
คู่มือส ำหรบัประชำชน : กำรขอรบัใบอนุญำตประกอบธุรกิจของคนตำ่งดำ้ว ส ำหรบัธุรกิจบญัชสีอง ตำมมำตรำ 17 (N) 
หน่วยงำนที่ใหบ้ริกำร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
คนต่างด้าวที่ประสงค์ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามบัญชีสองและบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ 

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตประกอบ
ธุรกิจตามมาตรา 17 พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดแบบค าขอและใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว ตามมาตรา 17 พ.ศ. 2554 

คนต่างด้าวที่มีสิทธิแจ้งขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจภายใต้มาตรา 17 ตามบัญชีสอง ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียน
ในประเทศไทย ที่เป็นธุรกิจทั่วไป หรือเป็นคู่สัญญากับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และคู่สัญญาช่วง 

ธุรกิจบัญชีสองท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ .ศ. 2542 ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัย 
หรือความมั่นคงของประเทศหรือมีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี หัตถกรรมพ้ืนบ้าน หรือทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

หมวด 1 ธุรกิจที่เกี่ยวกบัความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศ 
(1) การผลิต การจ าหน่าย และการซ่อมบ ารุง 

(ก) อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ดินปืน วัตถุระเบิด 
(ข) ส่วนประกอบของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถรุะเบิด 
(ค) อาวุธยุทโธปกรณ์ เรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะทางการทหาร 
(ง) อุปกรณ์หรือส่วนประกอบของอุปกรณ์สงครามทุกประเภท 

(2) การขนส่งทางบก ทางน้ า หรือทางอากาศในประเทศ รวมถึงกิจการการบินในประเทศ 
หมวด 2 ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และหัตถกรรมพื้นบ้าน 

(1) การค้าของเก่า หรือศิลปวัตถุซึ่งเป็นงานศิลปกรรม หัตถกรรมของไทย 
(2) การผลิตเครื่องไม้แกะสลัก 
(3) การเลี้ยงไหม การผลิตเสน้ไหมไทย การทอผ้าไหมไทย หรือการพิมพ์ลวดลายผ้าไหมไทย 
(4) การผลิตเครื่องดนตรีไทย 
(5) การผลิตเครื่องทอง เครื่องเงิน เครื่องถม เครื่องทองลงหิน หรือเครื่องเขิน 
(6) การผลิตถว้ยชามหรือเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นศิลปวัฒนธรรมไทย 

หมวด 3 ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม 
(1) การผลิตน้ าตาลจากอ้อย 
(2) การท านาเกลือ รวมทั้งการท าเกลือสินเธาว์ 
(3) การท าเกลือหิน 
(4) การท าเหมือง รวมทั้งการระเบิดหรือย่อยหิน 
(5) การแปรรปูไม้เพื่อท าเครื่องเรือนและเครื่องใช้สอย 

 



เงื่อนไขเอกสาร 
1. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องกรอกข้อความในค าขอโดยการพิมพ์ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือช่ือผู้ขอรับใบอนุญาต 

หรือลงลายมือชื่อผู้รับมอบอ านาจในกรณีทีม่ีการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้กระท าการแทน 
2. การยื่นส าเนาหรือภาพถ่ายหลักฐานหรือเอกสารประกอบค าขอ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องรับรองความถูกต้องของ

ส าเนาหรือภาพถ่ายนั้น 
 

เงื่อนไขการพิจารณา 
ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ก าหนดให้คณะรัฐมนตรี พิจารณา

อนุมัติหรืออนุญาตให้ต่างด้าวประกอบธุรกิจตามบัญชีสองให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ยื่นค าขอ ในกรณีการ
พิจารณาอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีเหตุจ าเป็น ซึ่งคณะรัฐมนตรีไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้
ขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปอีกได้ตามความจ าเป็น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 60 วันนับแต่วันครบก าหนดเวลาดังกล่าว 
 

หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ 
และ/หรือข้อมูลในหนังสือแจ้งรายละเอียดธุรกิจที่ขอรับใบอนุญาตไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ 
เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานและหนังสือแจ้งรายละเอียดธุรกิจที่ขอรับ
ใบอนุญาตที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนาม
บันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้    
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
  

ช่องทำงกำรใหบ้ริกำร 
 

สถำนทีใ่หบ้ริกำร 
กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ชั้น 8 ถนนนนทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปดิใหบ้ริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบัผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 60 วัน 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รบัผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

รับค าขอ/ ตรวจพิจารณาค าขอ/ ออกใบสั่งช าระค่าธรรมเนียมค าขอ 
1 วัน กองบริหารการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างชาติ 
 

2) กำรพจิำรณำ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และสรุปค าขอ/ เสนอคณะกรรมการเพื่อให้
ความเห็นประกอบการน าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

25 วัน กองบริหารการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างชาติ 

 
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รบัผิดชอบ 
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ

รัฐมนตรีลงนามพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต/ แจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้ยื่นขอทราบเป็นหนังสือ 
 

34 วัน กองบริหารการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างชาติ 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
 

ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หนว่ยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
แบบค ำขอรับใบอนญุำตประกอบธรุกิจ ตำมมำตรำ 17 (แบบ ต.2) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 
 

