คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอรับใบอนุญำตประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว สำหรับธุรกิจบัญชีสอง ตำมมำตรำ 17 (N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คนต่างด้าวที่ประสงค์ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามบัญชีสองและบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตประกอบ
ธุรกิจตามมาตรา 17 พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดแบบคาขอและใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว ตามมาตรา 17 พ.ศ. 2554
คนต่างด้าวที่มีสิทธิแจ้งขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจภายใต้มาตรา 17 ตามบัญชีสอง ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียน
ในประเทศไทย ที่เป็นธุรกิจทั่วไป หรือเป็นคู่สัญญากับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และคู่สัญญาช่วง
ธุรกิจบัญชีสองท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
หรือความมั่นคงของประเทศหรือมีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี หัตถกรรมพื้นบ้าน หรือทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
หมวด 1 ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศ
(1) การผลิต การจาหน่าย และการซ่อมบารุง
(ก) อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ดินปืน วัตถุระเบิด
(ข) ส่วนประกอบของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด
(ค) อาวุธยุทโธปกรณ์ เรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะทางการทหาร
(ง) อุปกรณ์หรือส่วนประกอบของอุปกรณ์สงครามทุกประเภท
(2) การขนส่งทางบก ทางน้า หรือทางอากาศในประเทศ รวมถึงกิจการการบินในประเทศ
หมวด 2 ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และหัตถกรรมพื้นบ้าน
(1) การค้าของเก่า หรือศิลปวัตถุซึ่งเป็นงานศิลปกรรม หัตถกรรมของไทย
(2) การผลิตเครื่องไม้แกะสลัก
(3) การเลี้ยงไหม การผลิตเส้นไหมไทย การทอผ้าไหมไทย หรือการพิมพ์ลวดลายผ้าไหมไทย
(4) การผลิตเครื่องดนตรีไทย
(5) การผลิตเครื่องทอง เครื่องเงิน เครื่องถม เครื่องทองลงหิน หรือเครื่องเขิน
(6) การผลิตถ้วยชามหรือเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นศิลปวัฒนธรรมไทย
หมวด 3 ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม
(1) การผลิตน้าตาลจากอ้อย
(2) การทานาเกลือ รวมทั้งการทาเกลือสินเธาว์
(3) การทาเกลือหิน
(4) การทาเหมือง รวมทั้งการระเบิดหรือย่อยหิน
(5) การแปรรูปไม้เพื่อทาเครื่องเรือนและเครื่องใช้สอย

เงื่อนไขเอกสาร
1. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องกรอกข้อความในคาขอโดยการพิมพ์ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต
หรือลงลายมือชื่อผู้รับมอบอานาจในกรณีทมี่ ีการมอบอานาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้กระทาการแทน
2. การยื่นสาเนาหรือภาพถ่ายหลักฐานหรือเอกสารประกอบคาขอ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องรับรองความถูกต้องของ
สาเนาหรือภาพถ่ายนั้น
เงื่อนไขการพิจารณา
ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 กาหนดให้คณะรัฐมนตรี พิจารณา
อนุมัติหรืออนุญาตให้ต่างด้าวประกอบธุรกิจตามบัญชีสองให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ยื่นคาขอ ในกรณีการ
พิจารณาอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีเหตุจาเป็น ซึ่งคณะรัฐมนตรีไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้
ขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปอีกได้ตามความจาเป็น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 60 วันนับแต่วันครบกาหนดเวลาดังกล่าว
หมายเหตุ : ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
และ/หรือข้อมูลในหนังสือแจ้งรายละเอียดธุรกิจที่ขอรั บใบอนุญาตไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้
เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานและหนังสือแจ้งรายละเอียดธุรกิจที่ขอรับ
ใบอนุญาตที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด
ในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนาม
บันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนทีใ่ ห้บริกำร
กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ชั้น 8 ถนนนนทบุรี อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

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

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
ระยะเวลำ
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1 วัน
รับคาขอ/ ตรวจพิจารณาคาขอ/ ออกใบสั่งชาระค่าธรรมเนียมคาขอ
2)

กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และสรุปคาขอ/ เสนอคณะกรรมการเพื่อให้
ความเห็นประกอบการนาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

25 วัน

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
กองบริหารการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างชาติ
กองบริหารการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างชาติ

ลำดับ
ขั้นตอน
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
รัฐมนตรีลงนามพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต/ แจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้ยื่นขอทราบเป็นหนังสือ

