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บทคัดย่อ 

   

  สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับในการเร่ิมต้น
ประกอบธุรกิจของคนต่างดา้วตามพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ. 
2542 ซ่ึงมีความขดัหรือแยง้ต่อขอ้ตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Agreement of 
ASEAN Economic Community) และปัญหาทางกฎหมายตามบญัชีสามทา้ยพระราชบญัญติั
ดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงในการคา้เสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงตาม
มาตรา 14 วรรคหน่ึงแห่งพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 
บญัญติัว่า ทุนขั้นต่าท่ีคนต่างดา้วใช้ในการเร่ิมตน้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ตอ้งมี
จ านวนไม่น้อยกว่าท่ีก าหนดในกฎกระทรวงแต่ตอ้งไม่น้อยกว่าสองลา้นบาท นอกจากน้ี   
ยงัมีประเด็นท่ีศึกษาถึงความไม่สอดคล้องตามข้อตกลงในการค้าเสรีของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนโดยศึกษาเปรียบเทียบจากแนวคิด ทฤษฎี และหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 จากการศึกษาและพิเคราะห์พบวา่ บทบญัญติัตามนยัมาตรา 14 นั้น ยงับญัญติัไวไ้ม่
สอดคลอ้งกบัการท่ีประเทศไทยมีขอ้ผูกพนัตามขอ้ตกลงการคา้เสรีอาเซียนซ่ึงเป็นเง่ือนไข
ตามขอ้ตกลงท่ีรัฐภาคี (States Parties) ตอ้งเปิดโอกาสให้กบับริษทัต่างชาติของรัฐภาคีเขา้
มาด าเนินธุรกิจได ้ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ตกลงหรือสนธิสัญญาท่ีผูกพนัต่อกนั เม่ือพิจารณาจาก
บทบญัญติัตามนยัมาตรา 14 แลว้จะพบว่าการท่ีกฎหมายกาหนดทุนขั้นต่า (Minimum 
Capital) ซ่ึงคนต่างด้าวตอ้งใช้ในการเร่ิมตน้ประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่าสองล้านบาทนั้น 
เป็นการจากดัสิทธิของผูป้ระกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซ่ึงมีผลกระทบต่อขอ้ตกลงของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและกระทบต่อหลกัความเท่าเทียมซ่ึงตอ้งปฏิบติัต่อกนั ดงันั้น 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการท าขอ้ตกลงดงักล่าวและเป็นการปฎิบติัท่ีเท่าเทียมกนั ไม่แตกต่าง 
ไม่มีการแบ่งแยก รวมทั้งเพื่อให้การใชบ้งัคบักฎหมาย (Law Enforcement) ภายในประเทศ
มีความยุติธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จึงเห็นควรให้มีการแกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญติัใน
มาตรา 14 วรรคหน่ึง ท่ีก าหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่าของคนต่างดา้วใหเ้หมาะสมและมีความ
เท่าเทียมกับการประกอบธุรกิจของคนไทย เพื่อความเป็นธรรม (Justice) ส าหรับ
ผูป้ระกอบการธุรกิจต่างดา้ว (Foreign Business Entrepreneur) เน่ืองจากประเทศไทยตอ้ง
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เปิดเขตเสรีทางการค้าด้านการประกอบธุรกิจกับสมาชิกในกลุ่มการค้าเสรีอาเซียน 
นอกจากน้ี บญัชีสามทา้ยพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 คือ 
ธุรกิจท่ีคนไทยยงัไม่มีความพร้อมท่ีจะแข่งขนักบัคนต่างดา้วนั้นได้จ  ากดัขอบเขตในการ
พิจารณาอนุญาตให้คนต่างดา้วเขา้มาประกอบธุรกิจท่ีสงวนไวส้าหรับคนไทยดว้ยเหตุผล
พิเศษดา้นความมัน่คง การปกป้องศิลปวฒันธรรมของชาติ และการคุม้ครองให้คนไทย
สามารถประกอบธุรกิจท่ียงัไม่พร้อมจะแข่งขนักบันกัลงทุนต่างชาติเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการ
พิจารณาส่งเสริมการลงทุนของนกัลงทุนต่างชาติ ซ่ึงเป็นพนัธกิจของคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (The Board of Investment of Thailand) โดยบางอาชีพนั้นไดถู้กยกเลิกจากบญัชี
สามทา้ยพระราชบญัญติัดงักล่าวแลว้ แต่ในพระราชบญัญติัน้ียงัไม่มีการอนุวติัหรือแกไ้ข
เปล่ียนแปลงเพื่อใหพ้ระราชบญัญติัดงักล่าวมีความเหมาะสมและทนักบัความกา้วหนา้ของ
เศรษฐกิจในปัจจุบนั 

  จากการศึกษา วิเคราะห์รูปแบบ และแนวคิดของกฎหมายเก่ียวกบัทุนขั้นต่าของ
การเร่ิมตน้ประกอบธุรกิจของคนต่างดา้วตามกฎหมายในสาธารณรัฐสิงคโปร์ สหพนัธรัฐ
มาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม ซ่ึงเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น
พบว่ากฎหมายในประเทศดงักล่าวมีการกาหนดทุนขั้นต่าท่ีเท่าเทียมกนัและไม่มีการจ ากดั
สิทธิของนกัลงทุนต่างดา้ว โดยมีการเปิดเสรีดา้นการลงทุนและมีนโยบายการส่งเสริมการ
ลงทุนของภาครัฐท่ีชัดเจนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจ 
นอกจากน้ี กิจการท่ีให้นักลงทุนต่างด้าวเข้ามาลงทุนนั้นยงัมีข้อจากัดท่ีไม่มากเม่ือ
เปรียบเทียบกบักฎหมายของประเทศไทย  

เม่ือพิเคราะห์การจดทะเบียนบริษทัจ ากดัของประเทศไทย ซ่ึงมีบทบญัญติัตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1097 ท่ีวางหลกัวา่ บุคคลใด ๆ ตั้งแต่สามคนข้ึน
ไปจะเร่ิมก่อการและตั้งเป็นบริษทัจากดัก็ได ้โดยเขา้ช่ือกนัทาหนงัสือบริคณห์สนธิ มาตรา 
1100 ซ่ึงกาหนดวา่ ผูเ้ร่ิมก่อการทุกคนตอ้งลงช่ือซ้ือหุ้น ๆ หน่ึงเป็นอยา่งนอ้ย และมาตรา 
1117 ท่ีบญัญติัวา่ อนัมูลค่าของหุ้น ๆ หน่ึงนั้น มิให้ต่ากวา่ห้าบาท พิจารณาจากบทบญัญติั
ดงักล่าวแลว้จะพบวา่ทุนจดทะเบียนของประเทศไทยนั้นไม่ไดมี้กฎหมายเฉพาะก าหนดทุน
ขั้นต ่าไว  ้ เพียงแต่ตอ้งด าเนินการตามบทบญัญติัในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ดงักล่าวเท่านั้น ดงันั้น เพื่อให้เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงการคา้เสรีอาเซียนและเป็นการ
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ปฎิบัติท่ีเท่าเทียมกันและเพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 มาตรา 14 โดยให้ยกเลิกทุน
ขั้นต่าในการเร่ิมตน้ประกอบธุรกิจของคนต่างดา้วในประเทศไทย นอกจากน้ี ยงัเห็นควร
ก าหนดใหธุ้รกิจบญัชีสามทา้ยพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 
นั้นควรบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมโดยยกเลิกบางอาชีพออกจากพระราชบญัญติัดงักล่าว เพื่อให้
สอดคลอ้งตามขอ้ตกลงในการคา้เสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ค าส าคัญ:  คนต่างด้าว/การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว/การเร่ิมต้นประกอบธุรกิจ/                
ทุนขั้นต ่าในการเร่ิมประกอบธุรกิจ/ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
Abstract 

 This thesis aims to study and analyze  legal problems related to business of the alien: 
case study  of providing minimum capital in the business and prohibition of the business for 
the aliens under the third list of alian business act, B.E. 2542 (1999) Which is contrary to or 
contradictory to the agreement of ASEAN Economic Community And the legal issues listed 
in the third paragraph of the Act are inconsistent with the ASEAN Free Trade Area Section 
14, paragraph one of the Act on the business of foreigners, 1999. Minimum capital for aliens 
Used to start a business in Thailand must be not less than that prescribed in the Ministerial 
Regulations, but not less than two million baht  In addition  the issue of non-compliance with 
the ASEAN Free Trade Area comparative study of concepts, theories and rules related to law 
in both domestic and international 
 The study and the findings the provisions of Article 14 are also provided. It is not in 

line with Thailand's commitment under the ASEAN Free Trade Area by agreement with the 

States Parties it must provide opportunities for foreign companies of a State Party to operate 

this is a binding agreement or treaty When considering the provisions According to Section 

14, it is found that the minimum capital required by the law to start a business is not less than 

two million baht restricting the rights of alien business operators this has affected the terms of 
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the ASEAN Economic Community. It is important to be aware of the risks involved so that So 

to comply with such an agreement. And it is equally effective, no difference, no 

discrimination. In addition, the Law Enforcement in the country is more fair and effective 

Should see it Amendments to the provisions of Section 14, paragraph one, which prescribe the 

minimum registered capital of aliens to be appropriate and equal with the Thai business. For 

Justice for Foreign Business Operator Because of Thailand Free Trade Area Free Trade Area 

with Members in ASEAN Free Trade Area in addition, the third account of the Alien 

Business Act 1999 is a Thai business. Not ready to compete with the alien The scope of the 

permit is limited. Aliens are engaged in business that is reserved for Thais for special reasons 

of security. Protection of the arts and culture of the nation And to protect the Thai people to do 

business. Not ready to compete with foreign investors only. It is not considered to promote 

investment. Foreign investors The Board of Investment of Thailand Some occupations have 

been terminated from the third account of the Act. This Act has not yet been ratified or 

amended in order to have such Act appropriate and timely with the progress of the current 

economy.                             

 From education Pattern analysis and the concept of law on the minimum capital. 

