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กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

แบบการแจงเพ่ือขอหนังสือรับรอง 
ตาม มาตรา 11 

แหงพระราชบัญญัติการประกอบธรุกจิของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

เฉพาะเจาหนาท่ี 

คําขอท่ี.............................................. 
รับวันท่ี.............................................. 
 
วันท่ีออกใบอนุญาต............................. 

 
 

 
ผูแจง 

 

ช่ือ  (ไทย) 
 
 

 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเลขท่ี 
.............................................................                                                                                                                                           
เลขประจําตวัผูเสยีภาษอีากร 
............................................................ 
เลขที่บัญชีนายจาง 
............................................................ 

      (องักฤษ) 

คนตางดาวที่ประกอบธุรกจิที่มิไดกําหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัติน้ีอยูกอน ตอมามีการปรับปรุงหรือแกไข   

ประเภทธุรกิจทาํใหธุรกิจน้ันเปนธุรกิจที่ตองขออนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี (มาตรา 9)  
คนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตจากรฐับาลแหงราชอาณาจักรไทยใหประกอบธุรกจิเปนการเฉพาะกาล (มาตรา 10) 
คนตางดาวซ่ึงไดรับสิทธิใหประกอบธุรกจิไดตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเปนภาคหีรือมีความผูกพนัตามพันธกรณ ี  

(มาตรา 10) 

 

     

สถานะผูแจง 

 

 บุคคลธรรมดา     อาย.ุ..........ป   สัญชาต.ิ...........................................   อาชีพ.......................................... 
 

 นติบิคุคลประเภท …………………………………………..  ทะเบียนเลขที่.................................................. 

         จดทะเบียนที.่...................................................................  เม่ือวันที่.......................................................... 

    
ที่อยูเลขที.่..………………… ซอย ………..……………………. ถนน……………………….……………………… 

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

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

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

การขอมีเลข
ประจําตัวผูเสียภาษี 
/ ขอมีเลขท่ีบัญชี
นายจาง / ขอสง
ขอบังคับเกี่ยวกับ 

การทาํงาน 

 ขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร  ตามประมวลรัษฎากร 

   ขอมีเลขที่บัญชีนายจาง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

ปจจุบันมีลูกจางรวมทั้งส้ิน.........................คน  คาจางโดยประมาณเดือนละ................................บาท 

สํานกังานแหงใหญ จํานวน........................คน  สํานกังานสาขา.........................จํานวน...............คน 

มีลูกจางทาํงานต้ังแต 1 คนขึ้นไป เม่ือวันที่.............. เดือน................... ป................ 

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

สาํนกังาน/สถานท่ี    

  ประกอบธุรกิจ 

ในประเทศไทย 

สํานักงานแหงใหญ เลขรหสัประจําบาน  ........................................ตัง้อยูเลขที.่.….…........ซอย.................................... 

ถนน................................................ตาํบล/แขวง.................................................................................................. 

อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด................................................................................................... 
  
รหัสไปรษณีย……………………….โทรศัพท……………………………… โทรสาร. ………………………..….. 
 

สาขาที่..... 1 ......เลขรหสัประจําบาน .........................................ตั้งอยูเลขที่..….…...........................ซอย.......................... 

ถนน.....................................................ตาํบล/แขวง............................................................................................ 

อําเภอ/เขต……………………………...จังหวัด................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย……………….................โทรศัพท…………………โทรสาร…...................................................... 
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(1) นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………….…………………………...อาย.ุ.…………….…. ป 
   

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

ที่อยูเลขที.่..………………… ซอย ………..……………………. ถนน……………………….………………………… 
    

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

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

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

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

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

ในประเทศไทย   
ที่อยูเลขที.่..………………… ซอย ………..……………………. ถนน……………………….………………………… 

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

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

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

 
  

 ลําดับท่ี บัญชี หมวด รายละเอียดของธุรกิจ 

  

  
 
 
 
 
 

ประเภทธุรกิจ  
ท่ีแจงขอหนังสือ

รบัรอง 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

(*) ผูขอจะระบุรายละเอียดของธรุกิจเปนภาษาองักฤษกํากับมาดวยก็ได แตทั้งนีใ้หถือภาษาไทยเปนเกณฑ 

