คู่มือสาหรับประชาชน : การขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามสนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2511 (กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา)
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คนต่างด้าวที่ประสงค์ยื่นคาขอหนั งสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเพื่อขอ
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2546 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบการแจ้งและ
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 ประกอบกับบทบัญญัติและเงื่อนไขที่กาหนดในสนธิสัญญาหรือตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศไทยกับคู่ภาคี ดังนี้
สนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2511 (Treaty of
Amity and Economic Relations between The Kingdom of Thailand and the United States of America)
1. ผู้ที่มีสิทธิแจ้งขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทยภายใต้สนธิสัญญาฉบับนี้ ได้แก่
(1) บุคคลธรรมดาสัญชาติอเมริกัน
(2) นิติบุคคลอเมริกัน ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้
(1.2.1) นิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย หรือสหรัฐอเมริกา
(1.2.2) จานวนทุนข้างมากของนิติบุคคลนั้น เป็นของบุคคลสัญชาติอเมริกัน
(1.2.3) กรรมการมากกว่าครึ่งหนึ่งต้องเป็นคนอเมริกันและหรือคนไทย
(1.2.4) หากกรรมการคนหนึ่งได้รับมอบอานาจให้ลงนามแทนบริษัท กรรมการผู้นั้นจะต้องไม่เป็นคนชาติที่สาม
(1.2.5) หากกรรมการหลายคนได้รับมอบอานาจให้ลงนามแทนบริษัทร่วมกัน กรรมการเหล่านั้น เกินกึ่งหนึ่ง
จะต้องไม่เป็นคนชาติที่สาม
ทั้งนี้ หากบริษัทมีผู้ถือหุ้นข้างมากเป็นบริษัท อเมริกัน จะต้องพิจารณาสัญชาติของกรรมการบริหารของบริษัทอเมริกัน
ที่ถือหุ้นข้างมากด้วย
2. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติอเมริกัน ไม่มีสิทธิขอรับความคุ้มครองภายใต้สนธิสัญญาเพื่อประกอบธุรกิจ
ดังต่อไปนี้ (ธุรกิจที่คู่ภาคีสงวนสิทธิไว้)
(1) การคมนาคม
(2) การขนส่ง
(3) การหน้าที่รับดูแลทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น
(4) การธนาคารที่เกี่ยวกับการหน้าที่รับฝากเงิน
(5) การแสวงหาประโยชน์จากที่ดินหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น
(6) การค้าภายในเกี่ยวกับผลิตผลทางเกษตรพื้นเมือง
3. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติอเมริกันที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจตาม 2. ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เช่นเดียวกับคนต่างด้าวสัญชาติอื่น
เงื่อนไขเอกสาร
1. ผู้แจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองต้องกรอกข้อความในคาขอโดยการพิมพ์ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้แจ้งเพื่อขอ
หนังสือรับรอง หรือลงลายมือชื่อผู้รับมอบอานาจในกรณีที่มีการมอบอานาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้กระทาการแทน
2. ในกรณีที่มี การมอบอานาจได้กระทาในต่างประเทศ หนังสื อมอบอ านาจนั้ นต้องมี คารับรองของเจ้าหน้ าที่ห รื อ
ผู้ซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นกาหนดให้เป็นผู้มีอานาจรับรองหรือเจ้ าหน้าที่ผู้มีอานาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย
ซึ่งประจาอยู่ในประเทศนั้นรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรอง (Power of Attorny)

