เอกสารประกอบการขอมีถนิ่ ที่อยู่ฯ ประเภทเข้ามาเพือ่ การลงทุน

(มิถน
ุ ายน 2563)

1. แบบคําขอเพื่อมีถ่นิ ที่อยู่ในราชอาณาจักร (แบบ ตม.9) (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th – การขอมีถ่นิ ที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร)
2. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล (อายุไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันที่ย่ืนคําขอ) (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th – การ
ขอมีถ่นิ ที่อยู่ในราชอาณาจักร) ประเทศที่ตนมีภมู ิลาํ เนา โดยผ่านการรับรองจากกงสุลไทยในประเทศนัน้ ๆ หรือ ผ่านการรับรองจากกงสุล
ของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็ นภาษาไทย และผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิตกิ รณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการ
ต่างประเทศ
4. สําเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาของผูย้ ่ืนคําขอ ผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็ นภาษาไทย และ
ผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิตกิ รณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
5. หนังสือรับรองประวัตกิ ารทํางานจากสํานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน (ดาวน์โหลดตัวอย่าง http://www.immigration.go.th –
การขอมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร) และสําเนาใบอนุญาตทํางาน ทุกเล่ม ทุกหน้า
6. หนังสือรับรองเงินเดือนจากกิจการที่ผยู้ ่ืนคําขอทํางานอยู่ ซึง่ ลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามในกิจการนัน้ (ตามแบบที่กาํ หนด) ย้อนหลัง 2 ปี
(ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th – การขอมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร) และ ใบสมัครงานพร้อมสัญญาการจ้าง (ถ้ามี)
7. สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา (ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90) ของผูย้ ่ืนคําขอ พร้อมหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ จํานวน 3 ปี ก่อนหน้าปี ท่ีย่ืนคําขอ ซึง่ รับรองสําเนาโดยเจ้าหน้าที่ของสรรพากร พร้อมสําเนาใบเสร็จรับเงิน
8. สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) ตัง้ แต่ตน้ ปี จนถึงเดือนก่อนหน้าที่ย่ืนคําขอ ซึง่ รับรองสําเนาโดยเจ้าหน้าที่
ของสรรพากร พร้อมสําเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
9. หนังสือรับรองการโอนเงินเข้ามาในราชอาณาจักร จากธนาคารในประเทศไทย เป็ นจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 10 ล้านบาท
10. หลักฐานการลงทุนในนามของผูย้ ่ืนคําขอ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ รวมกัน ไม่นอ้ ยกว่า 10 ล้านบาท ในกรณีดงั นี ้
(1) ลงทุนในบริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัด ทัง้ นี ้ ต้องถือครองการลงทุนเป็ นเวลา 3 ปี ตดิ ต่อกันนับแต่วนั ที่ได้รบั ใบสําคัญถิ่นที่อยู่
และต้องยื่นเอกสาร ดังนี ้
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล (ฉบับคัดสําเนาจากกระทรวงพาณิชย์ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันที่ย่ืนคําขอ)
- บัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (ฉบับคัดสําเนาจากกระทรวงพาณิชย์ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันที่ย่ืนคําขอ)
- สําเนาทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม หรือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ เช่น ภ.พ.01, ภ.พ.09 และ ภ.พ.20
- สําเนางบการเงิน(งบดุล งบกําไรขาดทุน) พร้อมแบบ ภ.ง.ด.50 และใบเสร็จรับเงิน จํานวน 3 ปี ก่อนหน้าปี ท่ยี ่ืนคําขอ