Starting a business of legal aliens in the Republic of Singapore. Federation of Malaysia 

Socialist Republic of Vietnam a member of the ASEAN Economic Community the laws In 

such countries, equal minimum capital requirements are set and investors are not restricted 

alien The liberalization of investment and the policy of promoting public investment to 

encourage foreigners to operate In addition, the entity provides foreign investors. The 

investment is still limited compared to the law of Thailand  
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 When considering the registration of a limited company in Thailand The provisions 

of the Civil and Commercial Code, Section 1097 the main thing Any person from three or 

more will start promoting and become a limited company. By the name of the memorandum 

Section 1100 the main thing  Every promoter must sign up for at least one share And Section 

1117  the main thing  Value of One share is less than five baht  Based on the above 

provisions, it is found that the registered capital of Thailand does not have the specific law to 

set the minimum capital Just follow the provisions. In the Civil and Commercial Code So that 

n line with the ASEAN Free Trade Agreement And it is equally effective And to solve the 

problem Should see the amendment Foreign Business Act, B.E. 2542 (1999). Article 14 by 

canceling the minimum capital to start the business of foreigners in Thailand In addition 

Should also be considered the third business account of the Foreign Business Act, 1999 

Should be amended  By canceling some occupations from the Act. To be consistent 

According to the Free Trade Agreement of the ASEAN Economic Community. 

Keywords: ALIEN/ALIEN BUSINESS START-UP/BUSINESS START-UP/MINIMUM 
CAPITAL START-UP/ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 
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บทน า 

1. ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 
  ในการลงทุนธุรกิจจากต่างประเทศถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการ

เจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกเน่ืองจากจะท าให้เกิดการไหลเวียนของเงินตราต่างประเทศ

จากประเทศผูล้งทุน3(Home Country) ไปยงัอีกประเทศท่ีผูรั้บการลงทุน4 (Host Country) 

ทั้งน้ี อาจเป็นการท าให้ประเทศผูรั้บการลงทุนมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากการลงทุนดงักล่าว ทั้งยงั

จะก่อให้เกิดการจ้างแรงงานต่าง ๆ และการพฒันาในด้านอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนด้วย เช่น ด้าน

เทคโนโลยใีนการบริหารการจดัการและ ดา้นแรงงาน ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีรับการ

ลงทุนจากต่างประเทศโดยคร่ึงแรกของ พ.ศ. 2548 ประเทศไทยไดร้ับการลงทุนจาก

ต่างประเทศ ถึง 56,371.8 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก ช่วงเดียวกนัของ พ.ศ. 2547 ถึงสามเท่า 

 อย่างไรก็ตาม บริษทัต่างประเทศเขา้มาประกอบธุรกิจในประเทศไทยไดอ้ย่างเสรี 

แต่จะถูกจ ากัดโดยพระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ท่ีได้

ก าหนดประเภทธุรกิจท่ีห้ามคนต่างดา้วประกอบธุรกิจตามบญัชีหน่ึง บญัชีสอง หรือบญัชี

                                                           
3 ประเทศผูล้งทุน หมายความวา่ รัฐผูท่ี้ไดส่้งออกการลงทุนหรือรัฐท่ีไดเ้ป็นเจา้ของสัญชาติของผูท่ี้ไดท้ า
การลงทุน 
4 ประเทศท่ีผูรั้บการลงทุน หมายความวา่ การลงทุนต่างประเทศนั้น คือ การท่ีลงทุนจากประเทศหน่ึงไป

ยงัสู่อีกประเทศหน่ึง ในการน้ี มีประเทศท่ีไดเ้ก่ียวขอ้งนั้นอย่างน้อยสองประเทศ คือ ประเทศผูล้งทุน 

(Investing Country) และประเทศท่ีไดรั้บการลงทุนหรือประเทศเจา้บา้น (Host Country) การลงทุน

โดยตรง (Direct Investment) คือ การลงทุนในสาขาเศรษฐกิจต่าง ๆ โดยผูล้งทุนเขา้ไปมีส่วนเป็นเจา้ของ

กิจการและมีส่วนร่วมในการควบคุมบริหารกิจการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct 

Investment) คือ การท่ีมีบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีอยู่ในต่างประเทศเขา้ไปลงทุนในประเทศหน่ึง ซ่ึงการ

ลงทุนนั้นเป็นการลงทุนโดยตรง กล่าวคือ ผูล้งทุนท่ีมาจากต่างประเทศมีส่วนเป็นเจ้าของกิจการซ่ึง

อาจจะเป็นผูถื้อหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วน แต่ผูล้งทุนต่างชาติมีอ านาจในการควบคุมการบริหารและการ

ด าเนินการของกิจการท่ีเขา้มาลงทุน 
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สาม ทา้ยพระราชบญัญติัฉบบัน้ี นอกจากน้ี คนต่างดา้วยงัอาจถูกจ ากดัตามกฎหมายเฉพาะ

ฉบบัอื่นอีก เช่น พระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติั

การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจเงินทุน

ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522   

 วตัถุประสงค์ในการห้ามมิให้คนต่างด้าว (Alien) สามารถประกอบธุรกิจใน

ประเทศไทยได้โดยเสรี เน่ืองจากประเทศไทยต้องการท่ีจะปกป้องธุรกิจท่ีหวงแหนไว้

ส าหรับคนไทยหรือจะเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัหรือความมัน่คงของประเทศ หรือ

มีผลกระทบต่อศิลปะ วฒันธรรมจารีตประเพณี หตัถกรรมพื้นบา้น หรือทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อม หรือเป็นธุรกิจท่ีคนไทยยงัไม่มีความพร้อมท่ีจะแข่งขนัในการประกอบ

กิจการกบัคนต่างดา้วได ้ดงันั้น กฎหมายจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีมาตรการในการควบคุมคนต่าง

ด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจอันอาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย เช่นการพิจารณาออก

ใบอนุญาตการก าหนดทุนขั้นต ่าการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการรายงานผลการด าเนินงาน 

เป็นตน้             

 กระทั่งใน พ.ศ. 2560 ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศกัราช 2560 มาตรา 775 ซ่ึงบญัญตัิให้รัฐพึงจดัให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ  าเป็นและ

ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีหมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ เม่ือ

เปรียบเทียบกับพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจต่างด้าว พ.ศ. 2542 นั้ น จะเห็นได้ว่า

กฎหมายน้ีเป็นกฎหมายท่ีไดใ้ชม้าเป็นเวลานานจึงควรท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติม เพื่อท าให้

กฎหมายฉบบัน้ีมีการอนุวติักฎหมายภายในประเทศ เพื่อให้ไดมี้การสอดคลอ้งกบัเง่ือนไข

                                                           
5 มาตรา77 รัฐพึงจดัให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ  าเป็นและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีหมดความ
จ าเป็น หรือไม่สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์หรือท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่
ชกัชา้เพ่ือไม่ใหเ้ป็นภาระแก่ประชาชนและด าเนินการใหป้ระชาชนเขา้ถึงตวับทกฎหมายต่าง ๆ ไดโ้ดยสะดวก
และสามารถเขา้ใจกฎหมายไดง่้ายเพ่ือปฏิบติัตามกฎหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ฯลฯ ฯลฯ 
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ในความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน6 (Asian Economic Countries: AEC) ซ่ึง

เป็นขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสนธิสัญญาระหว่างประเทศโดยประเทศไทยกบัประเทศท่ี

คนต่างด้าวมีสัญชาติ7 (Nationality) ทั้ งน้ี ได้มีการอนุญาตให้คนต่างด้าวนั้นถือครองมี

กรรมสิทธ์ิ8 (Ownership) ในท่ีดินในไทยได้การอนุวติักฎหมายภายในประเทศนั้ นมี

กฎหมายหลายฉบบัท่ีตอ้งพิจารณา นอกจากน้ี ยงัมีปัญหาความมัน่คงทางเศรษฐกิจท่ีเกิด

จากเง่ือนไขความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นั้ นได้ส่งผลต่อ

พระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 แกไ้ขให้สอดรับกบัเศรษฐกิจโลก 

ปัจจุบนัมีแนวโนม้ท่ีจะผนวกเขา้หากนัแรงงานในแต่ละประเทศจะมีโอกาสเลือกท างานใน

สถานท่ีหรือในประเทศท่ีมีโอกาสท่ีจะสามารถแสดงศกัยภาพไดสู้งสุดและก่อให้เกิดรายได้

ท่ีสูงข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงจะท าให้ประเทศท่ีมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจมีปัญหาทางกฎหมาย

                                                           
6 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หมายความว่า สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of 

South   East Asian Nations: ASEAN) หรือประชาคมอาเซียนเป็นเป้าหมายการรวมตวักนัของประเทศ

สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบดว้ย ไทย พม่า ลาว เวยีดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 

กมัพูชา บรูไน เพ่ือเพ่ิมอ านาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขนัของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ

รวมถึงใหอ้าเซียนมีความแขง็แกร่งมีภูมิตา้นทานท่ีดีในการรับมือกบัปัญหาใหม่ ๆ ระดบัโลก 

7 สญัชาติ คือ หลกัการไดส้ัญชาติโดยการเกิดของบุคคลมี 2 หลกัการ คือ การไดส้ัญชาติโดยหลกัของดินแดน 

(Jus Soli) อนัมี ความหมายวา่ บุคคลนั้นจะสามารถไดส้ัญชาติหากถือก าเนิดข้ึนในดินแดนของรัฐแห่งหน่ึงแห่ง

ใดอันเป็นการถือความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกับดินแดนท่ีได้ถือก าเนิดข้ึนและหลักสืบสายโลหิต (Jus 

Sanguinis) จะเป็นการไดส้ญัชาติมาจากสญัชาติท่ีบิดามารดามีอยูใ่นขณะท่ีตนเองถือก าเนิด 

8 กรรมสิทธ์ิ มาตรา 1336  ภายในบงัคบัแห่งกฎหมาย เจา้ของทรัพยสิ์นมีสิทธิใชส้อยและจ าหน่ายทรัพยสิ์นของ

ตนและไดซ่ึ้งดอกผลแห่งทรัพยสิ์นนั้น กบัทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซ่ึงทรัพยสิ์นของตนจากบุคคลผูไ้ม่มี

สิทธิจะยดึถือไว ้และมีสิทธิขดัขวางมิใหผู้อ่ื้นสอดเขา้เก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นนั้นโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 
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ท่ีจะเกิดข้ึนนั้น ตามบญัชีทา้ย พระราชบญัญติัประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 ซ่ึง

เป็นธุรกิจท่ีคนไทยยงัไม่มีความพร้อมท่ีจะแข่งขนัในการประกอบกิจการกบัคนต่างดา้ว 

 2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี ของกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

