คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอรับใบอนุญำตประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว สำหรับธุรกิจบัญชีสำม ตำมมำตรำ 17
กรณีบุคคลธรรมดำ (N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่างด้าวที่ประสงค์ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามบัญชีสองและบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตประกอบ
ธุรกิจตามมาตรา 17 พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดแบบคาขอและใบอนุญาตประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว ตามมาตรา 17 พ.ศ. 2554
ธุรกิจบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่
จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว
(1) การสีข้าว และการผลิตแป้งจากข้าวและพืชไร่
(2) การทาการประมง เฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(3) การทาป่าไม้จากป่าปลูก
(4) การผลิตไม้อัด แผ่นไม้วีเนียร์ ชิปบอร์ด หรือฮาร์ดบอร์ด
(5) การผลิตปูนขาว
(6) การทากิจการบริการทางบัญชี
(7) การทากิจการบริการทางกฎหมาย
(8) การทากิจการบริการทางสถาปัตยกรรม
(9) การทากิจการบริการทางวิศวกรรม
(10) การก่อสร้าง ยกเว้น
(ก) การก่อสร้างสิ่งซึ่งเป็นการให้บริการ พื้นฐานแก่ประชาชนด้านการสาธารณูปโภคหรือการคมนาคมที่ต้องใช้
เครื่องมือเครื่องจักร เทคโนโลยีหรือความชานาญในการก่อสร้างเป็นพิเศษ โดยมีทุนขั้นต่าของคนต่างด้าวตั้งแต่ห้าร้อยล้าน
บาทขึ้นไป
(ข) การก่อสร้างประเภทอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(11) การทากิจการนายหน้าหรือตัวแทน ยกเว้น
(ก) การเป็นนายหน้าหรือ ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริการที่เกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้าซึ่งสินค้าเกษตร
หรือตราสารทางการเงินหรือหลักทรัพย์
(ข) การเป็นนายหน้าหรือ ตัวแทนซื้อขายหรือจัดหาสินค้าหรือบริการที่จาเป็นต่อการผลิตหรือการให้ บริการของ
วิสาหกิจในเครือเดียวกัน
(ค) การเป็นนายหน้าหรือ ตัวแทนซื้อขาย จัดซื้อหรือจัดจาหน่ายหรือจัดหาตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อการจาหน่ายซึ่งสินค้าที่ผลิตในประเทศหรือนาเข้ามาจากต่างประเทศอันมี ลักษณะ เป็นการประกอบธุรกิจระหว่าง
ประเทศโดยมีทุนขั้นต่าของคนต่างด้าวตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป
(ง) การเป็นนายหน้าหรือ ตัวแทนประเภทอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(12) การขายทอดตลาด ยกเว้น
(ก) การขายทอดตลาด ที่มีลักษณะเป็นการประมูลซื้อขายระหว่างประเทศที่มิใช่การประมูลซื้อขายของ เก่า วัตถุ
โบราณ หรือศิลปวัตถุซึ่งเป็นงานศิลปกรรม หัตถกรรม หรือโบราณวัตถุของไทย หรือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของประเทศ
(ข) การขายทอดตลาด ประเภทอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

(13) การค้าภายในเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์หรือผลิตผล ทางการเกษตรพื้นเมืองที่ยังไม่มีกฎหมายห้ามไว้ยกเว้นการซื้อขายสินค้า
เกษตรล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โดยไม่มีการส่งมอบหรือรับมอบสินค้าเกษตรภายในประเทศ
(14) การค้าปลีกสินค้าทุกประเภทที่มีทุนขั้นต่ารวมทั้งสิ้นน้อยกว่าหนึ่งร้อยล้าน บาท หรือที่มีทุนขั้นต่าของแต่ละ
ร้านค้าน้อยกว่ายี่สิบล้านบาท
(15) การค้าส่งสินค้าทุกประเภทที่มีทุนขั้นต่าของแต่ละร้านค้าน้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท
(16) การทากิจการโฆษณา
(17) การทากิจการโรงแรม เว้นแต่บริการจัดการโรมแรม
(18) การนาเที่ยว
(19) การขายอาหารหรือเครื่องดื่ม
(20) การทากิจการเพาะขยายหรือปรับปรุงพันธุ์พืช
(21) การทาธุรกิจบริการอื่น ยกเว้นธุรกิจบริการที่กาหนดในกฎกระทรวง
หมายเหตุ : กฎกระทรวงกาหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2556 กาหนด
ให้ธุรกิจบริการดังต่อไปนี้เป็นธุรกิจบริการที่ยกเว้นไม่อยู่ใน (21) ของบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542
(1) ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก) การค้าหลักทรัพย์
(ข) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
(ค) การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
(ง) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
(จ) การจัดการกองทุนรวม
(ฉ) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
(ช) การจัดการเงินร่วมลงทุน
(ซ) การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
(ฌ) การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
(ญ) การให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
(ฎ) การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ฏ) การเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล
(ฐ) การเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(ฑ) การเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
(2) ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ก) การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ข) การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ค) การเป็นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(3) การประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
เงื่อนไขเอกสาร
1. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องกรอกข้อความในคาขอโดยการพิมพ์ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต
หรือลงลายมือชื่อผู้รับมอบอานาจในกรณีทมี่ ีการมอบอานาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้กระทาการแทน