(2) ลงทุนซือ้ พันธบัตรรัฐบาล หรือ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ทัง้ นี ้ ห้ามโอนกรรมสิทธิ์, จํานําพันธบัตร หรือ จํานําสิทธิ เป็ นเวลา 3 ปี ตดิ ต่อกัน
นับแต่วนั ที่ได้รบั ใบสําคัญถิ่นที่อยู่ และต้องยื่นเอกสาร ดังนี ้
- หนังสือรับรองการซือ้ พันธบัตรรัฐบาล หรือ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจดังกล่าว จากธนาคารในประเทศไทย
- สําเนาพันธบัตรรัฐบาล หรือ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจดังกล่าว พร้อมต้นฉบับมาแสดง
(3) ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เช่น หุน้ สามัญ หุน้ กู้ หรือ หน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ต้องได้รบั อนุมตั ิ หรือ รับรองจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ ห้ามโอนหุน้ , โอนกรรมสิทธิ์, จํานําหลักทรัพย์ หรือ จํานําสิทธิ เป็ นเวลา 3 ปี ตดิ ต่อกันนับแต่วนั ที่ได้รบั
ใบสําคัญถิ่นที่อยู่ และต้องยื่นเอกสาร ดังนี ้
- หนังสือรับรองการซือ้ หลักทรัพย์ดงั กล่าว และหลักฐานการลงทุนดังกล่าว พร้อมต้นฉบับมาแสดง
11. แผนที่แสดงสถานที่พาํ นักอาศัยและสถานที่ทาํ งาน (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th – การขอมีถ่นิ ที่อยู่ในราชอาณาจักร)
12. สําเนาหนังสือเดินทางที่แสดงว่าได้รบั อนุญาตให้อยู่ตอ่ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี (ทุกเล่มและทุกหน้า)
13. แบบข้อมูลบุคคล (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th – การขอมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร) และภาพถ่ายคนต่างด้าวภายนอก
สถานที่ทาํ งาน (คนเดียว), ภายในสถานที่ทาํ งานกับพนักงาน, ภายนอกโรงงาน (คนเดียว), ภายในโรงงานกับคนงาน เครื่องจักร และสินค้า
(ถ้ามี), ภาพถ่ายคนต่างด้าวภายนอกที่พักอาศัย ภายในที่พักอาศัย พร้อมครอบครัว (ถ้ามี) จํานวน 10 ภาพ ขนาดโปสการ์ด ทุกภาพ
ติดบนกระดาษหัวบริษัท ขนาด A4 พร้อมคําบรรยายใต้ภาพ
14. เอกสารอื่น ๆ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม
หมายเหตุ - เอกสารใดเป็ นเอกสารส่วนตัว ให้คนต่างด้าวรับรองสําเนาเอง
- เอกสารใดเป็ นเอกสารของนิตบิ คุ คล ให้รบั รองโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามในนิตบิ คุ คลนัน้ พร้อมประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
- เอกสารใดเป็ นภาษาต่างประเทศ ต้องผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็ นภาษาไทย
โดยระบุรายละเอียดของผูแ้ ปลที่สามารถตรวจสอบได้
และผ่านการรับรองการแปลจากกองสัญชาติและนิตกิ รณ์
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

เอกสารประกอบการขอมีถนิ่ ที่อยู่ฯ ประเภทเข้ามาเพือ่ ทํางาน

(มิถน
ุ ายน 2563)

1. แบบคําขอเพื่อมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร (แบบ ตม.9) (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th – การขอมีถ่นิ ที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร)
2. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล (อายุไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันที่ย่ืนคําขอ) (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th – การขอ
มีถ่นิ ที่อยู่ในราชอาณาจักร)
3. หนังสือรับรองว่าไม่เคยมีประวัตอิ าชญากรรมจากประเทศที่ตนมีภมู ลิ าํ เนา โดยผ่านการรับรองจากกงสุลไทยในประเทศนัน้ ๆ หรือ
ผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็ นภาษาไทย และผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิตกิ รณ์
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
4. สําเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาของผูย้ ่ืนคําขอ ผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็ นภาษาไทย และ
ผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิตกิ รณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
5. หนังสือรับรองประวัติการทํางานจากสํานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน (ดาวน์โหลดตัวอย่าง http://www.immigration.go.th –
การขอมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร) และสําเนาใบอนุญาตทํางาน ทุกเล่ม ทุกหน้า
6. หนังสือรับรองเงินเดือนจากกิจการที่ผยู้ ่ืนคําขอทํางานอยู่ ซึง่ ลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามในกิจการนัน้ (ตามแบบที่กาํ หนด) ย้อนหลัง 2 ปี
(ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th – การขอมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร) และ ใบสมัครงานพร้อมสัญญาการจ้าง (ถ้ามี)
7. สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา (ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90) ของผูย้ ่ืนคําขอ พร้อมหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ จํานวน 3 ปี ก่อนหน้าปี ท่ีย่ืนคําขอ ซึง่ รับรองสําเนาโดยเจ้าหน้าที่ของสรรพากร พร้อมสําเนาใบเสร็จรับเงิน
8. สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) ตัง้ แต่ตน้ ปี จนถึงเดือนก่อนหน้าที่ย่ืนคําขอ ซึง่ รับรองสําเนาโดยเจ้าหน้าที่
ของสรรพากร พร้อมสําเนาใบเสร็จรับเงิน
9. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลที่ผยู้ ่ืนคําขอทํางานอยู่ (ฉบับคัดสําเนาจากกระทรวงพาณิชย์ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
นับถึงวันที่ย่ืนคําขอ)
10. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลที่ผยู้ ่ืนคําขอทํางานอยู่ จํานวน 3 ปี ก่อนหน้าที่ย่ืนคําขอ
11. บัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (ฉบับคัดสําเนาจากกระทรวงพาณิชย์ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันที่ย่ืนคําขอ) และหากผูย้ ่ืนคําขอถือหุน้
ตัง้ แต่ 5 ล้านบาทขึน้ ไป ให้แนบบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ย้อนหลัง 3 ปี มาแสดงด้วย
12. สําเนาทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม หรือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ เช่น ภ.พ.01, ภ.พ.09 และ ภ.พ.20
13. สําเนางบการเงิน (งบดุล งบกําไรขาดทุน) พร้อมแบบ ภ.ง.ด.50 จํานวน 3 ปี ก่อนหน้าปี ท่ีย่ืนคําขอ ซึง่ รับรองสําเนาโดยเจ้าหน้าที่ของสรรพากร
พร้อมสําเนาใบเสร็จรับเงิน
14. หนังสือธนาคารรับรองการส่งออกสินค้าในรอบ 3 ปี ก่อนหน้าปี ท่ยี ่ืนคําขอ (เฉพาะกิจการที่มีการส่งออกสินค้า)
15. หนังสือรับรองการนํานักท่องเที่ยวเข้ามาในรอบ 3 ปี ก่อนหน้าปี ท่ีย่ืนคําขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (เฉพาะกิจการท่องเที่ยว)
16. นิตบิ คุ คลใด ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน ให้สาํ เนาบัตรส่งเสริม หรือ เอกสารที่แสดงว่าได้รบั การส่งเสริมด้วย
17. แผนที่แสดงสถานที่พาํ นักอาศัยและสถานที่ทาํ งาน (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th – การขอมีถ่นิ ที่อยู่ในราชอาณาจักร)
18. สําเนาหนังสือเดินทางที่แสดงว่าได้รบั อนุญาตให้อยู่ตอ่ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี (ทุกเล่มและทุกหน้า)
19. แบบข้อมูลบุคคล (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th – การขอมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร) และภาพถ่ายคนต่างด้าวภายนอก
สถานที่ทาํ งาน (คนเดียว), ภายในสถานที่ทาํ งานกับพนักงาน, ภายนอกโรงงาน (คนเดียว), ภายในโรงงานกับคนงาน เครื่องจักร และสินค้า
(ถ้ามี), ภาพถ่ายคนต่างด้าวภายนอกที่พักอาศัย ภายในที่พักอาศัย พร้อมครอบครัว (ถ้ามี) จํานวน 18 ภาพ ขนาดโปสการ์ด ทุกภาพ
ติดบนกระดาษหัวบริษัท ขนาด A4 พร้อมคําบรรยายใต้ภาพ
20. เอกสารอื่น ๆ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม
