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เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 

 

ประกาศกระทรวงพาณิชย ์
เรื่อง  กําหนดแบบคําขอและใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา  ๑๗ 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน  หน่วยราชการต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการเริ่มต้น
ประกอบธุรกิจ  ซ่ึงได้แก่  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กรมสรรพากร  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
และสํานักงานประกันสังคม  จึงได้บูรณาการกระบวนงานในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคน 
ต่างด้าวร่วมกัน 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑  และข้อ  ๑๐  แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการขออนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา  ๑๗  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติ 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงตามมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  กําหนดแบบคําขอและใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา  ๑๗  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคบัตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  กําหนดแบบคําขอและใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าวตามมาตรา  ๑๗  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ลงวันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖   
ข้อ ๔ การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา  ๑๗  ให้ใช้คําขอตามแบบ  ต.2  ที่กําหนดไว้

ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๕ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา  ๑๗  ให้ใช้แบบ  ต.3  ที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๖ แบบขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา  ๑๗  ที่ได้ยื่นไว้ต่อรัฐมนตรีหรืออธิบดี

แล้วแต่กรณีก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับให้ถือว่าเป็นแบบขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา  ๑๗  
ที่ได้ยื่นไว้ตามประกาศนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
กิตติรัตน์  ณ  ระนอง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
ตามมาตรา 17 

แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

เฉพาะเจาหนาท่ี 
คําขอที่.............................................. 
รับวันท่ี.............................................. 
 
วันท่ีออกใบอนุญาต............................. 

 
 

ช่ือ  (ไทย) 
 
 

 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเลขท่ี 
.............................................................     
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 
............................................................ 
เลขที่บัญชีนายจาง 
........................................................... 

      (อังกฤษ) 

 

     

ผูขอ 

 
 บุคคลธรรมดา     อายุ...........ป   สัญชาติ............................................   อาชีพ.......................................... 
 
 นิติบุคคลประเภท …………………………………………..  ทะเบียนเลขที่.................................................. 
         จดทะเบียนที่....................................................................  เม่ือวันที่.......................................................... 

    
ที่อยูเลขที่...………………… ซอย ………..……………………. ถนน……………………….……………………..    

   
ตําบล/แขวง…………………………………………… อําเภอ/เขต…………..………….……………………..…….. 

   
จังหวัด……………………………………………….… ประเทศ ………...………………..………………………… 

   
รหัสไปรษณีย……………………….โทรศัพท……………………………… โทรสาร. ………………………..……. 

 

 

ประเภท 
การขออนุญาต 

 ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ตามบัญชีสอง 

   ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ตามบัญชีสาม 

การขอมีเลข
ประจําตัว 

ผูเสียภาษี/เลขท่ี
บัญชีนายจาง/
ยื่นขอบังคับ
เก่ียวกับการ
ทํางาน 

 เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร  ตามประมวลรัษฎากร 

   เลขที่บัญชีนายจาง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
ปจจุบันมีลูกจางรวมทั้งส้ิน.........................คน  คาจางโดยประมาณเดือนละ................................บาท 

สํานักงานแหงใหญ จํานวน........................คน  สํานักงานสาขา.........................จํานวน...............คน 

มีลูกจางทาํงานตั้งแต 1 คนขึ้นไป เม่ือวันที่.............. เดือน................... ป................ 

ขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (กรณีมีลูกจางต้ังแต 10 คนขึ้นไป) 

สํานักงาน/สถานท่ี  
ประกอบธุรกิจ     
ในประเทศไทย 

สํานักงานแหงใหญ เลขรหัสประจําบาน                  -                       -    ตั้งอยูเลขที.่.….….อาคาร........................ 

หองเลขที่ ......................ช้ันที่...............หมูบาน.................................หมูที่............ตรอก/ซอย............................. 

ถนน................................................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต……………………………… 

จังหวัด.................................................รหสัไปรษณีย………………หมายเลขโทรศัพท…………………………… 

หมายเลขโทรสาร…………………………..…E-mail………………………………………………………………… 
 

สํานักงานสาขา (1) เลขรหัสประจําบาน                  -                       -   ตั้งอยูเลขที.่.….….อาคาร.......................... 

หองเลขที่ ......................ช้ันที่...............หมูบาน.................................หมูที่............ตรอก/ซอย............................. 

ถนน................................................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต……………………………… 

จังหวัด.................................................รหสัไปรษณีย………………หมายเลขโทรศัพท…………………………… 

หมายเลขโทรสาร…………………………..…E-mail………………………………………………………………… 
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(1) นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………….…………………………...อาย.ุ.…………….…. ป 
   

สัญชาต…ิ…………………………………….………………..อาชีพ……………………………………………...…….. 
    

ที่อยูเลขที่...………………… ซอย ………..……………………. ถนน……………………….………………………… 
    

ตําบล/แขวง…………………………………………… อําเภอ/เขต…………..………….………………………..…….. 
    

จังหวัด…………………………….… ประเทศ ………...…………………………รหัสไปรษณีย………………………. 
   

