
เอกสารประกอบการขอมีถิน่ท่ีอยู่ฯ ประเภทเขา้มาเพือ่การลงทุน   (มถินุายน 2563) 
 

1. แบบคาํขอเพ่ือมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร (แบบ ตม.9) (ดาวนโ์หลด http://www.immigration.go.th  – การขอมีถ่ินท่ีอยู่ใน

ราชอาณาจกัร) 

2. ใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรฐับาล (อายไุม่เกิน 3 เดือนนบัถงึวนัท่ีย่ืนคาํขอ)   (ดาวนโ์หลด http://www.immigration.go.th   – การ

ขอมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร)  ประเทศท่ีตนมีภมูิลาํเนา โดยผ่านการรบัรองจากกงสลุไทยในประเทศนัน้ ๆ หรือ ผ่านการรบัรองจากกงสลุ

ของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็นภาษาไทย และผ่านการรบัรองจากกองสญัชาตแิละนิตกิรณ ์ กรมการกงสลุ  กระทรวงการ

ตา่งประเทศ 

4. สาํเนาเอกสารแสดงคณุวฒุิการศกึษาของผูย่ื้นคาํขอ ผ่านการรบัรองจากกงสลุของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็นภาษาไทย และ

ผ่านการรบัรองจากกองสญัชาตแิละนิตกิรณ ์กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ 

5. หนงัสือรบัรองประวตักิารทาํงานจากสาํนกับรหิารแรงงานตา่งดา้ว กรมการจดัหางาน   (ดาวนโ์หลดตวัอย่าง http://www.immigration.go.th    – 

การขอมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร)  และสาํเนาใบอนญุาตทาํงาน ทกุเล่ม ทกุหนา้    

6. หนงัสือรบัรองเงินเดือนจากกิจการท่ีผูย่ื้นคาํขอทาํงานอยู ่ซึง่ลงนามโดยผูมี้อาํนาจลงนามในกิจการนัน้ (ตามแบบท่ีกาํหนด) ยอ้นหลงั 2 ปี  

(ดาวนโ์หลด http://www.immigration.go.th  – การขอมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร)   และ ใบสมคัรงานพรอ้มสญัญาการจา้ง  (ถา้มี)                    

7. สาํเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90) ของผูย่ื้นคาํขอ พรอ้มหลกัฐานการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย         

ตามมาตรา 50 ทว ิจาํนวน 3 ปีก่อนหนา้ปีท่ีย่ืนคาํขอ ซึง่รบัรองสาํเนาโดยเจา้หนา้ท่ีของสรรพากร  พรอ้มสาํเนาใบเสรจ็รบัเงิน  

8. สาํเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย (ภ.ง.ด.1) ตัง้แตต่น้ปี จนถงึเดือนก่อนหนา้ท่ีย่ืนคาํขอ  ซึง่รบัรองสาํเนาโดยเจา้หนา้ท่ี    

ของสรรพากร พรอ้มสาํเนาใบเสรจ็รบัเงิน (ถา้มี) 

9. หนงัสือรบัรองการโอนเงินเขา้มาในราชอาณาจกัร จากธนาคารในประเทศไทย เป็นจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 10 ลา้นบาท  

10.  หลกัฐานการลงทนุในนามของผูย่ื้นคาํขอ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ รวมกนั ไม่นอ้ยกว่า 10 ลา้นบาท ในกรณีดงันี ้

(1) ลงทนุในบรษัิทจาํกดั หรือ บรษัิทมหาชนจาํกดั ทัง้นี ้ตอ้งถือครองการลงทนุเป็นเวลา 3 ปีตดิตอ่กนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัใบสาํคญัถ่ินท่ีอยู่  

             และตอ้งย่ืนเอกสาร ดงันี ้ 

     - หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิตบิคุคล (ฉบบัคดัสาํเนาจากกระทรวงพาณิชย ์และมีอายไุม่เกิน 3 เดือนนบัถงึวนัท่ีย่ืนคาํขอ) 

     - บญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ (ฉบบัคดัสาํเนาจากกระทรวงพาณิชย ์และมีอายไุม่เกิน 3 เดือนนบัถงึวนัท่ีย่ืนคาํขอ) 

     - สาํเนาทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม หรือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ เช่น ภ.พ.01, ภ.พ.09  และ  ภ.พ.20  

             - สาํเนางบการเงิน(งบดลุ งบกาํไรขาดทนุ) พรอ้มแบบ ภ.ง.ด.50 และใบเสรจ็รบัเงิน จาํนวน 3 ปีก่อนหนา้ปีท่ีย่ืนคาํขอ 

(2) ลงทนุซือ้พนัธบตัรรฐับาล หรือ พนัธบตัรรฐัวสิาหกิจ  ทัง้นี ้หา้มโอนกรรมสิทธ์ิ, จาํนาํพนัธบตัร หรือ จาํนาํสิทธิ เป็นเวลา 3 ปีตดิตอ่กนั 

             นบัแตว่นัท่ีไดร้บัใบสาํคญัถ่ินท่ีอยู ่ และตอ้งย่ืนเอกสาร ดงันี ้

     - หนงัสือรบัรองการซือ้พนัธบตัรรฐับาล หรือ พนัธบตัรรฐัวสิาหกิจดงักล่าว จากธนาคารในประเทศไทย 

     - สาํเนาพนัธบตัรรฐับาล หรือ พนัธบตัรรฐัวสิาหกิจดงักล่าว พรอ้มตน้ฉบบัมาแสดง 

(3) ลงทนุในตลาดหลกัทรพัย ์เช่น หุน้สามญั หุน้กู ้หรือ หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ตอ้งไดร้บัอนมุตั ิหรือ รบัรองจากคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย ์

             และตลาดหลกัทรพัย ์ ทัง้นี ้ หา้มโอนหุน้, โอนกรรมสิทธ์ิ, จาํนาํหลกัทรพัย ์หรือ จาํนาํสิทธิ เป็นเวลา 3 ปีตดิตอ่กนันบัแต่วนัท่ีไดร้บั 

             ใบสาํคญัถ่ินท่ีอยู่ และตอ้งย่ืนเอกสาร ดงันี ้

     - หนงัสือรบัรองการซือ้หลกัทรพัยด์งักล่าว และหลกัฐานการลงทนุดงักล่าว พรอ้มตน้ฉบบัมาแสดง  

11.  แผนท่ีแสดงสถานท่ีพาํนกัอาศยัและสถานท่ีทาํงาน (ดาวนโ์หลด http://www.immigration.go.th   – การขอมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร)   

12.  สาํเนาหนงัสือเดนิทางท่ีแสดงว่าไดร้บัอนญุาตใหอ้ยู่ตอ่มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 3 ปี (ทกุเล่มและทกุหนา้)  

13.  แบบขอ้มลูบุคคล (ดาวนโ์หลด http://www.immigration.go.th  – การขอมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร)   และภาพถ่ายคนตา่งดา้วภายนอก

สถานท่ีทาํงาน (คนเดียว), ภายในสถานท่ีทาํงานกบัพนกังาน, ภายนอกโรงงาน (คนเดียว), ภายในโรงงานกบัคนงาน เครื่องจกัร และสินคา้ 

(ถา้มี),  ภาพถ่ายคนต่างดา้วภายนอกท่ีพักอาศยั  ภายในท่ีพักอาศยั  พรอ้มครอบครวั  (ถา้มี) จาํนวน 10 ภาพ  ขนาดโปสการด์ ทุกภาพ   

ตดิบนกระดาษหวับรษัิท ขนาด A4   พรอ้มคาํบรรยายใตภ้าพ  

14.  เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีเหน็สมควรเรียกเพิ่มเตมิ  
 

