
เอกสารประกอบการขอมีถิน่ท่ีอยู่ฯ ประเภทเขา้มาเพือ่การลงทุน   (ตลุาคม 2564) 
 

1. แบบค ำขอเพื่อมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัร (แบบ ตม.9) (ดำวน์โหลด https://www.immigration.go.th  – กำรขอมีถิ่นท่ีอยู่ใน
รำชอำณำจกัร) 

2. ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรัฐบำล (อำยไุม่เกิน 3 เดือนนับถึงวนัท่ียื่นค ำขอ)    (ดำวน์โหลด  https://www.immigration.go.th  – 
กำรขอมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัร)  

 3. หนงัสือรับรองว่ำไม่เคยมีประวตัิอำชญำกรรมจำกประเทศท่ีตนมีภมูิล ำเนำ โดยผ่ำนกำรรับรองจำกกงสลุไทยในประเทศนัน้ ๆ หรือ         
ผ่ำนกำรรับรองจำกกงสลุของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็นภำษำไทย และผ่ำนกำรรับรองจำกกองสญัชำติและนิติกรณ์      
กรมกำรกงสลุ  กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

4. ส ำเนำเอกสำรแสดงคณุวฒุิกำรศึกษำของผู้ยื่นค ำขอ ผ่ำนกำรรับรองจำกกงสลุของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็นภำษำไทย และ
ผ่ำนกำรรับรองจำกกองสญัชำติและนิติกรณ์ กรมกำรกงสลุ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

5. หนงัสือรับรองประวตัิกำรท ำงำนจำกส ำนกับริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว กรมกำรจดัหำงำน   (ดำวน์โหลดตวัอย่ำง https://www.immigration.go.th    
– กำรขอมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัร)  และส ำเนำใบอนญุำตท ำงำน ทกุเล่ม ทกุหน้ำ    

6. หนงัสือรับรองเงินเดือนจำกกิจกำรท่ีผู้ยื่นค ำขอท ำงำนอยู่ ซึง่ลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมในกิจกำรนัน้ (ตำมแบบท่ีก ำหนด) ย้อนหลงั 2 ปี  

(ดำวน์โหลด https://www.immigration.go.th  – กำรขอมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจักร)   และ ใบสมคัรงำนพร้อมสญัญำกำรจ้ำง  (ถ้ำมี)                    
7. ส ำเนำแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้บคุคลธรรมดำ (ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90) ของผู้ยื่นค ำขอ พร้อมหลกัฐำนกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย         

ตำมมำตรำ 50 ทวิ จ ำนวน 3 ปีก่อนหน้ำปีท่ียื่นค ำขอ ซึง่รับรองส ำเนำโดยเจ้ำหน้ำท่ีของสรรพำกร  พร้อมส ำเนำใบเสร็จรับเงิน  
8. ส ำเนำแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่ำย (ภ.ง.ด.1) ตัง้แต่ต้นปี จนถึงเดือนก่อนหน้ำท่ียื่นค ำขอ  ซึง่รับรองส ำเนำโดยเจ้ำหน้ำท่ี    

ของสรรพำกร พร้อมส ำเนำใบเสร็จรับเงิน (ถ้ำมี) 
9. หนงัสือรับรองกำรโอนเงินเข้ำมำในรำชอำณำจกัร จำกธนำคำรในประเทศไทย เป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 ล้ำนบำท  
10.  หลกัฐำนกำรลงทุนในนำมของผู้ยื่นค ำขอ อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง หรือ รวมกนั ไม่น้อยกว่ำ 10 ล้ำนบำท ในกรณีดงันี ้

(1) ลงทนุในบริษัทจ ำกดั หรือ บริษัทมหำชนจ ำกดั ทัง้นี ้ต้องถือครองกำรลงทนุเป็นเวลำ 3 ปีติดต่อกันนับแต่วนัท่ีได้รับใบส ำคญัถิ่นท่ีอยู่  
             และต้องยื่นเอกสำร ดงันี ้ 

     - หนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคล (ฉบบัคดัส ำเนำจำกกระทรวงพำณิชย์ และมีอำยไุม่เกิน 3 เดือนนบัถึงวนัท่ียื่นค ำขอ) 
     - บญัชีรำยชื่อผู้ ถือหุ้น (ฉบบัคดัส ำเนำจำกกระทรวงพำณิชย์ และมีอำยไุม่เกิน 3 เดือนนับถึงวนัท่ียื่นค ำขอ) 
     - ส ำเนำทะเบียนภำษีมลูค่ำเพิ่ม หรือ ภำษีธุรกิจเฉพำะ เช่น ภ.พ.01, ภ.พ.09  และ  ภ.พ.20  

             - ส ำเนำงบกำรเงิน(งบดลุ งบก ำไรขำดทนุ) พร้อมแบบ ภ.ง.ด.50 และใบเสร็จรับเงิน จ ำนวน 3 ปีก่อนหน้ำปีท่ียื่นค ำขอ 
(2) ลงทนุซือ้พนัธบตัรรัฐบำล หรือ พนัธบตัรรัฐวิสำหกิจ  ทัง้นี ้ห้ำมโอนกรรมสิทธ์ิ, จ ำน ำพนัธบตัร หรือ จ ำน ำสิทธิ เป็นเวลำ 3 ปีติดต่อกนั 

