
 
เอกสารประกอบการขอมีถิน่ท่ีอยู่ฯ ประเภทเขา้มาเพือ่การลงทุน   (มถินุายน 2562) 

 

1. แบบคําขอเพ่ือมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร (แบบ ตม.9) (ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th)   

2. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล (อายไุม่เกิน 3 เดือนนบัถงึวนัท่ีย่ืนคําขอ)   (ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th)  

ประเทศท่ีตนมีภมูิลําเนา โดยผ่านการรับรองจากกงสลุไทยในประเทศนัน้ ๆ หรือ         ผ่านการรับรองจากกงสลุของประเทศนัน้ ๆ ใน

ประเทศไทย, แปลเป็นภาษาไทย และผ่านการรับรองจากกองสญัชาติและนิตกิรณ์      กรมการกงสลุ  กระทรวงการต่างประเทศ 

4. สําเนาเอกสารแสดงคณุวฒุิการศกึษาของผู้ ย่ืนคําขอ ผ่านการรับรองจากกงสลุของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็นภาษาไทย และ

ผ่านการรับรองจากกองสญัชาตแิละนิตกิรณ์ กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ 

5. หนงัสือรับรองประวตักิารทํางานจากสํานกับริหารแรงงานตา่งด้าว กรมการจดัหางาน   (ดาวน์โหลดตวัอย่าง 

https://division1.immigration.go.th)  และสําเนาใบอนญุาตทํางาน ทกุเล่ม ทกุหน้า    

6. หนงัสือรับรองเงินเดือนจากกิจการท่ีผู้ ย่ืนคําขอทํางานอยู่ ซึง่ลงนามโดยผู้ มีอํานาจลงนามในกิจการนัน้ (ตามแบบท่ีกําหนด) ย้อนหลงั 2 ปี  

(ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th)   และ ใบสมคัรงานพร้อมสญัญาการจ้าง  (ถ้ามี)                    

7. สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90) ของผู้ ย่ืนคําขอ พร้อมหลกัฐานการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย         

ตามมาตรา 50 ทว ิจํานวน 3 ปีก่อนหน้าปีท่ีย่ืนคําขอ ซึง่รับรองสําเนาโดยเจ้าหน้าท่ีของสรรพากร  พร้อมสําเนาใบเสร็จรับเงิน  

8. สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย (ภ.ง.ด.1) ตัง้แตต้่นปี จนถงึเดือนก่อนหน้าท่ีย่ืนคําขอ  ซึง่รับรองสําเนาโดยเจ้าหน้าท่ี    

ของสรรพากร พร้อมสําเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) 

9. หนงัสือรับรองการโอนเงินเข้ามาในราชอาณาจกัร จากธนาคารในประเทศไทย เป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท  

10.  หลกัฐานการลงทนุในนามของผู้ ย่ืนคําขอ อย่างใดอย่างหนึง่ หรือ รวมกนั ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท ในกรณีดงันี ้

(1) ลงทนุในบริษัทจํากดั หรือ บริษัทมหาชนจํากดั ทัง้นี ้ต้องถือครองการลงทนุเป็นเวลา 3 ปีตดิตอ่กนันบัแตว่นัท่ีได้รับใบสําคญัถ่ินท่ีอยู่  

             และต้องย่ืนเอกสาร ดงันี ้ 

     - หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคล (ฉบบัคดัสําเนาจากกระทรวงพาณิชย์ และมีอายไุม่เกิน 3 เดือนนบัถงึวนัท่ีย่ืนคําขอ) 

     - บญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น (ฉบบัคดัสําเนาจากกระทรวงพาณิชย์ และมีอายไุม่เกิน 3 เดือนนบัถงึวนัท่ีย่ืนคําขอ) 

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

             - สําเนางบการเงิน(งบดลุ งบกําไรขาดทนุ) พร้อมแบบ ภ.ง.ด.50 และใบเสร็จรับเงิน จํานวน 3 ปีก่อนหน้าปีท่ีย่ืนคําขอ 