หมายเหตุ - เอกสารใดเป็ นเอกสารส่วนตัว ให้คนต่างด้าวรับรองสําเนาเอง
- เอกสารใดเป็ นเอกสารของนิตบิ คุ คล ให้รบั รองโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามในนิตบิ คุ คลนัน้ พร้อมประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
- เอกสารใดเป็ นภาษาต่างประเทศ ต้องผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็ นภาษาไทย
โดยระบุรายละเอียดของผูแ้ ปลที่สามารถตรวจสอบได้
และผ่านการรับรองการแปลจากกองสัญชาติและนิตกิ รณ์
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

เอกสารประกอบการขอมีถนิ่ ที่อยู่ฯ ประเภทเข้ามาเพือ่ เหตุผลทางมนุษยธรรม (มิถุนายน 2563)
กรณีเพือ่ ให้ความอุปการะ หรือ อยู่ในความอุปการะของบุคคลผูม้ ีสญั ชาติไทย
(สามี-ภรรยา, บิดา-มารดา หรือ บุตรอายุตาํ่ กว่า 20 ปี ที่ยงั ไม่สมรส)
1. แบบคําขอเพื่อมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร (แบบ ตม.9) (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th – การขอมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร)

2. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล (อายุไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันที่ย่ืนคําขอ) (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th – การขอมี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร)
3. หนังสือรับรองว่าไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมจากประเทศที่ตนมีภมู ิลาํ เนา โดยผ่านการรับรองจากกงสุลไทยในประเทศนัน้ ๆ หรือ
ผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็ นภาษาไทย และผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิตกิ รณ์
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (เฉพาะผูย้ ่ืนคําขอที่มีอายุตงั้ แต่ 14 ปี ขนึ ้ ไป)
4. สําเนาเอกสารรับรองการเป็ นครอบครัว ได้แก่ ใบสําคัญการสมรส, ทะเบียนสมรส (ค.ร.2) ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน, ใบสูตบิ ตั รบุตร,
เอกสารการจดทะเบียนรับรองบุตร เป็ นต้น ซึง่ หากเป็ นเอกสารต่างประเทศ ให้ผ่านการรับรองเอกสารเช่นเดียวกับ ข้อ 3.
และหากเป็ นการจดทะเบียนในประเทศไทย ให้หน่วยงานนัน้ ๆ รับรองสําเนา
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาทะเบียนบ้านของผูม้ ีสญ
ั ชาติไทย พร้อมทัง้ นําต้นฉบับไปแสดงด้วย
6. สําเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาของผูย้ ่ืนคําขอ ผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็ นภาษาไทย และผ่าน
การรับรองจากกองสัญชาติและนิตกิ รณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือหนังสือรับรองว่าผูย้ ่ืนคําขอกําลังศึกษาอยู่ แล้วแต่กรณี
7. หนังสือรับรองประวัตกิ ารทํางานจากสํานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน (ดาวน์โหลดตัวอย่าง http://www.immigration.go.th
– การขอมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร) และสําเนาใบอนุญาตทํางาน ทุกเล่ม ทุกหน้า
8. หนังสือรับรองเงินเดือนจากกิจการที่ผใู้ ห้ความอุปการะทํางานอยู่ ซึ่งลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามในกิจการนัน้ (ตามแบบที่กาํ หนด) ย้อนหลัง
2 ปี (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th – การขอมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร) และ ใบสมัครงานพร้อมสัญญาการจ้าง (ถ้ามี)
9. สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา (ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90) ของผูใ้ ห้ความอุปการะ พร้อมหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ จํานวน 3 ปี ก่อนหน้าปี ท่ยี ่ืนคําขอ ซึง่ รับรองสําเนาโดยเจ้าหน้าที่ของสรรพากร พร้อมสําเนาใบเสร็จรับเงิน