             นบัแต่วนัท่ีได้รับใบส ำคญัถิ่นท่ีอยู่  และต้องยื่นเอกสำร ดงันี ้
     - หนงัสือรับรองกำรซือ้พนัธบตัรรัฐบำล หรือ พนัธบตัรรัฐวิสำหกิจดงักล่ำว จำกธนำคำรในประเทศไทย 
     - ส ำเนำพนัธบตัรรัฐบำล หรือ พนัธบตัรรัฐวิสำหกิจดงักล่ำว พร้อมต้นฉบบัมำแสดง 
(3) ลงทนุในตลำดหลกัทรัพย์ เช่น หุ้นสำมญั หุ้นกู้  หรือ หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ต้องได้รับอนมุตัิ หรือ รับรองจำกคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์ 

             และตลำดหลกัทรัพย์  ทัง้นี ้ ห้ำมโอนหุ้น, โอนกรรมสิทธ์ิ, จ ำน ำหลกัทรัพย์ หรือ จ ำน ำสิทธิ เป็นเวลำ 3 ปีติดต่อกนันบัแต่วนัท่ีได้รับ 
             ใบส ำคญัถิ่นท่ีอยู่ และต้องยื่นเอกสำร ดงันี ้

     - หนงัสือรับรองกำรซือ้หลกัทรัพย์ดงักล่ำว และหลกัฐำนกำรลงทนุดงักล่ำว พร้อมต้นฉบบัมำแสดง  

11.  แผนท่ีแสดงสถำนท่ีพ ำนกัอำศยัและสถำนท่ีท ำงำน (ดำวน์โหลด https://www.immigration.go.th   – กำรขอมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจักร)   
12.  ส ำเนำหนงัสือเดินทำงที่แสดงว่ำได้รับอนญุำตให้อยู่ต่อมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปี (ทกุเล่มและทกุหน้ำ)  

13.  แบบข้อมูลบุคคล (ดำวน์โหลด https://www.immigration.go.th  – กำรขอมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจักร)   และภำพถ่ำยคนต่ำงด้ำว
ภำยนอกสถำนท่ีท ำงำน (คนเดียว), ภำยในสถำนท่ีท ำงำนกับพนักงำน, ภำยนอกโรงงำน (คนเดียว), ภำยในโรงงำนกับคนงำน เคร่ืองจักร 
และสินค้ำ (ถ้ำมี),  ภำพถ่ำยคนต่ำงด้ำวภำยนอกท่ีพกัอำศยั  ภำยในท่ีพกัอำศยั  พร้อมครอบครัว  (ถ้ำมี) จ ำนวน 10 ภำพ  ขนำดโปสกำร์ด 
ทกุภำพ   ติดบนกระดำษหวับริษัท ขนำด A4   พร้อมค ำบรรยำยใต้ภำพ  

14.  เอกสำรอื่น ๆ ท่ีพนกังำนเจ้ำหน้ำท่ีเห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม  
 

หมายเหตุ  -  เอกสำรใดเป็นเอกสำรส่วนตวั ให้คนต่ำงด้ำวรับรองส ำเนำเอง 
                 -  เอกสำรใดเป็นเอกสำรของนิติบคุคล ให้รับรองโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมในนิติบคุคลนัน้พร้อมประทบัตรำส ำคญัของบริษัทฯ 
                 -  เอกสำรใดเป็นภำษำต่ำงประเทศ ต้องผ่ำนกำรรับรองจำกกงสลุของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย,   แปลเป็นภำษำไทย 
                    โดยระบรุำยละเอียดของผู้แปลท่ีสำมำรถตรวจสอบได้          และผ่ำนกำรรับรองกำรแปลจำกกองสญัชำติและนิติกรณ์  
                    กรมกำรกงสลุ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ  
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เอกสารประกอบการขอมีถิน่ท่ีอยู่ฯ ประเภทเขา้มาเพือ่ท างาน   (ตลุาคม 2564) 
 
 

1. แบบค ำขอเพื่อมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัร (แบบ ตม.9) (ดำวน์โหลด https://www.immigration.go.th  – กำรขอมีถิ่นท่ีอยู่ใน
รำชอำณำจกัร)  

2. ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรัฐบำล (อำยไุม่เกิน 3 เดือนนับถึงวนัท่ียื่นค ำขอ)   (ดำวน์โหลด https://www.immigration.go.th –    
กำรขอมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัร)   

3. หนงัสือรับรองว่ำไม่เคยมีประวตัิอำชญำกรรมจำกประเทศท่ีตนมีภมูิล ำเนำ โดยผ่ำนกำรรับรองจำกกงสลุไทยในประเทศนัน้ ๆ หรือ         
ผ่ำนกำรรับรองจำกกงสลุของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็นภำษำไทย และผ่ำนกำรรับรองจำกกองสญัชำติและนิติกรณ์      
กรมกำรกงสลุ  กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

4. ส ำเนำเอกสำรแสดงคุณวุฒิกำรศึกษำของผู้ยื่นค ำขอ ผ่ำนกำรรับรองจำกกงสลุของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็นภำษำไทย และ
ผ่ำนกำรรับรองจำกกองสญัชำติและนิติกรณ์ กรมกำรกงสลุ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

5. หนังสือรับรองประวตัิกำรท ำงำนจำกส ำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว กรมกำรจดัหำงำน  (ดำวน์โหลดตวัอย่ำง https://www.immigration.go.th – 
กำรขอมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัร)   และส ำเนำใบอนญุำตท ำงำน ทกุเล่ม ทกุหน้ำ    

