
คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 21 
หน่วยงานท่ีให้บริการ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ์ 

ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้หนังสือรับรองที่ประสงค์ยื่นค าขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ .ศ. 2542 ต้องปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดแบบและวิธีการในการขอและการออกใบแทนใบอนุญาตหรอืหนังสือรับรองการประกอบธุรกจิ
ของคนต่างด้าว ตามมาตรา 21 พ.ศ. 2546 และให้ยื่นค าขอรับใบแทนต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบ     
การช ารุดหรือสูญหาย 
 

หมายเหตุ : ข้ันตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรยีบรอ้ยแล้ว ทั้งนี้ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว         
มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้ รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและ        
จะมอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 

ช่องทางการให้บริการ 
 

สถานท่ีให้บริการ 
กองบริหารการประกอบธุรกจิของชาวต่างชาติ กรมพฒันาธุรกิจการค้า ช้ัน 8 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบรุี 11000 
โทรศัพท:์ 0 2547 4425-6 โทรสาร:  0 2547 4427-8 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดใหบ้รกิารวันจันทร์ ถึง วันศุกร ์
(ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเที่ยง) 
 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 7 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

รับค าขอรบัใบแทน/ตรวจพจิารณาและบันทกึค าขอ/ตรวจสอบ
ความถูกต้องและออกใบสั่งช าระค่าธรรมเนียมค าขอ 

1 วัน กองบริหาร                      
การประกอบธุรกจิของ

ชาวต่างชาติ 
 

2) การพิจารณา 
ตรวจพิจารณาและสรปุผลค าขอ 

4 วัน กองบริหารการประกอบ
ธุรกิจของชาวต่างชาติ 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
อธิบดีพิจารณาอนุมัติการออกใบแทนใบอนญุาตหรือ 
ใบแทนหนงัสือรับรอง/จัดท าใบแทนใบอนญุาตหรือ              
ใบแทนหนงัสือรับรอง 
 

2 วัน กองบริหารการประกอบ
ธุรกิจของชาวต่างชาติ 

 

http://www.dbd.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5947
http://www.dbd.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5947


รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
แบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ 
ตามมาตรา 21 (แบบ ต.8) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

2) 
 

ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ฉบับเดิมท่ีช ารุด 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีใบอนญุาตหรือหนงัสอืรบัรองการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวช ารุด) 
 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

3) 
 

หนังสือแจ้งความการสูญหายจากสถานีต ารวจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีใบอนญุาตหรือหนงัสอืรบัรองการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวสูญหาย) 

กองบญัชาการต ารวจนครบาล 

4) 
 

บัตรส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ               
การลงทุน 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีได้รับการส่งเสริมการลงทุน) 
 

- 

5) 
 

หนังสือมอบอ านาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีที่มกีารมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นกระท าการแทน                
โดยมีรายละเอียดของผูม้อบอ านาจ ผู้รบัมอบอ านาจ และกิจกรรม              
ที่มอบให้มาด าเนินการ) 
 

- 

6) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้มอบอ านาจ 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหต ุ(กรณีผูม้อบอ านาจเป็นคนไทย) 

กรมการปกครอง 

7) 
 

หนังสือเดินทาง ของผู้มอบอ านาจ 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหต ุ(กรณีผูม้อบอ านาจไม่ใช่คนไทย) 
 

- 

8) 
 

ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว ของผู้มอบอ านาจ 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหต ุ(กรณีใช้แทนหนังสือเดินทาง) 
 

- 

9) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 
ส าเนา 1 ชุด 
 

กรมการปกครอง 

 

 

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/8977ECBB8CB82D77FB091C7A7F186163/vdkurytb.4oe.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/8977ECBB8CB82D77FB091C7A7F186163/vdkurytb.4oe.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/8977ECBB8CB82D77FB091C7A7F186163/ajtdfjud.dss.pdf


ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนหนังสือรับรอง  ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) กองบริหารการประกอบธุรกจิของชาวต่างชาติ กรมพฒันาธุรกิจการค้า ช้ัน 8 อ าเภอเมอืง  

จังหวัดนนทบุรี 11000   
โทรศัพท:์ 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 านักนายกรัฐมนตรี 
(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 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบ ต.8  

 

2) หนังสือมอบอ านาจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบงัคับใช้: 03/08/2558 

http://www.dbd.go.th/
mailto:foreign@dbd.go.th
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/8977ECBB8CB82D77FB091C7A7F186163/xj5hiwhb.q5m.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/8977ECBB8CB82D77FB091C7A7F186163/ansghvgg.zv3.pdf
http://www.info.go.th/

