
คู่มือส าหรับประชาชน : การขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 12 
หน่วยงานท่ีให้บริการ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 

หลักเกณฑ์ 
คนต่างด้าวที่ประสงค์ยื่นค าขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ    

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ต้องปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 12 พ.ศ. 2546 

ผู้ขอรับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือให้ประกอบ

อุตสาหกรรมหรือประกอบการค้าเพื่อการส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แล้วแต่กรณี 
2. กิจการที่ได้รับการสง่เสรมิการลงทุน หรือได้รับอนุญาต รวมถึงขอบข่ายธุรกิจที่ระบุในเงื่อนไขเฉพาะโครงการเป็นธุรกิจ

ตามบัญชีสองหรือบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
3. หากได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลติซึ่งมไิด้เป็นธุรกจิที่เข้าข่ายตามบัญชีท้ายพระราชบัญญตัิฯ และข้อเท็จจริง

มีการรับจา้งผลติ ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจตามบญัชีสาม (21) การท าธุรกิจบริการ ซึ่งต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ คนต่างด้าวนั้น
สามารถขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 12 นี้ได้เช่นกัน 

(ธุรกิจตามบัญชีสองหรือบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ตามเอกสารแนบ) 
 

เง่ือนไขการยื่นเอกสาร 
1. ผู้แจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองต้องกรอกข้อความในค าขอโดยการพิมพ์ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือช่ือผู้แจ้งขอหนังสือ

รับรอง หรือลงลายมือช่ือผู้รับมอบอ านาจในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้กระท าการแทน 
2. การยื่นส าเนาหรือภาพถ่ายหลักฐานหรือเอกสารประกอบการแจ้ง ผู้แจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองต้องรับรองความถูกต้อง

ของส าเนาหรือภาพถ่ายนั้น 
3. หนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับ ช่ือ ทุน วัตถุประสงค์ 

ที่ตั้งส านักงาน รายช่ือกรรมการและผู้อ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคล โดยเอกสารรบัรองโดยกรมพฒันาธุรกจิการค้า อายุไม่เกิน 6 
เดือน นับจากวันทีร่ับรองโดยนายทะเบียน 

4. หนังสือแจ้งสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างคนไทยกับคนต่างด้าว จ านวนหุ้น ประเภทหรือชนิดของหุ้นที่คนต่างด้าวถือเอกสาร
รับรองโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่รับรองโดยนายทะเบียน 

5. หลักฐานแสดงว่าผู้แจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมหรือประกอบการค้าเพื่อการส่งออก 

เง่ือนไขการยื่นค าขอ 
ผู้ยื่นค าขอต้องมาช าระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรอง ณ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางช้ัน 4 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หลังจาก

ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
 
 

http://www.dbd.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5961
http://www.dbd.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5961


หมายเหต ุ: ข้ันตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริม่นับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มอื
บริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ /หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์   
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว         
มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและ       
จะมอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานท่ีให้บริการ 
กองบริหารการประกอบธุรกจิของชาวต่างชาติ 
กรมพฒันาธุรกจิการค้า ช้ัน 8 อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 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 กองบริหารการประกอบ
ธุรกิจของชาวต่างชาติ 

2) การพิจารณา 
ตรวจพิจารณาและสรปุผลค าขอ 

9 วัน กองบริหารการประกอบ
ธุรกิจของชาวต่างชาติ 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
อธิบดีพิจารณาอนุมัติหนงัสือรับรอง/แจ้งผลการพิจารณา                 
ให้ผู้ยื่นค าขอทราบเป็นหนังสือ และออกหนงัสือรับรอง 

5 วัน กองบริหารการประกอบ
ธุรกิจของชาวต่างชาติ 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

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

 
หนังสือแจ้งรายละเอียดประเภทธุรกิจท่ีแจ้งเพ่ือขอ หนังสือรับรอง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (พร้อมทั้งลงลายมือช่ือผู้แจง้เพื่อขอหนังสือรับรอง หรือ                
ลงลายมือช่ือผู้รบัมอบอ านาจในกรณีที่มกีารมอบอ านาจบุคคลอื่น                  
เป็นผู้กระท าการแทน) 
 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคลจดทะเบียน 
ในประเทศไทย 
ส าเนา 1 ฉบับ  
 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/1BDA4C789C38754F639A376716C5859F/1436992705/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87_12.pdf


ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
3) 

 
หนังสือแจ้งสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างคนไทยกับคนต่างด้าว  
จ านวนหุ้น ประเภทหรือชนิดของหุ้นท่ีคนต่างด้าวถือ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

4) 
 

บัตรส่งเสริมการลงทุน 
ส าเนา 1 ฉบับ 
 

- 

5) 
 

ใบอนุญาตจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ส าเนา 1 ฉบับ 
 

- 

6) 
 

หนังสือรับรองการรับจ้างผลิต หรือส าเนาหนังสือรับรองขอบข่าย
กิจการท่ีได้รับการส่งเสรมิ จากส านักงานคณะกรรมการสง่เสริม
การลงทุน แล้วแต่กรณี 
ส าเนา 1 ฉบับ 
 

- 

7) 
 

แผนท่ีแสดงท่ีตั้งโดยสังเขปของสถานท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (พร้อมระบุรายละเอียดเป็นภาษาไทย) 
 

- 

8) 
 

หนังสือมอบอ านาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีที่มกีารมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นกระท าการแทน 
โดยมีรายละเอียดของผูม้อบอ านาจผู้รบัมอบอ านาจ และกิจกรรม 
ที่มอบให้มาด าเนินการ) 
 

- 

9) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้มอบอ านาจ 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผูม้อบอ านาจเป็นคนไทย) 
 

กรมการปกครอง 

10) 
 

หนังสือเดินทาง ของผู้มอบอ านาจ 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผูม้อบอ านาจไม่ใช่คนไทย) 
 

- 

11) 
 

ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว ของผู้มอบอ านาจ 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีใช้แทนหนังสือเดินทาง) 
 

- 

12) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้รับมอบอ านาจ 
ส าเนา 1 ชุด 
 

กรมการปกครอง 

 

 

 

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/1BDA4C789C38754F639A376716C5859F/qvgw22kf.qh1.pdf


ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค าขอหนังสือรับรอง  ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท  

 

2) หนังสืบรับรอง  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) โทรศัพท์ : Call Center 1570 
 

3) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th 
 

4) อีเมล์ : foreign@dbd.go.th 
 

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เลขที ่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) ธุรกิจบญัชีสองและบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 
2) หนังสือช้ีแจง 

 
3) หนังสือมอบอ านาจ  

 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบงัคับใช้: 06/08/2558 

http://www.dbd.go.th/
mailto:foreign@dbd.go.th
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/1BDA4C789C38754F639A376716C5859F/dwnvhc3t.bgl.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/1BDA4C789C38754F639A376716C5859F/njowq0ts.lmr.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/1BDA4C789C38754F639A376716C5859F/wvh5uzrf.xvx.pdf
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