
คู่มือส ำหรบัประชำชน : กำรขอรับใบอนญุำตประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว ส ำหรบัธุรกิจบัญชสีำม ตำมมำตรำ 17 
กรณนีิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย (N) 
หน่วยงำนที่ใหบ้ริกำร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
คนต่างด้าวที่ประสงค์ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตประกอบธุรกิจตาม
มาตรา 17 พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดแบบค าขอและใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว ตามมาตรา 17 พ.ศ. 2554 

ธุรกิจบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ .ศ.2542 ธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อม
ที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว 

(1) การสีข้าว และการผลิตแป้งจากขา้วและพืชไร่ 
(2) การท าการประมง เฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
(3) การท าป่าไม้จากป่าปลูก 
(4) การผลิตไม้อัด แผ่นไม้วีเนียร์ ชิปบอร์ด หรือฮาร์ดบอร์ด 
(5) การผลิตปนูขาว 
(6) การท ากิจการบริการทางบัญช ี
(7) การท ากิจการบริการทางกฎหมาย 
(8) การท ากิจการบริการทางสถาปัตยกรรม 
(9) การท ากิจการบริการทางวิศวกรรม 
(10) การก่อสร้าง ยกเว้น 

(ก) การก่อสร้างสิ่งซึ่งเป็นการให้บริการ พื้นฐานแก่ประชาชนด้านการสาธารณูปโภคหรือการคมนาคมที่ต้องใช้
เครื่องมือเครื่องจักร เทคโนโลยีหรือความช านาญในการก่อสร้างเป็นพิเศษ โดยมีทุนขั้นต่ าของคนต่างด้าวตั้งแต่ห้าร้อยล้าน
บาทขึ้นไป 

(ข) การก่อสร้างประเภทอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
(11) การท ากิจการนายหน้าหรือตัวแทน ยกเว้น 

(ก) การเป็นนายหน้าหรือ ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริการที่เกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้าซึ่งสินค้าเกษตร
หรือตราสารทางการเงินหรือหลักทรัพย ์

(ข) การเป็นนายหน้าหรือ ตัวแทนซื้อขายหรือจัดหาสินค้าหรือบริการที่จ าเป็นต่อการผลิตหรือการให้ บริการของ
วิสาหกิจในเครือเดียวกัน 

(ค) การเป็นนายหน้าหรือ ตัวแทนซื้อขาย จัดซื้อหรือจัดจ าหน่ายหรือจัดหาตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อการจ าหน่ายซึ่งสินค้าที่ผลิตในประเทศหรือน าเข้ามาจากต่างประเทศอันมี ลักษณะ เป็นการประกอบธุรกิจระหว่าง
ประเทศโดยมีทุนขั้นต่ าของคนต่างด้าวตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป 

(ง) การเป็นนายหน้าหรือ ตัวแทนประเภทอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
(12) การขายทอดตลาด ยกเว้น 



(ก) การขายทอดตลาด ที่มีลักษณะเป็นการประมูลซื้อขายระหว่างประเทศที่มิใช่การประมูลซื้อขายของ เก่า วัตถุ
โบราณ หรือศิลปวัตถุซึ่งเป็นงานศิลปกรรม หัตถกรรม หรือโบราณวัตถุของไทย หรือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของประเทศ 

(ข) การขายทอดตลาด ประเภทอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
(13) การค้าภายในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือผลิตผล ทางการเกษตรพื้นเมืองที่ยังไม่มีกฎหมายห้ามไว้ยกเว้นการซื้อขาย

สินค้าเกษตรล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โดยไม่มีการส่งมอบหรือรับมอบสินค้าเกษตร
ภายในประเทศ 

(14) การค้าปลีกสินค้าทุกประเภทที่มีทุนขั้นต่ ารวมทั้งสิ้นน้อยกว่าหนึ่งร้อยล้าน บาท หรือที่มีทุนขั้นต่ าของแต่ละ
ร้านค้าน้อยกว่า ยี่สิบล้านบาท 