โทรศัพท…………………………………..……… โทรสาร. …………………………………………………..…..……. 
ผูแทนซ่ึงมีหนาท่ี  

รับผิดชอบ   
(2) นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………….…………………………...อาย.ุ.………….……. ป 

ดําเนินกิจการ   
สัญชาต…ิ…………………………………….………………..อาชีพ……………………………………………...…….. 

ในประเทศไทย   
ที่อยูเลขที่...………………… ซอย ………..……………………. ถนน……………………….………………………… 

   
ตําบล/แขวง…………………………………………… อําเภอ/เขต…………..………….………………………..…….. 

   
จังหวัด…………………………….… ประเทศ ………...…………………………รหัสไปรษณีย………………………. 

   
โทรศัพท…………………………………..……… โทรสาร. …………………………………………………..…..……. 

   

 ลําดับที่ บัญชี หมวด รายละเอียดของธุรกิจ 

  
  
 
 
 
 
 

ประเภทธุรกิจ  
ท่ีขออนุญาต 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

(*) ผูขอจะระบุรายละเอียดของธรุกิจเปนภาษาองักฤษกํากับมาดวยก็ได แตทั้งนี้ใหถือภาษาไทยเปนเกณฑ 

 

 

 

 



 
 รายการหลักฐานและเอกสารประกอบ  
 บุคคลธรรมดา 

  สําเนาหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว  

 
 สําเนาทะเบียนบาน ใบสาํคัญถ่ินทีอ่ยูในราชอาณาจกัร หรือหลักฐานการไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจกัรเปนการชั่วคราวตาม  

กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  

 
 คํารับรองของผูขอรับใบอนุญาตแสดงวาตนมีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกจิ         

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542  

  หนังสือแจงรายละเอียดของประเภทธุรกิจที่ขอรับใบอนุญาต  

  แผนที่แสดงที่ต้ังโดยสังเขปของสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย  
  หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเปนผูกระทําแทน 

  หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ (ถามี)  
    
     
 นิติบุคคลที่ไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย 

 

 สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคลซ่ึงแสดงรายการเกี่ยวกบัชื่อ ทุน วัตถุประสงค ที่ต้ังสํานักงาน รายชือ่กรรมการและ 
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 

 หนังสือแตงต้ังผูแทนโดยผูมีอาํนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตเปนผูแตงต้ังใหมหีนาที่รับผิดชอบ ดาํเนินกิจการในประเทศไทย
แทนนิติบุคคล 

 สําเนาหนังสือเดินทาง ใบสําคญัประจาํตัวคนตางดาว หรือสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูแทนที่ไดรับแตงต้ัง 
 สําเนาทะเบียนบาน ใบสาํคัญถ่ินทีอ่ยูในราชอาณาจกัร หรือหลักฐานการไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจกัรเปนการชั่วคราวตาม         

กฎหมายวาดวยคนเขาเมืองของผูแทนที่ไดรับแตงต้ัง 
 คํารับรองของผูขอรับใบอนุญาตแสดงวาผูขอรับใบอนุญาต กรรมการ ผูจดัการ หรือผูแทนที่ไดรับแตงต้ังมีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม

ตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 
 หนังสือแจงรายละเอียดของประเภทธุรกิจที่ขอรับใบอนุญาต 
 แผนที่แสดงที่ต้ังโดยสังเขปของสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย  
 หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเปนผูกระทําการแทน 

 หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ (ถามี) 
    
     

 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
  สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคลซ่ึงแสดงรายการเกี่ยวกบัชื่อ ทุน วัตถุประสงค ที่ต้ังสํานักงาน รายชือ่กรรมการและผูมี

อํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
  คํารับรองของผูขอรับใบอนุญาตแสดงวาผูขอรับใบอนุญาต กรรมการ หรือผูจดัการ มีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 16  

แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 
  หนังสือแจงรายละเอียดของประเภทธุรกิจที่ขอรับใบอนุญาต 
  หนังสือแจงสัดสวนการถือหุนระหวางคนไทยกบัคนตางดาว จาํนวนหุน ประเภทหรือชนิดของหุนทีค่นตางดาวถือ 
  แผนที่แสดงที่ต้ังโดยสังเขปของสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย  
  หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเปนผูกระทําการแทน 

  หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ (ถามี) 

     
     

คํารับรองของผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 
ขาพเจา กรรมการ ผูจัดการ หรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคล ขอรับรองวา
ขอความดังกลาวขางตน เปนความจริงทุกประการ 

การรับรองของพนักงานเจาหนาท่ี 
ขอรับรองวาไดรับคําขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจดังกลาวขางตนไวแลว 

(ลงชื่อ)  (1)  ................................................................................. (ลงช่ือ)   ................................................................ 
     (..............................................................................)  (...................................................................) 
         (2)  ..................................................................................  
     (...............................................................................)  
           วันที่  ……..……….…………………………………………... วันที่………………………………………………………..

. 
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