คู่มือสาหรับประชาชน : การขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามสนธิสัญญาทางไมตรีและ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2511 (กรณีบุคคลธรรมดา)
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คนต่างด้าวที่ประสงค์ยื่นคาขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเพื่ อขอหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2546 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบการแจ้งและหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิ จของคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 ประกอบกับบทบัญญัติและเงื่อนไขที่ก าหนดในสนธิสัญญาหรือตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศไทยกับคู่ภาคี ดังนี้
1. สนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2511 (Treaty
of Amity and Economic Relations between The Kingdom of Thailand and the United States of America)
(1) ผู้ที่มีสิทธิแจ้งขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทยภายใต้สนธิสัญญาฉบับนี้ ได้แก่
(1.1) บุคคลธรรมดาสัญชาติอเมริกัน
(1.2) นิติบุคคลอเมริกัน ซึง่ มีองค์ประกอบ ดังนี้
(1.2.1) นิติบุคคลทีก่ ่อตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย หรือสหรัฐอเมริกา
(1.2.2) จานวนทุนข้างมากของนิติบุคคลนั้น เป็นของบุคคลสัญชาติอเมริกัน
(1.2.3) กรรมการมากกว่าครึ่งหนึง่ ต้องเป็นคนอเมริกันและหรือคนไทย
(1.2.4) หากกรรมการคนหนึ่งได้รับมอบอานาจให้ลงนามแทนบริษัท กรรมการผู้นั้นจะต้องไม่เป็นคนชาติที่สาม
(1.2.5) หากกรรมการหลายคนได้รับมอบอานาจให้ลงนามแทนบริษัทร่วมกัน กรรมการเหล่านั้น เกินกึ่งหนึ่ง
จะต้องไม่เป็นคนชาติที่สาม
ทั้งนี้ หากบริษัทมีผู้ถือหุ้นข้างมากเป็นบริษัทอเมริกัน จะต้องพิจารณาสัญชาติของกรรมการบริหารของบริษัทอเมริกัน
ที่ถือหุ้นข้างมากด้วย
2. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติอเมริกัน ไม่มีสิทธิขอรับความคุ้มครองภายใต้สนธิสัญ ญาเพื่อประกอบธุรกิ จ
ดังต่อไปนี้ (ธุรกิจที่คู่ภาคีสงวนสิทธิไว้)
(1) การคมนาคม
(2) การขนส่ง
(3) การหน้าทีร่ ับดูแลทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผูอ้ ื่น
(4) การธนาคารที่เกี่ยวกับการหน้าทีร่ ับฝากเงิน
(5) การแสวงหาประโยชน์จากที่ดินหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น
(6) การค้าภายในเกี่ยวกับผลิตผลทางเกษตรพื้นเมือง
3. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติอเมริกันที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจตาม 2. ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เช่นเดียวกับคนต่างด้าวสัญชาติอื่น
เงื่อนไขเอกสาร
1. ผู้แจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองต้องกรอกข้อความในคาขอโดยการพิมพ์ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้แจ้งเพื่อขอ
หนังสือรับรอง หรือลงลายมือชื่อผู้รับมอบอานาจในกรณีที่มีการมอบอานาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้กระทาการแทน
2. ในกรณีที่มีการมอบอานาจได้กระทาในต่างประเทศ หนังสือมอบอานาจนั้นต้องมีคารับรองของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่ง
กฎหมายของประเทศนั้นกาหนดให้เป็นผู้มีอานาจรับรอง หรือเจ้าหน้าที่ผู้มี อานาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยซึ่ง
ประจาอยู่ในประเทศนั้นรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรอง

3. ในกรณีที่มีการมอบอานาจได้กระทาในประเทศไทย โดยผู้มอบอานาจมิได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ต้องส่งสาเนาภาพถ่าย
หนังสือเดินทาง และหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ชั่วคราว หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าในขณะที่มอบอานาจผู้นั้นได้เข้ามาในประเทศไทยจริง
4. การยื่นหลักฐานหรือเอกสารประกอบคาขอ หากเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องมีคาแปลเป็นภาษาไทย โดยผู้แจ้งเพื่อ
ขอหนังสือรับรองและผู้แปลต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องทุกหน้า
5. การยื่นสาเนาหรือภาพถ่ายหลักฐานหรือเอกสารประกอบคาขอ ผู้แจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองต้องรับรองความถูกต้อง
สาเนาหรือภาพถ่ายนั้น
เงื่อนไขการยื่นคาขอ
ผู้ยื่นคาขอต้องมาชาระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรอง ณ ส่วนจดทะเบียนกลางชั้น 4กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หลังจาก
ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
หมายเหตุ : ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
บริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุ
ให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่า
ผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึก
ความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
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
(ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
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
ให้ผู้คาขอทราบเป็นหนังสือ

ระยะเวลา
ส่วนที่รับผิดชอบ
1 วัน
กองบริหารการประกอบธุรกิจ
ของชาวต่างชาติ
9 วัน
5 วัน

กองบริหารการประกอบธุรกิจ
ของชาวต่างชาติ
กองบริหารการประกอบธุรกิจ
ของชาวต่างชาติ

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

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2)

หนังสือเดินทางของผู้แจ้งเพื่อขอหนังสือรับรอง
สาเนา 1 ฉบับ

-

3)

หนังสือสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวของผู้แจ้งเพื่อขอหนังสือรับรอง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีใช้แทนหนังสือเดินทาง)

-

4)

สาเนาทะเบียนบ้าน ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือหลักฐาน
การได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตาม
กฎหมายว่าด้ายคนเข้าเมืองของผู้แจ้งเพื่อขอหนังสือรับรอง
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (หรือหลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง)
หนังสือรับรองสัญชาติของผู้แจ้ง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เพื่อขอใช้สิทธิตามสนธิสญ
ั ญาจากสถานฑูตของประเทศ
สหรัฐอเมริกาประจาประเทศไทย)

-

6)

คาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่แจ้งเพื่อขอหนังสือ
รับรอง
ฉบับจริง 1 ฉบับ

-

7)

แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปของสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (พร้อมระบุรายละเอียดเป็นภาษาไทย)

-

8)

หนังสือมอบอานาจ พร้อมปิดอากรสแตมป์ 30 บาท
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีที่มกี ารมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทน
โดยมีรายละเอียดของผูม้ อบอานาจ ผูร้ ับมอบอานาจ และกิจกรรม
ที่มอบให้มาดาเนินการ)
บัตรประจาตัวประชาชน ของผู้มอบอานาจ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผมู้ อบอานาจเป็นคนไทย)
หนังสือเดินทางของผู้มอบอานาจ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผมู้ อบอานาจไม่ใช่คนไทย)

-

5)

9)

10)

-

กรมการปกครอง

-

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
11) ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวของผู้มอบอานาจ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีใช้แทนหนังสือเดินทาง)
12)

บัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
สาเนา 1 ชุด

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

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)

เว็บไซต์ : www.dbd.go.th

3)

โทรศัพท์ : Call Center 1570

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)

ชื่อแบบฟอร์ม

ตัวอย่างหนังสือมอบอานาจ
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