10.สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) ตัง้ แต่ตน้ ปี จนถึงเดือนก่อนหน้าที่ย่ืนคําขอ ซึง่ รับรองสําเนาโดยเจ้าหน้าที่
ของสรรพากร พร้อมสําเนาใบเสร็จรับเงิน
11.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลที่ผใู้ ห้ความอุปการะทํางานอยู่ (ฉบับคัดสําเนาจากกระทรวงพาณิชย์ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
นับถึงวันที่ย่ืนคําขอ)
12.บัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของนิตบิ คุ คลที่ผใู้ ห้ความอุปการะเป็ นผูถ้ ือหุน้ อยู่ดว้ ย (ฉบับคัดสําเนาจากกระทรวงพาณิชย์ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
นับถึงวันที่ย่ืนคําขอ)
13.สําเนาทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม หรือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ เช่น ภ.พ.01, ภ.พ.09 และ ภ.พ.20
14.สําเนางบการเงิน (งบดุล งบกําไรขาดทุน) พร้อมแบบ ภ.ง.ด.50 ของปี ก่อนที่ย่ืนคําขอ ซึง่ รับรองสําเนาโดยเจ้าหน้าที่ของสรรพากร
พร้อมสําเนาใบเสร็จรับเงิน (กรณีเป็ นส่วนราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ ไม่ตอ้ งนํามาแสดง)
15.นิตบิ คุ คลใด ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน ให้สาํ เนาบัตรส่งเสริม หรือ เอกสารที่แสดงว่าได้รบั การส่งเสริมด้วย
16.หนังสือรับรองจากธนาคาร พร้อมสําเนาบัญชีเงินฝากประจําของผูใ้ ห้ความอุปการะ (ถ้ามี)
17.แผนที่แสดงสถานที่พาํ นักอาศัยและสถานที่ทาํ งาน (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th – การขอมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร)
18.สําเนาหนังสือเดินทางที่แสดงว่าได้รบั อนุญาตให้อยู่ตอ่ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี (ทุกเล่มและทุกหน้า)
19.แบบข้อมูล บุคคล (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th – การขอมี ถ่ินที่อ ยู่ในราชอาณาจักร) และภาพถ่ายผู้ให้ความอุปการะ
ภายนอกสถานที่ทาํ งาน (คนเดียว), ภายในสถานที่ทาํ งานกับพนักงาน, ภายนอกโรงงาน (คนเดียว), ภายในโรงงานกับคนงาน เครื่องจักร
และสินค้า (ถ้ามี), ภาพถ่ายคนต่างด้าวภายนอกที่พกั อาศัย ภายในที่พกั อาศัย พร้อมครอบครัว จํานวน 18 ภาพ ขนาดโปสการ์ด ทุกภาพ
ติดบนกระดาษหัวบริษัท ขนาด A4 พร้อมคําบรรยายใต้ภาพ
20.กรณีการยื่นอุปการะบุตรคนสัญชาติไทย ต้องนําหลักฐานการตรวจดีเอ็นเอ จากโรงพยาบาลของรัฐบาล แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
บิดา มารดา และบุตร ด้วย
21.กรณีการยื่นเพื่อให้ความอุปการะ หรืออยู่ในความอุปการะของบุคคลผูม้ ีสญ
ั ชาติไทย และมีบตุ รด้วยกัน ต้องนําหลักฐานการตรวจดีเอ็นเอ
จากโรงพยาบาลของรัฐบาล แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง บิดา มารดา และบุตรด้วย
22.กรณีคสู่ มรสคนสัญชาติไทยมีบิดามารดา หรือคนใดคนหนึ่งเป็ นคนต่างด้าว ให้แนบสําเนาใบสูตบิ ตั รของคูส่ มรสที่ผ่านการรับรอง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทัง้ แนบสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว, ใบสําคัญถิ่นที่อยู,่ ทะเบียนบ้านของบิดามารดา
ที่ได้รบั อนุญาตให้มีถ่ินที่อยูฯ่ ด้วย หากรายใดเสียชีวติ ให้แนบสําเนาใบมรณบัตร ด้วย
23.กรณีคสู่ มรสไม่สามารถมีบตุ รได้ ให้แนบใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล พร้อมระบุสาเหตุการไม่สามารถมีบตุ รได้
24.เอกสารอื่น ๆ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม
หมายเหตุ - เอกสารใดเป็ นเอกสารส่วนตัว ให้คนต่างด้าวรับรองสําเนาเอง
- เอกสารใดเป็ นเอกสารของนิตบิ คุ คล ให้รบั รองโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามในนิตบิ คุ คลนัน้ พร้อมประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