หนงัสอืรับรองนิติบคุคล 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(หรอืหลักฐานการเป็นนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเกีย่วกับชื่อ 
วันที่จดทะเบียน สถานที่จดทะเบียน ทุน วัตถุประสงค์ ทีต่ั้งส านักงาน 
รายชื่อและสัญชาติของกรรมการและผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3) 
 

หนังสือแจ้งสัดส่วนกำรถือหุ้นระหว่ำงคนไทยกบัคนต่ำงด้ำว จ ำนวนหุ้น 
ประเภทหรือชนิดของหุน้ที่่คนต่ำงด้ำวถอื 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4) 
 

ค ำรบัรองของผู้ขอรบัใบอนุญำตแสดงวำ่ ผู้ขอรับใบอนุญำตกรรมกำร 
หรือผู้จดักำร มคีณุสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 16 แห่ง
พระรำชบญัญัติกำรประกอบธรุกจิของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 
 

หนงัสอืแจง้รำยละเอียดของประเภทธุรกจิที่ขอรับใบอนญุำต *** 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(***ส าหรับหนังสือแจ้งรายละเอยีดของประเภทธรุกิจที่ขอรับ
ใบอนุญาตนั้น คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและ
คณะรัฐมนตรอีาจก าหนดรายละเอียดของข้อมูลตามประเภทธุรกิจที่
ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเพิม่เติมเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจได)้ 
 

- 

6) 
 

แผนที่แสดงที่ตัง้โดยสังเขปของสถำนที่ประกอบธรุกจิในประเทศไทย 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
 

- 

7) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ พร้อมปิดอำกรแสตมป์  30 บำท 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีที่มีการมอบอ านาจให้บุคคลอืน่กระท าการแทน โดยมี
รายละเอียดของผู้มอบอ านาจ ผู้รับมอบอ านาจ และกิจกรรมที่มอบให้มา
ด าเนินการ) 
 

- 



ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หนว่ยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
8) 

 
บตัรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีผู้มอบอ านาจเป็นคนไทย) 

กรมการปกครอง 

9) 
 

บตัรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีผู้รับมอบเป็นคนไทย) 

กรมการปกครอง 

10) 
 

ใบอนญุำตเดิม ส ำเนำงบกำรเงินในประเทศไทย 3 ปีย้อนหลัง และ
ส ำเนำ ภงด. 50 ปีล่ำสุด (กรณีเคยได้รับอนญุำตใหป้ระกอบธุรกจิของ
คนต่ำงด้ำว) 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

11) 
 

เอกสำรหลกัฐำนทีผู่้ขอรับใบอนญุำตตอ้งยื่นประกอบ (แล้วแต่กรณี
ประเภทธุรกจิ) 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เป็นไปตามที่คณะกรรมการการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว
และคณะรัฐมนตรีก าหนดไว้ ทั้งนี้ ใหดู้รายละเอียดเพิ่มเติมตามหัวข้อ
ตัวอย่างแบบฟอร์ม) 

- 

12) 
 

หนงัสอืเดนิทำงของผู้มอบอ ำนำจ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีผู้มอบอ านาจไม่ใช่คนไทย) 

- 

13) 
 

ใบส ำคญัประจ ำตัวคนต่ำงด้ำวของผู้มอบอ ำนำจ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีใช้แทนหนังสอืเดินทาง) 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค ำขอรับใบอนุญำต 
 

 ค่ำธรรมเนียม 2,000 บาท 

2) ใบอนุญำตส ำหรับธุรกิจบัญชีสอง 
(พันละสิบบาทของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ไม่ต่ ากว่า 40,000 บาท และ
ไม่เกิน 500,000  บาท เศษของพันบาทให้คิดเท่ากับหนึ่งพันบาท)  

 ค่ำธรรมเนียม 500,000 บาท 
  
 

 

ช่องทำงกำรรอ้งเรียน แนะน ำบริกำร 
 

ล ำดับ ช่องทำงกำรรอ้งเรียน / แนะน ำบรกิำร 
1) กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 8 ถนนนนทบุรี อ าเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี 11000  โทรศัพท์ : 0 2547 4425-6 โทรสาร :  0 2547 4427-8 
2) โทรศัพท์ : Call Center 1570 



ล ำดับ ช่องทำงกำรรอ้งเรียน / แนะน ำบรกิำร 
3) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th  

  

4) อีเมล์ : foreign@dbd.go.th  
 

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
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 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด 
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  
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (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 ตวัอย่ำงและคู่มอืกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ตัวอย่างการจัดท าประมาณการรายจา่ยในประกอบธุรกจิ (เอกสารแนบ 3 ของหนังสือแจง้รายละเอียดธรุกิจ) 
 

2) คู่มือการจัดท าค ารับรองและการรายงานการด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

3) แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ตามมาตรา 17 (แบบ ต.2) 
  

4) หนังสือแจ้งรายละเอียดของประเภทธุรกิจที่ขอรับใบอนญุาต 
 

5) เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอรบัใบอนุญาตต้องยื่นประกอบ (แล้วแต่กรณปีระเภทธุรกิจ) 
 

 
 
 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช:้ 08/02/2563 
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