หมายเหตุ  -  เอกสารใดเป็นเอกสารส่วนตวั ใหค้นต่างดา้วรบัรองสาํเนาเอง 

                 -  เอกสารใดเป็นเอกสารของนิตบิคุคล ใหร้บัรองโดยผูมี้อาํนาจลงนามในนิตบิคุคลนัน้พรอ้มประทบัตราสาํคญัของบรษัิทฯ 

                 -  เอกสารใดเป็นภาษาตา่งประเทศ ตอ้งผ่านการรบัรองจากกงสลุของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย,   แปลเป็นภาษาไทย 

                    โดยระบรุายละเอียดของผูแ้ปลท่ีสามารถตรวจสอบได ้         และผ่านการรบัรองการแปลจากกองสญัชาตแิละนิตกิรณ ์ 

                    กรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ  
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เอกสารประกอบการขอมีถิน่ท่ีอยู่ฯ ประเภทเขา้มาเพือ่ทาํงาน   (มถินุายน 2563) 

 

 

1. แบบคาํขอเพ่ือมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร (แบบ ตม.9) (ดาวนโ์หลด http://www.immigration.go.th  – การขอมีถ่ินท่ีอยู่ใน

ราชอาณาจกัร)  

2. ใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรฐับาล (อายไุม่เกิน 3 เดือนนบัถงึวนัท่ีย่ืนคาํขอ)   (ดาวนโ์หลด http://www.immigration.go.th – การขอ

มีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร)   

3. หนงัสือรบัรองวา่ไมเ่คยมีประวตัอิาชญากรรมจากประเทศท่ีตนมีภมูลิาํเนา โดยผ่านการรบัรองจากกงสลุไทยในประเทศนัน้ ๆ หรือ         

ผ่านการรบัรองจากกงสลุของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็นภาษาไทย และผ่านการรบัรองจากกองสญัชาตแิละนิตกิรณ ์     

กรมการกงสลุ  กระทรวงการต่างประเทศ 

4. สาํเนาเอกสารแสดงคุณวฒุิการศกึษาของผูย่ื้นคาํขอ ผ่านการรบัรองจากกงสุลของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็นภาษาไทย และ

ผ่านการรบัรองจากกองสญัชาตแิละนิตกิรณ ์กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ 

5. หนงัสือรบัรองประวตัิการทาํงานจากสาํนกับริหารแรงงานต่างดา้ว กรมการจดัหางาน  (ดาวนโ์หลดตวัอย่าง http://www.immigration.go.th – 

การขอมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร)   และสาํเนาใบอนญุาตทาํงาน ทกุเล่ม ทกุหนา้    

6. หนงัสือรบัรองเงินเดือนจากกิจการท่ีผูย่ื้นคาํขอทาํงานอยู ่ซึง่ลงนามโดยผูมี้อาํนาจลงนามในกิจการนัน้ (ตามแบบท่ีกาํหนด) ยอ้นหลงั 2 ปี  

(ดาวนโ์หลด http://www.immigration.go.th  – การขอมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร)   และ ใบสมคัรงานพรอ้มสญัญาการจา้ง  (ถา้มี)                    

7. สาํเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90) ของผูย่ื้นคาํขอ พรอ้มหลกัฐานการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย         

ตามมาตรา 50 ทว ิจาํนวน 3 ปีก่อนหนา้ปีท่ีย่ืนคาํขอ ซึง่รบัรองสาํเนาโดยเจา้หนา้ท่ีของสรรพากร  พรอ้มสาํเนาใบเสรจ็รบัเงิน  

8.    สาํเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย (ภ.ง.ด.1) ตัง้แตต่น้ปี จนถงึเดือนก่อนหนา้ท่ีย่ืนคาํขอ  ซึง่รบัรองสาํเนาโดยเจา้หนา้ท่ี       

       ของสรรพากร พรอ้มสาํเนาใบเสรจ็รบัเงิน 

9.    หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลท่ีผูย่ื้นคาํขอทาํงานอยู่ (ฉบบัคดัสาํเนาจากกระทรวงพาณิชย ์และมีอายไุม่เกิน 3 เดือน 

       นบัถงึวนัท่ีย่ืนคาํขอ)  

10.  สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลท่ีผูย่ื้นคาํขอทาํงานอยู่ จาํนวน 3 ปีก่อนหนา้ท่ีย่ืนคาํขอ  

11. บญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ (ฉบบัคดัสาํเนาจากกระทรวงพาณิชย ์และมีอายไุม่เกิน 3 เดือนนบัถงึวนัท่ีย่ืนคาํขอ)   และหากผูย่ื้นคาํขอถือหุน้ 

       ตัง้แต ่5 ลา้นบาทขึน้ไป ใหแ้นบบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ยอ้นหลงั 3 ปี มาแสดงดว้ย                  

12. สาํเนาทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม หรือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ เช่น ภ.พ.01, ภ.พ.09  และ ภ.พ.20  

13. สาํเนางบการเงิน (งบดลุ งบกาํไรขาดทนุ) พรอ้มแบบ ภ.ง.ด.50 จาํนวน 3 ปีก่อนหนา้ปีท่ีย่ืนคาํขอ ซึง่รบัรองสาํเนาโดยเจา้หนา้ท่ีของสรรพากร  

      พรอ้มสาํเนาใบเสรจ็รบัเงิน 

14. หนงัสือธนาคารรบัรองการส่งออกสินคา้ในรอบ 3 ปีก่อนหนา้ปีท่ีย่ืนคาํขอ (เฉพาะกิจการท่ีมีการส่งออกสินคา้)  

15. หนงัสือรบัรองการนาํนกัทอ่งเท่ียวเขา้มาในรอบ 3 ปีก่อนหนา้ปีท่ีย่ืนคาํขอจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทอ่งเท่ียว (เฉพาะกิจการทอ่งเท่ียว)  

16. นิตบิคุคลใด ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทนุ ใหส้าํเนาบตัรส่งเสรมิ หรือ เอกสารท่ีแสดงวา่ไดร้บัการส่งเสรมิดว้ย  

17. แผนท่ีแสดงสถานท่ีพาํนกัอาศยัและสถานท่ีทาํงาน (ดาวนโ์หลด http://www.immigration.go.th  – การขอมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร)   

18.  สาํเนาหนงัสือเดนิทางท่ีแสดงว่าไดร้บัอนญุาตใหอ้ยู่ตอ่มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 3 ปี (ทกุเล่มและทกุหนา้)  

19.  แบบขอ้มลูบุคคล (ดาวนโ์หลด http://www.immigration.go.th  – การขอมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร)   และภาพถ่ายคนตา่งดา้วภายนอก

สถานท่ีทาํงาน (คนเดียว), ภายในสถานท่ีทาํงานกบัพนกังาน, ภายนอกโรงงาน (คนเดียว), ภายในโรงงานกบัคนงาน เครื่องจกัร และสินคา้ 

(ถา้มี),  ภาพถ่ายคนต่างดา้วภายนอกท่ีพักอาศยั  ภายในท่ีพักอาศยั  พรอ้มครอบครวั  (ถา้มี) จาํนวน 18 ภาพ  ขนาดโปสการด์ ทุกภาพ   

ตดิบนกระดาษหวับรษัิท ขนาด A4   พรอ้มคาํบรรยายใตภ้าพ  

20.  เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีเหน็สมควรเรียกเพิ่มเตมิ  

หมายเหตุ  -  เอกสารใดเป็นเอกสารส่วนตวั ใหค้นต่างดา้วรบัรองสาํเนาเอง 

                 -  เอกสารใดเป็นเอกสารของนิตบิคุคล ใหร้บัรองโดยผูมี้อาํนาจลงนามในนิตบิคุคลนัน้พรอ้มประทบัตราสาํคญัของบรษัิทฯ 

