เอกสารประกอบการขอมีถิ่นที่อยู กรณีขอเขามาเพื่อการลงทุน(2550)
1. แบบคําขอเพื่อมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร (แบบ ตม.9)
2. ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล (ใบรับรองสุขภาพ อายุไมเกิน 3 เดือน นับจนถึงวันที่ยื่นคําขอ)
3. หนังสือรับรองวาไมเคยมีประวัตอิ าชญากรรมจากประเทศที่ตนมีภูมิลําเนา โดยผานการรับรองจากกงสุลไทยใน
ประเทศนั้น ๆ หรือ ผานการรับรองจากกงสุลของประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทย
4. สําเนาเอกสารรับรองการเปนครอบครัว ไดแก ใบสําคัญการสมรส หรือ ทะเบียนสมรส, ใบสูติบัตร และ สําเนา
ทะเบียนบาน เปนตน ซึ่งหากเปนเอกสารตางประเทศใหผานการรับรองเอกสารเชนเดียวกับ ขอ 3. และหากเปนการ
จดทะเบียนในประเทศไทย ใหหนวยงานนั้น ๆ รับรองสําเนา (เฉพาะในกรณีที่มีครอบครัวยื่นคําขอรวมดวย)
5. สําเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาของผูยื่นคําขอ ผานการรับรองจากกงสุลของประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทย
แปลเปนภาษาไทยและผานการับรองจากกระทรวงการตางประเทศ
6. ใบสมัครงาน และหลักฐานการอนุมัติใหทํางาน (ถามี)
7 หนังสือรับรองประวัติการทํางานจากสํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน สําเนาใบอนุญาตทํางานทุกเลม
และทุกหนา (ถามี)
8. หนังสือรับรองเงินเดือนจากกิจการที่ผูยื่นคําขอทํางานอยูซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามในกิจการนั้น (ตามแบบที่กําหนด) ,
ยอนหลัง 2 ป (ดาวนโหลด www.immigration.go.th) และ สัญญาการจาง (ถามี)
9. สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90) ของผูยื่นคําขอ พรอมหลักฐานการหักภาษี ณ
ที่จาย ตามมาตรา 50 ทวิ ซึ่งรับรองสําเนาโดยเจาหนาที่ของสรรพากร จํานวน 3 ปกอนหนาปที่ยื่นคําขอ พรอมใบเสร็จรับเงิน
(ถามี)
10. สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย (ภ.ง.ด.1) ซึ่งรับรองสําเนา โดยเจาหนาที่ของสรรพากร
พรอมใบเสร็จรับเงิน ตั้งแตตน ป จนถึงเดือนกอนหนาที่ยื่นคําขอ (ถามี)
11. หนังสือรับรองการโอนเงินเขามาในราชอาณาจักร จากธนาคารในประเทศไทย เปนจํานวนไมนอยกวา 10 ลานบาท
12. หลักฐานการลงทุนในนามของผูยื่นคําขอ อยางใดอยางหนึ่ง หรือ รวมกัน ไมนอยกวา 10 ลานบาท ในกรณีดังนี้
(1) ลงทุนในบริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัด ทั้งนี้ ตองถือครองการลงทุนเปนเวลา 3 ปติดตอกันนับ
แตวันที่ไดรับอนุญาตใหมีใบสําคัญถิ่นที่อยู และตองยื่นเอกสาร ดังนี้
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ฉบับคัดสําเนาจากกระทรวงพาณิชย และมีอายุไมเกิน 3 เดือน
นับถึงวันที่ยื่นคําขอ)
- บัญชีรายชื่อผูถือหุน (ฉบับคัดสําเนาจากกระทรวงพาณิชย และมีอายุไมเกิน 3 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคําขอ)
- สําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม หรือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ เชน ภ.พ.01, ภ.พ.09 และ ภ.พ. 20 และสําเนา
งบการเงิน(งบดุล งบกําไรขาดทุน) พรอมแบบ ภ.ง.ด.50 และใบเสร็จรับเงิน จํานวน 3 ปกอนหนาปที่ยื่นคําขอ
(2) ลงทุนซื้อพันธบัตรรัฐบาล หรือ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ หามโอนกรรมสิทธิ,์ จํานําพันธบัตร หรือ
