย์สินของลกูค้าของบริษัท
หลักทรัพย์หรือลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อ



THAI LAW WATCH พระราชบญัญตัิการประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 

12 

บัญชสีามท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่าง

ด้าว พ.ศ. 2542 

ร่างกฎกระทรวงกําหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขอ
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองในการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. .... 
(ไม่มีการประกาศใช้) 

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
(ไม่มีการประกาศใช้) 

กฎกระทรวงกําหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาต
ในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2556 

การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด 
(18) การเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ 
(19) การเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
(20) การเป็นผู้แทนผูถ้อืหุ้นกู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ค)** ธุรกิจสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 
 
 
 
 
(ง) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารพาณิชย์ 
 
(จ) ธุรกิจเงินทุนและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
 
(ฉ) ธุรกิจการประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่า

ขายล่วงหน้า 
(ฏ) การเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล 
(ฐ) การเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
(ฑ) การเป็นผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ 
 
(2)** ธุรกิจสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(ก) การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(ข) การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(ค) การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(3) การประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 



มีนาคม 2556 ร่างพระราชบญัญตัิประกนัสงัคม (ฉบบัที%) พ.ศ. .... 
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บัญชสีามท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่าง

ด้าว พ.ศ. 2542 

ร่างกฎกระทรวงกําหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขอ
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองในการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. .... 
(ไม่มีการประกาศใช้) 

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
(ไม่มีการประกาศใช้) 

กฎกระทรวงกําหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาต
ในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2556 

ด้วยการประกันวินาศภัย และธุรกิจการประกัน
ชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต 
 
(ช) ธุรกิจบริการตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

หมายเหตุ:  *  และ ** เป็นรายการประเภทธุรกิจจากร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่ตกไป แต่ถูกนํากลับมาแก้ไขเพิ่มเติมผ่านการออกกฎกระทรวง
กําหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2556 
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3. ปัญหาของพระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 

จากบทบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 นักลงทุนต่างชาติ
สามารถเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้อย่างเต็มที่ เช่น ในภาคการผลิต ที่ไม่ต้องขออนุญาตประกอบ
ธุรกิจ และไม่มีข้อกําหนดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติ เนื่องจากเป็นธุรกิจท่ีมิได้อยู่ในบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติ  แต่สําหรับภาคบริการน้ัน เป็นประเภทธุรกิจที่อยู่ใน (21) ในบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติ 
นักลงทุนต่างชาติจึงจําเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดไว้  ดังน้ัน ปัญหาใจกลางของ
พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติฯ ซ่ึงกําหนดรายการประเภทธุรกิจท่ีคนไทยยังไม่มี
ความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าวไว้แบบ “ครอบจักรวาล” การกําหนดรายการ
ธุรกิจไว้เช่นนี้ก่อให้เกิดปัญหาอย่างน้อย 3 ด้านหลัก ด้านแรก คือปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย เพราะบัญญัติ
กฎหมายไว้เข้มงวดไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง  ด้านที่สอง เป็นการปิดก้ันโอกาสของประเทศไทยในการ
พัฒนาประสิทธิภาพของภาคบริการ และ ด้านสุดท้าย เป็นปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการผูกขาด หรือลักษณะก่ึง
ผูกขาดข้ึนในหลายสาขาของภาคบริการ 

 
ด้านแรก การกําหนดรายการประเภทธุรกิจท่ีได้รับความคุ้มครองแบบ “ครอบจักรวาล” ทําให้ทุน

ต่างชาติจํานวนมากอําพรางตนเข้ามาประกอบธุรกิจในฐานะนิติบุคคลไทย ทั้งอย่างถูกกฎหมายด้วยการถือหุ้น
ทางอ้อม และอย่างผิดกฎหมายด้วยการถือหุ้นผ่านนอมินีไทย เพื่อลดภาระต้นทุนจากความยุ่งยากในการขอ
อนุญาตจากคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว  ปัญหาที่ตามมาคือการบังคับ
ใช้กฎหมายท่ีไม่มีประสิทธิภาพ เพราะบัญญัติกฎหมายไว้เข้มงวดไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง  ในทางหนึ่ง 
หน่วยงานในภาครัฐของไทยต้องการสงวนอํานาจในการกลั่นกรองการลงทุนของต่างชาติผ่านการกําหนด
รายการประเภทธุรกิจดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น เพ่ือแสดงให้เห็นว่า รัฐไทยมีมาตรการปกป้องคุ้มครอง
ผู้ประกอบการภายในประเทศ  แต่ในอีกทางหนึ่ง  เศรษฐกิจไทยยังต้องพ่ึงพาทุนต่างชาติ จึงมีการผ่อนปรน
นิยามให้คนต่างชาติสามารถถือหุ้นทางอ้อมได้  นโยบายเก่ียวกับการลงทุนจากต่างประเทศของไทยจึงมี
ลักษณะ “ปากว่าตาขยิบ”  นอกจากน้ี ยังถูกใช้เป็นเครื่องมือของผู้ประกอบการไทยเพ่ือ “ไล่บี้” ให้หน่วยงาน
ภาครัฐใช้ดุลพินิจดําเนินการเอาผิดผู้ประกอบการต่างชาติ 