2. การยื่นสาเนาหรือภาพถ่ายหลักฐานหรือเอกสารประกอบคาขอ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องรับรองความถูกต้องของ
สาเนาหรือภาพถ่ายนั้น
3. กรณีหลักฐานหรือเอกสารประกอบคาขอได้มีการจัดทาหรือลงลายมือชื่อในต่างประเทศ ต้องมีคารับรองของเจ้าหน้าที่
หรือผู้ซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นกาหนดให้เป็นผู้มีอานาจรับรองหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุล
ไทยซึ่งประจาอยู่ในประเทศนั้นรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นคาขอรับใบอนุญาต และหากเป็นภาษาต่างประเทศจะต้อง
มีคาแปลเป็นภาษาไทยโดยผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้แปลต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องทุกหน้า
หมายเหตุ :
ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่ มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
บริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
และ/หรือข้อมูลในหนังสือแจ้งรายละเอียดธุรกิจที่ขอรับใบอนุญาตไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นเหตุ ให้ไม่สามารถพิจารณาได้
เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานและหนังสือแจ้งรายละเอียดธุรกิจที่ขอรับ
ใบอนุญาตที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด
ในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนาม
บันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนทีใ่ ห้บริกำร
กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ชั้น 8 ถนนนนทบุรี อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
รับคาขอ/ ตรวจพิจารณาคาขอ/ ออกใบสั่งชาระค่าธรรมเนียม
คาขอ

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบริหารการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างชาติ

2)

กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และสรุปคาขอ/ เสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา

39 วัน

กองบริหารการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างชาติ

3)

กำรพิจำรณำ
สนอคาขอเพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ

13 วัน

กองบริหารการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างชาติ

4)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
อธิบดีอนุญาตหรือไม่อนุญาตโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ

7 วัน

กองบริหารการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างชาติ

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) แบบคำขอรับใบอนุญำตประกอบธุรกิจ ตำมมำตรำ 17 (แบบ ต.2)
ฉบับจริง 1 ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2)

หนังสือเดินทำงหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำวของผูข้ อรับ
ใบอนุญำต
สำเนำ 1 ฉบับ

-

3)

ทะเบียนบ้ำน ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรหรือหลักฐำนกำรได้รับ
อนุญำตให้เข้ำมำในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวตำมกฎหมำยว่ำด้วย
คนเข้ำเมืองของผู้ขอรับใบอนุญำต
ฉบับจริง 1 ฉบับ

-

4)

คำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญำตแสดงว่ำตนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ำมตำมมำตรำ 16 แห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคน
ต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542
ฉบับจริง 1 ฉบับ

-

5)

หนังสือแจ้งรำยละเอียดของประเภทธุรกิจที่ขอรับใบอนุญำต ***
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (***สาหรับหนังสือแจ้งรายละเอียดของประเภทธุรกิจที่ขอรับ
ใบอนุญาตนั้น คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอาจ
กาหนดรายละเอียดของข้อมูลตามประเภทธุรกิจที่ประสงค์จะขอรับ
ใบอนุญาตเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
ทางเศรษฐกิจได้)

-

6)

แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปของสถำนที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
สำเนำ 1 ฉบับ

-

7)

หนังสือมอบอำนำจ พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 30 บำท
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ในกรณีที่มกี ารมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทน โดยมี
รายละเอียดของผู้มอบอานาจผูร้ ับมอบอานาจ และกิจกรรมที่มอบให้มา
ดาเนินการ)

-

8)

หนังสือเดินทำงของผู้มอบอำนำจ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีผู้มอบอานาจไม่ใช่คนไทย)

9)

ใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำวของผู้มอบอำนำจ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีใช้แทนหนังสือเดินทาง)

10)

บัตรประจำตัวประชำชนของผู้รับมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ

กรมการกงสุล

-

กรมการปกครอง

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
11) ใบอนุญำตเดิม
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีเคยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว)
12)

เอกสำรหลักฐำนที่ผู้ขอรับใบอนุญำตต้องยื่นประกอบ (แล้วแต่กรณี
ประเภทธุรกิจ)
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
กาหนดไว้ ทั้งนี้ ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามหัวข้อตัวอย่างแบบฟอร์ม)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) คำขอรับใบอนุญำต
2)

ใบอนุญำตสำหรับธุรกิจบัญชีสำม
(พันละห้าบาทของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ไม่ตากว่
่ า 20,000 บาท และ
ไม่เกิน 250,000 บาท เศษของพันบาทให้คิดเท่ากับหนึ่งพันบาท)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 2,000 บาท
ค่ำธรรมเนียม 250,000 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 8 ถนนนนทบุรี อาเภอเมือง
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 สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300

6)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center
/ Email : Fad.pacc@gmail.com

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มอื กำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) ตัวอย่างการจัดทาแบบประมาณการรายจ่ายในการประกอบธุรกิจ (เอกสารแนบ 3 ของหนังสือแจ้ง
รายละเอียดธุรกิจ)
2)

คู่มือการจัดทาคารับรองและการรายงานการดาเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี

3)

แบบคาขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ตามมาตรา 17 (แบบ ต.2)

4)

หนังสือแจ้งรายละเอียดของประเภทธุรกิจที่ขอรับใบอนุญาต

5)

เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นประกอบ (แล้วแต่กรณีประกอบธุรกิจ)

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 08/02/2563