                 -  เอกสารใดเป็นภาษาตา่งประเทศ ตอ้งผ่านการรบัรองจากกงสลุของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย,   แปลเป็นภาษาไทย 

                    โดยระบรุายละเอียดของผูแ้ปลท่ีสามารถตรวจสอบได ้         และผ่านการรบัรองการแปลจากกองสญัชาตแิละนิตกิรณ ์ 

                    กรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

http://bangkok.immigration.go.th/
http://bangkok.immigration.go.th/
http://bangkok.immigration.go.th/
http://bangkok.immigration.go.th/
http://bangkok.immigration.go.th/
http://bangkok.immigration.go.th/


เอกสารประกอบการขอมีถิน่ท่ีอยู่ฯ ประเภทเขา้มาเพือ่เหตุผลทางมนุษยธรรม  (มถิุนายน 2563) 
  กรณเีพือ่ใหค้วามอปุการะ หรอื อยู่ในความอปุการะของบุคคลผูมี้สญัชาติไทย 

(สามี-ภรรยา, บดิา-มารดา หรอื บุตรอายุตํา่กว่า 20 ปีท่ียงัไม่สมรส) 
     

1. แบบคาํขอเพ่ือมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร (แบบ ตม.9) (ดาวนโ์หลด http://www.immigration.go.th  – การขอมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร)   

2. ใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรฐับาล (อายไุม่เกิน 3 เดือนนบัถงึวนัท่ีย่ืนคาํขอ)   (ดาวนโ์หลด http://www.immigration.go.th  – การขอมี

ถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร)   

3. หนงัสือรบัรองวา่ไมเ่คยมีประวตัิอาชญากรรมจากประเทศท่ีตนมีภมูิลาํเนา   โดยผ่านการรบัรองจากกงสลุไทยในประเทศนัน้ ๆ  หรือ              

    ผ่านการรบัรองจากกงสลุของประเทศนัน้  ๆ  ในประเทศไทย,  แปลเป็นภาษาไทย  และผ่านการรบัรองจากกองสญัชาตแิละนิตกิรณ ์ 

    กรมการกงสลุ  กระทรวงการตา่งประเทศ  (เฉพาะผูย่ื้นคาํขอท่ีมีอายตุัง้แต ่14 ปีขึน้ไป)  

4. สาํเนาเอกสารรบัรองการเป็นครอบครวั ไดแ้ก่ ใบสาํคญัการสมรส, ทะเบียนสมรส (ค.ร.2) ท่ีมีอายไุม่เกิน 3 เดือน, ใบสตูบิตัรบตุร,  

    เอกสารการจดทะเบียนรบัรองบุตร เป็นตน้ ซึง่หากเป็นเอกสารต่างประเทศ ใหผ้่านการรบัรองเอกสารเช่นเดียวกบั ขอ้ 3.  

    และหากเป็นการจดทะเบียนในประเทศไทย ใหห้น่วยงานนัน้ ๆ รบัรองสาํเนา  

5. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และ สาํเนาทะเบียนบา้นของผูมี้สญัชาตไิทย พรอ้มทัง้นาํตน้ฉบบัไปแสดงดว้ย  

6. สาํเนาเอกสารแสดงคณุวฒุิการศกึษาของผูย่ื้นคาํขอ ผ่านการรบัรองจากกงสลุของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย,  แปลเป็นภาษาไทย และผ่าน  

    การรบัรองจากกองสญัชาตแิละนิตกิรณ ์กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ หรือหนงัสือรบัรองวา่ผูย่ื้นคาํขอกาํลงัศกึษาอยู่ แลว้แตก่รณี  

7. หนงัสือรบัรองประวตักิารทาํงานจากสาํนกับรหิารแรงงานตา่งดา้ว กรมการจดัหางาน    (ดาวนโ์หลดตวัอย่าง http://www.immigration.go.th    

    – การขอมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร)     และสาํเนาใบอนญุาตทาํงาน ทกุเล่ม ทกุหนา้    

8. หนงัสือรบัรองเงินเดือนจากกิจการท่ีผูใ้หค้วามอปุการะทาํงานอยู ่ซึ่งลงนามโดยผูมี้อาํนาจลงนามในกิจการนัน้ (ตามแบบท่ีกาํหนด) ยอ้นหลงั 

     2 ปี (ดาวนโ์หลด http://www.immigration.go.th   – การขอมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร)   และ ใบสมคัรงานพรอ้มสญัญาการจา้ง (ถา้มี)     

9. สาํเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90) ของผูใ้หค้วามอปุการะ พรอ้มหลกัฐานการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

     ตามมาตรา 50 ทว ิจาํนวน 3 ปีก่อนหนา้ปีท่ีย่ืนคาํขอ ซึง่รบัรองสาํเนาโดยเจา้หนา้ท่ีของสรรพากร พรอ้มสาํเนาใบเสรจ็รบัเงิน     

10.สาํเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย (ภ.ง.ด.1) ตัง้แตต่น้ปี จนถงึเดือนก่อนหนา้ท่ีย่ืนคาํขอ ซึง่รบัรองสาํเนาโดยเจา้หนา้ท่ี 

     ของสรรพากร พรอ้มสาํเนาใบเสรจ็รบัเงิน  

11.หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลท่ีผูใ้หค้วามอปุการะทาํงานอยู่  (ฉบบัคดัสาํเนาจากกระทรวงพาณิชย ์และมีอายไุม่เกิน 3 เดือน 

     นบัถงึวนัท่ีย่ืนคาํขอ)  

12.บญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ของนิตบิคุคลท่ีผูใ้หค้วามอปุการะเป็นผูถื้อหุน้อยู่ดว้ย (ฉบบัคดัสาํเนาจากกระทรวงพาณิชย ์และมีอายไุม่เกิน 3 เดือน 

     นบัถงึวนัท่ีย่ืนคาํขอ)     

13.สาํเนาทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม หรือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ เช่น ภ.พ.01, ภ.พ.09 และ ภ.พ.20  

14.สาํเนางบการเงิน (งบดลุ งบกาํไรขาดทนุ) พรอ้มแบบ ภ.ง.ด.50 ของปีก่อนท่ีย่ืนคาํขอ ซึง่รบัรองสาํเนาโดยเจา้หนา้ท่ีของสรรพากร  

     พรอ้มสาํเนาใบเสรจ็รบัเงิน (กรณีเป็นส่วนราชการ หรือ รฐัวสิาหกิจ ไมต่อ้งนาํมาแสดง)  

15.นิตบิคุคลใด ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทนุ ใหส้าํเนาบตัรส่งเสรมิ หรือ เอกสารท่ีแสดงวา่ไดร้บัการส่งเสรมิดว้ย  

16.หนงัสือรบัรองจากธนาคาร พรอ้มสาํเนาบญัชีเงินฝากประจาํของผูใ้หค้วามอปุการะ (ถา้มี)  

17.แผนท่ีแสดงสถานท่ีพาํนกัอาศยัและสถานท่ีทาํงาน (ดาวนโ์หลด http://www.immigration.go.th  – การขอมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร) 

18.สาํเนาหนงัสือเดนิทางท่ีแสดงว่าไดร้บัอนญุาตใหอ้ยู่ตอ่มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 3 ปี (ทกุเล่มและทกุหนา้)  

19.แบบข้อมูลบุคคล (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th  – การขอมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร) และภาพถ่ายผู้ใหค้วามอุปการะ

ภายนอกสถานท่ีทาํงาน (คนเดียว), ภายในสถานท่ีทาํงานกับพนักงาน, ภายนอกโรงงาน (คนเดียว), ภายในโรงงานกับคนงาน เครื่องจักร 