 2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  
 3. เพื่อศึกษาวเิคราะห์ปัญหาการเร่ิมตน้การประกอบธุรกิจคนต่างดา้วในประเทศไทย

ศึกษากรณีกฎบตัรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ตามกฎหมายว่าด้วยการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว        
 4. เพื่อเสนอแนะมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ข 
 5. เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมน าไปใชเ้ป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนและ

อาจเกิดข้ึนกบัประเทศไทยกบันกัธุรกิจท่ีมาประกอบธุรกิจของคนต่างดา้วในประเทศไทย 

 3. ขอบเขตการวจัิย หรือขอบเขตการศึกษา 
 ศึกษาในขอบเขตปัญหาที่ได้เก่ียวขอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศกัราช 2560 มาตรา 77 และขอบเขตปัญหาท่ีไดเ้ก่ียวขอ้ง เช่น ในเร่ืองของนิยามศพัท ์

“คนต่างดา้ว” ของพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจต่างดา้ว พ.ศ. 2542 ในเร่ืองทุนขั้นต ่า 

ในการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้วบญัชีทา้ยของพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจต่าง

ดา้ว พ.ศ. 2542 กรณีบญัชีธุรกิจท่ีมีการควบคุมและกฎหมายของประเทศในอาเซียน รวมทั้ง

ปัญหา การลงทุนท่ีคนต่างดา้วไดสิ้ทธิพิเศษมากข้ึนจากความร่วมมือการคา้ระหวา่งประเทศ 

ความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมไปถึงอนุวติักฎหมาย9 (Implementation of 

Laws) เพื่อให้ภายในในประเทศนั้นสอดคล้องกับเง่ือนไขความร่วมมือของประชาคม

                                                           
9 อนุวติักฎหมาย หมายถึง การด าเนินการให้เป็นผลตามบทบญัญติัแห่งอนุสัญญา (Implement of The 
Provisions of  a Convention) โดยการตรากฎหมายภายในประเทศหรือปรับแกก้ฎหมายภายในประเทศ
นั้นเพ่ือใหส้อดคลอ้งและรองรับกบัพนัธกรณีอนุสญัญาดงักล่าว 
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เศรษฐกิจอาเซียนและในปัญหาความมัน่คงทางเศรษฐกิจ10 (Economic Security) โดยศึกษา

เปรียบเทียบกับกฎหมายประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวของต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐ

สิงคโปร์ สหพนัธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม                                            

 4. ระเบียบวธีิการวจัิย หรือวธีิการศึกษา     

 สารนิพนธ์น้ีเป็นงานวิจยัเอกสาร (Documentary Research) ด้วยการศึกษา

กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจต่างด้าว            

พ.ศ. 2542 โดยการคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งประกอบไปดว้ยต ารา ทางวิชาการ 

วารสาร บทความ ข่าว หนังสือพิมพ์ เอกสารของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของส่ือทาง

อิเล็กทรอนิกส์ทั้งของในประเทศและต่างประเทศโดยน าข้อมูลทั้งหมดมาน าเสนอใน

ลักษณะวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียเพื่อแนะแนวทางต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม                  

 5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ       

 1.ได ้ทราบแนวความคิด ทฤษฎี ของกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

 2. ท าให้ทราบมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว   

 3. เพื่อใหท้ราบปัญหาการเร่ิมตน้การประกอบธุรกิจคนต่างดา้วในประเทศไทยศึกษา

กรณี กฎบตัรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใตต้ามกฎหมายว่าดว้ยการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว                                                         
 4. เพื่อเสนอแนะมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการแกไ้ขท่ีเกิด

จากการก าหนดทุนขั้นต ่าและขอ้หา้มในการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว                            

 5. หาแนวทางท่ีเหมาะสมน าไปใชเ้พื่อเป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนและอาจ

เกิดข้ึน กบัประเทศไทยกบันกัธุรกิจท่ีเขา้มาประกอบธุรกิจของคนต่างดา้วในประเทศไทย 

                                                           
10 ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ คือ ท าให้มีรายไดท่ี้แทจ้ริงต่อคนเพ่ิมข้ึนติดต่อกนัเป็นเวลานานเพ่ือท าให้

ประชาชนส่วนใหญ่มีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
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ผลการศึกษา  

 จากการศึกษาการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้วในประเทศท่ีพฒันาแลว้พบไดว้า่ 

ส่วนมากจะไม่มีกฎหมายแม่บทท่ีจ ากดัหุ้นส่วนต่างชาติในการประกอบธุรกิจใด ๆ แต่จะมี

กฎหมายเฉพาะในรายธุรกิจท่ีเ ก่ียวข้องกับความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัย

สาธารณะความสงบเรียบร้อย หรือ เศรษฐกิจของชาติ ท่ีอาจมีบทบญัญติัท่ีจ  ากดัหุ้นส่วน

ต่างชาติ หากประเทศไทยตอ้งการท่ีจะกา้วไปสู่เศรษฐกิจย ัง่ยืน และมัน่คง จึงมีความจ าเป็น

อย่างยิ่งท่ีจะตอ้งลดขอ้จ ากดั อุปสรรคและปัญหาในการลงทุนของคนต่างดา้วลงโดยการ

ปรับบญัชี 3 ตามบญัชีทา้ยพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

ดงัน้ี คือ 

 1.ปัญหาการก าหนดทุนข้ันต ่าของคนต่างด้าวที่ใช้ในการเลือกประกอบธุรกิจใน

ประเทศไทยทีม่ีจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาทเป็นการจ ากัดสิทธิในการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าวซ่ึงขัดหรือแย้งต่อข้อตกลงประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนหรือไม่  

 ประเทศไทยเร่ิมนโยบายส่งเสริมการลงทุน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2497 โดยมีวตัถุประสงค์

ส่งเสริมใหภ้าคเอกชนลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมอนัเป็นส่ิงส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ

ของประเทศ โดยในช่วงแรกเป็นการส่งเสริมการลงทุนการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้า 

ต่อมาในปี 2515 รัฐบาลได้ปรับปรุงยุทธศาสตร์เปล่ียนจากการส่งเสริมการลงทุนใน

อุตสาหกรรมทดแทนการน าเข้ามาเน้นอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก หน่วยงานหลักท่ี

รับผดิชอบในการส่งเสริมการลงทุนภายใต ้พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 

ไดแ้ก่ ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซ่ึงไดอ้อกประกาศต่าง ๆ เพื่อเสริมการ

บงัคบัใช้พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุนฯในเร่ืองต่าง ๆ ไดแ้ก่ นโยบายและหลกัเกณฑ์

การส่งเสริมการลงทุนและบญัชีประเภทกิจการท่ีใหก้ารส่งเสริมการลงทุน 
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 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ให้

ความส าคญัแก่การลงทุนเพื่อพฒันาทกัษะ เทคโนโลยี และนวตักรรม (Skill, Technology 

& Innovation, STI) เพื ่อส่ง เสริมการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัใน

อุตสาหกรรมที ่ส าค ญัของประ เทศ  5 อุตสาหกรรม  ได้แก่ อุตสาหกรรมแฟชั่น 

อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม ICT อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเก่ียวกบั

การบริการ ทั้งน้ีส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดอ้อกประกาศท่ี 1/2547 เร่ือง

นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพฒันาทกัษะ เทคโนโลยีและนวตักรรม โดยก าหนดให้

กิจการเหล่านั้ นได้รับสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ โดยมีผลใช้บังคับตั้ งแต่ว ันท่ี  19 

พฤศจิกายน 2546 โดยให้กฎหมายทัว่ไปใชเ้ก่ียวกบัการลงทุนของคนต่างดา้วในการเขา้มา

ประกอบธุรกิจการลงทุนในประเทศไทย นกัลงทุนต่างดา้วนั้นรวมทั้งบุคคลธรรมดาและ

นิติบุคคลจะอยูภ่ายใตก้ฎหมายกลุ่มหน่ึงท่ีก าหนดเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ในลกัษณะ

ของการควบคุมก ากบัการเขา้มาประกอบธุรกิจ การเขา้มาลงทุน เขา้มาท างาน เขา้มาเป็น

ผูเ้ช่ียวชาญ และเขา้มาเพื่อเหตุผลมนุษยธรรม มีหลกัเกณฑด์งัน้ี  

  1) การลงทุน   

   (1) การลงทุนทางตรง หรือเป็นโครงการท่ีด าเนินการอยูแ่ลว้แต่ประสงค์

จะเพิ่มการลงทุนในโครงการใหม่ ตอ้งน าเงินเขา้มาไม่นอ้ยกวา่ 10 ลา้นบาท และถือครอง

การลงทุนอยา่งนอ้ย 3 ปี ไม่มีการเปล่ียนปลงการลงทุน หากมีการเปล่ียนแปลงจะเพิกถอน

ใบอนุญาต ทั้งน้ี ตั้งแต่ปี 2542 ยงัไม่มีผูใ้ดใชสิ้ทธิยืน่ภายใตข้อ้น้ี 

   (2) การลงทุนในหลกัทรัพย ์ตอ้งน าเงินเขา้มาซ้ือพนัธบตัรรัฐบาลหรือ

วิสาหกิจ ท่ีกระทรวงการคลงัเป็นผูค้  ้ าประกนั มีก าหนดอายุตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป และห้าม

จ านอง จ าหน่าย โอน ภายในระยะเวลา 5 ปี  
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   (3) การลงทุนในอาคารชุด จะต้องน าเงินเข้ามาซ้ืออาคารชุดท่ีได้ข้ึน

ทะเบียนไวก้บัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และห้ามจ านอง จ าหน่าย โอน 

ภายในระยะเวลา 5 ปี  

  2) การเขา้มาท างาน คนต่างด้าวส่วนใหญ่ท่ีใช้สิทธิในกลุ่มน้ี แบ่งได้เป็น 2 

ประเภทคือ             

   (1) เขา้มาถือหุ้นเป็นประธาน กรรมการ ในนิติบุคคล มีอ านาจลงนามเป็น

ระดบัผูบ้ริหารในบริษทันั้น ๆ อยา่งนอ้ย 1 ปี ก่อนยืน่ค  าร้อง 

   (2) เข้ามาท างานในฐานะลูกจ้างบริษทั ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากประเทศท่ี

พฒันาแล้ว ตอ้งมีเงินเดือนขั้นต ่า 80,000 บาท เสียภาษีไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อปี มี