จํานําสิทธิเปนเวลา 3 ปติดตอกันนับแตวันที่ไดรับใบสําคัญถิน่ ที่อยู และตองยื่นเอกสาร ดังนี้
- หนังสือรับรองการซื้อพันธบัตรรัฐบาล หรือ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจดังกลาว จากธนาคารในประเทศไทย
- สําเนาพันธบัตรรัฐบาล หรือ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจดังกลาว และตองนําตนฉบับมาแสดงดวย
(3) ลงทุนในตลาดหลักทรัพย เชน หุนสามัญ หุนกู หรือ หนวยลงทุน ทั้งนี้ ตองไดรับอนุมัติ หรือ รับรอง
จากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ หามโอนหุน, โอนกรรมสิทธิ,์ จํานําหลัก
ทรัพย หรือ จํานําสิทธิเปนเวลา 3 ปติดตอกันนับแตวันที่ไดรับใบสําคัญถิ่นที่อยู และตองยื่นเอกสาร ดังนี้
- หนังสือรับรองการซื้อหลักทรัพยดังกลาว และหลักฐานการลงทุนดังกลาว พรอมตนฉบับมาแสดง
13. แผนที่แสดงสถานที่พํานักอาศัย และ สถานที่ทํางาน
14. สําเนาหนังสือเดินทางที่แสดงวาไดรับอนุญาตใหอยูตอมาแลวไมนอ ยกวา 3 ป (ทุกเลม และทุกหนา)
15. แบบประวัติบุคคล และแฟมระบุรายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัว ความรูความสามารถ ประสบการณการทํางาน
ความสามารถพิเศษ การบําเพ็ญประโยชนตอประเทศไทย สถานที่ทํางาน ที่พักอาศัย พรอมรูปถายประกอบ
(ใหใชแฟมโชวเอกสาร ขนาด เอ 4)
16. เอกสารอื่น ๆ ที่พนักงานเจาหนาที่เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม
หมายเหตุ - เอกสารใดเปนเอกสารสวนตัว ใหคนตางดาวรับรองสําเนาเอง
– เอกสารใดเปนเอกสารของนิติบุคคล ใหรับรองโดยผูมีอํานาจลงนามในนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท
- เอกสารใดเปนภาษาตางประเทศ ตองแปลเปนภาษาไทย และรับรองคําแปลโดยระบุรายละเอียด
ของผูแปลที่สามารถตรวจสอบได และผานการรับรองการแปลจากกระทรวงการตางประเทศ

เอกสารประกอบการขอมีถิ่นที่อยูฯ กรณีขอเขามาเพื่อทํางาน (2550)
1. แบบคําขอเพื่อมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร (แบบ ตม.9)
2. ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรัฐบาล (ใบรับรองสุขภาพ อายุไมเกิน 3 เดือน นับจนถึงวันที่ยื่นคําขอ)
3. หนังสือรับรองวาไมเคยมีประวัติอาชญากรรมจากประเทศที่ตนมีภูมิลําเนา โดยผานการรับรองจากกงสุลไทยในประเทศนั้น
หรือผานการรับรองจากกงสุลของประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทย (เฉพาะผูยื่นคําขอที่มีอายุตั้งแต 14 ปขึ้นไป)
4. สําเนาเอกสารรับรองการเปนครอบครัว ไดแก ใบสําคัญการสมรส, ทะเบียนสมรส (คร.2), ใบสูติบัตร และ สําเนาทะเบียนบาน
เปนตน ซึ่งหากเปนเอกสารตางประเทศใหผานการรับรองเอกสารเชนเดียวกับ ขอ 3. และหากเปนการจดทะเบียนใน
ประเทศไทย ใหหนวยงานนั้น ๆ รับรองสําเนา (เฉพาะในกรณีที่มีครอบครัวยื่นคําขอรวมดวย)
5. สําเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาของผูยื่นคําขอ ผานการรับรองจากกงสุลของประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทย
แปลเปนภาษาไทยและผานการับรองจากกระทรวงการตางประเทศ
6. ใบสมัครงาน และหลักฐานการอนุมัติรับเขาทํางาน ประทับตราบริษัทฯ และผูมีอํานาจลงนามรับรอง
7. หนังสือรับรองประวัติการทํางานจากสํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน และสําเนาใบอนุญาตทํางานทุกเลม
และทุกหนา
8. หนังสือรับรองเงินเดือนจากกิจการที่ผูยื่นคําขอทํางานอยูซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามในกิจการนั้น (ตามแบบที่กําหนด) ,