และสินคา้ (ถา้มี),  ภาพถ่ายคนตา่งดา้วภายนอกท่ีพกัอาศยั  ภายในท่ีพกัอาศยั  พรอ้มครอบครวั  จาํนวน 18 ภาพ  ขนาดโปสการด์ ทกุภาพ

ตดิบนกระดาษหวับรษัิท ขนาด A4   พรอ้มคาํบรรยายใตภ้าพ  

20.กรณีการย่ืนอปุการะบตุรคนสญัชาตไิทย  ตอ้งนาํหลกัฐานการตรวจดีเอ็นเอ จากโรงพยาบาลของรฐับาล แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่ง 

     บดิา มารดา และบตุร  ดว้ย  

21.กรณีการย่ืนเพ่ือใหค้วามอปุการะ หรืออยู่ในความอปุการะของบคุคลผูมี้สญัชาตไิทย และมีบตุรดว้ยกนั  ตอ้งนาํหลกัฐานการตรวจดีเอ็นเอ  

     จากโรงพยาบาลของรฐับาล แสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง บดิา มารดา และบตุรดว้ย 

22.กรณีคูส่มรสคนสญัชาตไิทยมีบิดามารดา หรือคนใดคนหนึ่งเป็นคนตา่งดา้ว ใหแ้นบสาํเนาใบสตูบิตัรของคูส่มรสท่ีผ่านการรบัรอง 

     จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พรอ้มทัง้แนบสาํเนาใบสาํคญัประจาํตวัคนตา่งดา้ว, ใบสาํคญัถ่ินท่ีอยู,่  ทะเบียนบา้นของบดิามารดา 

     ท่ีไดร้บัอนญุาตใหมี้ถ่ินท่ีอยูฯ่ ดว้ย  หากรายใดเสียชีวติใหแ้นบสาํเนาใบมรณบตัร ดว้ย  

23.กรณีคูส่มรสไม่สามารถมีบตุรได ้ใหแ้นบใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลของรฐับาล  พรอ้มระบสุาเหตกุารไม่สามารถมีบตุรได ้

24.เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีเห็นสมควรเรียกเพ่ิมเตมิ 

หมายเหตุ  -  เอกสารใดเป็นเอกสารสว่นตวั ใหค้นตา่งดา้วรบัรองสาํเนาเอง 

                 -  เอกสารใดเป็นเอกสารของนิตบิคุคล ใหร้บัรองโดยผูมี้อาํนาจลงนามในนิตบิคุคลนัน้พรอ้มประทบัตราสาํคญัของบรษัิทฯ 

                 -  เอกสารใดเป็นภาษาตา่งประเทศ ตอ้งผ่านการรบัรองจากกงสลุของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็นภาษาไทย โดยระบรุายละเอียดของผูแ้ปล 

                    ท่ีสามารถตรวจสอบได ้และผ่านการรบัรองการแปลจากกองสญัชาตแิละนิตกิรณ ์กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ 
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เอกสารประกอบการขอมีถิน่ท่ีอยู่ฯ ประเภทเขา้มาเพือ่เหตผุลทางมนุษยธรรม  (มถินุายน 2563) 
  กรณเีพือ่ใหค้วามอปุการะ หรือ อยู่ในความอปุการะของผูท่ี้ไดร้บัอนุญาตใหมี้ถิน่ท่ีอยู่ในราชอาณาจกัรแลว้ 

(สามี-ภรรยา, บดิา-มารดา หรือ บตุรอายุตํา่กว่า 20 ปีท่ียงัไม่สมรส) 
 

1. แบบคาํขอเพ่ือมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร (แบบ ตม.9) (ดาวนโ์หลด http://www.immigration.go.th  – การขอมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร) 

2. ใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรฐับาล (อายไุม่เกิน 3 เดือนนบัถงึวนัท่ีย่ืนคาํขอ)   (ดาวนโ์หลด http://www.immigration.go.th  – การขอมี

ถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร) 

3. หนงัสือรบัรองวา่ไม่เคยมีประวตัิอาชญากรรมจากประเทศท่ีตนมีภมูิลาํเนา   โดยผ่านการรบัรองจากกงสลุไทยในประเทศนัน้ ๆ  หรือ              

    ผ่านการรบัรองจากกงสลุของประเทศนัน้  ๆ  ในประเทศไทย,  แปลเป็นภาษาไทย  และผ่านการรบัรองจากกองสญัชาตแิละนิตกิรณ ์ 

    กรมการกงสลุ  กระทรวงการตา่งประเทศ  (เฉพาะผูย่ื้นคาํขอท่ีมีอายตุัง้แต ่14 ปีขึน้ไป)  

4. สาํเนาเอกสารรบัรองการเป็นครอบครวั ไดแ้ก่ ใบสาํคญัการสมรส หรือ ทะเบียนสมรส ท่ีมีอายไุม่เกิน 3 เดือน, ใบสตูบิตัรบตุร,  

    สาํเนาทะเบียนบา้น เป็นตน้ ซึง่หากเป็นเอกสารตา่งประเทศ ใหผ้่านการรบัรองเอกสารเช่นเดียวกบั ขอ้ 3. และหากเป็นการจดทะเบียน 

    ในประเทศไทย ใหห้น่วยงานนัน้ ๆ รบัรองสาํเนา 

5. สาํเนาใบสาํคญัถ่ินท่ีอยู่, ใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว, หนงัสือเดนิทาง และสาํเนาทะเบียนบา้นในประเทศไทยทกุหนา้ท่ีมีรายการ 

    ของผูมี้ถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทยแลว้ พรอ้มทัง้นาํตน้ฉบบัไปแสดงดว้ย  

6.  สาํเนาเอกสารแสดงคณุวฒุกิารศกึษาของผูย่ื้นคาํขอ ผ่านการรบัรองจากกงสลุของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย,  แปลเป็นภาษาไทย 

     และผ่านการรบัรองจากกองสญัชาตแิละนิติกรณ ์กรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ หรือหนงัสือรบัรองวา่ผูย่ื้นคาํขอกาํลงัศกึษาอยู่ 

     แลว้แตก่รณี  

7. หนงัสือรบัรองประวตักิารทาํงานจากสาํนกับรหิารแรงงานตา่งดา้ว กรมการจดัหางาน    (ดาวนโ์หลดตวัอย่าง http://www.immigration.go.th   

    – การขอมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร)   และ สาํเนาใบอนญุาตทาํงาน ทกุเล่ม ทกุหนา้    

8. หนงัสือรบัรองเงินเดือนจากกิจการท่ีผูใ้หค้วามอปุการะทาํงานอยู ่ซึ่งลงนามโดยผูมี้อาํนาจลงนามในกิจการนัน้ (ตามแบบท่ีกาํหนด) ยอ้นหลงั 

     2 ปี (ดาวนโ์หลด http://www.immigration.go.th  – การขอมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร)  และใบสมคัรงานพรอ้มสญัญาการจา้ง (ถา้มี)     

9. สาํเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90) ของผูใ้หค้วามอปุการะ พรอ้มหลกัฐานการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

     ตามมาตรา 50 ทว ิจาํนวน 3 ปีก่อนหนา้ปีท่ีย่ืนคาํขอ ซึง่รบัรองสาํเนาโดยเจา้หนา้ท่ีของสรรพากร พรอ้มสาํเนาใบเสรจ็รบัเงิน     

10.สาํเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย (ภ.ง.ด.1) ตัง้แตต่น้ปี จนถงึเดือนก่อนหนา้ท่ีย่ืนคาํขอ  ซึง่รบัรองสาํเนาโดยเจา้หนา้ท่ี 