ใบอนุญาตการท างานมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 3 ปี และท างานในบริษทัท่ียื่นไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี ก่อน

ยืน่ค าร้อง              

   (3) เขา้มาเป็นผูเ้ช่ียวชาญ หรือนกัวิชาการ ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความ

ช านาญ แสดงวฒิุการศึกษา และใบรับรองการท างาน โดยมีสถานทูตไทย หรือสถานกงสุล

ไทยในประเทศนั้น ๆ รับรองตอ้งมีหลกัฐานแสดงรายได้ว่าไม่ต ่ากว่า 20,000 หมื่น

เหรียญสหรัฐ โดยให้พระราชบญัญติัการท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2521 เป็นกฎหมาย

ควบคุม อีกทั้ งคนต่างด้าวท่ีเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง             

จะท างานไดต่้อเม่ือได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการจดัหางาน หรือเจา้พนกังานซ่ึงอธิบดี

มอบหมาย และจะตอ้งไม่ท างานในอาชีพและวชิาชีพหา้มคนต่างดา้วท า 39 อาชีพ ตามบญัชี

ทา้ยพระราชกฤษฎีการก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพท่ีห้ามคนต่างดา้วท า พ.ศ. 2522 ซ่ึง

ระเบียบกรมการจดัหางานวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการพิจารณาอนุญาตการท างาน

ของคนต่างดา้ว ฉบบัท่ี 1 และ 2 ออกในปี พ.ศ. 2545 ก าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาออก

ใบอนุญาตท างาน ต่ออายใุบอนุญาต และการอนุญาตใหเ้ปล่ียนการท างานหรือเปล่ียนทอ้งท่ี
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หรือสถานท่ีในการท างาน ให้ผูมี้อ  านาจพิจารณาอนุญาตเฉพากิจการท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย

และอนุญาตแก่คนต่างดา้วเฉพาะท่ีมีคุณสมบติัตามเง่ือนไข เช่น  

    (3.1) ท างานในสถานประกอบการที่ไดช้ าระภาษีเงินไดใ้ห้แก่รัฐใน

รอบ 3 ปี ที่ผ่านมารวมกนัไม่น้อยกว่า 5 ลา้นบาท ให้มีคนต่างดา้วท างานได ้1 คน โดย

พิจารณาจากเอกสารหลกัฐานช าระภาษีเงินได ้

    (3.2) ท างานในสถานประกอบการท่ีด าเนินธุรกิจส่งออกสินค้าไป

ต่างประเทศและน าเงินตราต่างประเทศเขา้ประเทศ 3 ลา้นบาทข้ึนไปในปีท่ีผา่นมา ให้มีคน

ต่างดา้วท างานได ้1 คนทุก ๆ จ านวนเงิน 3 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 3 คน โดยพิจารณาจาก

เอกสารหลกัฐานใบขนสินคา้ขาออก 

    (3.3) ท างานในสถานประกอบการที่มีการจา้งงานคนไทยทุก ๆ 50 

คน ให้มีคนต่างดา้วท างานได ้1 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยพิจารณาจากเอกสารหลกัฐานแบบ

รายการแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 

    (3.4) เป็นคนต่างด้าวท่ีมีรายได้และมีหน้าท่ีช าระภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาประจ าปีให้แก่รัฐบาลไทยตั้งแต่ 18,000 บาทข้ึนไป หรือไดช้ าระภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดาในปีท่ีผ่านมาเป็นจ านวนตั้งแต่ 18,000 บาทข้ึนไป โดยพิจารณาจากเอกสาร

หลกัฐานการช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

    (3.5) เป็นคนต่างดา้วท่ีท างานในสถานประกอบการท่ีมีทุนช าระแล้ว

และทุนประกอบธุรกิจเร่ิมตน้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ลา้นบาท และทุก 2 ลา้นบาทให้มีคนต่างดา้ว

ท างานได ้1 คน ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 10 คน โดยพิจารณาจากเอกสารหลกัฐานทุนช าระแลว้และ

ทุนประกอบธุรกิจ ตลอดจนรายการเคล่ือนไหวเคล่ือนไหวทางบญัชีของธนาคารรวมทั้งงบ

การเงินของปีท่ีผ่านมาประกอบการพิจารณดว้ย ทั้งน้ีหลกัเกณฑ์การอนุญาตประกอบ

ธุรกิจจะพิจารณาให้เป็นรายกรณี การเปรียบเทียบในประเด็นสิทธิประโยชน์ด้านการ
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น าคนต่างด้าวเข้าประเทศ กับประเทศในกลุ่มอาเซียน การเปรียบเทียบพระราชบญัญติั

ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 กบักฎหมายเก่ียวกบัการลงทุนของประเทศในกลุ่มอาเซียน ใน

ประเด็นสิทธิประโยชน์ส าหรับการลงทุน (Investment Incentive) เก่ียวกบัการน าคนต่าง

ดา้วเขา้ประเทศ            

 หากพิจารณามาตรา 14 ตามพระราชบญัญติัน้ี ทุนจดทะเบียนกบัการประกอบธุรกิจ

ตามพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 สืบเน่ืองจากในปี พ.ศ. 

2540 ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอยา่งรุนแรง จึงตอ้งพึ่งพาเงินกูจ้ากกองทุน

การเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ส่งผลให้ประเทศไทยยื่นหนังสือแสดงเจตจ านงกบั

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และแกไ้ขกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างดา้ว ประกอบกบัการท่ีประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นสมาชิกขององค์การการคา้โลก 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2535 ตามพนัธกรณีในขอ้ตกลงการคา้หลายฝ่ายขององค์การการคา้

โลกหลายฉบบัท่ีจะตอ้งเปิดเสรีทางการค้า รวมทั้งเปิดเสรีทางการคา้ภายใตค้วามตกลง

ทัว่ไปว่าด้วยการคา้บริการตามพนัธกรณีของสนธิสัญญาระหว่างประเทศ จึงเป็นสาเหตุ

ประการหน่ึงท่ีท าให้ไทยตอ้งเปิดเสรีให้คนต่างดา้วเขา้มาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได ้

ทั้ งน้ีประเทศไทยได้ด าเนินการยกเลิกประกาศคณะปฏิวติัฉบับท่ี 281 และประกาศใช้

พระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนต่าง พ.ศ. 2542 ซ่ึงเป็นการเปิดเสรีเพื่อให้คนต่าง

ดา้วนั้นเขา้สู่ตลาดการคา้ในประเทศไทยไดง่้ายกวา่เดิม ในขณะท่ีประเทศไทยอยูใ่นสภาวะ

เศรษฐกิจตกต ่าจากวกิฤตเศรษฐกิจ และผูป้ระกอบการคา้ปลีกคนไทยขาดเงินทุนหมุนเวียน

ในกิจการเป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นตอ้งขายกิจการบางส่วนให้กบัผูป้ระกอบการคา้ปลีก    

ต่างดา้ว เป็นเหตุให้ผูป้ระกอบการคา้ปลีกต่างดา้วเขา้มาประกอบธุรกิจคา้ขายในประเทศ

ไทยได้11 

                                                           
11 กรมพฒันาธุรกิจการคา้.  (2558).  การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามบัญชีสาม กรณี
นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทยหน่วยงานทีใ่ห้บริการ.  กรุงเทพฯ: กระทรวงพาณิชย.์  หนา้ 5. 
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 ผูเ้ขียนเห็นควรให้รัฐก าหนดทุนขั้นต ่าของคนต่างดา้วท่ีใช้ในการเลือกประกอบ

ธุรกิจในประเทศไทยให้มีความชัดเจนมากข้ึนและให้สอดคล้องกบัการท าขอ้ตกลงกับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้เป็นการปฏิบติัติท่ีเท่าเทียมกนั ไม่แบ่งแยก  รวมทั้ง

บงัคบัใช้กฎหมายท่ีมีอยู่อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เช่น พระราชบญัญตัิการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 มีบทบญัญตัิท่ีสามารถปรับใชไ้ด ้มาตรา 14 

ตามพระราชบญัญตัิน้ี โดยการพิจารณาก าหนดทุนจดทะเบียนขั้นต ่า เพื่อเพิ่มโอกาส

ส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจต่างดา้ว เน่ืองจากประเทศไทยตอ้งเปิดเขตเสรีทางการคา้ดา้นธุรกิจกบั

สมาชิกในกลุ่มการคา้เสรีอาเซียน  รัฐบาลจึงควรก าหนดกรอบกติกาการประกอบธุรกิจ กบัคนต่างดา้ว

ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ชดัเจน โปร่งใส และสร้างดุลยภาพใหก้บัสังคมไดอ้ยา่งย ัง่ยืน  

 2.ปัญหาธุรกิจบัญชีสาม ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน

ต่างด้าวทีค่วรมีการเปิดเสรีไว้ตามข้อตกลงในการค้าเสรีประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

  การท่ีคนต่างด้าวเขา้มาประกอบกิจการในประเทศไทยนั้น หากตอ้งการลงทุน

ประกอบกิจการในบญัชี 3 ตามบญัชีทา้ยพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจคนต่างดา้ว พ.ศ. 