 
ด้านที่สอง การกําหนดรายการประเภทธุรกิจท่ีคนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบ

กิจการกับคนต่างด้าวเป็นการปิดก้ันการลงทุนโดยตรงในภาคบริการจากต่างประเทศ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับทั้ง
แนวโน้มการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ กล่าวคือ ในช่วง 10 ปีที่ผ่าน
มา (2543-2553) เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่เข้าสู่กลุ่มประเทศอาเซียนส่วนใหญ่เกินกว่าร้อยละ 50 
นั้นเป็นการลงทุนในภาคบริการมาโดยตลอด (ดูภาพท่ี 2)  ขณะท่ีโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยนั้น ภาคบริการมี
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเกินกว่าร้อยละ 50 แต่เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสู่ไทยนั้น
กลับอยู่ในภาคการผลิตถึงกว่าร้อยละ 60 (ดูภาพท่ี 3) การขาดการลงทุนจากต่างประเทศในภาคบริการเป็น
สาเหตุหน่ึงท่ีทําให้อัตราการขยายตัวของภาคบริการตํ่ากว่าภาคการผลิตมาโดยตลอด (ดูภาพท่ี 4) และทําให้
ประสิทธิภาพของแรงงานในภาคบริการตํ่ากว่าภาคการผลิตกว่าเท่าตัว และตํ่ากว่าประเทศอาเซียนด้วยกัน 
ได้แก่ สิงคโปร์ และมาเลเซีย มาก (ดูภาพที่ 5) 
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ภาพที่ 2 การลงทุนตรงจากโลกสู่อาเซียนจําแนกตามภาคธุรกิจปี 2543-2553 

 
ท่ีมา: ASEAN Investment Report 2011อ้างใน เดือนเด่น และ วีรวัลย์ (2555) 

 
ภาพที่ 3 สัดส่วนการลงทุนในภาคบริการของไทย ปี พ.ศ. 2553 

 
ท่ีมา: ASEAN Investment Report 2011 อ้างใน เดือนเด่น และ วีรวัลย์ (2555) 
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ภาพที่ 4 อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคเกษตร ปี 

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 

ภาพที่ 5 ประสิทธิภาพของแรงงานในภาคการผลิตและภาคบริการปี 

ท่ีมา: IMD World Competitiveness Yearbook 2012 
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อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคเกษตร ปี 2533

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อ้างใน เดือนเด่น และ วีรวัลย์ (2555

ประสิทธิภาพของแรงงานในภาคการผลิตและภาคบริการปี 2554 

IMD World Competitiveness Yearbook 2012 อ้างใน เดือนเด่น และ วีรวัลย ์(2555) 
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ด้านสุดท้าย การกําหนดรายการประเภทธุรกิจท่ีคนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบ
กิจการกับคนต่างด้าวเป็นการสร้างอุปสรรคในการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ  การเปลี่ยนแปลงรายการ
ประเภทธุรกิจท่ีได้รับการคุ้มครองเหล่านี้แทบไม่เกิดข้ึนเลยตลอดช่วงเวลา 40 ปี นับต้ังแต่ประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับท่ี 281 ในปี 2515 สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยขาดแผนที่ชัดเจนในการเปิดเสรีภาคบริการ  เม่ือ
ผนวกการกีดกันการลงทุนจากต่างประเทศดังกล่าวเข้ากับกฎระเบียบภายในประเทศท่ีไม่เอ้ือต่อการแข่งขัน จึง
ทําให้เกิดการผูกขาด หรือมีลักษณะก่ึงผูกขาดข้ึนในหลายสาขาของภาคบริการ ความไร้ประสิทธิภาพจากการ
ผูกขาด หรือก่ึงผูกขาดส่งผลให้ประชาชนคนไทยและผู้ประกอบการไทยต้องรับภาระอัตราค่าบริการท่ีสูงเกิน
ควร  ตัวอย่างเช่น อัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดือนของไทยซ่ึงสูงเป็นลําดับ 4 ของอาเซียน ซ่ึงสูงกว่า
ทั้งสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว และเวียดนาม เป็นต้น (เดือนเด่น และ วีรวัลย์, 2555) 