- เอกสารใดเป็ นภาษาต่างประเทศ ต้องผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็ นภาษาไทย โดยระบุรายละเอียดของผูแ้ ปล
ที่สามารถตรวจสอบได้ และผ่านการรับรองการแปลจากกองสัญชาติและนิตกิ รณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

เอกสารประกอบการขอมีถน่ิ ที่อยู่ฯ ประเภทเข้ามาเพือ่ เหตุผลทางมนุษยธรรม (มิถนุ ายน 2563)
กรณีเพือ่ ให้ความอุปการะ หรือ อยู่ในความอุปการะของผูท้ ่ีได้รบั อนุญาตให้มีถนิ่ ที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว
(สามี-ภรรยา, บิดา-มารดา หรือ บุตรอายุตา่ํ กว่า 20 ปี ที่ยงั ไม่สมรส)
1. แบบคําขอเพื่อมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร (แบบ ตม.9) (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th – การขอมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร)

2. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล (อายุไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันที่ย่ืนคําขอ) (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th – การขอมี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร)
3. หนังสือรับรองว่าไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมจากประเทศที่ตนมีภมู ิลาํ เนา โดยผ่านการรับรองจากกงสุลไทยในประเทศนัน้ ๆ หรือ
ผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็ นภาษาไทย และผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิตกิ รณ์
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (เฉพาะผูย้ ่ืนคําขอที่มีอายุตงั้ แต่ 14 ปี ขนึ ้ ไป)
4. สําเนาเอกสารรับรองการเป็ นครอบครัว ได้แก่ ใบสําคัญการสมรส หรือ ทะเบียนสมรส ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน, ใบสูตบิ ตั รบุตร,
สําเนาทะเบียนบ้าน เป็ นต้น ซึง่ หากเป็ นเอกสารต่างประเทศ ให้ผ่านการรับรองเอกสารเช่นเดียวกับ ข้อ 3. และหากเป็ นการจดทะเบียน
ในประเทศไทย ให้หน่วยงานนัน้ ๆ รับรองสําเนา
5. สําเนาใบสําคัญถิ่นที่อยู่, ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว, หนังสือเดินทาง และสําเนาทะเบียนบ้านในประเทศไทยทุกหน้าที่มีรายการ
ของผูม้ ีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทยแล้ว พร้อมทัง้ นําต้นฉบับไปแสดงด้วย
6. สําเนาเอกสารแสดงคุณวุฒกิ ารศึกษาของผูย้ ่ืนคําขอ ผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็ นภาษาไทย
และผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือหนังสือรับรองว่าผูย้ ่ืนคําขอกําลังศึกษาอยู่
แล้วแต่กรณี
7. หนังสือรับรองประวัตกิ ารทํางานจากสํานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน (ดาวน์โหลดตัวอย่าง http://www.immigration.go.th
– การขอมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร) และ สําเนาใบอนุญาตทํางาน ทุกเล่ม ทุกหน้า
8. หนังสือรับรองเงินเดือนจากกิจการที่ผใู้ ห้ความอุปการะทํางานอยู่ ซึ่งลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามในกิจการนัน้ (ตามแบบที่กาํ หนด) ย้อนหลัง
2 ปี (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th – การขอมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร) และใบสมัครงานพร้อมสัญญาการจ้าง (ถ้ามี)
9. สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา (ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90) ของผูใ้ ห้ความอุปการะ พร้อมหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ จํานวน 3 ปี ก่อนหน้าปี ท่ีย่ืนคําขอ ซึง่ รับรองสําเนาโดยเจ้าหน้าที่ของสรรพากร พร้อมสําเนาใบเสร็จรับเงิน
10.สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) ตัง้ แต่ตน้ ปี จนถึงเดือนก่อนหน้าที่ย่ืนคําขอ ซึง่ รับรองสําเนาโดยเจ้าหน้าที่
ของสรรพากร พร้อมสําเนาใบเสร็จรับเงิน