(2) ลงทนุซือ้พนัธบตัรรัฐบาล หรือ พนัธบตัรรัฐวสิาหกิจ  ทัง้นี ้ห้ามโอนกรรมสิทธ์ิ, จํานําพนัธบตัร หรือ จํานําสิทธิ เป็นเวลา 3 ปีตดิตอ่กนั 

             นบัแตว่นัท่ีได้รับใบสําคญัถ่ินท่ีอยู่  และต้องย่ืนเอกสาร ดงันี ้

     - หนงัสือรับรองการซือ้พนัธบตัรรัฐบาล หรือ พนัธบตัรรัฐวสิาหกิจดงักล่าว จากธนาคารในประเทศไทย 

     - สําเนาพนัธบตัรรัฐบาล หรือ พนัธบตัรรัฐวสิาหกิจดงักล่าว พร้อมต้นฉบบัมาแสดง 

(3) ลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ เช่น หุ้นสามญั หุ้นกู้  หรือ หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ต้องได้รับอนมุตั ิหรือ รับรองจากคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 

             และตลาดหลกัทรัพย์  ทัง้นี ้ ห้ามโอนหุ้น, โอนกรรมสิทธ์ิ, จํานําหลกัทรัพย์ หรือ จํานําสิทธิ เป็นเวลา 3 ปีตดิตอ่กนันบัแต่วนัท่ีได้รับ 

             ใบสําคญัถ่ินท่ีอยู่ และต้องย่ืนเอกสาร ดงันี ้

     - หนงัสือรับรองการซือ้หลกัทรัพย์ดงักล่าว และหลกัฐานการลงทนุดงักล่าว พร้อมต้นฉบบัมาแสดง  

11.  แผนท่ีแสดงสถานท่ีพํานกัอาศยัและสถานท่ีทํางาน (ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th)   

12.  สําเนาหนงัสือเดนิทางท่ีแสดงว่าได้รับอนญุาตให้อยู่ตอ่มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (ทกุเล่มและทกุหน้า)  

13.  แบบข้อมูลบุคคล (ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th)   และภาพถ่ายคนต่างด้าวภายนอกสถานท่ีทํางาน (คนเดียว), 

ภายในสถานท่ีทํางานกบัพนักงาน, ภายนอกโรงงาน (คนเดียว), ภายในโรงงานกับคนงาน เคร่ืองจกัร และสินค้า (ถ้ามี),  ภาพถ่ายคนต่าง

ด้าวภายนอกท่ีพกัอาศยั  ภายในท่ีพกัอาศยั  พร้อมครอบครัว  (ถ้ามี) จํานวน 10 ภาพ  ขนาดโปสการ์ด ทกุภาพ   ติดบนกระดาษหวับริษัท 

ขนาด A4   พร้อมคําบรรยายใต้ภาพ  

14.  เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีพนกังานเจ้าหน้าท่ีเหน็สมควรเรียกเพิ่มเตมิ  
 

หมายเหตุ  -  เอกสารใดเป็นเอกสารส่วนตวั ให้คนต่างด้าวรับรองสําเนาเอง 

                 -  เอกสารใดเป็นเอกสารของนิตบิคุคล ให้รับรองโดยผู้ มีอํานาจลงนามในนิตบิคุคลนัน้พร้อมประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ 

                 -  เอกสารใดเป็นภาษาตา่งประเทศ ต้องผ่านการรับรองจากกงสลุของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย,   แปลเป็นภาษาไทย 

                    โดยระบรุายละเอียดของผู้แปลท่ีสามารถตรวจสอบได้          และผ่านการรับรองการแปลจากกองสญัชาตแิละนิตกิรณ์  

                    กรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ  
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เอกสารประกอบการขอมีถิน่ท่ีอยู่ฯ ประเภทเขา้มาเพือ่ทาํงาน   (มถินุายน 2562) 

 

 

1. แบบคําขอเพ่ือมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร (แบบ ตม.9) (ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th)   

2. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล (อายไุม่เกิน 3 เดือนนบัถงึวนัท่ีย่ืนคําขอ)   (ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th)   

3. หนงัสือรับรองวา่ไมเ่คยมีประวตัอิาชญากรรมจากประเทศท่ีตนมีภมูลํิาเนา โดยผ่านการรับรองจากกงสลุไทยในประเทศนัน้ ๆ หรือ         

ผ่านการรับรองจากกงสลุของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็นภาษาไทย และผ่านการรับรองจากกองสญัชาตแิละนิตกิรณ์      

กรมการกงสลุ  กระทรวงการต่างประเทศ 

4. สําเนาเอกสารแสดงคุณวฒุิการศกึษาของผู้ ย่ืนคําขอ ผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็นภาษาไทย และ

ผ่านการรับรองจากกองสญัชาตแิละนิตกิรณ์ กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ 

5. หนงัสือรับรองประวตักิารทํางานจากสํานกับริหารแรงงานตา่งด้าว กรมการจดัหางาน    (ดาวน์โหลดตวัอย่าง 

https://division1.immigration.go.th)   และสําเนาใบอนญุาตทํางาน ทกุเล่ม ทกุหน้า    

6. หนงัสือรับรองเงินเดือนจากกิจการท่ีผู้ ย่ืนคําขอทํางานอยู่ ซึง่ลงนามโดยผู้ มีอํานาจลงนามในกิจการนัน้ (ตามแบบท่ีกําหนด) ย้อนหลงั 2 ปี  

(ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th)   และ ใบสมคัรงานพร้อมสญัญาการจ้าง  (ถ้ามี)                    

7. สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90) ของผู้ ย่ืนคําขอ พร้อมหลกัฐานการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย         

ตามมาตรา 50 ทว ิจํานวน 3 ปีก่อนหน้าปีท่ีย่ืนคําขอ ซึง่รับรองสําเนาโดยเจ้าหน้าท่ีของสรรพากร  พร้อมสําเนาใบเสร็จรับเงิน  

8.    สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย (ภ.ง.ด.1) ตัง้แตต้่นปี จนถงึเดือนก่อนหน้าท่ีย่ืนคําขอ  ซึง่รับรองสําเนาโดยเจ้าหน้าท่ี       

       ของสรรพากร พร้อมสําเนาใบเสร็จรับเงิน 

9.    หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลท่ีผู้ ย่ืนคําขอทํางานอยู่ (ฉบบัคดัสําเนาจากกระทรวงพาณิชย์ และมีอายไุม่เกิน 3 เดือน 

       นบัถงึวนัท่ีย่ืนคําขอ)  

10.  สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลท่ีผู้ ย่ืนคําขอทํางานอยู ่จํานวน 3 ปีก่อนหน้าท่ีย่ืนคําขอ  

11. บญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น (ฉบบัคดัสําเนาจากกระทรวงพาณิชย์ และมีอายไุม่เกิน 3 เดือนนบัถงึวนัท่ีย่ืนคําขอ)   และหากผู้ ย่ืนคําขอถือหุ้น 

       ตัง้แต ่5 ล้านบาทขึน้ไป ให้แนบบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นย้อนหลงั 3 ปี มาแสดงด้วย                  

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

13. สําเนางบการเงิน (งบดลุ งบกําไรขาดทนุ) พร้อมแบบ ภ.ง.ด.50 จํานวน 3 ปีก่อนหน้าปีท่ีย่ืนคําขอ ซึง่รับรองสําเนาโดยเจ้าหน้าท่ีของสรรพากร  

      พร้อมสําเนาใบเสร็จรับเงนิ 

14. หนงัสือธนาคารรับรองการส่งออกสินค้าในรอบ 3 ปีก่อนหน้าปีท่ีย่ืนคําขอ (เฉพาะกิจการท่ีมีการส่งออกสินค้า)  

15. หนงัสือรับรองการนํานกัทอ่งเท่ียวเข้ามาในรอบ 3 ปีก่อนหน้าปีท่ีย่ืนคําขอจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการทอ่งเท่ียว (เฉพาะกิจการทอ่งเท่ียว)  

16. นิตบิคุคลใด ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ ให้สําเนาบตัรส่งเสริม หรือ เอกสารท่ีแสดงวา่ได้รับการส่งเสริมด้วย  

17. แผนท่ีแสดงสถานท่ีพํานกัอาศยัและสถานท่ีทํางาน (ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th)   