ยอนหลัง 2 ป (ดาวนโหลด www.immigration.go.th) และ สัญญาการจาง
9. สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90) ของผูยื่นคําขอ พรอมหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จาย
ตามมาตรา 50 ทวิ ซึ่งรับรองสําเนาโดยเจาหนาที่ของสรรพากร จํานวน 3 ปกอนหนาปที่ยื่นคําขอ พรอมใบเสร็จรับเงิน
10. สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย (ภ.ง.ด.1) ซึ่งรับรองสําเนาโดยเจาหนาที่ของสรรพากร ตั้งแตตนป จนถึง
เดือนกอนหนาที่ยื่นคําขอ พรอมใบเสร็จรับเงิน
11. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ผูยื่นคําขอทํางานอยู (ฉบับคัดสําเนาจากกระทรวงพาณิชย และมีอายุไมเกิน 3 เดือน
นับถึงวันที่ยื่นคําขอ)
12. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ผูยื่นคําขอทํางานอยู จํานวน 3 ปกอนหนาที่ยื่นคําขอ
13. บัญชีรายชื่อผูถือหุน และหากผูยื่นคําขอถือหุนตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป ใหแนบบัญชีผูถือหุนยอนหลัง 3 ป มาแสดงดวย
(ฉบับคัดสําเนาจากกระทรวงพาณิชย และมีอายุไมเกิน 3 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคําขอ)
14. สําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม หรือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ เชน ภ.พ.01, ภ.พ.09 และ ภ.พ. 20
15. สําเนางบการเงิน(งบดุล งบกําไรขาดทุน) พรอมแบบ ภ.ง.ด.50 และใบเสร็จรับเงิน จํานวน 3 ปกอนหนาปที่ยื่นคําขอ ซึ่งรับรอง
สําเนาโดยเจาหนาที่ของสรรพากร
16. หนังสือธนาคารรับรองการสงออกสินคาในรอบ 3 ปกอนหนาปที่ยื่นคําขอ (เฉพาะกิจการที่มีการสงออกสินคา)
17. หนังสือรับรองการนํานักทองเที่ยวเขามาในรอบ 3 ปกอนหนาปที่ยื่นคําขอ จากหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
(เฉพาะกิจการทองเที่ยว)
18. นิติบุคคลใด ไดรับการสงเสริมการลงทุน ใหสําเนาบัตรสงเสริม หรือ เอกสารที่แสดงวาไดรับการสงเสริมดวย
19. แผนที่แสดงสถานที่พํานักอาศัย และ สถานที่ทํางาน
20. สําเนาหนังสือเดินทางที่แสดงวาไดรับอนุญาตใหอยูตอมาแลวไมนอยกวา 3 ป (ทุกเลม และทุกหนา)
21. แบบประวัติบุคคล และแฟมระบุรายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัว ความรูความสามารถ ประสบการณการทํางาน ความสามารถ
พิเศษ การบําเพ็ญประโยชนตอประเทศไทย สถานที่ทํางาน ที่พักอาศัย พรอมรูปถายประกอบ (ใหใชแฟมโชวเอกสาร ขนาด เอ 4)
22. เอกสารอื่น ๆ ที่พนักงานเจาหนาที่เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม
หมายเหตุ

- เอกสารใดเปนเอกสารสวนตัว ใหคนตางดาวรับรองสําเนาเอง
– เอกสารใดเปนเอกสารของนิติบุคคล ใหรับรองโดยผูมีอํานาจลงนามในนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท
- วุฒิการศึกษา,ทะเบียนสมรส,ทะเบียนบาน,สูติบัตร หากเปนภาษาตางประเทศตองผานการรับรองจากสถานทูต
แปลเปนภาษาไทย โดยระบุรายละเอียดของผูแปลที่สามารถตรวจสอบได และผานการรับรองการแปลจากกระทรวง
การตางประเทศ

เอกสารประกอบการขอมีถิ่นที่อยูฯ (2550)
กรณีเพื่อใหความอุปการะหรืออยูในความอุปการะของบุคคลผูมีสัญชาติไทย
(สามี-ภรรยา, บิดา-มารดา หรือ บุตรอายุต่ํากวา 20 ปที่ยังไมสมรส)
1. แบบคําขอเพื่อมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร (แบบ ตม.9)
2. ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรัฐบาล (ใบรับรองสุขภาพ อายุไมเกิน 3 เดือน นับจนถึงวันที่ยื่นคําขอ)
3. หนังสือรับรองวาไมเคยมีประวัติอาชญากรรมจากประเทศที่ตนมีภูมิลําเนา โดยผานการรับรองจากกงสุลไทยในประเทศนั้น ๆ
หรือ ผานการรับรองจากกงสุลของประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทย (เฉพาะผูยื่นคําขอที่มีอายุตั้งแต 14 ปขึ้นไป)
4. สําเนาเอกสารรับรองการเปนครอบครัว ไดแก ใบสําคัญการสมรส ,ทะเบียนสมรส (ค.ร.2) ที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน, ใบสูติบัตร
บุตร, เอกสารการจดทะเบียนรับรองบุตร เปนตน
ซึ่งหากเปนเอกสารตางประเทศ ใหผานการรับรองเอกสารเชนเดียวกับ
ขอ 3. และหากเปนการจดทะเบียนในประเทศไทย ใหหนวยงานนั้น ๆ รับรองสําเนา
5. สําเนาบัตรประชาชน และ สําเนาทะเบียนบานของผูมีสัญชาติไทย พรอมทั้งนําตนฉบับไปแสดงดวย
6. สําเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาของผูยื่นคําขอ ผานการรับรองจากกงสุลของประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทย
แปลเปนภาษาไทยและผานการับรองจากกระทรวงการตางประเทศ หรือหนังสือรับรองวาผูยนื่ คําขอกําลังศึกษาอยูแลวแตกรณี
7. ใบสมัครงาน และหลักฐานการอนุมัติรับเขาทํางาน ประทับตราบริษัทฯ และผูมีอํานาจลงนามรับรอง
8. หนังสือรับรองประวัติการทํางานจากสํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน และสําเนาใบอนุญาตทํางานทุกเลม
และทุกหนา
9. หนังสือรับรองเงินเดือนจากกิจการที่ผูยื่นคําขอทํางานอยูซ ึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามในกิจการนั้น (ตามแบบที่กําหนด) ,
ยอนหลัง 2 ป (ดาวนโหลด www.immigration.go.th) และ สัญญาการจาง
10. สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90) ของผูยื่นคําขอ พรอมหลักฐานการหักภาษี
ณ ที่จายตามมาตรา 50 ทวิ ซึ่งรับรองสําเนาโดยเจาหนาที่ของสรรพากร จํานวน 3 ปกอนหนาปที่ยื่นคําขอ พรอมใบเสร็จรับเงิน
11. สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย (ภ.ง.ด.1) ซึ่งรับรองสําเนาโดยเจาหนาที่ของสรรพากร ตั้งแตตนป จนถึง
เดือนกอนหนาที่ยื่นคําขอ พรอมใบเสร็จรับเงิน
12. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลบริษัทที่ผูใหความอุปการะทํางานอยู (ฉบับคัดสําเนาจากกระทรวงพาณิชย และมีอายุ
ไมเกิน 3 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคําขอ)
13. บัญชีรายชื่อผูถือหุนของนิติบุคคลที่ผูใหความอุปการะเปนผูถือหุนอยูดวย (ฉบับคัดสําเนาจากกระทรวงพาณิชยและ
มีอายุไมเกิน 3 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคําขอ)
14. สําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม หรือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ เชน ภ.พ.01, ภ.พ.09 และ ภ.พ. 20
15. สําเนางบการเงิน(งบดุล งบกําไรขาดทุน) พรอมแบบ ภ.ง.ด.50 และใบเสร็จรับเงินของปกอนที่ยื่นคําขอ ซึ่งรับรองสําเนาโดย
เจาหนาที่ของสรรพากร (กรณีเปนสวนราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ ไมตองนํามาแสดง)
16. นิติบุคคลใด ไดรับการสงเสริมการลงทุน ใหสําเนาบัตรสงเสริม หรือ เอกสารที่แสดงวาไดรับการสงเสริมดวย
17. หนังสือรับรองจากธนาคาร พรอมสําเนาบัญชีเงินฝากประจําของผูใหความอุปการะ (ถามี)
18. แผนที่แสดงสถานที่พํานักอาศัย และ สถานที่ทํางาน