ระยะเวลำ
34 วัน

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
กองบริหารการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างชาติ

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) แบบคำขอรับใบอนุญำตประกอบธุรกิจ ตำมมำตรำ 17 (แบบ ต.2)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
2) หนังสือรับรองนิติบคุ คล
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเกีย่ วกับชื่อ
วันที่จดทะเบียน สถานที่จดทะเบียน ทุน วัตถุประสงค์ ทีต่ ั้งสานักงาน
รายชื่อและสัญชาติของกรรมการและผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล)
3) หนังสือแจ้งสัดส่วนกำรถือหุ้นระหว่ำงคนไทยกับคนต่ำงด้ำว จำนวนหุ้น
ประเภทหรือชนิดของหุน้ ที่คนต่
่ ำงด้ำวถือ
สำเนำ 1 ฉบับ
4) คำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญำตแสดงว่ำ ผู้ขอรับใบอนุญำตกรรมกำร
หรือผู้จดั กำร มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 16 แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542
ฉบับจริง 1 ฉบับ
5) หนังสือแจ้งรำยละเอียดของประเภทธุรกิจที่ขอรับใบอนุญำต ***
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (***สาหรับหนังสือแจ้งรายละเอียดของประเภทธุรกิจที่ขอรับ
ใบอนุญาตนั้น คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและ
คณะรัฐมนตรีอาจกาหนดรายละเอียดของข้อมูลตามประเภทธุรกิจที่
ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเพิม่ เติมเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจได้)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

-

6)

แผนที่แสดงที่ตงั้ โดยสังเขปของสถำนที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
สำเนำ 1 ฉบับ

-

7)

หนังสือมอบอำนำจ พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 30 บำท
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีที่มีการมอบอานาจให้บุคคลอืน่ กระทาการแทน โดยมี
รายละเอียดของผู้มอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจ และกิจกรรมที่มอบให้มา
ดาเนินการ)

-

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
8) บัตรประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีผู้มอบอานาจเป็นคนไทย)
9) บัตรประจำตัวประชำชนของผู้รับมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีผู้รับมอบเป็นคนไทย)
10) ใบอนุญำตเดิม สำเนำงบกำรเงินในประเทศไทย 3 ปีย้อนหลัง และ
สำเนำ ภงด. 50 ปีล่ำสุด (กรณีเคยได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจของ
คนต่ำงด้ำว)
สำเนำ 1 ฉบับ
11) เอกสำรหลักฐำนทีผ่ ู้ขอรับใบอนุญำตต้องยื่นประกอบ (แล้วแต่กรณี
ประเภทธุรกิจ)
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เป็นไปตามที่คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
และคณะรัฐมนตรีกาหนดไว้ ทั้งนี้ ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามหัวข้อ
ตัวอย่างแบบฟอร์ม)
12) หนังสือเดินทำงของผู้มอบอำนำจ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีผู้มอบอานาจไม่ใช่คนไทย)
13) ใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำวของผู้มอบอำนำจ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีใช้แทนหนังสือเดินทาง)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) คำขอรับใบอนุญำต
2)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

-

-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 2,000 บาท

ใบอนุญำตสำหรับธุรกิจบัญชีสอง
ค่ำธรรมเนียม 500,000 บาท
(พันละสิบบาทของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ไม่ตากว่
่ า 40,000 บาท และ
ไม่เกิน 500,000 บาท เศษของพันบาทให้คิดเท่ากับหนึ่งพันบาท)

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 8 ถนนนนทบุรี อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 0 2547 4425-6 โทรสาร : 0 2547 4427-8
2) โทรศัพท์ : Call Center 1570

ลำดับ
3) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร

4)

อีเมล์ : foreign@dbd.go.th

5)

ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด
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
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)

6)

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มอื กำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) ตัวอย่างการจัดทาประมาณการรายจ่ายในประกอบธุรกิจ (เอกสารแนบ 3 ของหนังสือแจ้งรายละเอียดธุรกิจ)
2)

คู่มือการจัดทาคารับรองและการรายงานการดาเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี

3)

แบบคาขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ตามมาตรา 17 (แบบ ต.2)

4)

หนังสือแจ้งรายละเอียดของประเภทธุรกิจที่ขอรับใบอนุญาต

5)

เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นประกอบ (แล้วแต่กรณีประเภทธุรกิจ)

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 08/02/2563