6. หนงัสือรับรองเงินเดือนจำกกิจกำรท่ีผู้ยื่นค ำขอท ำงำนอยู่ ซึง่ลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมในกิจกำรนัน้ (ตำมแบบท่ีก ำหนด) ย้อนหลงั 2 ปี  

(ดำวน์โหลด https://www.immigration.go.th  – กำรขอมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจักร)   และ ใบสมคัรงำนพร้อมสญัญำกำรจ้ำง  (ถ้ำมี)                    
7. ส ำเนำแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้บคุคลธรรมดำ (ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90) ของผู้ยื่นค ำขอ พร้อมหลกัฐำนกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย         

ตำมมำตรำ 50 ทวิ จ ำนวน 3 ปีก่อนหน้ำปีท่ียื่นค ำขอ ซึง่รับรองส ำเนำโดยเจ้ำหน้ำท่ีของสรรพำกร  พร้อมส ำเนำใบเสร็จรับเงิน  
8.    ส ำเนำแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่ำย (ภ.ง.ด.1) ตัง้แตต้่นปี จนถงึเดือนก่อนหน้ำท่ียื่นค ำขอ  ซึง่รับรองส ำเนำโดยเจ้ำหน้ำท่ี       
       ของสรรพำกร พร้อมส ำเนำใบเสร็จรับเงิน 
9.    หนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคลท่ีผู้ยื่นค ำขอท ำงำนอยู่ (ฉบบัคดัส ำเนำจำกกระทรวงพำณิชย์ และมีอำยไุม่เกิน 3 เดือน 
       นบัถึงวนัท่ียื่นค ำขอ)  
10.  ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคลท่ีผู้ยื่นค ำขอท ำงำนอยู่ จ ำนวน 3 ปีก่อนหน้ำท่ียื่นค ำขอ  
11. บญัชีรำยช่ือผู้ ถือหุ้น (ฉบบัคดัส ำเนำจำกกระทรวงพำณิชย์ และมีอำยไุม่เกิน 3 เดือนนับถึงวนัท่ียื่นค ำขอ)   และหำกผู้ยื่นค ำขอถือหุ้น 
       ตัง้แต่ 5 ล้ำนบำทขึน้ไป ให้แนบบญัชีรำยชื่อผู้ ถือหุ้นย้อนหลงั 3 ปี มำแสดงด้วย                  
12. ส ำเนำทะเบียนภำษีมลูค่ำเพิ่ม หรือ ภำษีธุรกิจเฉพำะ เช่น ภ.พ.01, ภ.พ.09  และ ภ.พ.20  
13. ส ำเนำงบกำรเงิน (งบดลุ งบก ำไรขำดทนุ) พร้อมแบบ ภ.ง.ด.50 จ ำนวน 3 ปีก่อนหน้ำปีท่ียื่นค ำขอ ซึง่รับรองส ำเนำโดยเจ้ำหน้ำท่ีของสรรพำกร  
      พร้อมส ำเนำใบเสร็จรับเงิน 
14. หนงัสือธนำคำรรับรองกำรส่งออกสินค้ำในรอบ 3 ปีก่อนหน้ำปีท่ียื่นค ำขอ (เฉพำะกิจกำรท่ีมีกำรส่งออกสินค้ำ)  
15. หนงัสือรับรองกำรน ำนักท่องเท่ียวเข้ำมำในรอบ 3 ปีก่อนหน้ำปีท่ียื่นค ำขอจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรท่องเท่ียว (เฉพำะกิจกำรท่องเท่ียว)  
16. นิติบุคคลใด ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทนุ ให้ส ำเนำบตัรส่งเสริม หรือ เอกสำรท่ีแสดงว่ำได้รับกำรส่งเสริมด้วย  

17. แผนท่ีแสดงสถำนท่ีพ ำนกัอำศยัและสถำนท่ีท ำงำน (ดำวน์โหลด https://www.immigration.go.th  – กำรขอมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัร)   
18.  ส ำเนำหนงัสือเดินทำงที่แสดงว่ำได้รับอนญุำตให้อยู่ต่อมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปี (ทกุเล่มและทกุหน้ำ)  

19.  แบบข้อมูลบุคคล (ดำวน์โหลด https://www.immigration.go.th  – กำรขอมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจักร)   และภำพถ่ำยคนต่ำงด้ำว
ภำยนอกสถำนท่ีท ำงำน (คนเดียว), ภำยในสถำนท่ีท ำงำนกับพนักงำน, ภำยนอกโรงงำน (คนเดียว), ภำยในโรงงำนกับคนงำน เคร่ืองจักร 
และสินค้ำ (ถ้ำมี),  ภำพถ่ำยคนต่ำงด้ำวภำยนอกท่ีพกัอำศยั  ภำยในท่ีพกัอำศยั  พร้อมครอบครัว  (ถ้ำมี) จ ำนวน 18 ภำพ  ขนำดโปสกำร์ด 
ทกุภำพ   ติดบนกระดำษหวับริษัท ขนำด A4   พร้อมค ำบรรยำยใต้ภำพ  

20.  เอกสำรอื่น ๆ ท่ีพนกังำนเจ้ำหน้ำท่ีเห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม  

