
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอหนังสือรบัรองกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว ตำมมำตรำ 11 ภำยใต้ควำมตกลง
กำรค้ำเสรีไทย-ออสเตรเลีย (N) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
คนต่างด้าวที่ประสงค์ยื่นค าขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเพื่อขอ
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2546 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบ    
การแจ้งและหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 ประกอบกับบทบัญญัติและเงื่อนไขที่ก าหนดใน
สนธิสัญญาหรือตามพันธกรณีระหว่างประเทศไทยกับคู่ภาคี ดังนี้ 

 

ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thailand-Australia Free Trade Agreement: TAFTA) ผู้ที่มีสิทธิแจ้งขอ 
หนังสือรับรองประกอบธุรกิจภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ต้องมีองค์ประกอบดังนี ้

1. เป็นนิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย โดยเข้ามาจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด หรือบริษัทจ ากัด 

2. กรรมการที่ได้รับมอบอ านาจให้ลงนามแทนบริษัทต้องเป็นคนออสเตรเลียหรือคนไทย และในกรณีนิติบุคคลจัดตั้ง
เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการต้องเป็นคนไทย 

3. ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
1) เป็นคนออสเตรเลียทั้งหมด หรือเป็นคนออสเตรเลียและคนไทย 
2) เป็นนิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นคนออสเตรเลียมากกว่าร้อยละ 

50 ของนิติบุคคลนั้น 
ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ขอหนังสือรับรอง ให้เป็นไปตามประเภทธุรกิจภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย
4. ผู้ขอหนังสือรับรองจะต้องมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของไม่เกิน 3 : 1 (ธุรกิจที่ต้องขอหนังสือรับรองภายใต้ 

ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ตามเอกสารแนบ) 
 

เงื่อนไขเอกสาร 
ผู้แจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองต้องกรอกข้อความในค าขอโดยการพิมพ์ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้แจ้งเพื่อขอ

หนังสือรับรอง หรือลงลายมือชื่อผู้รับมอบอ านาจในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้กระท าการแทน ในกรณีที่มี
การมอบอ านาจได้กระท าในต่างประเทศ หนังสือมอบอ านาจนั้นต้องมีค ารับรองของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งกฎหมายของ
ประเทศนั้นก าหนดให้เป็นผู้มีอ านาจรับรองหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจ าอยู่ใน
ประเทศนั้นรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันแจ้งเพ่ือขอหนังสือรับรอง 

ในกรณีที่มีการมอบอ านาจได้กระท าในประเทศไทย โดยผู้มอบอ านาจมิได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ต้องส่งส าเนา
ภาพถ่ายหนังสือเดินทางและหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ชั่วคราว หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าในขณะที่มอบอ านาจผู้นั้นได้เข้ามา
ในประเทศไทยจริง 

ในการยื่นหลักฐานหรือเอกสารประกอบค าขอ หากเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องมีค าแปลเป็นภาษาไทย โดยผู้แจ้ง
เพื่อขอหนังสือรับรองและผู้แปลต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องทุกหน้า  การยื่นส าเนาหรือภาพถ่ายหลักฐานหรือ
เอกสารประกอบค าขอ ผู้แจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองต้องรับรองความถูกต้องของส าเนาหรือภาพถ่ายน้ัน 

เอกสารประกอบการยื่นค าขอ ในกรณีหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งใน
ประเทศไทย ต้องมีรายละเอียดที่แสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วันที่จดทะเบียน สถานที่จดทะเบียน ทุน วัตถุประสงค์ ที่ตั้ง
ส านักงาน รายชื่อของกรรมการและผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลโดยเอกสารรับรองโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อายุ
ไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่รับรองโดยนายทะเบียน 



เอกสารประกอบการยื่นค าขอ ในกรณีหนังสือแจ้งสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างคนไทยกับคนต่างด้าว จ านวนหุ้น 
ประเภทหรือชนิดของหุ้นที่คนต่างด้าวถือเอกสารรับรองโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่
รับรองโดยนายทะเบียน 

ในกรณีผู้ถือหุ้นข้างมากของผู้ขอหนังสือรับรองเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งในต่างประเทศ ให้ส่งส าเนาเอกสารแสดงการเป็น
นิติบุคคลซึ่งแสดงชื่อ วันและสถานที่จดทะเบียน ทุน วัตถุประสงค์ ที่ตั้งส านักงาน รายชื่อและสัญชาติของผู้ถือหุ้นและ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล โดยจะต้องมีค ารับรองของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งกฎหมายของประเทศนั้น
ก าหนดให้เป็นผู้มีอ านาจรับรองหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจ าอยู่ในประเทศนั้น
รับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันแจ้งเพ่ือขอหนงัสือรับรอง 