2542 จากสถิติดงักล่าวจึงมีการตีความวา่การลงทุนของนกัลงทุนต่างดา้วลดลงค่อนขา้งมาก  

เน่ืองจากขั้นตอนขอออกใบอนุญาตของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว

นั้น ไดจ้  ากดัขอบเขตอยูแ่ค่การพิจารณาอนุญาตให้คนต่างดา้วเขา้มาประกอบธุรกิจท่ีสงวน

ไวส้ าหรับคนไทยดว้ยเหตุผลพิเศษดา้นความมัน่คง การปกป้องศิลปวฒันธรรมของชาติ 

และการคุม้ครองให้คนไทยสามารถประกอบธุรกิจท่ียงัไม่พร้อมจะแข่งขนักบันักลงทุน

ต่างชาติเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการพิจารณาส่งเสริมการลงทุนของนกัลงทุนต่างชาติ ซ่ึงเป็นพนัธ

กิจของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ  

 ทั้งน้ี กฎหมายท่ีจ ากดัสิทธิในการประกอบธุรกิจบางประเภทของคนต่างดา้วนั้น 

ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 ซ่ึงออกมาเพื่อก าหนด
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หลกัเกณฑ์ในการควบคุมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยอนุญาตให้คนต่างด้าว

ประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้เหมือนคนไทย ยกเว้นธุรกิจท่ีอยู่ในบัญชีท้าย

พระราชบญัญติั ซ่ึงมี 3 ประเภทดว้ยกนั คือบญัชี 1 ก าหนดประเภทของธุรกิจท่ีกฎหมาย

หา้มเด็ดขาดไม่ใหค้นต่างดา้วเขา้มาประกอบธุรกิจ เช่น ท านา ท าไร่ บญัชีท่ี 2 ประกอบดว้ย

ธุรกิจ ท่ี เ ก่ี ยวข้องกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชา ติ ท่ี มีผลกระทบต่อ

ศิลปวฒันธรรม จารีต ประเพณี และหัตถกรรมพื้นบา้น มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือ

ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงถา้คนต่างดา้วมีความประสงคจ์ะเขา้มาประกอบธุรกิจจะตอ้งไดรั้บ

อนุญาตจากรมว.พาณิชย ์โดยมติอนุมติัของคณะรัฐมนตรีก่อน 

 บญัชีสุดทา้ยคือ บญัชี 3 คือธุรกิจท่ีคนไทยยงัไม่พร้อมท่ีจะแข่งขนักบัคนต่างดา้ว

ซ่ึงคนต่างดา้วท่ีจะเขา้มาประกอบธุรกิจในบญัชีน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้วเสียก่อน 

โดยการออกใบอนุญาตให้คนต่างดา้วเขา้มาประกอบธุรกิจ ซ่ึงเป็นอุปสรรคท่ีจะให้คนต่าง

ด้าวมาลงทุนประกอบธุรกิจ  ทั้งน้ี การส่งเสริมการลงทุนหรือการออกบตัรส่งเสริมการ

ลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ ควรออกใบอนุญาตให้เฉพาะใน

กรณีท่ีมีเหตุผลสมควรเท่านั้น 

 การออกใบอนุญาตให้คนต่างดา้วเขา้มาประกอบอาชีพที่สงวนไวส้ าหรับคน

ไทยลดลง จึงอาจหมายความวา่คนไทยยงัไม่มีความพร้อมท่ีจะแข่งขนักบันกัลงทุนต่างชาติ 

ซ่ึงควรรีบแกไ้ขปรับปรุงพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจไทย แทนท่ีจะใช้

กฎหมายคุ้มครองความ “ไม่พร้อม” ท่ีจะแข่งขนัต่อไปโดยไม่มีก าหนด ซ่ึงควรวดัจาก

ตวัเลขการส่งเสริมของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สาเหตุท่ีมีการน า พระราชบญัญติั

การประกอบธุรกิจของคนต่างดา้วมาผกูกบัการลงทุนของนกัลงทุนต่างชาติในประเทศไทย

นั้น เน่ืองจากมีนักลงทุนต่างชาติท่ีร่วมมือกับคนไทยจดัตั้งนิติบุคคลสัญชาติไทยที่ผิด

กฎหมาย โดยให้คนไทยที่เป็นนอมินีถือหุ้นเกินร้อยละ 50 แทนคนต่างด้าว เพื่อเขา้มา
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ประกอบธุรกิจที่สงวนไวส้ าหรับคนไทย โดยเฉพาะธุรกิจในบญัชีที่ 1 ท่ีไม่สามารถขอ

อนุญาตได ้เพราะเป็นการสงวนด้วยเหตุผลพิเศษไม่ให้คนต่างด้าวเขา้มาประกอบธุรกิจ เช่น 

การท านาท าไร่ หรือการถือครองกรรมสิทธ์ิ (Hold Ownership) ในท่ีดิน เป็นตน้ 

 แนวทางแก้ไขปัญหานอมินีคือจะต้องก าหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนและ

รัดกุม เพื่อไม่ให้คนต่างดา้วใชค้นไทยถือหุน้ส่วนใหญ่แทนแต่สามารถควบคุมอ านาจการ

บริหารจดัการ (management) ไว ้ทั้ง ๆ ท่ีถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 50 ซ่ึงสามารถจะท าได้ โดย

ก าหนดนิยามค าวา่บุคคลสัญชาติไทยใหม่ให้รัดกุมข้ึนกว่าการก าหนดจากสัดส่วนการถือ

หุน้เท่านั้น 

 อย่างไรก็ตาม ความพยายามแก้ไขปัญหานอมินีไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะ

เก่ียวพนักบัผลประโยชน์จ านวนมหาศาลท่ีนกัลงทุนต่างชาติเขา้มาลงทุนในธุรกิจสงวนผา่น

ระบบนอมินี กระทัง่เป็นท่ีทราบกนัว่านกัลงทุนต่างชาติเป็นเจา้ของโรงแรม อาคารสูงใน

กรุงเทพฯ และเมืองท่องเท่ียวใหญ่ ๆ มากมายหลายแห่ง  วิธีการท่ีถูกน ามาอา้งเม่ือจะมีการ

ปรับปรุงกฎหมายฉบบัน้ีคือ การโยงวา่การแกไ้ขกฎหมายจะกระทบต่อการลงทุนของนกั

ลงทุนต่างชาติ ซ่ึงอย่างท่ีไดร้ะบุไว ้พระราชบญัญติัน้ีไดน้ ามาบงัคบัมาเพื่อจ ากดัสิทธิของ

นกัลงทุนต่างชาติท่ีจะเขา้มาประกอบธุรกิจท่ีสงวนไวส้ าหรับคนไทย  นกัลงทุนต่างด้าว

จ านวนมากตอ้งการหลีกเล่ียงกฎหมายเขา้มาประกอบธุรกิจท่ีพระราชบญัญติันั้นไดห้้ามไว ้ 

โดยปัจจุบนันกัลงทุนไทย หรือธุรกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขนัสูงข้ึนกวา่ในอดีต 

และบางธุรกิจ ตอ้งน าเทคโนโลยีและโนวฮ์าว (Know How) จากต่างประเทศ โดยเฉพาะ

ธุรกิจบริการที่มีความหลากหลาย ภาครัฐจึงควรลดประเภทธุรกิจสงวนทั้ง 3 บญัชีให้

ทนักบัความก้าวหน้าของเศรษฐกิจในปัจจุบนัโดยเฉพาะธุรกิจในบญัชีท่ี 3 คงเหลือไว้

เฉพาะธุรกิจท่ีจ าเป็นเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของคนไทยและประเทศไทย เท่านั้น 

 เน่ืองจากปัจจุบนัตามบญัชี 3 ทา้ยพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนต่าง

ด้าวนั้นได้ก าหนดให้จดัท าข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements: 
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MRAs) ด้านคุณสมบติัในสาขาวิชาชีพหลกัเพื่ออ านวยความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยนัก

วิชาชีพ หรือแรงงานเช่ียวชาญ หรือผูมี้ความสามารถพิเศษของอาเซียนไดอ้ย่างเสรี12 ดา้น

คุณสมบติัในสาขาอาชีพหลกั เพื่ออ านวยความสะดวกในการเคล่ือนยา้ย นกัวชิาชีพ แรงงาน

เช่ียวชาญหรือผูมี้ความสามารถพิเศษไดอ้ยา่งเสรี ขอ้ตกลงเร่ืองการเคล่ือนยา้ยแรงงาน ฝีมือ

ไปท างานในประเทศกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ไดอ้ยา่งเสรีไดก้ าหนดครอบคลุม 8 อาชีพ 

ใหส้ามารถเคล่ือนยา้ยไปท างานไดอ้ยา่งเสรี อนัไดแ้ก่อาชีพต่อไปน้ี 

  1) อาชีพวศิวกร (Engineering Services) 

  2) อาชีพพยาบาล (Nursing Services)  

  3) อาชีพสถาปนิก (Architectural Services) 

  4) อาชีพการส ารวจ (Surveying Qualifications)             

  5) อาชีพนกับญัชี (Accountancy Services)  

  6) อาชีพทนัตแพทย ์(Dental Practitioners)  

  7) อาชีพแพทย ์(Medical Practitioners) 

  8) อาชีพการบริการ/การท่องเท่ียว (Tourism)  

 เม่ือเปรียบเทียบกบัพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้วพบอาชีพ

ในบญัชี 3 ทา้ยพระราชบญัญติั จึงเห็นไดว้า่ปัจจุบนัพระราชบญัญติัน้ีควรจะมีการปรับปรุง 

แกไ้ข ในส่วนของธุรกิจให้ทนัสมยักบัปัจจุบนัเพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างด้าวเขา้มา

ประกอบธุรกิจเพิ่มมากข้ึน 

                                                           
12 กรมประชาสัมพนัธ์.  (2558).  8 อาชีพที่สามารถท างานได้อย่างเสรีใน 10 ประเทศอาเซียน.  
กรุงเทพฯ: กรมประชาสมัพนัธ์.  หนา้ 1-3. 
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 พิจารณาแลว้เห็นว่าพระราชบญัญติัน้ีเป็นอุปสรรคในการลงทุน ทั้งน้ีบางธุรกิจ

ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะสงวนธุรกิจประเภทใด แต่เพื่อรักษาความมั่นคงของชาติและ

ผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ของประเทศ  เช่น ชาวนา ชาวไร่ แลว้ จึงควรจะมีการสงวน 

 หากพิจารณาบญัชี 3 ตามบญัชีทา้ยพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจคนต่างดา้ว 

พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายท่ีก าหนดหลกัเกณฑ์เพื่อควบคุมการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว 

โดยกฎหมายดงักล่าวอนุญาตใหค้นต่างดา้วประกอบธุรกิจในประเทศไทยไดย้กเวน้ธุรกิจท่ี

อยูใ่นบญัชีทา้ยพระราชบญัญติั ซ่ึงห้ามคนต่างดา้วประกอบธุรกิจ หรือตอ้งด าเนินการตาม

เง่ือนไขก่อน จึงจะประกอบธุรกิจได ้      

 ในส่วนของการก าหนดประเภทธุรกิจท่ีหา้มคนต่างดา้วประกอบกิจการ บญัชีทา้ย

พระราชบญัญติัแบ่งเป็น 3 บญัชีย่อย ดงัน้ี บญัชีหน่ึง ธุรกิจท่ีไม่อนุญาตให้คนต่างด้าว

ประกอบกิจการดว้ยเหตุผลพิเศษ  บญัชีสอง ธุรกิจท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัหรือความมัน่คง