(15) การค้าส่งสินค้าทุกประเภทที่มีทุนขั้นต่ าของแต่ละร้านค้าน้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท 
(16) การท ากิจการโฆษณา 
(17) การท ากิจการโรงแรม เว้นแต่บริการจัดการโรมแรม 
(18) การน าเที่ยว 
(19) การขายอาหารหรือเครือ่งดื่ม 
(20) การท ากิจการเพาะขยายหรือปรับปรุงพันธุ์พืช 
(21) การท าธุรกิจบริการอ่ืน ยกเว้นธุรกิจบริการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

หมายเหตุ : กฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ .ศ. 2556 
ก าหนดให้ธุรกิจบริการดังต่อไปนี้เป็นธุรกิจบริการที่ยกเว้นไม่อยู่ใน (21) ของบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

(1) ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกจิอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก) การค้าหลกัทรัพย ์
(ข) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน 
(ค) การจัดจ าหน่ายหลักทรพัย ์
(ง) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์
(จ) การจัดการกองทุนรวม 
(ฉ) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
(ช) การจัดการเงินร่วมลงทุน 
(ซ) การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย ์
(ฌ) การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 
(ญ) การให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย ์
(ฎ) การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกคา้ของบริษัทหลักทรัพย์ ลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(ฏ) การเป็นผู้รับฝากทรัพย์สนิของกองทุนส่วนบุคคล 
(ฐ) การเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
(ฑ) การเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้

(2) ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 



(ก) การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(ข) การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(ค) การเป็นผู้จดัการเงินทุนสัญญาซื้อขายลว่งหน้า 

(3) การประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
 

เงื่อนไขเอกสาร 
1. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องกรอกข้อความในค าขอโดยการพิมพ์ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต 

หรือลงลายมือชื่อผู้รับมอบอ านาจในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้กระท าการแทน 
2. การยื่นส าเนาหรือภาพถ่ายหลักฐานหรือเอกสารประกอบค าขอ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องรับรองความถูกต้องของ

ส าเนาหรือภาพถ่ายน้ัน 
3. กรณีเอกสารหรือหลักฐานได้มีการจัดท าหรือลงลายมือชื่อในต่างประเทศต้องมีค ารับรองของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่ง

กฎหมายของประเทศนั้นก าหนดให้เป็นผู้มีอ านาจรับรอง หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยซึ่ง
ประจ าอยู่ในประเทศนั้นรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนกอ่นวันยื่นค าขอรับใบอนุญาต และหากเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องมีค า
แปลเป็นภาษาไทยโดยผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้แปลต้องลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้องทุกหน้า 
 

หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุ
ไว้ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์ และ/หรือข้อมูลในหนังสือแจ้งรายละเอียดธุรกิจที่ขอรับใบอนุญาตไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานและหนังสือแจ้งรายละเอียด
ธุรกิจที่ขอรับใบอนุญาต ที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ /หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ ได้รับมอบ
อ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็น
หลักฐาน ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 

ช่องทำงกำรใหบ้ริกำร 
 

สถำนทีใ่หบ้ริกำร 
กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ช้ัน 8 ถนนนนทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปดิใหบ้ริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้น
วันหยุดที่ทางราชการก 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 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รบัผิดชอบ 
2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และสรุปค าขอ/ เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา 
39 วัน กองบริหารการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างชาติ 
3) กำรพจิำรณำ 

เสนอค าขอเพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 
13 วัน กองบริหารการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างชาติ 
4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ

อธิบดีอนุญาตหรือไม่อนุญาต โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

7 วัน กองบริหารการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างชาติ 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

แบบค ำขอรบัใบอนุญำตประกอบธุรกิจ ตำมมำตรำ 17 (แบบ ต.2) 
ฉบบัจริง 1 ฉบับ 

- 

2) 
 