เงื่อนไขการยื่นค าขอ 
ผู้ยื่นค าขอต้องมาช าระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรอง ณ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ชั้น4กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

หลังจากได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะแจ้งผลการพิจารณา
ให้ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 

หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบรูณ์
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้อง
ยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว
มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและ
จะมอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ 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 และส่วนงำนที่รบัผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 15 วัน 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

รับค าขอ/ตรวจพิจารณาและบันทึกค าขอ/ตรวจสอบความถูก
ต้องและออกใบสั่งช าระค่าธรรมเนียม 
 

1 วัน กองบริหารการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างชาติ 

 

2) กำรพิจำรณำ 
ตรวจพิจารณาและสรุปผลค าขอ 
 

9 วัน กองบริหารการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างชาติ 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ
อธิบดีพิจารณาอนุมัติหนังสือรับรอง/แจ้งผลการพิจารณาให้ 
ผู้ยื่นค าขอทราบเป็นหนังสือ 
 

5 วัน กองบริหารการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างชาติ 

 



รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
 

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

 
แบบกำรแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองตำมมำตรำ 11 (แบบ ต.6) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

- 

2) 
 

ค ำชี้แจงรำยละเอียดประเภทธุรกิจที่แจ้งเพื่อขอหนังสือรับรอง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

- 

3) 
 

หนังสือรับรองหรือหลักฐำนกำรเปน็นิติบุคคลที่จัดตัง้ในประเทศไทย 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4) 
 

หนังสือแจ้งสัดส่วนกำรถือหุ้นระหว่ำงคนไทยกับคนต่ำงด้ำว จ ำนวนหุ้น 
ประเภทหรือชนิดของหุน้ที่คนต่ำงด้ำวถือ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 
 

เอกสำรแสดงกำรเป็นนิติบุคคล 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนขา้งมากของผู้แจ้งเพื่อ
ขอรับหนังสือรับรองเป็นนิติบุคคล) 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

6) 
 

หนังสือรับรองสัญชำติของผู้แจ้ง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เพื่อขอใช้สิทธิตามพันธกรณีจากสถานทูตของประเทศ
ออสเตรเลียประจ าประเทศไทย) 
 

- 

7) 
 

หนังสือเดนิทำงของกรรมกำรทุกคน 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
 

- 

8) 
 

แผนที่แสดงทีต่ั้งโดยสังเขปของสถำนทีป่ระกอบธุรกิจในประเทศไทย 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
 

- 

9) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมปดิอำกรแสตมป์ 30 บำท 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีที่มีการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทน  
โดยมีรายละเอียดของผู้มอบอ านาจผู้รับมอบอ านาจและกิจกรรมที่
มอบให้มาด าเนินการ) 
 

- 

10) 
 

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

กรมการปกครอง 

11) 
 

หนังสือเดนิทำงของผู้มอบอ ำนำจ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้มอบอ านาจไม่ใช่คนไทย) 
 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
12) 

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

- 

13) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้รับมอบอ าาจเป็นคนไทย) 
 

กรมการปกครอง 

 

ค่ำธรรมเนียม 
 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) ค ำขอหนังสือรับรอง 

 

 ค่ำธรรมเนียม 2,000 บาท 

2) หนังสือรับรอง 
 

 ค่ำธรรมเนียม 20,000 บาท 
 

ช่องทำงกำรรอ้งเรียน แนะน ำบริกำร 
 

ล ำดับ ช่องทำงกำรรอ้งเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น8 อ าเภอเมือง  

จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศพัท์ : 0 2547 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 
 

 
 
 
 
 

http://www.dbd.go.th/
mailto:foreign@dbd.go.th
http://www.1111.go.th/
http://www.pacc.go.th/
http://www.facebook.com/PACC.GO.TH
mailto:Fad.pacc@gmail.com


แบบฟอร์ม ตวัอย่ำงและคู่มอืกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบ ต.6 

 

2) หนังสือช้ีแจง 
 

3) หนังสือมอบอ านาจ 
 

4) ธุรกิจที่ต้องขอหนังสือรับรองภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช:้ 08/02/2563 

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/3668BB3871AB039AFB7EB75492E60793/1566997662/4cdqadpp.scz%5b1%5d.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/3668BB3871AB039AFB7EB75492E60793/1566997800/zw4amisn.1gk%5b1%5d.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/3668BB3871AB039AFB7EB75492E60793/1566997870/wjybl2t4.bqb%5b1%5d.pdf
file:///F:/คู่มือ%20อัพเดต%20ระยะ%202%20%2063/ต่างด้าว/7/TAFTA.docx
http://www.info.go.th/