หมายเหตุ  -  เอกสำรใดเป็นเอกสำรส่วนตวั ให้คนต่ำงด้ำวรับรองส ำเนำเอง 
                 -  เอกสำรใดเป็นเอกสำรของนิติบคุคล ให้รับรองโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมในนิติบคุคลนัน้พร้อมประทบัตรำส ำคญัของบริษัทฯ 
                 -  เอกสำรใดเป็นภำษำต่ำงประเทศ ต้องผ่ำนกำรรับรองจำกกงสลุของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย,   แปลเป็นภำษำไทย 
                    โดยระบรุำยละเอียดของผู้แปลท่ีสำมำรถตรวจสอบได้          และผ่ำนกำรรับรองกำรแปลจำกกองสญัชำติและนิติกรณ์  
                    กรมกำรกงสลุ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
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เอกสารประกอบการขอมีถิน่ท่ีอยู่ฯ ประเภทเขา้มาเพื่อเหตุผลทางมนุษยธรรม  (ตลุาคม 2564) 
  กรณเีพือ่ใหค้วามอุปการะ หรือ อยู่ในความอุปการะของบุคคลผูม้ีสญัชาติไทย 

(สามี-ภรรยา, บดิา-มารดา หรือ บุตรอายุต า่กว่า 20 ปีท่ียงัไม่สมรส) 
     

1. แบบค ำขอเพื่อมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจักร (แบบ ตม.9) (ดำวน์โหลด https://www.immigration.go.th  – กำรขอมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัร)   
2. ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรัฐบำล (อำยไุม่เกิน 3 เดือนนับถึงวนัท่ียื่นค ำขอ)   (ดำวน์โหลด https://www.immigration.go.th  – กำรขอ

มีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัร)   
3. หนงัสือรับรองว่ำไม่เคยมีประวตัิอำชญำกรรมจำกประเทศท่ีตนมีภมูิล ำเนำ   โดยผ่ำนกำรรับรองจำกกงสลุไทยในประเทศนัน้ ๆ  หรือ              
    ผ่ำนกำรรับรองจำกกงสลุของประเทศนัน้  ๆ  ในประเทศไทย,  แปลเป็นภำษำไทย  และผ่ำนกำรรับรองจำกกองสญัชำติและนิติกรณ์  
    กรมกำรกงสลุ  กระทรวงกำรต่ำงประเทศ  (เฉพำะผู้ยื่นค ำขอท่ีมีอำยตุัง้แต่ 14 ปีขึน้ไป)  
4. ส ำเนำเอกสำรรับรองกำรเป็นครอบครัว ได้แก่ ใบส ำคญักำรสมรส, ทะเบียนสมรส (ค.ร.2) ท่ีมีอำยไุม่เกิน 3 เดือน, ใบสตูิบตัรบตุร,  
    เอกสำรกำรจดทะเบียนรับรองบุตร เป็นต้น ซึง่หำกเป็นเอกสำรต่ำงประเทศ ให้ผ่ำนกำรรับรองเอกสำรเช่นเดียวกับ ข้อ 3.  
    และหำกเป็นกำรจดทะเบียนในประเทศไทย ให้หน่วยงำนนัน้ ๆ รับรองส ำเนำ  
5. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน และ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีสญัชำติไทย พร้อมทัง้น ำต้นฉบบัไปแสดงด้วย  
6. ส ำเนำเอกสำรแสดงคณุวฒุิกำรศกึษำของผู้ยื่นค ำขอ ผ่ำนกำรรับรองจำกกงสลุของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย,  แปลเป็นภำษำไทย และผ่ำน  
    กำรรับรองจำกกองสญัชำติและนิติกรณ์ กรมกำรกงสลุ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ หรือหนงัสือรับรองว่ำผู้ยื่นค ำขอก ำลงัศกึษำอยู่ แล้วแต่กรณี  

7. หนงัสือรับรองประวตัิกำรท ำงำนจำกส ำนกับริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว กรมกำรจดัหำงำน    (ดำวน์โหลดตวัอย่ำง https://www.immigration.go.th    
    – กำรขอมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัร)     และส ำเนำใบอนญุำตท ำงำน ทกุเล่ม ทกุหน้ำ    
8. หนงัสือรับรองเงินเดือนจำกกิจกำรท่ีผู้ ให้ควำมอปุกำระท ำงำนอยู่ ซึ่งลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมในกิจกำรนัน้ (ตำมแบบท่ีก ำหนด) ย้อนหลงั 