11.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลที่ผใู้ ห้ความอุปการะทํางานอยู่ (ฉบับคัดสําเนาจากกระทรวงพาณิชย์ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
นับถึงวันที่ย่ืนคําขอ)
12.สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลที่ผใู้ ห้ความอุปการะทํางานอยู่ จํานวน 3 ปี ก่อนหน้าที่ย่ืนคําขอ
13.บัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (ฉบับคัดสําเนาจากกระทรวงพาณิชย์ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันที่ย่ืนคําขอ) และหากผูใ้ ห้ความอุปการะถือหุน้
ตัง้ แต่ 5 ล้านบาทขึน้ ไป ให้แนบบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ย้อนหลัง 3 ปี มาแสดงด้วย
14.สําเนาทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม หรือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ เช่น ภ.พ.01, ภ.พ.09 และ ภ.พ.20
15.สําเนางบการเงิน (งบดุล งบกําไรขาดทุน) พร้อมแบบ ภ.ง.ด.50 ปี ก่อนหน้าปี ท่ยี ่ืนคําขอ ซึง่ รับรองสําเนาโดยเจ้าหน้าที่ของสรรพากร
พร้อมสําเนาใบเสร็จรับเงิน (กรณีเป็ นส่วนราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ ไม่ตอ้ งนํามาแสดง)
16.หนังสือธนาคารรับรองการส่งออกสินค้าในรอบ 3 ปี ก่อนหน้าปี ท่ยี ่ืนคําขอ (เฉพาะกิจการที่มีการส่งออกสินค้า)
17.หนังสือรับรองการนํานักท่องเที่ยวเข้ามาในรอบ 3 ปี ก่อนหน้าปี ท่ยี ่ืนคําขอ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว(เฉพาะกิจการท่องเที่ยว)
18.นิตบิ คุ คลใด ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน ให้สาํ เนาบัตรส่งเสริม หรือ เอกสารที่แสดงว่าได้รบั การส่งเสริมด้วย
19.แผนที่แสดงสถานที่พาํ นักอาศัยและสถานที่ทาํ งาน (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th – การขอมีถ่นิ ที่อยู่ในราชอาณาจักร)
20.สําเนาหนังสือเดินทางที่แสดงว่าได้รบั อนุญาตให้อยู่ตอ่ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี (ทุกเล่มและทุกหน้า)
21.แบบข้อมูล บุคคล (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th – การขอมี ถ่ินที่อ ยู่ในราชอาณาจักร) และภาพถ่ายผู้ให้ความอุปการะ
ภายนอกสถานที่ทาํ งาน (คนเดียว), ภายในสถานที่ทาํ งานกับพนักงาน, ภายนอกโรงงาน (คนเดียว), ภายในโรงงานกับคนงาน เครื่องจักร
และสินค้า (ถ้ามี), ภาพถ่ายคนต่างด้าวภายนอกที่พกั อาศัย ภายในที่พกั อาศัย พร้อมครอบครัว จํานวน 18 ภาพ ขนาดโปสการ์ด
ทุกภาพติดบนกระดาษหัวบริษัท ขนาด A4 พร้อมคําบรรยายใต้ภาพ
22.กรณีบตุ รมาอยู่ในความอุปการะของบิดาหรือมารดา หรือ บุตรมาให้ความอุปการะบิดาหรือมารดา ต้องนําหลักฐานการตรวจ ดีเอ็นเอ
จากโรงพยาบาลของรัฐบาล แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง บุตรกับบิดา หรือมารดาด้วย แล้วแต่กรณี
(เช่น บุตรขออยู่ในความอุปการะของบิดา ให้ตรวจดีเอ็นเอ ระหว่าง บุตรกับบิดา หากบุตรขออยู่ในความอุปการะของมารดา
ให้ตรวจดีเอ็นเอ ระหว่าง บุตรกับมารดา เป็ นต้น)
23.เอกสารอื่น ๆ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม
หมายเหตุ - เอกสารใดเป็ นเอกสารส่วนตัว ให้คนต่างด้าวรับรองสําเนาเอง
- เอกสารใดเป็ นเอกสารของนิตบิ คุ คล ให้รบั รองโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามในนิตบิ คุ คลนัน้ พร้อมประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
- เอกสารใดเป็ นภาษาต่างประเทศ ต้องผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็ นภาษาไทย โดยระบุรายละเอียดของผูแ้ ปล
ที่สามารถตรวจสอบได้ และผ่านการรับรองการแปลจากกองสัญชาติและนิตกิ รณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

เอกสารประกอบการขอมีถนิ่ ที่อยู่ฯ ประเภทเข้ามาเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญ

(มิถน
ุ ายน 2563)