19.สําเนาหนังสือเดินทางที่แสดงวาไดรับอนุญาตใหอยูตอมาแลวไมนอยกวา 3 ป (ทุกเลม และทุกหนา)
20.แบบประวัติบุคคล และแฟมระบุรายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัว ความรูความสามารถ ประสบการณการทํางาน ความสามารถ
พิเศษ การบําเพ็ญประโยชนตอประเทศไทย สถานที่ทํางาน ที่พักอาศัย พรอมรูปถายประกอบ(ใหใชแฟมโชวเอกสารขนาดเอ 4)
21.กรณีการยื่นอุปการะบุตรคนสัญชาติไทย ตองนําหลักฐานการตรวจดีเอ็นเอ จากโรงพยาบาลของรัฐบาล แสดงความสัมพันธ
ระหวาง บิดา มารดา และบุตร ดวย
22.กรณีการยื่นอุปการะคูสมรสคนสัญชาติไทย หากจดทะเบียนสมรสไมถึง 5 ป และมีบุตรดวยกัน
ตองนําหลักฐานการตรวจ
ดีเอ็นเอ จากโรงพยาบาลของรัฐบาล แสดงความสัมพันธระหวาง บิดา มารดา และบุตร ดวย
23. กรณีคูสมรสคนสัญชาติไทยมีบิดามารดา หรือคนใดคนหนึ่งเปนคนตางดาว ใหแนบสําเนาใบสูติบัตรของคูสมรสที่ผานการ
รับรองจากเขต/อําเภอ พรอมทั้งแนบสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว ,ใบสําคัญถิ่นที่อยู ทะเบียนบาน ของบิดามารดา
ที่ไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูดวย หากรายใดเสียชีวิตใหแนบสําเนาใบมรณะบัตรดวย
24.กรณีคูสมรสไมสามารถมีบุตรไดใหแนบใบรับรองแพทยโรงพยาบาลรัฐบาล พรอมระบุสาเหตุการไมสามารถมีบุตรได
25. เอกสารอื่น ๆ ที่พนักงานเจาหนาที่เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม
หมายเหตุ

- เอกสารใดเปนเอกสารสวนตัว ใหคนตางดาวรับรองสําเนาเอง
– เอกสารใดเปนเอกสารของนิติบุคคล ใหรับรองโดยผูมีอํานาจลงนามในนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท
- วุฒิการศึกษา,ทะเบียนสมรส,ทะเบียนบาน,สูติบัตร หากเปนภาษาตางประเทศตองผานการรับรองจากสถานทูต แปลเปนภาษาไทย
โดยระบุรายละเอียดของผูแปลที่สามารถตรวจสอบได และผานการรับรองการแปลจากกระทรวงการตางประเทศ

เอกสารประกอบการขอมีถิ่นที่อยูฯ (2550)
กรณีเพื่อใหความอุปการะหรืออยูในความอุปการะของผูที่ไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยู
ในราชอาณาจักรแลว (สามี-ภรรยา, บิดา-มารดา หรือ บุตรอายุต่ํากวา 20 ปที่ยังไมสมรส)
1. แบบคําขอเพื่อมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร (แบบ ตม.9)
2. ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรัฐบาล (ใบรับรองสุขภาพ อายุไมเกิน 3 เดือน นับจนถึงวันที่ยื่นคําขอ)
3. หนังสือรับรองวาไมเคยมีประวัติอาชญากรรมจากประเทศที่ตนมีภูมิลําเนา โดยผานการรับรองจากกงสุลไทยในประเทศนั้น ๆ
หรือ ผานการรับรองจากกงสุลของประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทย (เฉพาะผูยื่นคําขอที่มีอายุตั้งแต 14 ปขึ้นไป)
4. สําเนาเอกสารรับรองการเปนครอบครัว ไดแก ใบสําคัญการสมรสหรือทะเบียนสมรส ที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน, ใบสูติบัตรบุตร,
สําเนาทะเบียนบาน เปนตน ซึ่งหากเปนเอกสารตางประเทศใหผานการรับรองเอกสารเชนเดียวกับ ขอ 3. และหากเปนการ
จดทะเบียนในประเทศไทย ใหหนวยงานนั้น ๆ รับรองสําเนา
5. สําเนาใบสําคัญถิ่นที่อยู, ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว, หนังสือเดินทาง และสําเนาทะเบียนบานในประเทศไทยทุกหนาทีม่ ี
รายการ ของผูมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยแลว พรอมทั้งนําตนฉบับไปแสดงดวย
6 . สําเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาของผูยื่นคําขอ ผานการรับรองจากกงสุลของประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทย
แปลเปนภาษาไทยและผานการับรองจากกระทรวงการตางประเทศ
7. ใบสมัครงาน และหลักฐานการอนุมัติรับเขาทํางาน ประทับตราบริษัทฯ และผูมีอํานาจลงนามรับรอง
8. หนังสือรับรองประวัติการทํางานจากสํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน และสําเนาใบอนุญาตทํางาน
ทุกเลม และทุกหนา
9. หนังสือรับรองเงินเดือนจากกิจการที่ผูยื่นคําขอทํางานอยูซ ึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามในกิจการนั้น (ตามแบบที่กําหนด) ,
ยอนหลัง 2 ป (ดาวนโหลด www.immigration.go.th) และ สัญญาการจาง
10. สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90) ของผูยื่นคําขอ พรอมหลักฐานการหักภาษี
ณ ที่จายตามมาตรา 50 ทวิ ซึ่งรับรองสําเนาโดยเจาหนาทีข่ องสรรพากร จํานวน 3 ปกอนหนาปที่ยื่นคําขอ พรอมใบเสร็จรับเงิน
11.สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย (ภ.ง.ด.1) ของผูใหความอุปการะ ซึ่งรับรองสําเนาโดยเจาหนาที่ของสรรพากร
ตั้งแตตนป จนถึงเดือนกอนหนาที่ยื่นคําขอ พรอมใบเสร็จรับเงิน
12. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลที่ผูใหความอุปการะทํางานอยู (ฉบับคัดสําเนาจากกระทรวงพาณิชย และ มีอายุไมเกิน
3 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคําขอ)
13. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ผูใหความอุปการะทํางานอยู จํานวน 3 ปกอนหนาที่ยื่นคําขอ
14. บัญชีรายชื่อผูถือหุน และหากผูยื่นคําขอถือหุนตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป ใหนําบัญชีผูถือหุนยอนหลัง 3 ป มาแสดงดวย
(ฉบับคัดสําเนาจากกระทรวงพาณิชย และมีอายุไมเกิน 3 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคําขอ)
15. สําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.01, ภ.พ.09 และ ภ.พ.20) หรือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ
16. สําเนางบการเงิน(งบดุล งบกําไรขาดทุน) พรอมแบบ ภ.ง.ด.50 และใบเสร็จรับเงินของปกอนที่ยื่นคําขอ ซึ่งรับรองสําเนาโดย
เจาหนาที่ของสรรพากร (กรณีเปนสวนราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ ไมตองนํามาแสดง)
17. นิติบุคคลใด ไดรับการสงเสริมการลงทุน ใหสําเนาบัตรสงเสริม หรือเอกสารที่แสดงวาไดรับการสงเสริมดวย
18. หนังสือรับรองจากธนาคาร พรอมสําเนาบัญชีเงินฝากประจําของผูใหความอุปการะ (ถามี)
19. แผนที่แสดงสถานที่พํานักอาศัย และ สถานที่ทํางาน
20. สําเนาหนังสือเดินทางที่แสดงวาไดรับอนุญาตใหอยูตอมาแลวไมนอยกวา 3 ป (ทุกเลม และทุกหนา)
21. แบบประวัติบุคคล และแฟมระบุรายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัว ความรูความสามารถ ประสบการณการทํางาน ความสามารถ
พิเศษ การบําเพ็ญประโยชนตอประเทศไทย สถานที่ทํางาน ที่พักอาศัย พรอมรูปถายประกอบ (ใหใชแฟมโชวเอกสาร ขนาด เอ 4)
22. กรณีบุตรมาอยูในความอุปการะของบิดาหรือมารดา หรือบุตรมาใหความอุปการะบิดาหรือมารดา ตองแนบหลักฐานการตรวจ
ดีเอ็นเอ จากโรงพยาบาลของรัฐบาล แสดงความสัมพันธระหวางบุตรกับบิดาหรือมารดาดวย แลวแตกรณี
(เชน บุตรขอมาอยูในความอุปการะของบิดาใหตรวจดีเอ็นเอ ระหวางบุตรกับบิดา หากบุตรขอมาอยูในความอุปการะของมารดา
ใหตรวจดีเอ็นเอระหวาง บุตรกับมารดา เปนตน)