ประกอบธุรกิจที่แจงขอหนังสือรบัรองตั้งแตวันที่.............................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 



 

 

 รายการหลักฐานและเอกสารประกอบ  

 คนตางดาวตามมาตรา 9 
  บุคคลธรรมดา 

 

 

 สําเนาหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว  

 
 

 

สําเนาทะเบียนบาน ใบสําคัญถิน่ที่อยูในราชอาณาจกัร หรอืหลักฐานการไดรับอนญุาตใหเขามาใน 

ราชอาณาจกัรเปนการช่ัวคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  
  คําช้ีแจงประเภทธุรกิจที่แจงเพื่อขอหนังสือรบัรอง 

 
 หลักฐานแสดงวาผูแจงเพื่อขอหนังสือรับรองไดประกอบธุรกิจที่แจงเพื่อขอหนังสือรับรองอยูกอนมีการปรับปรงุ  

แกไขบัญชีธุรกิจ 
  แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปของสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
  หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเปนผูกระทาํแทน  
  หลักฐานหรอืเอกสารๆ (ถามี)   
 

  
  

 

  

 นิติบุคคลที่ไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย 

 

 

 
สําเนาหนังสือรบัรองหรือหลกัฐานการเปนนติิบุคคลซึ่ งแสดงรายการเก่ียวกับช่ือ ทุน วัตถุประสงค ที่ตั้ง สํานักงาน รายช่ือ 

กรรมการและผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 

 

 
หนังสอืแตงตั้งผูแทนโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่แจงขอหนงัสือรับรองเปนผูแตงตั้งใหมีหนาที่รับผิดชอบ 

ดําเนินกิจการในประเทศไทยแทนนิติบุคคล 

 สําเนาหนังสือเดินทาง ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรอืบัตรประจาํตัวประชาชนของผูแทนที่ไดรบัแตงตั้ง 

 

 
สําเนาทะเบียนบาน ใบสําคัญถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร หรอืหลักฐานการไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการ 

ช่ัวคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองของผูแทนทีไ่ดรับแตงตั้ง 

 คําช้ีแจงประเภทธุรกิจที่แจงเพื่อขอหนังสือรบัรอง 

 หลักฐานแสดงวาผู แจงเพื่อขอหนงัสอืรบัรองไดประกอบธรุกิจที่แจงเพื่อขอหนังสือรบัรองอยูกอนมีการปรบัปรุงแกไขบัญชีธุรกิจ 

 แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปของสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย  

 หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเปนผูกระทาํการแทน  

 หลักฐานหรอืเอกสารอืน่ๆ (ถามี) 
      

    

 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
   

 
สําเนาหนังสอืรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเก่ียวกับช่ือ ทุน วัตถุประสงค ที่ตั้งสํานักงาน 

รายช่ือกรรมการและผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
  หนังสือแจงสัดสวนการถือหุนระหวางคนไทยกับคนตางดาว จาํนวนหุน ประเภทหรือชนิดของหุนที่คนตางดาวถือ  

  คําช้ีแจงประเภทธุรกิจที่แจงเพื่อขอหนังสือรบัรอง 

  หลักฐานแสดงวาผู แจงเพื่อขอหนงัสือรบัรองไดประกอบธรุกิจที่แจงเพื่อขอหนงัสือรบัรองอยูกอนมีการปรบัปรงุ แกไขบัญชีธุรกิจ  

  แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปของสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

  หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเปนผูกระทาํการแทน 
  หลักฐานหรือเอกสารอืน่ๆ (ถามี) 
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 รายการหลักฐานและเอกสารประกอบ  

 คนตางดาวตามมาตรา 10 

  บุคคลธรรมดา 

 

 

 สําเนาหนังสือเดินทางหรอืใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว  

 
 
 

สําเนาทะเบียนบาน ใบสําคัญถิ่นที่อยู ในราชอาณาจักร หรือหลักฐานการไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการ 
ช่ัวคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  

  คําช้ีแจงประเภทธุรกิจที่แจงเพือ่ขอหนังสือรับรอง 

  สําเนาหนังสืออนุญาตใหคนตางดาวประกอบธรุกิจจากรฐับาลแหงราชอาณาจกัรไทยเปนการเฉพาะกาล 