18.  สําเนาหนงัสือเดนิทางท่ีแสดงว่าได้รับอนญุาตให้อยู่ตอ่มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (ทกุเล่มและทกุหน้า)  

19.  แบบข้อมูลบุคคล (ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th)   และภาพถ่ายคนต่างด้าวภายนอกสถานท่ีทํางาน (คนเดียว), 

ภายในสถานท่ีทํางานกบัพนักงาน, ภายนอกโรงงาน (คนเดียว), ภายในโรงงานกับคนงาน เคร่ืองจกัร และสินค้า (ถ้ามี),  ภาพถ่ายคนต่าง

ด้าวภายนอกท่ีพกัอาศยั  ภายในท่ีพกัอาศยั  พร้อมครอบครัว  (ถ้ามี) จํานวน 18 ภาพ  ขนาดโปสการ์ด ทกุภาพ   ติดบนกระดาษหวับริษัท 

ขนาด A4   พร้อมคําบรรยายใต้ภาพ  

20.  เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีพนกังานเจ้าหน้าท่ีเหน็สมควรเรียกเพิ่มเตมิ  

หมายเหตุ  -  เอกสารใดเป็นเอกสารส่วนตวั ให้คนต่างด้าวรับรองสําเนาเอง 

                 -  เอกสารใดเป็นเอกสารของนิตบิคุคล ให้รับรองโดยผู้ มีอํานาจลงนามในนิตบิคุคลนัน้พร้อมประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ 

                 -  เอกสารใดเป็นภาษาตา่งประเทศ ต้องผ่านการรับรองจากกงสลุของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย,   แปลเป็นภาษาไทย 

                    โดยระบรุายละเอียดของผู้แปลท่ีสามารถตรวจสอบได้          และผ่านการรับรองการแปลจากกองสญัชาตแิละนิตกิรณ์  

                    กรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ 
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เอกสารประกอบการขอมีถิน่ท่ีอยู่ฯ ประเภทเขา้มาเพือ่เหตุผลทางมนุษยธรรม  (มถิุนายน 2562) 
  กรณเีพือ่ใหค้วามอปุการะ หรอื อยู่ในความอปุการะของบุคคลผูมี้สญัชาติไทย 

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

1. แบบคําขอเพ่ือมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร (แบบ ตม.9) (ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th)   

2. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล (อายไุม่เกิน 3 เดือนนบัถงึวนัท่ีย่ืนคําขอ)   (ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th)   

3. หนงัสือรับรองวา่ไมเ่คยมีประวตัิอาชญากรรมจากประเทศท่ีตนมีภมูิลําเนา   โดยผ่านการรับรองจากกงสลุไทยในประเทศนัน้ ๆ  หรือ              

    ผ่านการรับรองจากกงสลุของประเทศนัน้  ๆ  ในประเทศไทย,  แปลเป็นภาษาไทย  และผ่านการรับรองจากกองสญัชาตแิละนิตกิรณ์  

    กรมการกงสลุ  กระทรวงการตา่งประเทศ  (เฉพาะผู้ ย่ืนคําขอท่ีมีอายตุัง้แต ่14 ปีขึน้ไป)  

4. สําเนาเอกสารรับรองการเป็นครอบครัว ได้แก่ ใบสําคญัการสมรส, ทะเบียนสมรส (ค.ร.2) ท่ีมีอายไุม่เกิน 3 เดือน, ใบสตูบิตัรบตุร,  

    เอกสารการจดทะเบียนรับรองบุตร เป็นต้น ซึง่หากเป็นเอกสารต่างประเทศ ให้ผ่านการรับรองเอกสารเช่นเดียวกบั ข้อ 3.  