ของประเทศ ธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี หตัถกรรมพื้นบา้น หรือ

ธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  และบญัชีสาม ธุรกิจท่ีคนไทย

ยงัไม่มีความพร้อมท่ีจะแข่งขนัในการประกอบกิจการกบัคนต่างดา้ว ทั้งน้ี มาตรา 8 แห่ง

พระราชบญัญติั ก าหนดห้ามคนต่างดา้วประกอบกิจการท่ีก าหนดไวใ้นบญัชีหน่ึง ขณะท่ี

การประกอบกิจการท่ีก าหนดไวใ้นบญัชีสองและบญัชีสาม คนต่างดา้วท่ีตอ้งการประกอบ

กิจการตอ้งไดรั้บอนุญาต จึงจะประกอบกิจการได ้ จากสาเหตุดังกล่าว นักลงทุนต่างชาติ

จึงสามารถประกอบธุรกิจในประเทศไทยไดอ้ยา่งเต็มท่ี เช่น ใน “ภาคการผลิต” ซ่ึงไม่ตอ้ง

ขออนุญาตประกอบธุรกิจ และไม่มีข้อก าหนดเร่ืองสัดส่วนการถือหุ ้นของต่างชาติ 

เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมิได้อยู่ในบญัชีท้ายพระราชบญัญตัิ  ต่างจาก “ภาคเกษตรกรรม” 

อนัเป็นธุรกิจสงวนของบญัชีสาม ซ่ึงห้ามคนต่างดา้ว (Alien) เขา้มาประกอบธุรกิจแข่งขนั

กบัประเทศไทย 
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 ผู ้เ ขียนเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงมีความจ าเป็น 

เช่นเดียวกนักบัการปรับปรุงกฎกติกาในรายสาขาของภาคบริการภายใตก้ารก ากบัดูแลของ

หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการแข่งขนั รวมไปถึงการทบทวนนโยบายการลงทุนท่ี

เนน้ส่งเสริมเฉพาะภาคการผลิตเพียงดา้นเดียวซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งท าควบคู่กนัไป 

 การปรับปรุงบญัชีธุรกิจท่ีควบคุมตาม พระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคน

ต่างดา้ว พ.ศ. 254213 ท่ีมีการแกไ้ขเฉพาะในบญัชี 3 นั้น เน่ืองจากธุรกิจในบญัชี 1 และบญัชี 

2 มีผลกระทบต่อความ มัน่คงปลอดภยัและทรัพยากรของประเทศจึงจ าเป็นตอ้งควบคุม

อย่างเขม้งวดเหมือนเดิม ส่วนธุรกิจ ในบญัชีสามมีความจ าเป็นตอ้งปรับปรุง เน่ืองจากใน

หลายธุรกิจมีกฎหมายหรือหน่วยงานท่ีควบคุม การประกอบธุรกิจของคนต่างดา้วอยูแ่ลว้ จึง

ตอ้งยกเลิกการควบคุมตาม พระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว เพื่อไม่ให้เกิด

ความซ ้ าซอ้นและในบางธุรกิจมีความจ าเป็นตอ้งควบคุมให้ เขม้งวดมากข้ึน ซ่ึงไดแ้ก่ธุรกิจ

ประเภทเกษตรกรรม ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีผู ้ประกอบท่ีเป็นชาวนา ชาวประมงของไทยมี 

ผลกระทบเป็นอยา่งมากเน่ืองจากขาดความสามารถในการแข่งขนั 

 ดังนั้ นการแก้ไขปรับปรุงบัญชีแนบท้ายดังกล่าวจะส่งผลให้การบังคับใช ้

(Enforcement) กฎหมายในรายธุรกิจมีความเหมาะสมกบัสภาพความเป็นจริงมากข้ึน และมี

ความชดัเจนในการควบคุมดูแลโดยตวั บทกฎหมายและหน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบ แต่

ทั้งน้ีควรจะมุ่งเน้นนโยบายการเปิดเสรีด้าน การคา้บริการและการลงทุนมากข้ึนโดยการ

ยกเลิกบญัชีแนบทา้ยบญัชีท่ี 3 เน่ืองจากในปัจจุบนั ปรากฎวา่มีผูป้ระกอบการไทยรายใหญ่

ผกูขาดตลาดในหลายธุรกิจตามบญัชีแนบทา้ยดงักล่าว จึง ควรส่งเสริมให้มีการเปิดเสรีมาก

ข้ึนเพื่อเพิ่มการแข่งขนัของตลาดในประเทศ ซ่ึงสุดทา้ยแล้ว ผลประโยชน์ก็จะตกอยู่กบั

ผูป้ระกอบการไทยเองในการท่ีจะไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนในการแข่ง ขนั ขณะเดียวกนั

                                                           
13 ฏะติมา ศิริสม.  (2559).  บทความเกร็ดความรู้เกีย่วกบัอาเซียน.  กรุงเทพฯ: ส านกังานประชาสมัพนัธ์.  
หนา้ 17 
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ผูบ้ริโภคก็จะไดมี้ทางเลือกมากข้ึนในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพและ ราคาท่ี

เหมาะสมมากข้ึน อีกทั้งยงัเป็นโอกาสท่ีประเทศไทยจะได้รับความรู้ความเช่ียวชาญใน 

เทคโนโลยีการผลิตสินคา้และบริการจากผูป้ระกอบการต่างชาติท่ีเขา้มาลงทุน เพื่อรองรับ 

ภาวะการ แข่งขนัในตลาดโลกท่ีพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว 

 อยา่งไรก็ตาม ยงัคงตอ้งสงวนอาชีพท่ีเก่ียวกบัเกษตรกรรม การประมง และอาชีพ

ท่ีเก่ียวกบัทรัพยากรของประเทศไวใ้ห้ส าหรับคนไทยเท่านั้น อาชีพดงักล่าวยงัคงเป็นธุรกิจ

ท่ีคนไทยยงัไม่พร้อมท่ีจะแข่งขันกับคนต่างด้าว ซ่ึงเข้าหลักตาม กฎบตัรสมาคมแห่ง

ประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ขอ้ 1. (9) เพื่อสนบัสนุนการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื เพื่อท าให้

แน่ใจวา่ ในภูมิภาคมีการคุม้ครองสภาพแวดลอ้ม ความย ัง่ยืนของทรัพยากรธรรมชาติ การ

อนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม และคุณภาพชีวติท่ีดีของประชาชน   

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาปัญหาเก่ียวกบับทบญัญติัแห่งกฎหมายเพื่อเป็นแนวทางและวิธีการ
ในการแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวกบัการก าหนดทุนขั้นต ่าและบญัชีสามทา้ยพระราชบญัญติัการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ในเร่ืองธุรกิจท่ีคนไทยยงัไม่มีความพร้อมท่ีจะ
แข่งขนัในการประกอบกิจการกบัคนต่างดา้วพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนต่าง
ดา้ว พ.ศ. 2542 มากยิง่ข้ึน ดงัต่อไปน้ี 
 1) ปัญหาการก าหนดทุนข้ันต ่าของคนต่างด้าวที ่ใช้ ในการเลือกประกอบ

ธุรกิจในประเทศไทยที่มีจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาทเป็นการจ ากัดสิทธิในการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวซ่ึงขัดหรือแย้งต่อข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หรือไม่                                                                                                                                       

 จากการศึกษา การจดทะเบียนบริษทัจ ากดัของประเทศไทยซ่ึงมีบทบญัญติัตาม

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ดงัน้ี 
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  มาตรา 1097 บญัญติัวา่ บุคคลใด ๆ ตั้งแต่สามคนข้ึนไปจะเร่ิมก่อการและตั้ง

เป็นบริษทัจ ากดัก็ได้ โดยเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือบริคณห์สนธิ และกระท าการอย่างอ่ืนตาม

บทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายน้ี 

  มาตรา 1100 บญัญติัว่า ผูเ้ร่ิมก่อการทุกคนตอ้งลงช่ือซ้ือหุ้น ๆ หน่ึงเป็นอย่าง

นอ้ย 

  มาตรา 1117 บญัญติัวา่ อนัมูลค่าของ หุน้ ๆ หน่ึงนั้น มิใหต้  ่ากวา่หา้บาท  

  พิจารณาจากบทบญัญติัดงักล่าวแลว้จะพบวา่ทุนจดทะเบียนของประเทศไทย

นั้นไม่ไดมี้กฎหมายเฉพาะท่ีไดก้ าหนดทุนขั้นต ่าไวเ้พียงแต่ตอ้งด าเนินการตามบทบญัญติั

ในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยด์งักล่าวเท่านั้น 

  การแกไ้ขพระราชบญัญติัประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ. ศ. 2542 ให้สอด

รับกบัการท่ีจะตอ้งใหน้กัลงทุนอาเซียนถือหุ้นไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ในทุกสาขา บริการ

ภายในปี 2558 เพื่อใหเ้กิดความเท่าเทียม ไม่เป็นการแบ่งแยกทางดา้นเช้ือชาติ โดยตอ้งมีการ

แกไ้ขมาตรา 14 ในเร่ืองของทุนจดทะเบียนหุ้น ของคนต่างดา้วในนิติบุคคลท่ีให้ทุนขั้นต ่า

ของคนต่างด้าวเขา้มาประกอบกิจการธุรกิจในประเทศไทยโดยแกไ้ขพระราชบญัญติั 

ประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 จากเดิมโดยแกไ้ขเพิ่มเติม ดงัน้ี 

  มาตรา 14 ทุนขั้นต ่าท่ีคนต่างดา้วใช้ในการเร่ิมตน้ประกอบธุรกิจในประเทศ

ไทย ตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดในกฎกระทรวงแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สองลา้นบาท 

  ในกรณีการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้วในวรรคแรกเป็นธุรกิจท่ีตอ้งไดรั้บ

อนุญาตบญัชีทา้ยพระราชบญัญติัน้ี ทุนขั้นต ่าท่ีก าหนดในกฎกระทรวงส าหรับแต่ละธุรกิจ

ต้องไม่น้อยกว่าสามล้านบาท กฎกระทรวงท่ีออกตามบทบญัญัติมาตราน้ี อาจก าหนด

ระยะเวลาทุนขั้นต ่าท่ีตอ้งน าหรือส่งเขา้มาในประเทศไทยไวด้ว้ยก็ได ้ 
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  ความในมาตราน้ีไม่ใชบ้งัคบักบักรณีท่ีคนต่างดา้วน าเงินหรือทรัพยสิ์นอนัเกิด