     ของสรรพากร  พรอ้มสาํเนาใบเสรจ็รบัเงิน 

11.หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลท่ีผูใ้หค้วามอปุการะทาํงานอยู่ (ฉบบัคดัสาํเนาจากกระทรวงพาณิชย ์และมีอายไุม่เกิน 3 เดือน 

     นบัถงึวนัท่ีย่ืนคาํขอ)  

12.สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลท่ีผูใ้หค้วามอปุการะทาํงานอยู่ จาํนวน 3 ปีก่อนหนา้ท่ีย่ืนคาํขอ  

13.บญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ (ฉบบัคดัสาํเนาจากกระทรวงพาณิชย ์และมีอายไุม่เกิน 3 เดือนนบัถงึวนัท่ีย่ืนคาํขอ) และหากผูใ้หค้วามอปุการะถือหุน้ 

      ตัง้แต ่5 ลา้นบาทขึน้ไป ใหแ้นบบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ยอ้นหลงั 3 ปี มาแสดงดว้ย             

14.สาํเนาทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม หรือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ เช่น ภ.พ.01, ภ.พ.09  และ ภ.พ.20  

15.สาํเนางบการเงิน (งบดลุ งบกาํไรขาดทนุ) พรอ้มแบบ ภ.ง.ด.50 ปีก่อนหนา้ปีท่ีย่ืนคาํขอ  ซึง่รบัรองสาํเนาโดยเจา้หนา้ท่ีของสรรพากร   

     พรอ้มสาํเนาใบเสรจ็รบัเงิน  (กรณีเป็นส่วนราชการ หรือ รฐัวสิาหกิจ ไมต่อ้งนาํมาแสดง) 

16.หนงัสือธนาคารรบัรองการส่งออกสินคา้ในรอบ 3 ปีก่อนหนา้ปีท่ีย่ืนคาํขอ (เฉพาะกิจการท่ีมีการส่งออกสินคา้)  

17.หนงัสือรบัรองการนาํนกัทอ่งเท่ียวเขา้มาในรอบ 3 ปีก่อนหนา้ปีท่ีย่ืนคาํขอ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทอ่งเท่ียว(เฉพาะกิจการทอ่งเท่ียว)  

18.นิตบิคุคลใด ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทนุ ใหส้าํเนาบตัรส่งเสรมิ หรอื เอกสารท่ีแสดงวา่ไดร้บัการส่งเสรมิดว้ย  

19.แผนท่ีแสดงสถานท่ีพาํนกัอาศยัและสถานท่ีทาํงาน (ดาวนโ์หลด http://www.immigration.go.th  – การขอมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร) 

20.สาํเนาหนงัสือเดนิทางท่ีแสดงว่าไดร้บัอนญุาตใหอ้ยู่ตอ่มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 3 ปี (ทกุเล่มและทกุหนา้)  

21.แบบข้อมูลบุคคล (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th  – การขอมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร) และภาพถ่ายผู้ใหค้วามอุปการะ

ภายนอกสถานท่ีทาํงาน  (คนเดียว), ภายในสถานท่ีทาํงานกบัพนกังาน, ภายนอกโรงงาน (คนเดียว), ภายในโรงงานกบัคนงาน เครื่องจกัร 

และสินคา้ (ถา้มี),  ภาพถ่ายคนตา่งดา้วภายนอกท่ีพกัอาศยั  ภายในท่ีพกัอาศยั  พรอ้มครอบครวั  จาํนวน 18 ภาพ  ขนาดโปสการด์  

      ทกุภาพตดิบนกระดาษหวับรษัิท ขนาด A4   พรอ้มคาํบรรยายใตภ้าพ  

22.กรณีบตุรมาอยู่ในความอปุการะของบดิาหรือมารดา หรือ บตุรมาใหค้วามอปุการะบดิาหรือมารดา  ตอ้งนาํหลกัฐานการตรวจ ดีเอ็นเอ      

     จากโรงพยาบาลของรฐับาล  แสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง บตุรกบับิดา หรือมารดาดว้ย   แลว้แตก่รณี    

     (เช่น บตุรขออยู่ในความอปุการะของบดิา ใหต้รวจดีเอ็นเอ ระหวา่ง บตุรกบับดิา   หากบุตรขออยู่ในความอปุการะของมารดา  

     ใหต้รวจดีเอ็นเอ ระหว่าง บตุรกบัมารดา เป็นตน้)   

23.เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีเห็นสมควรเรียกเพ่ิมเตมิ  

หมายเหตุ  -  เอกสารใดเป็นเอกสารสว่นตวั ใหค้นตา่งดา้วรบัรองสาํเนาเอง 

                 -  เอกสารใดเป็นเอกสารของนิตบิคุคล ใหร้บัรองโดยผูมี้อาํนาจลงนามในนิตบิคุคลนัน้พรอ้มประทบัตราสาํคญัของบรษัิทฯ 

                 -  เอกสารใดเป็นภาษาตา่งประเทศ ตอ้งผ่านการรบัรองจากกงสลุของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็นภาษาไทย โดยระบรุายละเอียดของผูแ้ปล 

                    ท่ีสามารถตรวจสอบได ้และผ่านการรบัรองการแปลจากกองสญัชาตแิละนิตกิรณ ์กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ 

http://bangkok.immigration.go.th/
http://bangkok.immigration.go.th/
http://bangkok.immigration.go.th/
http://bangkok.immigration.go.th/
http://bangkok.immigration.go.th/
http://bangkok.immigration.go.th/


เอกสารประกอบการขอมีถิน่ท่ีอยู่ฯ  ประเภทเขา้มาเป็นผูเ้ชีย่วชาญ  (มถินุายน 2563) 

 

1. แบบคาํขอเพ่ือมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร (แบบ ตม.9)  (ดาวนโ์หลด http://www.immigration.go.th  – การขอมีถ่ินท่ีอยู่ 

        ในราชอาณาจกัร) 

2.    ใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรฐับาล (อายไุมเ่กิน 3 เดือนนบัถงึวนัท่ีย่ืนคาํขอ) (ดาวนโ์หลด  

        http://www.immigration.go.th  – การขอมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร) 

3. หนงัสอืรบัรองวา่ไมเ่คยมีประวตัอิาชญากรรมจากประเทศท่ีตนมภีมูิลาํเนา โดยผา่นการรบัรองจากกงสลุไทยในประเทศนัน้ ๆ  

       หรอืผา่นการรบัรองจากกงสลุของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย,  แปลเป็นภาษาไทย  และผา่นการรบัรองจากกองสญัชาต ิ

       และนิติกรณ ์กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ 

4. สาํเนาเอกสารแสดงคณุวฒุิการศกึษาของผูย้ื่นคาํขอ ผา่นการรบัรองจากกงสลุของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย,  

        แปลเป็นภาษาไทย และผา่นการรบัรองจากกองสญัชาติและนิติกรณ ์กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ 

5. หนงัสอืรบัรองการผา่นงาน หรอื ประสบการณก์ารทาํงาน 

6. หนงัสอืรบัรองประวตัิการทาํงานจากสาํนกับรหิารแรงงานตา่งดา้ว กรมการจดัหางาน (ดาวนโ์หลดตวัอยา่ง  

       http://www.immigration.go.th  – การขอมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร) และสาํเนาใบอนญุาตทาํงาน ทกุเลม่  ทกุหนา้ (ถา้มี) 

7. หนงัสอืรบัรองการทาํงานจากหนว่ยงานท่ีผูย้ื่นคาํขอทาํงานอยู ่ โดยใหร้ะบรุายละเอียดการทาํงาน  รายไดต้อ่เดือน  

8. สาํเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91 หรอื ภ.ง.ด.90) ของผูย้ื่นคาํขอ พรอ้มหลกัฐานการหกัภาษี 

ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ จาํนวน 3 ปีก่อนหนา้ปีท่ียื่นคาํขอ ซึง่รบัรองสาํเนาโดยเจา้หนา้ท่ีของสรรพากร พรอ้มสาํเนา 

ใบเสรจ็รบัเงิน     

9. สาํเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย (ภ.ง.ด.1) ตัง้แตต่น้ปี จนถงึเดือนก่อนหนา้ท่ียื่นคาํขอ  ซึง่รบัรองสาํเนา 

โดยเจา้หนา้ท่ีของสรรพากร พรอ้มสาํเนาใบเสรจ็รบัเงิน (ถา้มี) 

10.  หนงัสอืสนบัสนนุจากสว่นราชการ หรอื รฐัวิสาหกิจท่ีเก่ียวขอ้ง  

11.  แผนท่ีแสดงสถานท่ีพาํนกัอาศยัและสถานท่ีทาํงาน (ดาวนโ์หลด http://www.immigration.go.th  – การขอมีถ่ินท่ีอยู่ใน 

        ราชอาณาจกัร) 

12.  สาํเนาหนงัสอืเดินทางท่ีแสดงวา่ไดร้บัอนญุาตใหอ้ยูต่อ่มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี (ทกุเลม่และทกุหนา้)  

13.  แบบขอ้มลูบคุคล (ดาวนโ์หลด http://www.immigration.go.th  – การขอมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร)  และภาพถ่าย 

       คนตา่งดา้ว ภายนอกสถานท่ีทาํงาน (คนเดียว), ภายในสถานท่ีทาํงานกบัพนกังาน, ภายนอกโรงงาน (คนเดยีว), ภายใน    

       โรงงานกบัคนงาน เครือ่งจกัร และสนิคา้ (ถา้มี), ภาพถา่ยคนตา่งดา้วภายนอกท่ีพกัอาศยั  ภายในท่ีพกัอาศยั  พรอ้ม 

       ครอบครวั  (ถา้มี) จาํนวน 10 ภาพ  ขนาดโปสการด์  ทกุภาพติดบนกระดาษหวับรษัิท ขนาด A4   พรอ้มคาํบรรยายใตภ้าพ    

14.  เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีเห็นสมควรเรยีกเพ่ิมเติม  
 

 

หมายเหตุ  -  เอกสารใดเป็นเอกสารส่วนตวั ใหค้นต่างดา้วรบัรองสาํเนาเอง 

                 -  เอกสารใดเป็นเอกสารของนิตบิคุคล ใหร้บัรองโดยผูมี้อาํนาจลงนามในนิตบิคุคลนัน้พรอ้มประทบัตราสาํคญัของบรษัิทฯ 

                 -  เอกสารใดเป็นภาษาตา่งประเทศ ตอ้งผ่านการรบัรองจากกงสลุของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย,   แปลเป็นภาษาไทย 

                    โดยระบรุายละเอียดของผูแ้ปลท่ีสามารถตรวจสอบได ้         และผ่านการรบัรองการแปลจากกองสญัชาตแิละนิตกิรณ ์ 