23. เอกสารอื่น ๆ ที่พนักงานเจาหนาที่เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม
หมายเหตุ

- เอกสารใดเปนเอกสารสวนตัว ใหคนตางดาวรับรองสําเนาเอง
– เอกสารใดเปนเอกสารของนิติบุคคล ใหรับรองโดยผูมีอํานาจลงนามในนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท
- เอกสารใดเปนภาษาตางประเทศ ตองแปลเปนภาษาไทย และรับรองคําแปลโดยระบุรายละเอียด
ของผูแปลที่สามารถตรวจสอบได และผานการรับรองการแปลจากกระทรวงการตางประเทศ

เอกสารประกอบการขอมีถิ่นที่อยูฯ กรณีขอเขามาเปนผูเชี่ยวชาญ (2550)
1. แบบคําขอเพื่อมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร (แบบ ตม.9)
2. ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรัฐบาล (ใบรับรองสุขภาพ อายุไมเกิน 3 เดือน นับจนถึงวันที่ยื่นคําขอ)
3. หนังสือรับรองวาไมเคยมีประวัตอิ าชญากรรมจากประเทศที่ตนมีภูมิลําเนา โดยผานการรับรองจากกงสุลไทยในประเทศนั้น ๆ
หรือ ผานการรับรองจากกงสุลของประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทย
4. สําเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาของผูยื่นคําขอ ตั้งแตระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเทาขึ้นไป ผานการรับรองจากกงสุล
ของประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทย แปลเปนภาษาไทยและผานการับรองจากกระทรวงการตางประเทศ
5. ใบสมัครงาน และหลักฐานการอนุมัติรับเขาทํางาน รับรองโดยหนวยงาน นั้น ๆ
6. หนังสือรับรองการผานงาน หรือ ประสบการณการทํางาน
7. หนังสือรับรองประวัติการทํางานจากสํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน และสําเนาใบอนุญาตทํางาน
ทุกเลม และทุกหนา (ถามี)
8. หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงานที่ผูยื่นคําขอทํางานอยู โดยใหระบุรายละเอียดการทํางาน รายไดตอเดือน
9. สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90) ของผูยื่นคําขอ พรอมหลักฐานการหักภาษี
ณ ที่จายตามมาตรา 50 ทวิ ซึ่งรับรองสําเนาโดยเจาหนาที่ของสรรพากร จํานวน 3 ปจนถึงปที่ยื่นคําขอ พรอมใบเสร็จรับเงิน
10. สําเนาเอกสารการรับเงินรายไดตอ เดือนจากหนวยงานที่ผูยื่นคําขอทํางานอยู ตั้งแตตนปจนถึงเดือนกอนหนาที่ยื่นคําขอ
11. หนังสือสนับสนุนจากสวนราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ
12. หนังสือรับรองจากธนาคาร พรอมสําเนาบัญชีเงินฝากประจําของผูยื่นคําขอ (ถามี)
13. แผนที่แสดงสถานที่พํานักอาศัย และ สถานที่ทํางาน
14. สําเนาหนังสือเดินทางที่แสดงวาไดรับอนุญาตใหอยูตอมาแลวไมนอ ยกวา 3 ป (ทุกเลม และทุกหนา)
15. แบบประวัติบุคคล และแฟมระบุรายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัว ความรูความสามารถ ประสบการณการทํางาน
ความสามารถพิเศษ การบําเพ็ญประโยชนตอประเทศไทย สถานที่ทํางาน ที่พักอาศัย พรอมรูปถายประกอบ
(ใหใชแฟมโชวเอกสาร ขนาด เอ 4)
16. เอกสารอื่น ๆ ที่พนักงานเจาหนาที่เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม

หมายเหตุ

- เอกสารใดเปนเอกสารสวนตัว ใหคนตางดาวรับรองสําเนาเอง
- เอกสารใดเปนเอกสารของนิติบุคคล ใหรับรองโดยผูมีอํานาจลงนามในนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท
- เอกสารใดเปนภาษาตางประเทศ ตองแปลเปนภาษาไทย และรับรองคําแปลโดยระบุรายละเอียดของผูแปลที่สามารถตรวจสอบได
และผานการรับรองการแปลจากกระทรวงการตางประเทศ