  หนังสือรบัรองสญัชาติของผูแจงเพื่อขอใชสิทธิตามสนธิสัญญาจากสถานทูตของประเทศที่ เปนภาคีสนธสัิญญา กับประเทศไทย 

 
 หนังสอืรบัรองสัญชาติของผูแจงเพื่ อขอใชสิทธิตามพันธกรณีจากสถานทูตของประเทศที่ มีความผูกพันตามพันธกรณีกับ

ประเทศไทย 
  แผนทีแ่สดงที่ตั้งโดยสังเขปของสถานทีป่ระกอบธรุกิจในประเทศไทย  

  หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเปนผูกระทาํแทน  
  หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ (ถามี)     

 
  

  

 

  

  นิติบุคคลที่ไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย 

 

 สําเนาหนังสือรบัรองหรอืหลักฐานการเปนนิติบุคคลซ่ึงแสดงรายการเกีย่วกับช่ือ ทุน วัตถุประสงค ท่ีต้ัง  
สํานักงาน รายช่ือและสัญชาติกรรมการและผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล รายช่ือและสัญชาติของ ผูถือหุน หรือ 

รายละเอียดของผู เปนหุนสวน ในกรณีที่ไมสามารถสงเอกสารแสดงรายช่ือและสัญชาติของผูถือหุนหรือ  รายละเอียด 

ของผูเปนหุนสวนได ใหสงเอกสารแสดงวาคนสัญชาติของประเทศที่เปนภาคี สนธิสัญญาหรือที่มี ความผูกพนัตาม 

พันธกรณีกับประเทศไทยถือหุนหรือลงหุนขางมากในนติิบุคคล นั้น 

 

 

 

 

 

ในกรณีที่ผูถือหุนหรอืผูเปนหุนสวนขางมากของผูแจงเพื่อขอหนงัสือรบัรองมีฐานะเปนนิติบุคคล ใหสงสําเนาหนังสือ 

รับรองหรอืหลกัฐานการเปนนิติบุคคลของผูถือหุนหรือผู เปนหุนสวนขางมากนั้น จนถึงผูถือหุนหรือผู เปนหุนสวนขาง 

มากรายสุดทาย เพื่อแสดงวานิติบุคคลที่ เปนผูถือหุนหรือเปนหุนสวนของผูแจงเพื่อขอหนงัสือรับรองนั้น มีคนสญัชาติ 

ของประเทศที่ เปนภาคีสนธิสัญญาหรือที่ มีความผูกพันตามพันธกรณีกับประเทศไทยถอืหุนหรือลงหุนขางมากในนิติ 

บุคคลนั้น 

 

 

หนังสอืแตงตั้งผูแทนโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่แจงขอหนังสือรับรองเปนผูแตงตั้งใหมีหนาที่รับผิดชอบ 

ดําเนินกิจการในประเทศไทยแทนนิติบุคคล 

 สําเนาหนังสือเดินทาง ใบสําคัญประจาํตัวคนตางดาว หรอืบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนทีไ่ดรบัแตงตัง้ 
 

 
สําเนาทะเบียนบาน ใบสําคัญถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร หรือหลักฐานการไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการ 

ช่ัวคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองของผูแทนทีไ่ดรบัแตงตัง้ 
 คําช้ีแจงประเภทธุรกิจที่แจงเพือ่ขอหนังสือรับรอง 

 สําเนาหนงัสืออนญุาตใหคนตางดาวประกอบธรุกิจจากรฐับาลแหงราชอาณาจกัรไทยเปนการเฉพาะกาล 

 หนังสอืรบัรองสัญชาติของผูแจงเพื่ อขอใชสิทธิตามสนธิสัญญาจากสถานทูตของประเทศที่ เปนภาคีสนธิสัญญากับประเทศไทย 

 

 

หนังสือรับรองสญัชาติของผูแจงเพื่อขอใชสิทธิตามพันธกรณีจากสถานทูตของประเทศที่ มีความผูกพันตามพันธกรณีกับ 

ประเทศไทย 

 แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปของสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย  

 หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเปนผูกระทาํการแทน  

 หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ (ถามี) 
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 รายการหลักฐานและเอกสารประกอบ  

  นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

 

 

 สําเนาหนังสือรบัรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเก่ียวกับช่ือ ทุน วัตถุประสงค ที่ตั้ง 
สํานักงาน รายชือ่กรรมการและผูมีอํานาจลงนามผูกพนันิติบุคคล 

  หนังสือแจงสัดสวนการถือหุนระหวางคนไทยกับคนตางดาว จํานวนหุน ประเภทหรอืชนิดของหุนที่คนตางดาวถือ 

 

 ในกรณีที่ผูถือหุนหรอืผูเปนหุนสวนขางมากของผูแจงเพื่อขอหนงัสือรบัรองมีฐานะเปนนิติบุคคลใหสง

หลักฐาน หรือเอกสารดังนี้  

1.  สําเนาหนังสือรบัรองหรอืหลักฐานการเปนนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเก่ียวกับช่ือ ทุน วัตถุประสงค ที่ตั้ง  

    สํานักงาน รายช่ือและสัญชาตกิรรมการและผูมีอํานาจลงนามผกูพันนิติบุคคลรายช่ือและสัญชาตขิองผูถือ  

    หุนหรอืรายละเอยีดของผูเปนหุนสวน ในกรณีที่ไมสามารถสงเอกสารแสดงรายช่ือและสัญชาตขิองผูถือหุน  

    หรือรายละเอยีดของผูเปนหุนสวนได ใหสงเอกสารแสดงวาคนสัญชาตขิองประเทศทีเ่ปนภาคีสนธิสญัญา  

    หรือที่มีความผูกพันตามพันธกรณีกับประเทศไทยถือหุนหรือลงหุนขางมากในนิติบุคคลนั้น  

2.  ในกรณีที่ผูถือหุนหรือผูเปนหันสวนขางมากของผูแจงเพื่อขอหนังสือรบัรองมีฐานะเปนนิติบุคคล ใหสง  

    สําเนาหนงัสือรบัรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคลของผูถอืหุนหรือผูเปนหุนสวนขางมากนั้น จนถึงผูถือ  

    หุนหรอืผูเปนหุนสวนขางมากรายสุดทาย เพื่อแสดงวานิติบุคคลที่เปนผูถอืหุนหรอืเปนหุนสวนของผูแจง  

    เพื่อขอหนังสือรับรองนั้น มีคนสัญชาติของประเทศที่เปนภาคีสนธิสัญญาหรอืที่มีความผูกพันตาม  

    พันธกรณีกับประเทศไทยถือหุนหรอืลงหุนขางมากในนิติบุคคลนั้น 
  คําช้ีแจงประเภทธุรกิจที่แจงเพือ่ขอหนังสือรับรอง 
  สําเนาหนังสืออนุญาตใหคนตางดาวประกอบธรุกิจจากรฐับาลแหงราชอาณาจกัรไทยเปนการเฉพาะกาล 

 
 หนังสือรับรองสัญชาตขิองผูแจงเพื่อขอใชสิทธิตามสนธิสัญญาจากสถานทูตของประเทศที่เปนภาคีสนธิสัญญา  

กับประเทศไทย 

  หนังสือรับรองสัญชาติของผูแจงเพื่อขอใชสิทธิตามพนัธกรณีจากสถานทูตของประเทศที่มีความผกูพันตาม 
พันธกรณีกับประเทศไทย 

  แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปของสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย  

  หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเปนผูกระทาํแทน  
  หลักฐานหรอืเอกสารอื่นๆ (ถามี)  

 
  

  

   
 

คํารับรองของผูแจงขอหนังสือรับรอง 

ขาพเจา กรรมการ ผูจัดการ หรอืผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติ 

บุคคล ขอแจงเพื่อขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตอนายทะเบียน และ 

ขอรบัรองวาขอความดังกลาวขางตน เปนความจริงทุกประการ 

(ลงช่ือ) (1)    ........................................................................................ 

(..............................................................) 
(2)    ........................................................................................ 

(...............................................................) 
วันที่............................................................................................... 
 
 
 

 
คํารบัรองของพนกังานเจาหนาท่ี 

ขอรับรองวาไดรับแจงการขอหนังสือรับรองการประกอบ

ธุรกิจดังกลาวขางตนไวแลว 

 
 
 
 
 
 
วันที่............................................................................... 
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(ลงช่ือ)    ........................................................................... 
            (................................................) 
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