เอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพือ่ เป็นนักฟุตบอลอาชีพ (รหัส B)
อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่มากกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคาร้องได้
FOR WORKING AS Football Player
DOCUMENTS TO BE SUBMITTED MORE THAN 15 DAYS BEFORE VISA EXPIRATION
IN SUPPORT OF THE APPLICATION FOR VISA OR VISA STATUS ALTERATION FOR 90 DAYS
IF YOU HAVE OVERSTAYED, YOU ARE NOT ALLOWED TO SUBMIT AN APPLICATION FOR THIS TYPE OF VISA.
1.

แบบ ตม. 86 เฉพาะ คนต่างด้าวที่มี Tourist Visa เพื่อขอเปลี่ยนประเภท
การตรวจลงตรา
หมายเหตุ “มาทดสอบฝีเท้าฟุตบอล”

Form TM.86 for the foreigner, who has Tourist Visa
and want to applies for a change of type of visa from
Tourist Visa to Non-Immigrant Visa;
Note “Football Player Trial”

2.

สาเนาหนังสือเดินทาง (เช่น หน้าข้อมูลส่วนตัว, รอยตราขาเข้า,
รอยตราอนุญาตขออยู่ต่อฯ (ถ้ามี), บัตรขาออก (ตม.6))

Copy of passport pages (for example, personal information
page, last entries stamp, visa sticker and extension stamp
(if any) and departure card (Form TM.6))
Either one 4x6 cm photograph or one 2 inch size photograph
Application fee of Baht 2,000
A Certificate letter of Alien’s working as Immigration
Bureau form
A copy of work permit or (An application form for a
work permit in case of changing the workplace)
A copy of the organization registration e.g. Certificate
of the company registration which not more than 6
months or A copy of the license to establish a
government agency

3.
4.
5.

รูปถ่าย ขนาด 4x6 ซม. หรือขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 รูป
ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทางานตามแบบของสานักงานตรวจคน
เข้าเมือง
6. สาเนาใบอนุญาตทางาน (เฉพาะกรณีเปลี่ยนสถานประกอบการให้ใช้
ใบรับคาขอได้)
7. สาเนาหลักฐานการจดทะเบียนขององค์กรนั้น เช่น หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนบริษัทฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน หรือสาเนา
ใบอนุญาตให้จัดตั้งองค์กรจากทางราชการ หรือสาเนาใบอนุญาตให้
เข้ามาดาเนินการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
8. สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
(บอจ.5) (เฉพาะกรณีบริษัท)
9. หนังสือรับรองจากบริษัท สมาคม สโมสร หรือองค์กรยืนยันการจ้างผู้
ยื่นคาขอ
10. สัญญาการจ้างงาน

List of Shareholders (Bor.Aor.Jor.5); In case of company
(certified by the Registrar not more than 6 months)
A certificate letter from a company, association, club
or organization that confirms the hiring of the application
A copy of the employment contract (effective on the
date of the application)
A certificate letter from the Sports Authority of Thailand
11. หนังสือรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
A copy of an English Certificate of Athletic Association/
12. สาเนาหลักฐานรับรองภาษาอังกฤษระบุการเป็นนักกีฬาของ บริษัท
สมาคม/สโมสรฟุตบอลที่ผู้ยื่นคาขอ เล่นอยู่/เคยเล่น ผ่านการรับรอง Football Club which the applicant is affiliating / affiliated
approved by the Ministry of Foreign Affairs or
จากกระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศ which
the responsible agency of that country. Applying for
นั้น ๆ ที่ใช้ประกอบการยื่นคาขอรับการตรวจลงตราก่อนเดินทางเข้า visa application. Before enter the Kingdom of Thailand.
ในราชอาณาจักร
หมายเหตุ
1. ผู้ยื่นคาขอ ต้องมาดาเนินการด้วยตนเองทุกครั้ง
2. ผู้ยื่นคาขอต้องลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่นทุกหน้า
3. เอกสารของสมาคม ฯลฯ ให้ผู้มีอานาจลงนามรับรอง ทุกแผ่นทุกหน้าแล้วประทับตราสมาคม ฯลฯ เป็นสาคัญ
4. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดาเนินการ กรุณานาเอกสารมายื่นให้ครบถ้วน และ ยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
Remarks:
1. The Applicant must appear in person every time.
2. The Applicant must sign to certify on every page of the Applicant’s documents.
3. The Association’s authorized signatory must sign to certify all documents and have them stamped with the
Association’s official seal.
4. To be convenient and for speedy service, the Applicant for visa or visa status alteration must arrange and
submit a complete set of documents in proper order and must prepare the originals as proof.