หนังสือรบัรองหรือหลักฐำนกำรเปน็นิติบคุคล 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (แสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วันที่จดทะเบียน สถานที่่จด
ทะเบียน ทุน วัตถุประสงค์ ทีต่ั้งส านักงาน รายช่ือและสัญชาติของ
กรรมการและผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3) 
 

หนังสือแจ้งสัดส่วนกำรถือหุน้ระหว่ำงคนไทยกับคนตำ่งด้ำว จ ำนวนหุน้ 
ประเภทหรือชนิดของหุ้นทีค่นต่ำงด้ำวถือ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4) 
 

ค ำรบัรองของผู้ขอรบัใบอนุญำตแสดงว่ำ ผู้ขอรบัใบอนุญำต กรรมกำร
หรือผู้จัดกำร มีคณุสมบตัแิละไม่มีลกัษณะต้องหำ้มตำมมำตรำ 16  
แห่ง พระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนตำ่งด้ำว  พ.ศ. 2542 
ฉบบัจริง 1 ฉบับ 

- 

5) 
 

หนังสือแจ้งรำยละเอียดของประเภทธุรกิจที่ขอรบัใบอนุญำต *** 
ฉบบัจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (*** ส าหรับหนังสือแจ้งรายละเอียดของประเภทธุรกิจที่
ขอรับใบอนุญาตนั้น คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
อาจก าหนดรายละเอียดของข้อมูลตามประเภทธุรกิจที่ประสงค์จะขอรับ
ใบอนุญาตเพิ่มเติมเพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์
ปัจจุบันทางเศรษฐกิจได)้ 

- 

6) 
 

แผนที่แสดงทีต่ั้งโดยสังเขปของสถำนที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
7) 

 
หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมปดิอำกรแสตมป์  30 บำท 
ฉบบัจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทน โดย
มีรายละเอียดของผู้มอบอ านาจผู้รับมอบอ านาจ และกิจกรรมที่มอบให้
มาด าเนินการ) 

- 

8) 
 

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

กรมการปกครอง 

9) 
 

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

- 

10) 
 

บตัรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้มอบอ านาจเป็นคนไทย) 

กรมการปกครอง 

11) 
 

ใบอนญุำตเดิม ส ำเนำงบกำรเงินในประเทศไทย 3 ปียอ้นหลัง และ
ส ำเนำ ภงด. 50 ปีล่ำสุด 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีเคยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว) 

- 

12) 
 

เอกสำรหลักฐำนที่ผู้ขอรับใบอนุญำตต้องยื่นประกอบ (แล้วแต่กรณี
ประเภทธุรกิจ) 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามหัวข้อตัวอย่างแบบฟอร์ม) 

- 

13) 
 

หนังสือเดนิทำงขอผู้มอบอ ำนำจ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

กรมการกงสุล 

 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค ำขอรับใบอนุญำต  
 

 ค่ำธรรมเนียม 2,000 บาท 

2) ใบอนุญำตส ำหรับธุรกิจบัญชีสำม 
(พันละห้าบาทของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ไม่ต่ ากว่า 20,000 บาท และ
ไม่เกิน 250,000  บาท เศษของพันบาทให้คิดเท่ากับหนึ่งพันบาท)  
 

 ค่ำธรรมเนียม 250,000 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 
 

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 จังหวัด
นนทบุรี 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 าประมาณการรายจ่ายในประกอบธุรกิจ (เอกสารแนบ 3 ของหนังสือแจ้งรายละเอียดธุรกิจ) 
 

2) คู่มือการจัดท าค ารับรองและการรายงานการด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

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

4) 
 

หนังสือแจ้งรายละเอียดของประเภทธุรกิจที่ขอรับใบอนญุาต 

5) 
 

เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอรบัใบอนุญาตต้องยื่นประกอบ (แล้วแต่กรณปีระกอบธุรกิจ)  

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช:้ 08/02/2563 
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