     2 ปี (ดำวน์โหลด https://www.immigration.go.th  – กำรขอมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจักร)   และ ใบสมคัรงำนพร้อมสญัญำกำรจ้ำง (ถ้ำมี)     
9. ส ำเนำแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้บคุคลธรรมดำ (ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90) ของผู้ให้ควำมอปุกำระ พร้อมหลกัฐำนกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย 
     ตำมมำตรำ 50 ทวิ จ ำนวน 3 ปีก่อนหน้ำปีท่ียื่นค ำขอ ซึง่รับรองส ำเนำโดยเจ้ำหน้ำท่ีของสรรพำกร พร้อมส ำเนำใบเสร็จรับเงิน     
10.ส ำเนำแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่ำย (ภ.ง.ด.1) ตัง้แต่ต้นปี จนถึงเดือนก่อนหน้ำท่ียื่นค ำขอ ซึง่รับรองส ำเนำโดยเจ้ำหน้ำท่ี 
     ของสรรพำกร พร้อมส ำเนำใบเสร็จรับเงิน  
11.หนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคลที่ผู้ ให้ควำมอปุกำระท ำงำนอยู่  (ฉบบัคดัส ำเนำจำกกระทรวงพำณิชย์ และมีอำยไุม่เกิน 3 เดือน 
     นบัถึงวนัท่ียื่นค ำขอ)  
12.บญัชีรำยช่ือผู้ ถือหุ้นของนิติบคุคลที่ผู้ให้ควำมอปุกำระเป็นผู้ ถือหุ้นอยู่ด้วย (ฉบบัคดัส ำเนำจำกกระทรวงพำณิชย์ และมอีำยไุม่เกิน 3 เดือน 
     นบัถึงวนัท่ียื่นค ำขอ)     
13.ส ำเนำทะเบียนภำษีมลูค่ำเพิ่ม หรือ ภำษีธุรกิจเฉพำะ เช่น ภ.พ.01, ภ.พ.09 และ ภ.พ.20  
14.ส ำเนำงบกำรเงิน (งบดลุ งบก ำไรขำดทนุ) พร้อมแบบ ภ.ง.ด.50 ของปีก่อนท่ียื่นค ำขอ ซึง่รับรองส ำเนำโดยเจ้ำหน้ำท่ีของสรรพำกร  
     พร้อมส ำเนำใบเสร็จรับเงิน (กรณีเป็นส่วนรำชกำร หรือ รัฐวิสำหกิจ ไม่ต้องน ำมำแสดง)  
15.นิติบคุคลใด ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทนุ ให้ส ำเนำบตัรส่งเสริม หรือ เอกสำรท่ีแสดงว่ำได้รับกำรส่งเสริมด้วย  
16.หนงัสือรับรองจำกธนำคำร พร้อมส ำเนำบญัชีเงินฝำกประจ ำของผู้ ให้ควำมอปุกำระ (ถ้ำมี)  

17.แผนท่ีแสดงสถำนท่ีพ ำนกัอำศยัและสถำนท่ีท ำงำน (ดำวน์โหลด https://www.immigration.go.th  – กำรขอมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัร) 
18.ส ำเนำหนงัสือเดินทำงท่ีแสดงว่ำได้รับอนญุำตให้อยู่ต่อมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปี (ทกุเล่มและทกุหน้ำ)  

19.แบบข้อมูลบุคคล (ดำวน์โหลด https://www.immigration.go.th  – กำรขอมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจักร) และภำพถ่ำยผู้ ให้ควำมอุปกำระ
ภำยนอกสถำนท่ีท ำงำน (คนเดียว), ภำยในสถำนท่ีท ำงำนกับพนักงำน, ภำยนอกโรงงำน (คนเดียว), ภำยในโรงงำนกับคนงำน เคร่ืองจักร 
และสินค้ำ (ถ้ำมี),  ภำพถ่ำยคนต่ำงด้ำวภำยนอกท่ีพกัอำศยั  ภำยในท่ีพกัอำศยั  พร้อมครอบครัว  จ ำนวน 18 ภำพ  ขนำดโปสกำร์ด ทุกภำพ
ติดบนกระดำษหวับริษัท ขนำด A4   พร้อมค ำบรรยำยใต้ภำพ  

20.กรณีกำรยื่นอปุกำระบตุรคนสญัชำติไทย  ต้องน ำหลกัฐำนกำรตรวจดีเอ็นเอ จำกโรงพยำบำลของรัฐบำล แสดงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง 
     บิดำ มำรดำ และบตุร  ด้วย  
21.กรณีกำรยื่นเพื่อให้ควำมอปุกำระ หรืออยู่ในควำมอปุกำระของบคุคลผู้มีสญัชำติไทย และมีบตุรด้วยกัน  ต้องน ำหลกัฐำนกำรตรวจดีเอ็นเอ  
     จำกโรงพยำบำลของรัฐบำล แสดงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง บิดำ มำรดำ และบตุรด้วย 
22.กรณีคู่สมรสคนสญัชำติไทยมีบิดำมำรดำ หรือคนใดคนหน่ึงเป็นคนต่ำงด้ำว ให้แนบส ำเนำใบสตูิบตัรของคู่สมรสที่ผ่ำนกำรรับรอง 
     จำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง พร้อมทัง้แนบส ำเนำใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงด้ำว, ใบส ำคญัถิ่นท่ีอยู่,  ทะเบียนบ้ำนของบิดำมำรดำ 
     ท่ีได้รับอนญุำตให้มีถิ่นท่ีอยู่ฯ ด้วย  หำกรำยใดเสียชีวิตให้แนบส ำเนำใบมรณบตัร ด้วย  
23.กรณีคู่สมรสไม่สำมำรถมีบตุรได้ ให้แนบใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐบำล  พร้อมระบสุำเหตกุำรไม่สำมำรถมีบุตรได้ 
24.เอกสำรอื่น ๆ ท่ีพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีเห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม 

หมายเหตุ  -  เอกสำรใดเป็นเอกสำรส่วนตวั ให้คนต่ำงด้ำวรับรองส ำเนำเอง 
                 -  เอกสำรใดเป็นเอกสำรของนิติบคุคล ให้รับรองโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมในนิติบคุคลนัน้พร้อมประทบัตรำส ำคญัของบริษัทฯ 
                 -  เอกสำรใดเป็นภำษำต่ำงประเทศ ต้องผ่ำนกำรรับรองจำกกงสลุของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็นภำษำไทย โดยระบรุำยละเอียดของผู้แปล 
                    ท่ีสำมำรถตรวจสอบได้ และผ่ำนกำรรับรองกำรแปลจำกกองสญัชำติและนิติกรณ์ กรมกำรกงสลุ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
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เอกสารประกอบการขอมีถิน่ท่ีอยู่ฯ ประเภทเขา้มาเพือ่เหตผุลทางมนุษยธรรม  (ตลุาคม 2564) 
  กรณเีพือ่ใหค้วามอุปการะ หรือ อยู่ในความอุปการะของผูท่ี้ไดร้บัอนุญาตใหม้ถีิน่ท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรแลว้ 