จากรายไดท่ี้ไดม้าจากการประกอบธุรกิจเดิมท่ีเร่ิมด าเนินการมาก่อนแลว้ในประเทศไทยไป

เร่ิมประกอบธุรกิจรายอ่ืน หรือน าไปลงหุน้หรือลงทุนในกิจการหรือในนิติบุคคลอ่ืน 

  จึงเห็นควร โดยให้ยกเลกิทุนข้ันต ่าของพระราชบัญญตัิ ประกอบธุรกิจของคน

ต่างด้าว พ. ศ. 2542 มาตรา 14 ในการเร่ิมต้นประกอบธุรกจิของคนต่างด้าวในประเทศไทย 

  เหตุท่ีตอ้งมีการยกเลิกพระราชบญัญติั ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 

2542 มาตรา 14 เน่ืองจากการจดทะเบียนบริษทัของนกัลงทุนไทยนั้นไม่มีทุนจดทะเบียน

ขั้นต ่า เพื่อไม่ให้เกิดการเล่ือมล ้ า และจ ากดัสิทธิของนกัลงทุนต่างดา้ว ให้เหมาะสมและมี

ความเท่าเทียมกบัการประกอบธุรกิจของคนไทย เพื่อความเป็นธรรม (Justice) ส าหรับ

ผูป้ระกอบการธุรกิจต่างดา้ว (Foreign Business Entrepreneur) เน่ืองจากประเทศไทย ตอ้ง

เปิดเขตเสรีทางการคา้ดา้นการประกอบธุรกิจกบสมาชิกในกลุ่มการคา้เสรี เช่นเดียวกนักบั

นกัลงทุนไทย  

  2) ปัญหาประเภทธุรกิจที่ควรออกจากท้ายบัญชี 3 ตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ขัดหรือแย้งต่อข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนหรือไม่  

  ผูเ้ขียนเห็นวา่ควรแกไ้ขบทบญัญติัเก่ียวกบัการก าหนดลกัษณะของธุรกิจบญัชี

สามทา้ยพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 ในเร่ืองธุรกิจท่ีคน

ไทยยงัไม่มีความพร้อมท่ีจะแข่งขนัในการประกอบกิจการกบัคนต่างดา้วให้น าบางอาชีพ

ออกจากบญัชีสามทา้ย พระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 เพื่อให้

คนต่างดา้วเขา้มาประกอบอาชีพดงักล่าวไดอ้ยา่งเสรี ดงัน้ี 
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   (10) การก่อสร้าง   

   ทั้งน้ี ในส่วนของสาธารณรัฐสิงคโปร์นั้นมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี

สูงมีการเปิดเสรีในธุรกิจก่อสร้างเน่ืองจากสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศเล็ก ๆ และมี

ประชากรน้อยจึงท าให้จ  านวนแรงงานมีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการท าให้มีการจา้ง

แรงงานต่างชาติโดยเฉพาะในด้านการก่อสร้างเพื่อสร้างแหล่งรองรับการขยายตวัทาง

เศรษฐกิจ อีกทั้งธุรกิจดา้นการก่อสร้างยงัเป็นธุรกิจท่ีนกัลงทุนต่างชาตินิยมเขา้มาลงทุนอีก

ดว้ย14             

   สหพนัธรัฐมาเลเซียได้จูงใจให้ต่างชาติมาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

มาเลเซียโดยในประเทศมาเลเซียอนุญาตให้ต่างชาติท าการก่อสร้างอสังหาริมทรัพยไ์ด ้

สหพนัธรัฐมาเลเซียเช่ือว่า จะช่วยให้เกิดการขยายตวัของชุมชนเมือง การพฒันาท่ีดินเพื่อ

ก่อสร้างเป็นท่ีพกัอาศยั ตลอดจนช่วยเพิ่ม กิจกรรมทางเศรษฐกิจในบริเวณโดยรอบ ซ่ึงจะ

ส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป15 

   สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามไดเ้ปิดโอกาสให้นกัลงทุนต่างชาติเขา้มา

ลงทุนในธุรกิจก่อสร้างเน่ืองจากตอ้งการรองรับการขยายตวัของเศรษฐกิจในอนาคต 

   (14) การคา้ปลีกสินคา้ทุกประเภทท่ีมีทุนขั้นต ่ารวมทั้งส้ินน้อยกวา่หน่ึงร้อย

ลา้นบาท หรือท่ีมีทุนขั้นต ่าของแต่ละร้านคา้นอ้ยกวา่ยีสิ่บลา้นบาท 

   สาธารณรัฐสิงคโปร์ ดึงดูดการลงทุนจากนานาประเทศท่ามกลางวิกฤติ

เศรษฐกิจโลกและภาวะการแข่งขนัโดยการให้ประเทศสมาชิกอาเซียนไดล้งทุนที่เสรีและ

                                                           
14 ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.  
(2559).  สินค้าวสัดุก่อสร้างในตลาดสิงคโปร.  กรุงเทพฯ: กระทรวงพาณิชย.์  หนา้ 3. 
15 กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ.  (2557).  รอบรู้เร่ืองการลงทุนในอาเซียน สหพันธรัฐมาเลเซีย.  
กรุงเทพฯ: กระทรวงพาณิชย.์  หนา้ 62. 
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โปร่งใสมากข้ึน เพื่อเอ้ือประโยชน์และสร้างความเช่ือมัน่ในการลงทุนจากต่างประเทศ

ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement : 

ACIA)16 เป็นความตกลงระหวา่ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน  

   สหพนัธรัฐมาเลเซียไดส้นบัสนุนให้ลงทุนในภาคธุรกิจคา้ปลีกเพื ่อ

สนบัสนุนการลงทุนธุรกิจขนาดย่อยนับเป็นแรงขับเคล่ือนส าคัญต่อการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ  

   สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนามไดใ้ห้นกัลงทุนต่างชาติเขา้มาลงทุนในธุรกิจ

คา้ปลีกโดยไดสิ้ทธ์ิของภาครัฐต่อการสนบัสนุนการลงทุนต่างชาติ (Foreign Direct 

Investment: FDI)17 ท  าให้เวียดนามกลายเป็นตลาดที่น่าจบัตามอง รัฐบาลเวียดนามได้

แก้ไขกฎระเบียบให้ง่ายต่อการท าธุรกิจ โดยอนุญาตใหน้กัลงทุนต่างชาติเป็นเจา้ของธุรกิจ

                                                           
16 ACIA หมายถึง ความตกลงวา่ดว้ยการลงทุนทุกรูปแบบของอาเซียน โดยครอบคลุมเร่ืองการเปิดเสรี

ดา้นการลงทุนในภาคการผลิต การเกษตร ประมง ป่าไม ้เหมืองแร่ และการบริการท่ีเก่ียวเน่ือง โดย

ประเทศสมาชิกอาเซียนจะตอ้งให้การปฏิบติักบันกัลงทุนอาเซียนเช่นเดียวกบันกัลงทุนภายในประเทศ

ของตน รวมถึงให้การคุม้ครองการลงทุนทั้งการลงทุนทางตรงและการลงทุนในหลกัทรัพย ์พร้อมทั้ง

ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ใหก้บันกัลงทุนอยา่งเสมอภาค. 

17 FDI หมายถึง การท่ีบริษทัท่ีตั้ งอยู่ ในต่างประเทศหรือประเทศท่ีจะมาลงทุน (Source Countries) 

ตอ้งการมาลงทุนท าธุรกิจในประเทศไทยหรือประเทศท่ีรับการลงทุน (Host Countries) เพื่อสร้างผล

ก าไรส่งกลบัไปยงับริษทัในประเทศของตน      

 1) การลงทุนดว้ยการถือหุน้ท่ีมีสิทธ์ิร่วมในการบริหารกิจการตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป  

 2) การกูย้มื ตราสารหน้ี และสินเช่ือการคา้ท่ีเป็นธุรกรรมระหวา่งบริษทัในเครือเดียวกนั  

 3) ก าไรคงคา้งท่ีน ากลบัมาลงทุน   
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ได ้100% และเพิ่มมาตรการพิเศษเพื่อดึงดูดนกัลงทุนในสาขาธุรกิจท่ีตลาดคา้ปลีกสมยัใหม่ 

(Modern Trade)18 เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคภายในประเทศท่ีเติบโตข้ึน 

   (15) การคา้ส่งสินคา้ทุกประเภทท่ีมีทุนขั้นต ่าของแต่ละร้านคา้นอ้ยกวา่หน่ึงร้อย

ลา้นบาท 

   สาธารณรัฐสิงคโปร์ ไดมี้นโยบายการคา้เสรี โดยมีกฎหมายและนโยบาย

ส่งเสริมการลงทุนที่เอ้ือประโยชน์ต่อนกัลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งน้ี นกัลงทุนต่างชาติ

สามารถลงทุนในสาธารณรัฐสิงคโปร์ได ้100 % 

   สหพนัธรัฐมาเลเซีย ผกูพนัการเปิดตลาดบริการคา้ส่งคา้ปลีกในระดบัปาน

กลาง โดยให้นกัลงทุนต่างชาติเขา้ไปถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 51 แต่ยงัอาจมีการเลือกปฏิบติั

ระหวา่งการใหสิ้ทธิประโยชน์แก่คนมาเลเซียมากกวา่นกัลงทุนต่างชาติ แต่ในปัจจุบนัมีการ

ร่วมทุนระหว่างผูป้ระกอบการต่างชาติกบัชาวมาเลเซียเพื่อด าเนินธุรกิจคา้ส่งและคา้ปลีก

มากข้ึนเป็นล าดบั19 

   สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้มีนโยบายเปิดตลาดการคา้ส่งและคา้

ปลีกโดยให้ต่างชาติถือหุ้นได้ทั้งหมด ท าให้การแข่งขนัในตลาดค่อนขา้งสูงแต่สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวยีดนามยงัมีขอ้จ ากดัในการขยายสาขาของธุรกิจ และการถือครองท่ีดิน การเปิด

                                                           
18 Modern Trade หมายถึง การตลาดในการคา้ขายปลีกแบบสมยัใหม่ เป็นระบบการคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ

สูง ช่วยให้เกิดความสะดวกสบาย และปัจจุบันร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ ต่างเกิดข้ึนในประเทศไทยเป็น

จ านวนมาก ซ่ึงจะท าใหเ้ราสามารถเปิดตลาดใหก้บักลุ่มคนท่ีเขา้ร้านคา้ปลีกไดท้ัว่ประเทศ ทั้งน้ี การขาย

สินคา้และบริการท่ีมีการจดัการอยา่งเป็นระบบ. 