                    กรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ  
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	5. หนังสือรับรองประวัติการทำงานจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน   (ดาวน์โหลดตัวอย่าง http://www.immigration.go.th    – การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร)  และสำเนาใบอนุญาตทำงาน ทุกเล่ม ทุกหน้า
	6. หนังสือรับรองเงินเดือนจากกิจการที่ผู้ยื่นคำขอทำงานอยู่ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามในกิจการนั้น (ตามแบบที่กำหนด) ย้อนหลัง 2 ปี  (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th  – การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร)   และ ใบสมัครงานพร้อมสัญญาการจ้าง  (ถ้ามี)   ...
	7. สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90) ของผู้ยื่นคำขอ พร้อมหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย         ตามมาตรา 50 ทวิ จำนวน 3 ปีก่อนหน้าปีที่ยื่นคำขอ ซึ่งรับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ของสรรพากร  พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน
	8. สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) ตั้งแต่ต้นปี จนถึงเดือนก่อนหน้าที่ยื่นคำขอ  ซึ่งรับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่    ของสรรพากร พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
	9. หนังสือรับรองการโอนเงินเข้ามาในราชอาณาจักร จากธนาคารในประเทศไทย เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
	10.  หลักฐานการลงทุนในนามของผู้ยื่นคำขอ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ รวมกัน ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท ในกรณีดังนี้ (1) ลงทุนในบริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ ต้องถือครองการลงทุนเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกันนับแต่วันที่ได้รับใบสำคัญถิ่นที่อยู่
	และต้องยื่นเอกสาร ดังนี้       - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ฉบับคัดสำเนาจากกระทรวงพาณิชย์ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำขอ)      - บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับคัดสำเนาจากกระทรวงพาณิชย์ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวั...
	- สำเนางบการเงิน(งบดุล งบกำไรขาดทุน) พร้อมแบบ ภ.ง.ด.50 และใบเสร็จรับเงิน จำนวน 3 ปีก่อนหน้าปีที่ยื่นคำขอ (2) ลงทุนซื้อพันธบัตรรัฐบาล หรือ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ  ทั้งนี้ ห้ามโอนกรรมสิทธิ์, จำนำพันธบัตร หรือ จำนำสิทธิ เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน
	นับแต่วันที่ได้รับใบสำคัญถิ่นที่อยู่  และต้องยื่นเอกสาร ดังนี้      - หนังสือรับรองการซื้อพันธบัตรรัฐบาล หรือ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจดังกล่าว จากธนาคารในประเทศไทย      - สำเนาพันธบัตรรัฐบาล หรือ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจดังกล่าว พร้อมต้นฉบับมาแสดง ...
	และตลาดหลักทรัพย์  ทั้งนี้  ห้ามโอนหุ้น, โอนกรรมสิทธิ์, จำนำหลักทรัพย์ หรือ จำนำสิทธิ เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกันนับแต่วันที่ได้รับ
	ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ และต้องยื่นเอกสาร ดังนี้      - หนังสือรับรองการซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว และหลักฐานการลงทุนดังกล่าว พร้อมต้นฉบับมาแสดง
	11.  แผนที่แสดงสถานที่พำนักอาศัยและสถานที่ทำงาน (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th   – การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร)
	12.  สำเนาหนังสือเดินทางที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (ทุกเล่มและทุกหน้า)
	13.  แบบข้อมูลบุคคล (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th  – การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร)   และภาพถ่ายคนต่างด้าวภายนอกสถานที่ทำงาน (คนเดียว), ภายในสถานที่ทำงานกับพนักงาน, ภายนอกโรงงาน (คนเดียว), ภายในโรงงานกับคนงาน เครื่องจักร และสินค้า (ถ้ามี),...
	14.  เอกสารอื่น ๆ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม
	เอกสารประกอบการขอมีถิ่นที่อยู่ฯ ประเภทเข้ามาเพื่อทำงาน   (มิถุนายน 2563)
	1. แบบคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (แบบ ตม.9) (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th  – การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร)
	2. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล (อายุไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำขอ)   (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th – การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร)
	3. หนังสือรับรองว่าไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมจากประเทศที่ตนมีภูมิลำเนา โดยผ่านการรับรองจากกงสุลไทยในประเทศนั้น ๆ หรือ         ผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็นภาษาไทย และผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์      กรมการกงสุล  กระ...
	4. สำเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ ผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็นภาษาไทย และผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
	5. หนังสือรับรองประวัติการทำงานจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน  (ดาวน์โหลดตัวอย่าง http://www.immigration.go.th – การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร)   และสำเนาใบอนุญาตทำงาน ทุกเล่ม ทุกหน้า
	6. หนังสือรับรองเงินเดือนจากกิจการที่ผู้ยื่นคำขอทำงานอยู่ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามในกิจการนั้น (ตามแบบที่กำหนด) ย้อนหลัง 2 ปี  (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th  – การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร)   และ ใบสมัครงานพร้อมสัญญาการจ้าง  (ถ้ามี)   ...
	7. สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90) ของผู้ยื่นคำขอ พร้อมหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย         ตามมาตรา 50 ทวิ จำนวน 3 ปีก่อนหน้าปีที่ยื่นคำขอ ซึ่งรับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ของสรรพากร  พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน
	8.    สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) ตั้งแต่ต้นปี จนถึงเดือนก่อนหน้าที่ยื่นคำขอ  ซึ่งรับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่
	ของสรรพากร พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน
	9.    หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ผู้ยื่นคำขอทำงานอยู่ (ฉบับคัดสำเนาจากกระทรวงพาณิชย์ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
	นับถึงวันที่ยื่นคำขอ)
	10.  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ผู้ยื่นคำขอทำงานอยู่ จำนวน 3 ปีก่อนหน้าที่ยื่นคำขอ
	11. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับคัดสำเนาจากกระทรวงพาณิชย์ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำขอ)   และหากผู้ยื่นคำขอถือหุ้น
	ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ให้แนบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 3 ปี มาแสดงด้วย
	12. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ เช่น ภ.พ.01, ภ.พ.09  และ ภ.พ.20
	13. สำเนางบการเงิน (งบดุล งบกำไรขาดทุน) พร้อมแบบ ภ.ง.ด.50 จำนวน 3 ปีก่อนหน้าปีที่ยื่นคำขอ ซึ่งรับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ของสรรพากร
	พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน
	14. หนังสือธนาคารรับรองการส่งออกสินค้าในรอบ 3 ปีก่อนหน้าปีที่ยื่นคำขอ (เฉพาะกิจการที่มีการส่งออกสินค้า)
	15. หนังสือรับรองการนำนักท่องเที่ยวเข้ามาในรอบ 3 ปีก่อนหน้าปีที่ยื่นคำขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (เฉพาะกิจการท่องเที่ยว)
	16. นิติบุคคลใด ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ให้สำเนาบัตรส่งเสริม หรือ เอกสารที่แสดงว่าได้รับการส่งเสริมด้วย
	17. แผนที่แสดงสถานที่พำนักอาศัยและสถานที่ทำงาน (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th  – การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร)
	18.  สำเนาหนังสือเดินทางที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (ทุกเล่มและทุกหน้า)
	19.  แบบข้อมูลบุคคล (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th  – การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร)   และภาพถ่ายคนต่างด้าวภายนอกสถานที่ทำงาน (คนเดียว), ภายในสถานที่ทำงานกับพนักงาน, ภายนอกโรงงาน (คนเดียว), ภายในโรงงานกับคนงาน เครื่องจักร และสินค้า (ถ้ามี),...
	20.  เอกสารอื่น ๆ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม
	เอกสารประกอบการขอมีถิ่นที่อยู่ฯ ประเภทเข้ามาเพื่อเหตุผลทางมนุษยธรรม  (มิถุนายน 2563)
	กรณีเพื่อให้ความอุปการะ หรือ อยู่ในความอุปการะของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย (สามี-ภรรยา, บิดา-มารดา หรือ บุตรอายุต่ำกว่า 20 ปีที่ยังไม่สมรส)
	1. แบบคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (แบบ ตม.9) (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th  – การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร)
	2. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล (อายุไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำขอ)   (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th  – การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร)
	3. หนังสือรับรองว่าไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมจากประเทศที่ตนมีภูมิลำเนา   โดยผ่านการรับรองจากกงสุลไทยในประเทศนั้น ๆ  หรือ
	ผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนั้น  ๆ  ในประเทศไทย,  แปลเป็นภาษาไทย  และผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์
	กรมการกงสุล  กระทรวงการต่างประเทศ  (เฉพาะผู้ยื่นคำขอที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป)
	4. สำเนาเอกสารรับรองการเป็นครอบครัว ได้แก่ ใบสำคัญการสมรส, ทะเบียนสมรส (ค.ร.2) ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน, ใบสูติบัตรบุตร,
	เอกสารการจดทะเบียนรับรองบุตร เป็นต้น ซึ่งหากเป็นเอกสารต่างประเทศ ให้ผ่านการรับรองเอกสารเช่นเดียวกับ ข้อ 3.
	และหากเป็นการจดทะเบียนในประเทศไทย ให้หน่วยงานนั้น ๆ รับรองสำเนา
	5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสัญชาติไทย พร้อมทั้งนำต้นฉบับไปแสดงด้วย
	6. สำเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ ผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทย,  แปลเป็นภาษาไทย และผ่าน
	การรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือหนังสือรับรองว่าผู้ยื่นคำขอกำลังศึกษาอยู่ แล้วแต่กรณี