(สามี-ภรรยา, บดิา-มารดา หรือ บุตรอายุต า่กว่า 20 ปีท่ียงัไม่สมรส) 
 

1. แบบค ำขอเพื่อมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจักร (แบบ ตม.9) (ดำวน์โหลด https://www.immigration.go.th  – กำรขอมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัร) 
2. ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรัฐบำล (อำยไุม่เกิน 3 เดือนนับถึงวนัท่ียื่นค ำขอ)   (ดำวน์โหลด https://www.immigration.go.th  – กำรขอ

มีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัร) 
3. หนงัสือรับรองว่ำไม่เคยมีประวตัิอำชญำกรรมจำกประเทศท่ีตนมีภมูิล ำเนำ   โดยผ่ำนกำรรับรองจำกกงสลุไทยในประเทศนัน้ ๆ  หรือ              
    ผ่ำนกำรรับรองจำกกงสลุของประเทศนัน้  ๆ  ในประเทศไทย,  แปลเป็นภำษำไทย  และผ่ำนกำรรับรองจำกกองสญัชำติและนิติกรณ์  
    กรมกำรกงสลุ  กระทรวงกำรต่ำงประเทศ  (เฉพำะผู้ยื่นค ำขอท่ีมีอำยตุัง้แต่ 14 ปีขึน้ไป)  
4. ส ำเนำเอกสำรรับรองกำรเป็นครอบครัว ได้แก่ ใบส ำคญักำรสมรส หรือ ทะเบียนสมรส ท่ีมีอำยไุม่เกิน 3 เดือน, ใบสตูิบตัรบตุร,  
    ส ำเนำทะเบียนบ้ำน เป็นต้น ซึง่หำกเป็นเอกสำรต่ำงประเทศ ให้ผ่ำนกำรรับรองเอกสำรเช่นเดียวกบั ข้อ 3. และหำกเป็นกำรจดทะเบียน 
    ในประเทศไทย ให้หน่วยงำนนัน้ ๆ รับรองส ำเนำ 
5. ส ำเนำใบส ำคญัถิ่นท่ีอยู่, ใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงด้ำว, หนงัสือเดินทำง และส ำเนำทะเบียนบ้ำนในประเทศไทยทกุหน้ำท่ีมีรำยกำร 
    ของผู้มีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทยแล้ว พร้อมทัง้น ำต้นฉบบัไปแสดงด้วย  
6.  ส ำเนำเอกสำรแสดงคณุวฒุิกำรศกึษำของผู้ยื่นค ำขอ ผ่ำนกำรรับรองจำกกงสลุของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย,  แปลเป็นภำษำไทย 
     และผ่ำนกำรรับรองจำกกองสญัชำติและนิติกรณ์ กรมกำรกงสลุ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ หรือหนงัสือรับรองว่ำผู้ยื่นค ำขอก ำลงัศกึษำอยู่ 
     แล้วแต่กรณี  

7. หนงัสือรับรองประวตัิกำรท ำงำนจำกส ำนกับริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว กรมกำรจดัหำงำน    (ดำวน์โหลดตวัอย่ำง https://www.immigration.go.th   
    – กำรขอมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัร)   และ ส ำเนำใบอนญุำตท ำงำน ทกุเล่ม ทกุหน้ำ    
8. หนงัสือรับรองเงินเดือนจำกกิจกำรท่ีผู้ ให้ควำมอปุกำระท ำงำนอยู่ ซึ่งลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมในกิจกำรนัน้ (ตำมแบบท่ีก ำหนด) ย้อนหลงั 