3. ในกรณีที่มีการมอบอานาจได้กระทาในประเทศไทย โดยผู้มอบอานาจมิได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ต้องส่งสาเนา
ภาพถ่ายหนังสือเดินทางและหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ชั่วคราว หรือหลักฐานอื่นที่ แสดงว่าในขระที่มอบอานาจผู้นั้น ได้เข้ามาใน
ประเทศไทยจริง
4. ในการยื่นหลักฐานหรือเอกสารประกอบคาขอ หากเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องมีคาแปลเป็นภาษาไทย โดยผู้แจ้งเพื่อขอ
หนังสือรับรองและผู้แปลต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องทุกหน้า
5. การยื่นสาเนาหรือภาพถ่ายหลักฐานหรือเอกสารประกอบคาขอ ผู้แจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองต้องรับรองความถูกต้อง
ของสาเนาหรือภาพถ่ายนั้น
6. เอกสารประกอบการยื่นคาขอ ในกรณีหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล ต้องมีรายละเอียด
ที่แสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วันที่จดทะเบียน สถานที่จดทะเบียน ทุน วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสานักงาน รายชื่อและสัญชาติของ
กรรมการและผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล รายชื่อและสัญชาติของผู้ถือหุ้นหรือรายละเอียดของผู้เป็นหุ้ นส่วน ในกรณีที่
ไม่สามารถส่งเอกสารแสดงรายชื่อและสัญชาติของผู้ถือหุ้นหรือรายละเอียดของผู้เป็นหุ้นส่วน ให้ส่งเอกสารที่แสดงว่าคน
สัญชาติอเมริกันถือหุ้นหรือลงหุ้นข้างมากในนิติบุคคลนั้น (Affidavit) โดยต้องมีคารับรองของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ซึ่งกฎหมายของ
ประเทศนั้นกาหนดให้เป็นผู้มีอานาจรับรองหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจาอยู่ในประเทศ
นั้นรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรอง
7. ในกรณี ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ ผู้ เ ป็ น หุ้ น ส่ ว นข้ า งมากของผู้ แ จ้ ง เพื่ อ ขอหนั ง สื อ รั บ รองมี ส ถานะเป็ น นิ ติ บุ คคลที่ จั ด ตั้ ง
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ส่งหลักฐานหรือเอกสารตาม 6.ของผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนข้างมากนั้น จนถึงผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้เป็นหุ้นส่วนข้างมากรายสุดท้าย เพื่อแสดงว่านิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของผู้ แจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองนั้น
มีคนสัญชาติอเมริกันถือหุ้นหรือลงหุ้นข้างมากในนิติบุคคลนั้น
เงื่อนไขการยื่นคาขอ
ผู้ยื่นคาขอต้องมาชาระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรอง ณ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ชั้น 4 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หลังจากได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะแจ้งผลการพิจารณาให้
ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
หมายเหตุ
ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้
ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าทีจ่ ะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่น
คาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่น
คาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้ รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 8 อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2547 4425-6 โทรสาร : 0 2547 4427-8
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 15 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
รับคาขอ/ตรวจพิจารณาและบันทึกคาขอ/ตรวจสอบ
ความถูกต้องและออกใบสั่งชาระค่าธรรมเนียมคาขอ
2) การพิจารณา
ตรวจพิจารณาและสรุปผลคาขอ
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
อธิบดีพิจารณาอนุมัติหนังสือรับรอง/แจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้ยื่นขอทราบเป็นหนังสือ

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบริหารการประกอบ
ธุรกิจของชาวต่างชาติ

9 วัน

กองบริหารการประกอบ
ธุรกิจของชาวต่างชาติ
กองบริหารการประกอบ
ธุรกิจของชาวต่างชาติ

5 วัน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) แบบการแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองตามมาตรา 11 (แบบ ต.6)
ฉบับจริง 1 ฉบับ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2)

หนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล (Affidavit)
สาเนา 1 ฉบับ

-

3)

หนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้เป็นหุ้นส่วนข้างมาก (Affidavit) (ทุกราย)
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนข้างมากของผู้แจ้งเพื่อขอ
หนังสือรับรองเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา
เพื่อแสดงว่ามีคนสัญชาติอเมริกันถือหุ้นหรือลงข้างมากในนิติบุคคลนั้น)

-

4)

หนังสือแต่งตั้งผู้แทนโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตาม 1.
เป็นผู้แต่งตั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินกิจการในประเทศไทย
(Power of Attorney)
สาเนา 1 ฉบับ

-

5)

หนังสือเดินทาง ของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทน
สาเนา 1 ฉบับ

-

6)

บัตรประจาตัวประชาชน ของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทน
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผู้แทนเป็นคนไทย)

-

7)

หลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของผู้แทน
สาเนา 1 ฉบับ

-

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
8) หนังสือรับรองสัญชาติของผู้แจ้ง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เพื่อขอใช้สิทธิตามสนธิสัญญาจากสถานทูตของประเทศ
สหรัฐอเมริกาประจาประเทศไทย)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

9)

คาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่แจ้งเพื่อขอหนังสือ
รับรอง
ฉบับจริง 1 ฉบับ

-

10)

แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปของสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (พร้อมระบุรายละเอียดเป็นภาษาไทย)

-

11)

หนังสือมอบอานาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีที่มีการมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทน โดยมี
รายละเอียดของผู้มอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจและกิจกรรมที่มอบให้
มาดาเนินการ)

-

12)

บัตรประจาตัวประชาชน ของผู้มอบอานาจ
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีผู้มอบอานาจเป็นคนไทย)

13)

หนังสือเดินทาง ของผู้มอบอานาจ
สาเนา 1 ชุด

-

14)

ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว ของผู้มอบอานาจ
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีใช้แทนหนังสือเดินทาง)

-

15)

บัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
สาเนา 1 ชุด

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) คาขอหนังสือรับรอง
2) หนังสือรับรอง

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
ค่าธรรมเนียม 20,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 8 อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2547 4425-6 โทรสาร : 0 2547 4427-8
2)

โทรศัพท์ : Call Canter 1570

3)

เว็บไซต์: www.dbd.go.th

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

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
1) แบบ ต.6
2)

หนังสือชี้แจง

3)

หนังสือมอบอานาจ

ชื่อแบบฟอร์ม

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 22/07/2558