 
นอกจากนี้  ในกรณีที่การให้บริการดังกล่าวเป็นบริการข้ันกลาง หรือเป็นบริการที่ ธุรกิจอ่ืนๆ 

จําเป็นต้องใช้ในการประกอบกิจการ เช่น การขนส่ง พลังงาน หรือการสื่อสาร การคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจใน
ภาคบริการเหล่านี้ย่อมเป็นการสร้างภาระต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจอ่ืนๆ อย่างไม่เป็นธรรม และบ่ันทอนขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม 
 
4. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัต ิ
 

ประเทศไทยต้องการการลงทุนจากต่างประเทศในภาคบริการ ทั้งเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของภาค
บริการผ่านเงินลงทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  และเพ่ือเพิ่มสภาพการแข่งขันในสาขาของภาคบริการท่ี
มีการผูกขาด หรือมีลักษณะก่ึงผูกขาด แต่พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เป็น
อุปสรรคสําคัญท่ีกีดขวางการลงทุน  การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงมีความจําเป็น โดยผู้
ทําการศึกษามีข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ 3 ข้อ ดังนี้ 

• ยกเลิก (21) ในบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติ เพ่ือเปลี่ยนแปลงรายการประเภทธุรกิจจาก 
positive list ให้เป็น negative list โดยระบุเฉพาะสาขาที่ไม่พร้อมรับการลงทุนจากต่างประเทศ
เท่านั้น 

• พิจารณาทบทวนแก้ไขรายการประเภทธุรกิจในบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติ โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของเศรษฐกิจส่วนรวม มิใช่เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ หรือคุ้มครองผู้ประกอบการ
เท่านั้น โดยควรเร่ิมพิจารณายกเลิกการคุ้มครองสาขาบริการที่มีการผูกขาด หรือมีลักษณะก่ึง
ผูกขาด และสาขาบริการที่เป็นบริการข้ันกลาง หรือเป็นบริการท่ีธุรกิจอ่ืนๆ จําเป็นต้องใช้ในการ
ประกอบกิจการ เช่น การขนส่ง พลังงาน หรือการสื่อสาร  และในระยะต่อไปอาจทบทวนให้มีการ
ยกเลิกบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติทั้งหมด โดยกําหนดระยะเวลาปรับตัวในสาขาบริการท่ีคาด
ว่าจะได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการในสาขาบริการนั้นๆ จะต้องนําเสนอข้อมูล หลักฐาน 
และชี้แจงเหตุผลแก่คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

• ในกรณีที่การเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในสาขาที่มิได้อยู่ในบัญชีแล้ว เป็นการลงทุน
ขนาดใหญ่มาก อาจพิจารณาให้มีการต้ังคณะกรรมการลงทุนต่างด้าว (foreign investment 
board) ในลักษณะเดียวกับที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย เพ่ือพิจารณาการลงทุนนั้นๆ 
ทั้งนี้จะต้องมีการกําหนดกฎระเบียบที่ชัดเจน 
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• การแก้ไขนิยาม “คนต่างด้าว” ให้รัดกุมมากย่ิงข้ึนยังคงมีความจําเป็น เช่น นิยามคนต่างด้าวโดย
พิจารณาสัดส่วนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง การนับรวมหุ้นทางอ้อม หรืออํานาจในการบริหารจัดการ  
แต่การแก้ไขนิยามดังกล่าวมิอาจเกิดข้ึนได้หากไม่มีการแก้ไขรายการประเภทธุรกิจในบัญชีสาม
ท้ายพระราชบัญญัติให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจไทย รวมถึงนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม  เพราะนิยามที่รัดกุมข้ึนย่อมส่งผลกระทบในวงกว้างต่อนักลงทุน
ต่างชาติที่ประกอบธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน และสร้างความยุ่งยากในการเข้ามาลงทุนของนักลงทุน
ต่างชาติรายใหม่ ท้ังนี้ ก่อนแก้ไขเพ่ิมเติมนิยามนั้น ควรมีการศึกษาที่ชัดเจนเก่ียวกับผลกระทบต่อ
การลงทุนจากต่างชาติเสียก่อน 

 
นอกจากน้ี เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาคบริการ

อย่างแท้จริง นอกเหนือไปจากการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
แล้ว ประเทศไทยยังคงจําเป็นต้องปรับปรุงกฎ กติกา ในรายสาขาของภาคบริการภายใต้การกํากับดูแลของ
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน รวมไปถึงควรทบทวนนโยบายการลงทุนที่เน้นส่งเสริมเฉพาะ
ภาคการผลิตด้วย 
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ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และสถาบันพระปกเกล้า 
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