	7. หนังสือรับรองประวัติการทำงานจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน    (ดาวน์โหลดตัวอย่าง http://www.immigration.go.th
	– การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร)     และสำเนาใบอนุญาตทำงาน ทุกเล่ม ทุกหน้า
	8. หนังสือรับรองเงินเดือนจากกิจการที่ผู้ให้ความอุปการะทำงานอยู่ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามในกิจการนั้น (ตามแบบที่กำหนด) ย้อนหลัง
	2 ปี (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th   – การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร)   และ ใบสมัครงานพร้อมสัญญาการจ้าง (ถ้ามี)
	9. สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90) ของผู้ให้ความอุปการะ พร้อมหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
	ตามมาตรา 50 ทวิ จำนวน 3 ปีก่อนหน้าปีที่ยื่นคำขอ ซึ่งรับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ของสรรพากร พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน
	10.สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) ตั้งแต่ต้นปี จนถึงเดือนก่อนหน้าที่ยื่นคำขอ ซึ่งรับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่
	ของสรรพากร พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน
	11.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ผู้ให้ความอุปการะทำงานอยู่  (ฉบับคัดสำเนาจากกระทรวงพาณิชย์ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
	นับถึงวันที่ยื่นคำขอ)
	12.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่ผู้ให้ความอุปการะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ด้วย (ฉบับคัดสำเนาจากกระทรวงพาณิชย์ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
	นับถึงวันที่ยื่นคำขอ)
	13.สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ เช่น ภ.พ.01, ภ.พ.09 และ ภ.พ.20
	14.สำเนางบการเงิน (งบดุล งบกำไรขาดทุน) พร้อมแบบ ภ.ง.ด.50 ของปีก่อนที่ยื่นคำขอ ซึ่งรับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ของสรรพากร
	พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน (กรณีเป็นส่วนราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ ไม่ต้องนำมาแสดง)
	15.นิติบุคคลใด ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ให้สำเนาบัตรส่งเสริม หรือ เอกสารที่แสดงว่าได้รับการส่งเสริมด้วย
	16.หนังสือรับรองจากธนาคาร พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากประจำของผู้ให้ความอุปการะ (ถ้ามี)
	17.แผนที่แสดงสถานที่พำนักอาศัยและสถานที่ทำงาน (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th  – การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร)
	18.สำเนาหนังสือเดินทางที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (ทุกเล่มและทุกหน้า)
	19.แบบข้อมูลบุคคล (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th  – การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร) และภาพถ่ายผู้ให้ความอุปการะภายนอกสถานที่ทำงาน (คนเดียว), ภายในสถานที่ทำงานกับพนักงาน, ภายนอกโรงงาน (คนเดียว), ภายในโรงงานกับคนงาน เครื่องจักร และสินค้า (ถ้าม...
	20.กรณีการยื่นอุปการะบุตรคนสัญชาติไทย  ต้องนำหลักฐานการตรวจดีเอ็นเอ จากโรงพยาบาลของรัฐบาล แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
	บิดา มารดา และบุตร  ด้วย
	21.กรณีการยื่นเพื่อให้ความอุปการะ หรืออยู่ในความอุปการะของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย และมีบุตรด้วยกัน  ต้องนำหลักฐานการตรวจดีเอ็นเอ
	จากโรงพยาบาลของรัฐบาล แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง บิดา มารดา และบุตรด้วย
	22.กรณีคู่สมรสคนสัญชาติไทยมีบิดามารดา หรือคนใดคนหนึ่งเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสำเนาใบสูติบัตรของคู่สมรสที่ผ่านการรับรอง
	จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนบสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว, ใบสำคัญถิ่นที่อยู่,  ทะเบียนบ้านของบิดามารดา
	ที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ฯ ด้วย  หากรายใดเสียชีวิตให้แนบสำเนาใบมรณบัตร ด้วย
	23.กรณีคู่สมรสไม่สามารถมีบุตรได้ ให้แนบใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล  พร้อมระบุสาเหตุการไม่สามารถมีบุตรได้
	24.เอกสารอื่น ๆ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม
	เอกสารประกอบการขอมีถิ่นที่อยู่ฯ ประเภทเข้ามาเพื่อเหตุผลทางมนุษยธรรม  (มิถุนายน 2563)
	กรณีเพื่อให้ความอุปการะ หรือ อยู่ในความอุปการะของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว (สามี-ภรรยา, บิดา-มารดา หรือ บุตรอายุต่ำกว่า 20 ปีที่ยังไม่สมรส)
	1. แบบคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (แบบ ตม.9) (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th  – การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร)
	2. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล (อายุไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำขอ)   (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th  – การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร)
	3. หนังสือรับรองว่าไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมจากประเทศที่ตนมีภูมิลำเนา   โดยผ่านการรับรองจากกงสุลไทยในประเทศนั้น ๆ  หรือ
	ผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนั้น  ๆ  ในประเทศไทย,  แปลเป็นภาษาไทย  และผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์
	กรมการกงสุล  กระทรวงการต่างประเทศ  (เฉพาะผู้ยื่นคำขอที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป)
	4. สำเนาเอกสารรับรองการเป็นครอบครัว ได้แก่ ใบสำคัญการสมรส หรือ ทะเบียนสมรส ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน, ใบสูติบัตรบุตร,
	สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น ซึ่งหากเป็นเอกสารต่างประเทศ ให้ผ่านการรับรองเอกสารเช่นเดียวกับ ข้อ 3. และหากเป็นการจดทะเบียน
	ในประเทศไทย ให้หน่วยงานนั้น ๆ รับรองสำเนา
	5. สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่, ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว, หนังสือเดินทาง และสำเนาทะเบียนบ้านในประเทศไทยทุกหน้าที่มีรายการ
	ของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยแล้ว พร้อมทั้งนำต้นฉบับไปแสดงด้วย
	6.  สำเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ ผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทย,  แปลเป็นภาษาไทย
	และผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือหนังสือรับรองว่าผู้ยื่นคำขอกำลังศึกษาอยู่
	แล้วแต่กรณี
	7. หนังสือรับรองประวัติการทำงานจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน    (ดาวน์โหลดตัวอย่าง http://www.immigration.go.th
	– การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร)   และ สำเนาใบอนุญาตทำงาน ทุกเล่ม ทุกหน้า
	8. หนังสือรับรองเงินเดือนจากกิจการที่ผู้ให้ความอุปการะทำงานอยู่ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามในกิจการนั้น (ตามแบบที่กำหนด) ย้อนหลัง
	2 ปี (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th  – การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร)  และใบสมัครงานพร้อมสัญญาการจ้าง (ถ้ามี)
	9. สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90) ของผู้ให้ความอุปการะ พร้อมหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
	ตามมาตรา 50 ทวิ จำนวน 3 ปีก่อนหน้าปีที่ยื่นคำขอ ซึ่งรับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ของสรรพากร พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน
	10.สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) ตั้งแต่ต้นปี จนถึงเดือนก่อนหน้าที่ยื่นคำขอ  ซึ่งรับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่
	ของสรรพากร  พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน
	11.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ผู้ให้ความอุปการะทำงานอยู่ (ฉบับคัดสำเนาจากกระทรวงพาณิชย์ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
	นับถึงวันที่ยื่นคำขอ)
	12.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ผู้ให้ความอุปการะทำงานอยู่ จำนวน 3 ปีก่อนหน้าที่ยื่นคำขอ
	13.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับคัดสำเนาจากกระทรวงพาณิชย์ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำขอ) และหากผู้ให้ความอุปการะถือหุ้น
	ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ให้แนบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 3 ปี มาแสดงด้วย
	14.สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ เช่น ภ.พ.01, ภ.พ.09  และ ภ.พ.20
	15.สำเนางบการเงิน (งบดุล งบกำไรขาดทุน) พร้อมแบบ ภ.ง.ด.50 ปีก่อนหน้าปีที่ยื่นคำขอ  ซึ่งรับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ของสรรพากร
	พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน  (กรณีเป็นส่วนราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ ไม่ต้องนำมาแสดง)
	16.หนังสือธนาคารรับรองการส่งออกสินค้าในรอบ 3 ปีก่อนหน้าปีที่ยื่นคำขอ (เฉพาะกิจการที่มีการส่งออกสินค้า)
	17.หนังสือรับรองการนำนักท่องเที่ยวเข้ามาในรอบ 3 ปีก่อนหน้าปีที่ยื่นคำขอ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว(เฉพาะกิจการท่องเที่ยว)
	18.นิติบุคคลใด ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ให้สำเนาบัตรส่งเสริม หรือ เอกสารที่แสดงว่าได้รับการส่งเสริมด้วย
	19.แผนที่แสดงสถานที่พำนักอาศัยและสถานที่ทำงาน (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th  – การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร)
	20.สำเนาหนังสือเดินทางที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (ทุกเล่มและทุกหน้า)
	21.แบบข้อมูลบุคคล (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th  – การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร) และภาพถ่ายผู้ให้ความอุปการะภายนอกสถานที่ทำงาน  (คนเดียว), ภายในสถานที่ทำงานกับพนักงาน, ภายนอกโรงงาน (คนเดียว), ภายในโรงงานกับคนงาน เครื่องจักร และสินค้า (ถ้า...
	ทุกภาพติดบนกระดาษหัวบริษัท ขนาด A4   พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ
	22.กรณีบุตรมาอยู่ในความอุปการะของบิดาหรือมารดา หรือ บุตรมาให้ความอุปการะบิดาหรือมารดา  ต้องนำหลักฐานการตรวจ ดีเอ็นเอ
	จากโรงพยาบาลของรัฐบาล  แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง บุตรกับบิดา หรือมารดาด้วย   แล้วแต่กรณี
	(เช่น บุตรขออยู่ในความอุปการะของบิดา ให้ตรวจดีเอ็นเอ ระหว่าง บุตรกับบิดา   หากบุตรขออยู่ในความอุปการะของมารดา
	ให้ตรวจดีเอ็นเอ ระหว่าง บุตรกับมารดา เป็นต้น)
	23.เอกสารอื่น ๆ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม
	เอกสารประกอบการขอมีถิ่นที่อยู่ฯ  ประเภทเข้ามาเป็นผู้เชี่ยวชาญ  (มิถุนายน 2563)
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