
การลงนามในเอกสารประกอบคําขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว   
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  พ.ศ.  2542 

 
 ในการขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว  ธุรกิจตางดาวจะตองจัดทําเอกสารประกอบคําขอ

ทั้งที่เปนเอกสารตนฉบับและสําเนาเอกสาร  ซึ่งที่ผานมาปรากฏวาการลงนามในเอกสารหรือรับรองสําเนา

เอกสารตางๆ  ที่ยื่นมาพรอมคําขอยังไมถูกตอง  เชน  ผูที่ไมมีอํานาจรับผิดชอบทําการแทนนิติบุคคล

ลงนามในเอกสาร  หรือเอกสารไมสมบูรณ  เชน  ไมไดรับรองโดยโนตารีพับลิคหรือสถานทูต  หรือเอกสาร

ที่ยื่นมีการรับรองมาเกิน  6  เดือน  ทําใหเจาหนาที่ตองขอใหจัดทําเอกสารใหมเปนผลใหยังไมสามารถ

รับคําขอนั้นได  และทําใหการนําคําขอเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว

ตองลาชาออกไป 
 
 ดังนั้น  เพ่ือใหผูจัดทําคําขอมีความเขาใจในการจัดทําเอกสารและการลงนามในเอกสารหรือ

รับรองสําเนาเอกสารไดอยางถูกตอง  และใชตรวจสอบความถูกตองกอนยื่นคําขออนุญาต  กรมพัฒนาธุรกิจการคา

จึงสรุปเอกสารประกอบคําขอตางๆ  แยกตามประเภทผูขอ  คือ 
 - กรณีนิติบุคคลที่ไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย 
 - กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
 - กรณีบุคคลธรรมดา 
 
   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  กรณีนิติบุคคลที่ไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย 
 

ประเภทเอกสาร ผูลงนามในตนฉบับ ผูลงนามรับรอง
สําเนา/คําแปล 

1.1 สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล  

ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ ทุน วัตถุประสงค ที่ตั้งสํานักงาน 

รายชื่อกรรมการและผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 

(AFFIDAVID) 

กรรมการบริษัท  โดยโนตารี

พับลิคหรือบุคคลอื่นที่

กฎหมายประเทศนั้นตั้งให

เป นผู มี อํ านาจรั บรอง

เอกสาร หรือสถานทูตไทย

หรือสถานกงสุลไทยเปนผู

รับรองเอกสาร (รับรองมา

แลวไมเกิน 6 เดือน) 

ผู รั บ ผิ ด ชอบต าม

หนังสือแตงตั้งของ

บริษัท 

1.2 หนังสือแตงตั้ งผู แทนโดยผูมี อํานาจลงนามผูกพัน  

นิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตเปนผูแตงตั้งใหมีหนาท่ี  

รับผิดชอบดําเนินกิจการในประเทศไทยแทนนิติบุคคล 

(POWER OF ATTORNEY) 

กรรมการบริษัท  โดย  

โน ต า รี พั บ ลิ ค ห รื อ

บุคคลอื่นที่ กฎหมาย

ประเทศนั้นตั้งใหเปนผูมี

อํานาจรับรองเอกสาร 

หรือสถานทูตไทยหรือ

สถานกงสุลไทยเปนผูรับรอง

เอกสาร (รับรองมาแลว

ไมเกิน 6 เดือน) 

ผู รั บ ผิ ด ชอบต าม

หนังสือแตงตั้งของ

บริษัท 

1.3 สําเนาหนังสือเดินทาง ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือ

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนที่ไดรับแตงตั้ง 

- เ จ า ข อ ง ห นั ง สื อ  

เดินทาง/เจาของบตัร

1.4 สําเนาทะเบียนบาน ใบสําคัญถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 

หรือหลักฐานการไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักร

เปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองของผูแทน

ที่ไดรับแตงตั้ง 

- ผูรับผิดชอบตามหนังสือ 

แตงตั้งของบริษัท 

1.5 คํารับรองของผูขอรับใบอนุญาตแสดงวาผูขออนุญาต 

กรรมการ ผูจัดการ หรือผูแทนที่ไดรับแตงตั้งมีคุณสมบัติ

และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 16  แหงพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

