
คู่มือส าหรับประชาชน : การขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามสนธิสัญญาทางไมตรีและ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2511 (กรณีบุคคลธรรมดา) 
หน่วยงานท่ีให้บริการ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

คนต่างด้าวที่ประสงค์ยื่นค าขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเพื่อขอหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2546 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบการแจ้งและหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 ประกอบกับบทบัญญัติและเงื่อนไขที่ก าหนดในสนธิสัญญาหรือตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศไทยกับคู่ภาคี ดังนี ้

1. สนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ .ศ. 2511 (Treaty 
of Amity and Economic Relations between The Kingdom of Thailand and the United States of America) 

(1) ผู้ที่มีสิทธิแจ้งขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทยภายใต้สนธิสัญญาฉบับนี้ ได้แก่ 
(1.1)  บุคคลธรรมดาสัญชาติอเมริกัน 
(1.2)  นิติบุคคลอเมริกัน ซึง่มีองค์ประกอบ ดังนี ้

(1.2.1) นิติบุคคลทีก่่อตั้งข้ึนตามกฎหมายของประเทศไทย หรือสหรัฐอเมริกา 
(1.2.2) จ านวนทุนข้างมากของนิติบุคคลนั้น เป็นของบุคคลสัญชาติอเมริกัน 
(1.2.3) กรรมการมากกว่าครึ่งหนึง่ต้องเป็นคนอเมริกันและหรือคนไทย 
(1.2.4) หากกรรมการคนหนึ่งได้รับมอบอ านาจให้ลงนามแทนบริษัท กรรมการผู้นั้นจะต้องไม่เป็นคนชาติที่สาม 
(1.2.5) หากกรรมการหลายคนได้รับมอบอ านาจให้ลงนามแทนบริษัทร่วมกัน กรรมการเหล่านั้น เกินกึ่งหนึ่ง

จะต้องไม่เป็นคนชาติที่สาม 
ทั้งนี้ หากบริษัทมีผู้ถือหุ้นข้างมากเป็นบริษัทอเมริกัน จะต้องพิจารณาสัญชาติของกรรมการบริหารของบริษัทอเมริกัน      

ที่ถือหุ้นข้างมากด้วย 
 

2. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติอเมริกัน ไม่มีสิทธิขอรับความคุ้มครองภายใต้สนธิสัญญาเพื่อประกอบธุรกิจ 
ดังต่อไปนี้ (ธุรกิจที่คู่ภาคีสงวนสิทธิไว้) 

(1)  การคมนาคม 
(2)  การขนส่ง 
(3)  การหน้าทีร่ับดูแลทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผูอ้ื่น 
(4)  การธนาคารที่เกี่ยวกบัการหน้าทีร่ับฝากเงิน 
(5)  การแสวงหาประโยชน์จากที่ดินหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น 
(6)  การค้าภายในเกี่ยวกับผลิตผลทางเกษตรพื้นเมือง 

 

3. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติอเมริกันที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจตาม 2. ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ         
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เช่นเดียวกับคนต่างด้าวสัญชาติอื่น 

 

เง่ือนไขเอกสาร 
1. ผู้แจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองต้องกรอกข้อความในค าขอโดยการพิมพ์ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือช่ือผู้แจ้งเพื่อขอ

หนังสือรับรอง หรือลงลายมือช่ือผู้รับมอบอ านาจในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้กระท าการแทน 
 

2. ในกรณีที่มีการมอบอ านาจได้กระท าในต่างประเทศ หนังสือมอบอ านาจนั้นต้องมีค ารับรองของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่ง
กฎหมายของประเทศน้ันก าหนดให้เป็นผู้มีอ านาจรับรอง หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยซึ่ง
ประจ าอยู่ในประเทศน้ันรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรอง 

http://www.dbd.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5965
http://www.dbd.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5965


3. ในกรณีที่มีการมอบอ านาจได้กระท าในประเทศไทย โดยผู้มอบอ านาจมิได้มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย ต้องส่งส าเนาภาพถ่าย
หนังสือเดินทาง และหนังสือรับรองถ่ินที่อยู่ช่ัวคราว หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าในขณะที่มอบอ านาจผู้นั้นได้เข้ามาในประเทศไทยจริง 

 

4. การยื่นหลักฐานหรือเอกสารประกอบค าขอ หากเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องมีค าแปลเป็นภาษาไทย โดยผู้แจ้งเพื่อ
ขอหนังสือรับรองและผู้แปลต้องลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้องทุกหน้า 

 

5. การยื่นส าเนาหรือภาพถ่ายหลักฐานหรือเอกสารประกอบค าขอ ผู้แจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองต้องรับรองความถูกต้อง
ส าเนาหรือภาพถ่ายนั้น 

เง่ือนไขการยื่นค าขอ 
ผู้ยื่นค าขอต้องมาช าระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรอง ณ ส่วนจดทะเบียนกลางช้ัน4กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หลังจาก

ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

หมายเหต ุ: ข้ันตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
บริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุ
ให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม     
โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นน้ันจะถือว่า
ผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึก        
ความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน  
 

ช่องทางการให้บริการ 
 

สถานท่ีให้บริการ 
กองบริหารการประกอบธุรกจิของชาวต่างชาติ กรมพฒันาธุรกิจการค้า  
ช้ัน 8 อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบรุี 11000 
โทรศัพท ์: 0 2547 4425-6 โทรสาร : 0 2547 4427-8  
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดใหบ้รกิารวันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 15 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

รับค าขอ/ตรวจพิจารณาและบันทึกค าขอ/ตรวจสอบ               
ความถูกต้องและออกใบสั่งช าระค่าธรรมเนียมค าขอ  
 

1 วัน กองบริหารการประกอบธุรกจิ
ของชาวต่างชาติ 

 

2) การพิจารณา 
ตรวจพิจารณาและสรปุผลค าขอ  
 

9 วัน กองบริหารการประกอบธุรกจิ
ของชาวต่างชาติ 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
อธิบดีพิจารณาอนุมัติหนงัสือรับรอง/แจ้งผลการพิจารณา          
ให้ผู้ค าขอทราบเป็นหนังสือ  
 

5 วัน กองบริหารการประกอบธุรกจิ
ของชาวต่างชาติ 

 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
แบบการแจ้งเพ่ือขอหนังสือรับรองตามมาตรา 11 (แบบ ต.6) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

2) 
 

หนังสือเดินทางของผู้แจ้งเพ่ือขอหนังสือรับรอง 
ส าเนา 1 ฉบับ 
 

- 

3) 
 

หนังสือส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้แจ้งเพ่ือขอหนังสือรับรอง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีใช้แทนหนังสือเดินทาง) 
 

- 

4) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน ใบส าคัญถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร หรือหลักฐาน
การได้รับอนุญาตให้เขา้มาในราชอาณาจกัรเป็นการชั่วคราวตาม
กฎหมายว่าด้ายคนเข้าเมืองของผู้แจ้งเพ่ือขอหนังสือรับรอง 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(หรือหลักฐานการได้รับอนุญาตใหเ้ข้ามาในราชอาณาจักร
เป็นการช่ัวคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง) 
 

- 

5) 
 

หนังสือรับรองสัญชาติของผู้แจ้ง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(เพื่อขอใช้สิทธิตามสนธิสญัญาจากสถานฑูตของประเทศ
สหรัฐอเมรกิาประจ าประเทศไทย) 
 

- 

6) 
 

ค าชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจท่ีแจ้งเพ่ือขอหนังสือ
รับรอง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

- 

7) 
 

แผนท่ีแสดงท่ีตั้งโดยสังเขปของสถานท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(พร้อมระบุรายละเอียดเป็นภาษาไทย) 
 

- 

8) 
 

หนังสือมอบอ านาจ พร้อมปิดอากรสแตมป์ 30 บาท 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีที่มกีารมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นกระท าการแทน 
โดยมีรายละเอียดของผูม้อบอ านาจ ผูร้ับมอบอ านาจ และกจิกรรม 
ที่มอบให้มาด าเนินการ) 
 

- 

9) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้มอบอ านาจ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีผูม้อบอ านาจเป็นคนไทย) 
 

กรมการปกครอง 

10) 
 

หนังสือเดินทางของผู้มอบอ านาจ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีผูม้อบอ านาจไม่ใช่คนไทย) 
 

- 

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/9F4768B4BD4A205E1D3A60398AB022A2/ppy0twn0.q3v.pdf


ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
11) 

 
ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้มอบอ านาจ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีใช้แทนหนังสือเดินทาง) 
 

- 

12) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 
ส าเนา 1 ชุด 
 

กรมการปกครอง 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค าขอหนังสือรับรอง 

 
 ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท 

2) หนังสือรับรอง  
 

 ค่าธรรมเนียม 20,000 บาท 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) กองบริหารการประกอบธุรกจิของชาวต่างชาติ กรมพฒันาธุรกิจการค้า ช้ัน 8 อ าเภอเมอืง  

จังหวัดนนทบุรี 11000   
โทรศัพท์ : 0 2547 4425-6 โทรสาร : 0 2547 4427-8 
 

2) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th  
 

3) โทรศัพท์ : Call Center 1570  
 

4) อีเมล์ : foreign@dbd.go.th  
 

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /                        
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบ ต.6  

2) ตัวอยา่งหนังสือมอบอ านาจ  

 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบงัคับใช้: 21/07/2558 

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/9F4768B4BD4A205E1D3A60398AB022A2/5dinp5rw.1ig.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/9F4768B4BD4A205E1D3A60398AB022A2/jsyjnepp.d1r.pdf
http://www.info.go.th/