19 กรมส่งเสริมการส่งออก.  (2555).  การค้าและการลงทุน สหพันธรัฐมาเลเซีย.  กรุงเทพฯ: ส านกัข่าว

พาณิชย ์กรมส่งเสริมการส่งออก.  หนา้ 29. 
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ตลาด แต่ผูป้ระกอบการต่างชาติจะไดรั้บประโยชน์จากการใช้แรงงานระดบัปฏิบติัการท่ีมี

อยูม่ากภายในประเทศ 

   (16) การท ากิจการโฆษณา 

   สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีได้รับการยอมรับในการเป็นผู ้น า

ทางด้านเทคโนโลยีขั้นสูงท่ีมีศกัยภาพและยงัได้รับการสนับสนุนของรัฐบาลทั้งในด้าน

เงินทุนและการศึกษาโดยเฉพาะในธุรกิจ Startup20 สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

   สหพนัธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ไดเ้ปิดการคา้เสรีใน

การท าธุรกิจดา้นโฆษณาโดยใชเ้ทคโนโลยีระดบัสูงและมีผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศใน

ภาพรวม21 

   (17) การท ากิจการโรงแรม เวน้แต่บริการจดัการโรมแรม 

   สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหพนัธรัฐมาเลเซีย 

ไดเ้ปิดเสรีทางการคา้โดยให้นกัลงทุนอาเซียนถือครองหุ้นในธุรกิจท ากิจการโรงแรมไดถึ้ง 

100%22  
                                                           
20 ธุรกิจ Startup หมายถึง ธุรกิจท่ีเกิดข้ึนใหม่ เปิดบริษทัข้ึนมาใหม่ เพ่ือรองรับธุรกิจดา้นไอที และรวมถึง

การท าธุรกิจใหเ้ติบโตข้ึนแบบกา้วกระโดด สามารถสร้างรายไดจ้ านวนมาก เป็นธุรกิจท่ีเกิดข้ึนเพ่ือแกไ้ข

ปัญหาในชีวิตประจ าวนั ทั้ งน้ี โดยส่วนใหญ่แลว้จะเป็นธุรกิจดา้นไอที  เช่น แอปพลิเคชัน่ ต่าง ๆ โดย

ธุรกิจประเภท Startup ซ่ึงเกิดข้ึนคร้ังแรกท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเรียกว่า Silicon Valley ซ่ึงเป็น

แหล่งรวมตวัของบริษทัด้านไอทีชั้นน าต่าง ๆ มากมายทั่วโลก รวมถึงผูท่ี้ตอ้งการเปิดบริษทัและนัก

ลงทุนดว้ยซ่ึงเกิดข้ึนคร้ังแรกท่ีสหรัฐอเมริกาโดยเรียกวา่ Silicon Valley ซ่ึงเป็นแหล่งรวมตวัของบริษทั

ดา้นไอทีชั้นน าต่าง ๆ มากมายทัว่โลก รวมถึงผูท่ี้ตอ้งการเปิดบริษทัและนกัลงทุนดว้ย. 

21 ข้อมูลธุรกิจไทยในนครโฮจิมินห์.  (2560).  ส่ิงที่คุณต้องรู้ก่อนมาลงทุนในเวียดนามตอนใต้.  

เวยีดนาม: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์.  หนา้ 2. 



- 30 - 

   (19) การขายอาหารหรือเคร่ืองด่ืม 

   สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นประเทศมีวตัถุดิบภายในประเทศน้อยเน่ืองจาก

ไม่มีพื้นท่ีในการเกษตรกรรมและการประมงท าให้มีวตัถุดิบนอ้ย จึงตอ้งน าเขา้สินคา้อาหาร

และเคร่ืองด่ืมจากต่างประเทศเพื่อการบริโภคในประเทศ 

   สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประเทศท่ีนกัลงทุนต่างชาตินั้นสนใจ

ท่ีจะลงทุนในธุรกิจเน่ืองจากการมีเสถียรภาพทางการเมืองท่ีดี มีแรงงานท่ีมีฝีมือ ขณะท่ี

ค่าแรงขั้นต ่านั้นยงัไม่สูงมากเม่ือเทียบกบัประเทศในกลุ่มอาเซียนท่ีมีเศรษฐกิจท่ีใหญ่กวา่ 

   สหพนัธรัฐมาเลเซียได้เปิดเสรีในส่วนของการขายอาหารหรือเคร่ืองด่ืม 

ทั้งน้ี ประชากรส่วนมากนั้นนบัถือศาสนาอิสลาม อาหารท่ีมีเคร่ืองหมายฮาลาลจึงมีความ

จ าเป็นต่อประเทศน้ีมาก อาหารท่ีมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมสามารถรับประทานไดน้ั้น ทั้งน้ี 

จะตอ้งเป็นอาหารท่ีฮาลาลและมีเคร่ืองหมายฮาลาลแสดงไว ้ซ่ึงในอนาคตทางสหพนัธรัฐ

มาเลเซียจะท าการสงวนในส่วนของธุรกิจโดยเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม 2562 

   ทั้งน้ี เน่ืองจากในธุรกิจดงักล่าวท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีเป็นธุรกิจท่ีปัจจุบนัไดมี้

การประกอบธุรกิจกนัอย่างแพร่หลายในทั้งสาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวยีดนาม สหพนัธรัฐมาเลเซีย ทั้งน้ี หากประเทศไทยไดเ้ปิดการคา้เสรีในกลุ่มธุรกิจดงักล่าว

น้ี จะเป็นการเพิ่มการแข่งขนัของตลาดในประเทศขณะเดียวกนัผูบ้ริโภคก็จะไดมี้ทางเลือก

มากข้ึนในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ และราคาท่ีเหมาะสมมากข้ึน อีกทั้งยงั

เป็นโอกาสท่ีประเทศไทยจะไดรั้บความรู้ความเช่ียวชาญใน เทคโนโลยกีารผลิตสินคา้ 

                                                                                                                                                         
22 กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ.  (2557).  รอบรู้เร่ืองการลงทุน: มาเลเซีย.  กรุงเทพฯ: กระทรวงพาณิชย.์  

หนา้ 73. 
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  3) ปัญหาธุรกิจบญัชีสาม ตามบญัชีทา้ยพระราชบญัญติัดงักล่าวท่ีควรสงวนไว้

ตามขอ้ตกลงในการคา้เสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  ควรแก้ไขบทบญัญติัเก่ียวกับการก าหนดลักษณะของธุรกิจบญัชีสามท้าย

พระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 ในเร่ืองธุรกิจท่ีคนไทยยงัไม่มี

ความพร้อมท่ีจะแข่งขนัในการประกอบกิจการกบัคนต่างดา้วและยงัคงตอ้งสงวนไวไ้ม่ให้

ออกจากบญัชีสาม ทา้ยพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 ดงัน้ี 

  ธุรกิจท่ีคนไทยยงัไม่มีความพร้อมท่ีจะแข่งขนัในการประกอบกิจการกบัคน

ต่างดา้ว 

   (1) การสีขา้ว และการผลิตแป้งจากขา้วและพืชไร่ 

   (2) การท าการประมง เฉพาะการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 

   (3) การท าป่าไมจ้ากป่าปลูก 

   (4) การผลิตไมอ้ดั แผน่ไมว้เีนียร์ ชิปบอร์ด หรือฮาร์ดบอร์ด 

   (5) การผลิตปูนขาว  

   (12) การขายทอดตลาด ยกเวน้ 

    (ก) การขายทอดตลาดท่ีมีลักษณะเป็นการประมูลซ้ือขายระหว่าง

ประเทศท่ีมิใช่การประมูลซ้ือขายของเก่า วตัถุโบราณ หรือศิลปวตัถุซ่ึงเป็นงานศิลปกรรม 

หตัถกรรม หรือโบราณวตัถุของไทย หรือท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ของประเทศ 

    (ข) การขายทอดตลาดประเภทอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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   (13) การคา้ภายในเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือผลิตผลทางการเกษตรพื้นเมืองท่ี

ยงัไม่มีกฎหมายหา้มไว ้

   (20) การท ากิจการเพาะขยายหรือปรับปรุงพนัธ์ุพืช 

  ทั้งน้ี เน่ืองจากในธุรกิจดงักล่าวน้ีเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัความมัน่คงของ

ประเทศ และเป็นอาชีพหลกัของคนไทย หากน าธุรกิจเปิดอยา่งเสรี จะท าให้ประเทศไทย

ขาดสภาพคล่องทางเศรฐกิจและท าใหเ้กิดความไม่มัน่คงในประเทศได ้

 อย่างไรก็ตาม จากการที่ผูเ้ขียนไดเ้สนอถึงปัญหาและแนวทางในการแกไ้ข

ปัญหาในเร่ืองปัญหาการเร่ิมตน้การประกอบธุรกิจคนต่างดา้วในประเทศไทยศึกษากรณี

ทุนขั้นต ่าของคนต่างดา้ว ประเภทธุรกิจท่ีสมควรออกจากทา้ยบญัชี 3 ตามพระราชบญัญติั

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และธุรกิจบัญชีสาม ตามบัญชีท้าย

พระราชบญัญติัดังกล่าวท่ีควรสงวนไวส้ าหรับคนไทย ผูเ้ขียนมีความหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า

ประเด็นปัญหาและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีผูเ้ขียนไดเ้สนอไวน้ั้น จะมีส่วนช่วยในการ

พฒันาและปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัปัญหาดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น เพื่อให้ ธุรกิจ ซ่ึงเป็น

ส่วนประกอบอนัส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เจริญกา้วไปขา้งหนา้

นั้น ได้รับความคุม้ครองและได้รับความเป็นธรรมภายใตพ้ระราชบญัญติั ประกอบธุรกิจ

ของคนต่างดา้ว พ. ศ. 2542 มากข้ึนกวา่ท่ีอยู ่ณ ปัจจุบนั 

รายการอ้างองิ  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
พระราชบญัญติัการท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 
พระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจต่างดา้ว พ.ศ. 2542 
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