ผูรับผิดชอบตามหนังสือ

แตงตั้งของบริษัท 

- 

1.6 หนังสือแจงรายละเอียดของประเภทธุรกิจที่ขอรับใบ

อนุญาต 

ผูรับผิดชอบตามหนังสือ

แตงตั้งของบริษัท 

- 

1.7 แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปของสถานที่ประกอบธุรกิจใน

ประเทศไทย 

ผูรับผิดชอบตามหนังสือ

แตงตั้งของบริษัท 

- 
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1.  กรณีนิติบุคคลที่ไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย (ตอ) 

 

ประเภทเอกสาร ผูลงนามในตนฉบับ ผูลงนามรับรอง
สําเนา/คําแปล 

1.8 หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหบุคคลอื่น

เปนผูกระทําการแทน 

ผูรับผิดชอบตามหนังสือ

แตงตั้งของบริษัท 

- 

1.9 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ - ผูรับมอบอํานาจ 

1.10 หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ  

 - ใบรับรองเงินเดือนของพนักงานตางประเทศของ
สํานักงานผูแทนที่เขามาในประเทศไทย 

กรรมการบริษัท  โดยโนตารี

พั บลิ คหรือบุ คคลอื่ นที่

กฎหมายประเทศนั้นตั้ง

ใ ห เป น ผู มี อํ า น า จ  

รับ รองเอกสาร  ห รือ

สถานทูตไทยหรือสถาน

กงสุลไทยเปนผูรับรอง

เอกสาร (รับรองมาแลว

ไมเกิน 6 เดือน) 

- 
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2.  กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  

 

ประเภทเอกสาร ผูลงนามในตนฉบับ ผูลงนามรับรอง
สําเนา/คําแปล 

2.1 สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล  

ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ ทุน วัตถุประสงค ที่ตั้งสํานักงาน 

รายชื่อกรรมการและผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 

นายทะเบียน กรรมการหรื อผู มี

อํานาจผูกพันบริษัท

2.2 คํารับรองของผูขอรับใบอนุญาตแสดงวาผูขออนุญาต 

กรรมการ หรือผูจัดการ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ  

ตองหามตามมาตรา 16  แหงพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

กรรมการหรือผูมีอํานาจ

ผูกพันบริษัท 

- 

2.3 หนังสือแจงรายละเอียดของประเภทธุรกิจที่ขอรับใบ

อนุญาต 

กรรมการหรือผูมีอํานาจ

ผูกพันบริษัท 

- 

2.4 หนังสือแจงสัดสวนการถือหุนระหวางคนไทยกับคนตางดาว 

จํานวนหุน ประเภทหรือชนิดของหุนที่คนตางดาวถือ 

กรรมการหรือผูมีอํานาจ

ผูกพันบริษัท 

- 

2.5 แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปของสถานที่ประกอบธุรกิจ  

ในประเทศไทย 

กรรมการหรือผูมีอํานาจ

ผูกพันบริษัท 

- 

2.6 หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหบุคคลอื่น  

เปนผูกระทําการแทน 

กรรมการหรือผูมีอํานาจ

ผูกพันบริษัท 

- 

2.7 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ - ผูรับมอบอํานาจ 
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3.  กรณีบุคคลธรรมดา 

 

ประเภทเอกสาร ผูลงนามในตนฉบับ ผูลงนามรับรอง
สําเนา/คําแปล 

3.1 สําเนาหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว - ผูขออนุญาต 

3.2 สําเนาทะเบียนบาน  ใบสําคัญถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 

หรือหลักฐานการไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักร

เปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 

- ผูขออนุญาต 

3.3 คํารับรองของผูขอรับใบอนุญาตแสดงวาตนมีคุณสมบัติ

และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

ผูขออนุญาต - 

3.4 หนังสือแจงรายละเอียดของประเภทธุรกิจที่ขอรับใบ

อนุญาต 

ผูขออนุญาต - 

3.5 แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปของสถานที่ประกอบธุรกิจ  

ในประเทศไทย 

ผูขออนุญาต - 

3.6 หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหบุคคลอื่น  

เปนผูกระทําการแทน 

ผูขออนุญาต - 

3.7 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ - ผูขออนุญาต 

3.8 หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ (ถามี) - ผูขออนุญาต 
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