
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรแจ้งเลิกประกอบธุรกิจ หรอืแจ้งย้ำยส ำนกังำนหรือสถำนที่ประกอบธรุกิจของคนต่ำงด้ำว 
ตำมมำตรำ 22 (N) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

หลักเกณฑ์ วธิีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ประสงค์ยื่นค าขอเลิกประกอบธุรกิจ

หรือแจ้งย้ายส านักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ก าหนดแบบและวิธีการแจ้งการเลิกประกอบธุรกิจหรือย้ายส านักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2544 
และให้แจ้งต่อนายทะเบียนการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลิกประกอบธุรกิจหรือย้าย
ส านักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจ 

หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ /หรือมีความบกพร่อง        
ไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน
บันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึก
ดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรอืผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ช้ัน 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 : 1 วันท าการ 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ค าขอ/ตรวจพิจารณาค าขอ (กับฐานข้อมูลในระบบ) 
 

2 ชั่วโมง กองบริหารการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างชาติ 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ออกใบสั่งช าระค่าธรรมเนียม 
  

5 นาท ี กองบริหารการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างชาติ 

3) กำรพิจำรณำ 
บันทึกข้อมูลค าขอและเอกสารภาพเข้าระบบฐานข้อมูล 
และตรวจสอบความถูกต้อง/ ให้หลักฐานแกผู่้ยื่นค าขอ 
 

5 ชั่วโมง กองบริหารการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างชาติ 

 



รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
 

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

 
แบบกำรแจ้งเลกิกำรประกอบธุรกิจ/ย้ำยส ำนกังำนหรือสถำนที่ประกอบ
ธุรกิจของคนต่ำงด้ำว ตำมมำตรำ 22 (แบบ ต.1) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

- 

2) 
 

หนังสือแจ้งกำรเลิกประกอบธรุกิจของคนต่ำงด้ำว 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีขอเลิกประกอบธุรกิจ) 
 

- 

3) 
 

หนังสือแจ้งกำรย้ำยส ำนกังำนหรือสถำนที่ประกอบธุรกจิของคนต่ำงด้ำว 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีขอย้าย) 
 

- 

4) 
 

แผนที่แสดงที่ตัง้โดยสงัเขปของสถำนที่ประกอบธุรกิจในระเทศไทย 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
 

- 

5) 
 

ใบอนุญำตหรือหนังสือรับรองประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

6) 
 

หนังสือรับรองกำรเป็นนิติบุคคล 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งในประเทศไทย) 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

7) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีที่มีการมอบอ านาจให้บุคคลอืน่กระท าการแทน โดยมี
รายละเอียดของผู้มอบอ านาจ ผู้รับมอบอ านาจ และกิจกรรมที่มอบให้มา
ด าเนินการ ) 
 

- 

8) 
 

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

กรมการปกครอง 

9) 
 

หนังสือเดินทำงของผู้มอบอ ำนำจ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีผู้มอบอ านาจไม่ใช่คนไทย) 
 

- 

10) 
 

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

- 

11) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีผู้รับมอบอ านาจเป็นคนไทย) 
 

กรมการปกครอง 

 

 



ค่ำธรรมเนียม 
 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) กำรแจ้งเลิกประกอบธุรกิจ หรือแจ้งย้ำยส ำนักงำนหรือสถำนที่

ประกอบธุรกิจ 
 

 ค่ำธรรมเนียม 1,000 บาท 
  

2) กำรแจ้งย้ำยส ำนักงำนหรือสถำนที่ประกอบธุรกิจ  ค่ำธรรมเนียม 1,000 บาท 
  

 

ช่องทำงกำรรอ้งเรียน แนะน ำบริกำร 
 

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

จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศพัท:์ 0 2545 4429 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 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) แบบ ต.1   

2) หนังสือมอบอ านาจ   

 
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.go.th 
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช:้ 09/02/2563 
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