     2 ปี (ดำวน์โหลด https://www.immigration.go.th  – กำรขอมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจักร)  และใบสมคัรงำนพร้อมสญัญำกำรจ้ำง (ถ้ำมี)     
9. ส ำเนำแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้บคุคลธรรมดำ (ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90) ของผู้ให้ควำมอปุกำระ พร้อมหลกัฐำนกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย 
     ตำมมำตรำ 50 ทวิ จ ำนวน 3 ปีก่อนหน้ำปีท่ียื่นค ำขอ ซึง่รับรองส ำเนำโดยเจ้ำหน้ำท่ีของสรรพำกร พร้อมส ำเนำใบเสร็จรับเงิน     
10.ส ำเนำแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่ำย (ภ.ง.ด.1) ตัง้แต่ต้นปี จนถึงเดือนก่อนหน้ำท่ียื่นค ำขอ  ซึง่รับรองส ำเนำโดยเจ้ำหน้ำท่ี 
     ของสรรพำกร  พร้อมส ำเนำใบเสร็จรับเงิน 
11.หนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคลที่ผู้ ให้ควำมอปุกำระท ำงำนอยู่ (ฉบบัคดัส ำเนำจำกกระทรวงพำณิชย์ และมีอำยไุม่เกิน 3 เดือน 
     นบัถึงวนัท่ียื่นค ำขอ)  
12.ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคลท่ีผู้ ให้ควำมอปุกำระท ำงำนอยู่ จ ำนวน 3 ปีก่อนหน้ำท่ียื่นค ำขอ  
13.บญัชีรำยช่ือผู้ ถือหุ้น (ฉบบัคดัส ำเนำจำกกระทรวงพำณิชย์ และมีอำยไุม่เกิน 3 เดือนนับถึงวนัท่ียื่นค ำขอ) และหำกผู้ให้ควำมอปุกำระถือหุ้น 
      ตัง้แต่ 5 ล้ำนบำทขึน้ไป ให้แนบบญัชีรำยช่ือผู้ ถือหุ้นย้อนหลงั 3 ปี มำแสดงด้วย             
14.ส ำเนำทะเบียนภำษีมลูค่ำเพิ่ม หรือ ภำษีธุรกิจเฉพำะ เช่น ภ.พ.01, ภ.พ.09  และ ภ.พ.20  
15.ส ำเนำงบกำรเงิน (งบดลุ งบก ำไรขำดทนุ) พร้อมแบบ ภ.ง.ด.50 ปีก่อนหน้ำปีท่ียื่นค ำขอ  ซึง่รับรองส ำเนำโดยเจ้ำหน้ำท่ีของสรรพำกร   
     พร้อมส ำเนำใบเสร็จรับเงิน  (กรณีเป็นส่วนรำชกำร หรือ รัฐวิสำหกิจ ไม่ต้องน ำมำแสดง) 
16.หนงัสือธนำคำรรับรองกำรส่งออกสินค้ำในรอบ 3 ปีก่อนหน้ำปีท่ียื่นค ำขอ (เฉพำะกิจกำรท่ีมีกำรส่งออกสินค้ำ)  
17.หนงัสือรับรองกำรน ำนักท่องเท่ียวเข้ำมำในรอบ 3 ปีก่อนหน้ำปีท่ียื่นค ำขอ จำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรท่องเท่ียว(เฉพำะกิจกำรท่องเท่ียว)  
18.นิติบคุคลใด ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทนุ ให้ส ำเนำบตัรส่งเสริม หรือ เอกสำรท่ีแสดงว่ำได้รับกำรส่งเสริมด้วย  

19.แผนท่ีแสดงสถำนท่ีพ ำนกัอำศยัและสถำนท่ีท ำงำน (ดำวน์โหลด https://www.immigration.go.th  – กำรขอมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัร) 
20.ส ำเนำหนงัสือเดินทำงท่ีแสดงว่ำได้รับอนญุำตให้อยู่ต่อมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปี (ทกุเล่มและทกุหน้ำ)  

21.แบบข้อมูลบุคคล (ดำวน์โหลด https://www.immigration.go.th  – กำรขอมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจักร) และภำพถ่ำยผู้ ให้ควำมอุปกำระ
ภำยนอกสถำนท่ีท ำงำน  (คนเดียว), ภำยในสถำนท่ีท ำงำนกับพนักงำน, ภำยนอกโรงงำน (คนเดียว), ภำยในโรงงำนกับคนงำน เคร่ืองจักร 
และสินค้ำ (ถ้ำมี),  ภำพถ่ำยคนต่ำงด้ำวภำยนอกท่ีพกัอำศยั  ภำยในท่ีพกัอำศยั  พร้อมครอบครัว  จ ำนวน 18 ภำพ  ขนำดโปสกำร์ด  

      ทกุภำพติดบนกระดำษหวับริษัท ขนำด A4   พร้อมค ำบรรยำยใต้ภำพ  
22.กรณีบตุรมำอยู่ในควำมอปุกำระของบิดำหรือมำรดำ หรือ บตุรมำให้ควำมอปุกำระบิดำหรือมำรดำ  ต้องน ำหลกัฐำนกำรตรวจ ดีเอ็นเอ      
     จำกโรงพยำบำลของรัฐบำล  แสดงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง บตุรกบับิดำ หรือมำรดำด้วย   แล้วแต่กรณี    
     (เช่น บตุรขออยู่ในควำมอปุกำระของบิดำ ให้ตรวจดีเอ็นเอ ระหว่ำง บตุรกบับิดำ   หำกบุตรขออยู่ในควำมอปุกำระของมำรดำ  
     ให้ตรวจดีเอ็นเอ ระหว่ำง บตุรกับมำรดำ เป็นต้น)   
23.เอกสำรอื่น ๆ ท่ีพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีเห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม  

หมายเหตุ  -  เอกสำรใดเป็นเอกสำรส่วนตวั ให้คนต่ำงด้ำวรับรองส ำเนำเอง 
                 -  เอกสำรใดเป็นเอกสำรของนิติบคุคล ให้รับรองโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมในนิติบคุคลนัน้พร้อมประทบัตรำส ำคญัของบริษัทฯ 
                 -  เอกสำรใดเป็นภำษำต่ำงประเทศ ต้องผ่ำนกำรรับรองจำกกงสลุของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็นภำษำไทย โดยระบรุำยละเอียดของผู้แปล 
                    ท่ีสำมำรถตรวจสอบได้ และผ่ำนกำรรับรองกำรแปลจำกกองสญัชำติและนิติกรณ์ กรมกำรกงสลุ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

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  ประเภทเขา้มาเป็นผูเ้ชี่ยวชาญ  (ตลุาคม 2564) 

