
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอใบแทนใบอนุญำตหรือใบแทนหนังสือรับรองกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว ตำม
มำตรำ 21 (N) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 

หลักเกณฑ์ วธิีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้หนังสือรับรองที่ประสงค์ยื่นค าขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ .ศ. 2542 ต้องปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดแบบและวิธีการในการขอและการออกใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 21 พ.ศ. 2546 และให้ยื่นค าขอรับใบแทนต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ทราบการช ารุดหรือสูญหาย 
 

หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐาน
ที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึก
ดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึก
ดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ กรม
พัฒนาธุรกิจการค้าจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 

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

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

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 7 วันท าการ 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

รับค าขอรับใบแทน/ตรวจพิจารณาและบันทึกค าขอ/ตรวจสอบ
ความถูกต้องและออกใบสั่งช าระค่าธรรมเนียมค าขอ 
 

1 วันท าการ กองบริหารการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างชาติ 

 

2) กำรพิจำรณำ 
ตรวจพิจารณาและสรุปผลค าขอ 
 

4 วันท าการ กองบริหารการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างชาติ 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ
อธิบดีพิจารณาอนุมัติการออกใบแทนใบอนุญาตหรือ 
ใบแทนหนังสือรับรอง/จัดท าใบแทนใบอนุญาตหรือ 
ใบแทนหนังสือรับรอง 
 

2 วันท าการ กองบริหารการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างชาติ 

 



รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
แบบค ำขอรับใบแทนใบอนญุำตหรือหนังสือรับรองกำรประกอบ
ธุรกิจ ตำมมำตรำ 21 (แบบ ต.8) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

- 

2) 
 

ใบอนุญำตหรอืหนังสือรับรองกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงดำ้ว
ฉบับเดิมที่ช ำรุด 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวช ารุด) 
 

กองบริหารการประกอบธุรกิจของ
คนต่างชาติ 

3) 
 

หนังสือแจ้งควำมกำรสูญหำยจำกสถำนีต ำรวจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวสูญหาย) 
 

- 

4) 
 

บัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม               
กำรลงทุน 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีได้รับการส่งเสริมการลงทุน) 
 

- 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมปดิอำกรแสตมป์ 30 บำท 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีที่มีการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทน โดยมี
รายละเอียดของผู้มอบอ านาจผู้รับมอบอ านาจ และกิจกรรมที่มอบให้
มาด าเนินการ) 
 

- 

6) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้มอบอ านาจเป็นคนไทย) 
 

กรมการปกครอง 

7) 
 

หนังสือเดนิทำงของผู้มอบอ ำนำจ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้มอบอ านาจไม่ใช่คนไทย) 
 

- 

8) 
 

ใบส ำคัญประจ ำตัวคนตำ่งด้ำวของผู้มอบอ ำนำจ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีใช้แทนหนังสือเดินทาง) 
 

- 

9) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กรมการปกครอง 

 



ค่ำธรรมเนียม 
 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) ใบแทนใบอนุญำต หรือใบแทนหนังสือรับรอง 

 
 ค่ำธรรมเนียม 5,000 บาท 
  

 

ช่องทำงกำรรอ้งเรียน แนะน ำบริกำร 
 

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

จังหวัดนนทบุรี 11000   โทรศัพท:์ 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 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 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่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) แบบ ต.8 

 

2) หนังสือมอบอ านาจ 
 

 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช:้ 07/02/2563 
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http://www.info.go.th/