    และหากเป็นการจดทะเบียนในประเทศไทย ให้หน่วยงานนัน้ ๆ รับรองสําเนา  

5. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน และ สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ มีสญัชาตไิทย พร้อมทัง้นําต้นฉบบัไปแสดงด้วย  

6. สําเนาเอกสารแสดงคณุวฒุิการศกึษาของผู้ ย่ืนคําขอ ผ่านการรับรองจากกงสลุของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย,  แปลเป็นภาษาไทย 

    และผ่านการรับรองจากกองสญัชาตแิละนิติกรณ์ กรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ หรือหนงัสือรับรองวา่ผู้ ย่ืนคําขอกําลงัศกึษาอยู่ 

    แล้วแตก่รณี  

7. หนงัสือรับรองประวตักิารทํางานจากสํานกับริหารแรงงานตา่งด้าว กรมการจดัหางาน    (ดาวน์โหลดตวัอย่าง https://division1.immigration.go.th)     

     และสําเนาใบอนญุาตทํางาน ทกุเล่ม ทกุหน้า    

8. หนงัสือรับรองเงินเดือนจากกิจการท่ีผู้ ให้ความอปุการะทํางานอยู ่ซึง่ลงนามโดยผู้ มีอํานาจลงนามในกิจการนัน้ (ตามแบบท่ีกําหนด) ย้อนหลงั 

     2 ปี (ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th)   และ ใบสมคัรงานพร้อมสญัญาการจ้าง (ถ้ามี)     

9. สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90) ของผู้ให้ความอปุการะ พร้อมหลกัฐานการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

     ตามมาตรา 50 ทว ิจํานวน 3 ปีก่อนหน้าปีท่ีย่ืนคําขอ ซึง่รับรองสําเนาโดยเจ้าหน้าท่ีของสรรพากร พร้อมสําเนาใบเสร็จรับเงิน     

10.สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย (ภ.ง.ด.1) ตัง้แตต้่นปี จนถงึเดือนก่อนหน้าท่ีย่ืนคําขอ ซึง่รับรองสําเนาโดยเจ้าหน้าท่ี 

     ของสรรพากร พร้อมสําเนาใบเสร็จรับเงิน  

11.หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลท่ีผู้ ให้ความอปุการะทํางานอยู่  (ฉบบัคดัสําเนาจากกระทรวงพาณิชย์ และมีอายไุม่เกิน 3 เดือน 

     นบัถงึวนัท่ีย่ืนคําขอ)  

12.บญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นของนิตบิคุคลท่ีผู้ ให้ความอปุการะเป็นผู้ ถือหุ้นอยู่ด้วย (ฉบบัคดัสําเนาจากกระทรวงพาณิชย์ และมีอายไุม่เกิน 3 เดือน 

     นบัถงึวนัท่ีย่ืนคําขอ)     

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

14.สําเนางบการเงิน (งบดลุ งบกําไรขาดทนุ) พร้อมแบบ ภ.ง.ด.50 ของปีก่อนท่ีย่ืนคําขอ ซึง่รับรองสําเนาโดยเจ้าหน้าท่ีของสรรพากร  

     พร้อมสําเนาใบเสร็จรับเงิน (กรณีเป็นส่วนราชการ หรือ รัฐวสิาหกิจ ไมต้่องนํามาแสดง)  

15.นิตบิคุคลใด ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ ให้สําเนาบตัรส่งเสริม หรือ เอกสารท่ีแสดงวา่ได้รับการส่งเสริมด้วย  

16.หนงัสือรับรองจากธนาคาร พร้อมสําเนาบญัชีเงินฝากประจําของผู้ให้ความอปุการะ (ถ้ามี)  

17.แผนท่ีแสดงสถานท่ีพํานกัอาศยัและสถานท่ีทํางาน (ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th) 

18.สําเนาหนงัสือเดนิทางท่ีแสดงว่าได้รับอนญุาตให้อยู่ตอ่มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (ทกุเล่มและทกุหน้า)  

19.แบบข้อมลูบคุคล (ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th)   และภาพถ่ายผู้ให้ความอปุการะภายนอกสถานท่ีทํางาน (คนเดียว), 

ภายในสถานท่ีทํางานกบัพนกังาน, ภายนอกโรงงาน (คนเดียว), ภายในโรงงานกบัคนงาน เคร่ืองจกัร และสินค้า (ถ้ามี),  ภาพถ่ายคนต่างด้าว

ภายนอกท่ีพักอาศยั  ภายในท่ีพักอาศัย  พร้อมครอบครัว  จํานวน 18 ภาพ  ขนาดโปสการ์ด ทุกภาพติดบนกระดาษหวับริษัท ขนาด A4   