1. แบบคําขอเพื่อมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร (แบบ ตม.9) (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th – การขอมีถ่ินที่อยู่
ในราชอาณาจักร)

2. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล (อายุไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันที่ย่ืนคําขอ) (ดาวน์โหลด
http://www.immigration.go.th – การขอมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร)
3. หนังสือรับรองว่าไม่เคยมีประวัตอิ าชญากรรมจากประเทศที่ตนมีภมู ิลาํ เนา โดยผ่านการรับรองจากกงสุลไทยในประเทศนัน้ ๆ
หรือผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็ นภาษาไทย และผ่านการรับรองจากกองสัญชาติ
และนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
4. สําเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาของผูย้ ื่นคําขอ ผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย,
แปลเป็ นภาษาไทย และผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
5. หนังสือรับรองการผ่านงาน หรือ ประสบการณ์การทํางาน
6. หนังสือรับรองประวัติการทํางานจากสํานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน (ดาวน์โหลดตัวอย่าง
http://www.immigration.go.th – การขอมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร) และสําเนาใบอนุญาตทํางาน ทุกเล่ม ทุกหน้า (ถ้ามี)
7. หนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงานที่ผยู้ ื่นคําขอทํางานอยู่ โดยให้ระบุรายละเอียดการทํางาน รายได้ตอ่ เดือน
8. สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา (ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90) ของผูย้ ื่นคําขอ พร้อมหลักฐานการหักภาษี
ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ จํานวน 3 ปี ก่อนหน้าปี ที่ยื่นคําขอ ซึง่ รับรองสําเนาโดยเจ้าหน้าที่ของสรรพากร พร้อมสําเนา
ใบเสร็จรับเงิน
9. สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) ตัง้ แต่ตน้ ปี จนถึงเดือนก่อนหน้าที่ยื่นคําขอ ซึง่ รับรองสําเนา
โดยเจ้าหน้าที่ของสรรพากร พร้อมสําเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
10. หนังสือสนับสนุนจากส่วนราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจทีเ่ กี่ยวข้อง
11. แผนที่แสดงสถานที่พาํ นักอาศัยและสถานที่ทาํ งาน (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th – การขอมีถ่ินที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร)

12. สําเนาหนังสือเดินทางที่แสดงว่าได้รบั อนุญาตให้อยูต่ อ่ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี (ทุกเล่มและทุกหน้า)
13. แบบข้อมูลบุคคล (ดาวน์โหลด http://www.immigration.go.th – การขอมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร) และภาพถ่าย
คนต่างด้าว ภายนอกสถานที่ทาํ งาน (คนเดียว), ภายในสถานที่ทาํ งานกับพนักงาน, ภายนอกโรงงาน (คนเดียว), ภายใน
โรงงานกับคนงาน เครือ่ งจักร และสินค้า (ถ้ามี), ภาพถ่ายคนต่างด้าวภายนอกที่พกั อาศัย ภายในที่พกั อาศัย พร้อม
ครอบครัว (ถ้ามี) จํานวน 10 ภาพ ขนาดโปสการ์ด ทุกภาพติดบนกระดาษหัวบริษัท ขนาด A4 พร้อมคําบรรยายใต้ภาพ
14. เอกสารอื่น ๆ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม
หมายเหตุ - เอกสารใดเป็ นเอกสารส่วนตัว ให้คนต่างด้าวรับรองสําเนาเอง
- เอกสารใดเป็ นเอกสารของนิตบิ คุ คล ให้รบั รองโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามในนิตบิ คุ คลนัน้ พร้อมประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
- เอกสารใดเป็ นภาษาต่างประเทศ ต้องผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็ นภาษาไทย
โดยระบุรายละเอียดของผูแ้ ปลที่สามารถตรวจสอบได้
และผ่านการรับรองการแปลจากกองสัญชาติและนิตกิ รณ์
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