 
1. แบบค ำขอเพื่อมีถิ่นที่อยูใ่นรำชอำณำจกัร (แบบ ตม.9)  (ดำวน์โหลด https://www.immigration.go.th  – กำรขอมีถิ่นท่ีอยู่ 
        ในรำชอำณำจกัร) 
2.    ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรัฐบำล (อำยไุม่เกิน 3 เดือนนบัถึงวนัท่ียื่นค ำขอ) (ดำวน์โหลด  
        https://www.immigration.go.th  – กำรขอมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัร) 
3. หนงัสือรับรองว่ำไมเ่คยมีประวตัอิำชญำกรรมจำกประเทศที่ตนมภีมูิล ำเนำ โดยผ่ำนกำรรับรองจำกกงสลุไทยในประเทศนัน้ ๆ  
       หรือผ่ำนกำรรับรองจำกกงสลุของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย,  แปลเป็นภำษำไทย  และผ่ำนกำรรับรองจำกกองสญัชำต ิ
       และนิติกรณ์ กรมกำรกงสลุ กระทรวงกำรตำ่งประเทศ 
4. ส ำเนำเอกสำรแสดงคณุวฒุิกำรศกึษำของผู้ยื่นค ำขอ ผ่ำนกำรรับรองจำกกงสลุของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย,  
        แปลเป็นภำษำไทย และผ่ำนกำรรับรองจำกกองสญัชำติและนิติกรณ์ กรมกำรกงสลุ กระทรวงกำรตำ่งประเทศ 
5. หนงัสือรับรองกำรผ่ำนงำน หรือ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
6. หนงัสือรับรองประวตัิกำรท ำงำนจำกส ำนกับริหำรแรงงำนตำ่งด้ำว กรมกำรจดัหำงำน (ดำวน์โหลดตวัอยำ่ง  
       https://www.immigration.go.th  – กำรขอมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัร) และส ำเนำใบอนญุำตท ำงำน ทกุเล่ม  ทกุหน้ำ (ถ้ำมี) 
7. หนงัสือรับรองกำรท ำงำนจำกหนว่ยงำนท่ีผู้ยื่นค ำขอท ำงำนอยู่  โดยให้ระบรุำยละเอียดกำรท ำงำน  รำยได้ต่อเดือน  
8. ส ำเนำแบบแสดงรำยกำรภำษีเงนิได้บคุคลธรรมดำ (ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90) ของผู้ยื่นค ำขอ พร้อมหลกัฐำนกำรหกัภำษี 

ณ ที่จ่ำย ตำมมำตรำ 50 ทวิ จ ำนวน 3 ปีก่อนหน้ำปีที่ยื่นค ำขอ ซึง่รับรองส ำเนำโดยเจ้ำหน้ำที่ของสรรพำกร พร้อมส ำเนำ 
ใบเสร็จรับเงิน     

9. ส ำเนำแบบแสดงรำยกำรภำษีเงนิได้หกั ณ ที่จ่ำย (ภ.ง.ด.1) ตัง้แต่ต้นปี จนถงึเดือนก่อนหน้ำที่ยื่นค ำขอ  ซึง่รับรองส ำเนำ 
โดยเจ้ำหน้ำที่ของสรรพำกร พร้อมส ำเนำใบเสร็จรับเงิน (ถ้ำมี) 

10.  หนงัสือสนบัสนนุจำกส่วนรำชกำร หรือ รัฐวิสำหกิจทีเ่ก่ียวข้อง  
11.  แผนท่ีแสดงสถำนท่ีพ ำนกัอำศยัและสถำนท่ีท ำงำน (ดำวน์โหลด https://www.immigration.go.th  – กำรขอมีถิ่นท่ีอยู่ใน 
        รำชอำณำจักร) 
12.  ส ำเนำหนงัสือเดินทำงที่แสดงวำ่ได้รับอนญุำตให้อยู่ตอ่มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปี (ทกุเล่มและทกุหน้ำ)  
13.  แบบข้อมลูบคุคล (ดำวน์โหลด https://www.immigration.go.th  – กำรขอมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัร)  และภำพถ่ำย 
       คนต่ำงด้ำว ภำยนอกสถำนที่ท ำงำน (คนเดียว), ภำยในสถำนท่ีท ำงำนกบัพนกังำน, ภำยนอกโรงงำน (คนเดยีว), ภำยใน    
       โรงงำนกบัคนงำน เคร่ืองจกัร และสินค้ำ (ถ้ำมี), ภำพถำ่ยคนต่ำงด้ำวภำยนอกที่พกัอำศยั  ภำยในท่ีพกัอำศยั  พร้อม 
       ครอบครัว  (ถ้ำมี) จ ำนวน 10 ภำพ  ขนำดโปสกำร์ด  ทกุภำพติดบนกระดำษหวับริษัท ขนำด A4   พร้อมค ำบรรยำยใต้ภำพ    
14.  เอกสำรอื่น ๆ ที่พนกังำนเจ้ำหน้ำที่เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม  
 

 
หมายเหตุ  -  เอกสำรใดเป็นเอกสำรส่วนตวั ให้คนต่ำงด้ำวรับรองส ำเนำเอง 
                 -  เอกสำรใดเป็นเอกสำรของนิติบคุคล ให้รับรองโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมในนิติบคุคลนัน้พร้อมประทบัตรำส ำคญัของบริษัทฯ 
                 -  เอกสำรใดเป็นภำษำต่ำงประเทศ ต้องผ่ำนกำรรับรองจำกกงสลุของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย,   แปลเป็นภำษำไทย 
                    โดยระบรุำยละเอียดของผู้แปลท่ีสำมำรถตรวจสอบได้          และผ่ำนกำรรับรองกำรแปลจำกกองสญัชำติและนิติกรณ์  
                    กรมกำรกงสลุ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ  
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