พร้อมคําบรรยายใต้ภาพ  

20.กรณีการย่ืนอปุการะบตุรคนสญัชาตไิทย  ต้องนําหลกัฐานการตรวจดีเอ็นเอ จากโรงพยาบาลของรัฐบาล แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง 

     บดิา มารดา และบตุร  ด้วย  

21.กรณีการย่ืนเพ่ือให้ความอปุการะ หรืออยู่ในความอปุการะของบคุคลผู้ มีสญัชาตไิทย และมีบตุรด้วยกนั  ต้องนําหลกัฐานการตรวจดีเอ็นเอ  

     จากโรงพยาบาลของรัฐบาล แสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง บดิา มารดา และบตุร  ด้วย 

22.กรณีคูส่มรสคนสญัชาตไิทยมีบิดามารดา หรือคนใดคนหนึง่เป็นคนตา่งด้าว ให้แนบสําเนาใบสตูบิตัรของคูส่มรสท่ีผ่านการรับรอง 

     จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง พร้อมทัง้แนบสําเนาใบสําคญัประจําตวัคนตา่งด้าว, ใบสําคญัถ่ินท่ีอยู่,  ทะเบียนบ้านของบดิามารดา 

     ท่ีได้รับอนญุาตให้มีถ่ินท่ีอยู่ฯ ด้วย  หากรายใดเสียชีวติให้แนบสําเนาใบมรณบตัร ด้วย  

23.กรณีคูส่มรสไม่สามารถมีบตุรได้ ให้แนบใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล  พร้อมระบสุาเหตกุารไม่สามารถมีบตุรได้ 

24.เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีพนกังานเจ้าหน้าท่ีเห็นสมควรเรียกเพิ่มเตมิ 

หมายเหตุ  -  เอกสารใดเป็นเอกสารสว่นตวั ให้คนตา่งด้าวรับรองสําเนาเอง 

                 -  เอกสารใดเป็นเอกสารของนิตบิคุคล ให้รับรองโดยผู้ มีอํานาจลงนามในนิตบิคุคลนัน้พร้อมประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ 

                 -  เอกสารใดเป็นภาษาตา่งประเทศ ต้องผ่านการรับรองจากกงสลุของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็นภาษาไทย โดยระบรุายละเอียดของผู้แปล 

                    ท่ีสามารถตรวจสอบได้ และผ่านการรับรองการแปลจากกองสญัชาตแิละนิตกิรณ์ กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ 
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เอกสารประกอบการขอมีถิน่ท่ีอยู่ฯ ประเภทเขา้มาเพือ่เหตผุลทางมนุษยธรรม  (มถินุายน 2562) 
  กรณเีพือ่ใหค้วามอปุการะ หรือ อยู่ในความอปุการะของผูท่ี้ไดร้บัอนุญาตใหมี้ถิน่ท่ีอยู่ในราชอาณาจกัรแลว้ 

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

1. แบบคําขอเพ่ือมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร (แบบ ตม.9) (ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th)   

2. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล (อายไุม่เกิน 3 เดือนนบัถงึวนัท่ีย่ืนคําขอ)   (ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th)   

3. หนงัสือรับรองวา่ไมเ่คยมีประวตัิอาชญากรรมจากประเทศท่ีตนมีภมูิลําเนา   โดยผ่านการรับรองจากกงสลุไทยในประเทศนัน้ ๆ  หรือ              

    ผ่านการรับรองจากกงสลุของประเทศนัน้  ๆ  ในประเทศไทย,  แปลเป็นภาษาไทย  และผ่านการรับรองจากกองสญัชาตแิละนิตกิรณ์  

    กรมการกงสลุ  กระทรวงการตา่งประเทศ  (เฉพาะผู้ ย่ืนคําขอท่ีมีอายตุัง้แต ่14 ปีขึน้ไป)  

4. สําเนาเอกสารรับรองการเป็นครอบครัว ได้แก่ ใบสําคญัการสมรส หรือ ทะเบียนสมรส ท่ีมีอายไุม่เกิน 3 เดือน, ใบสตูบิตัรบตุร,  

    สําเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น ซึง่หากเป็นเอกสารตา่งประเทศ ให้ผ่านการรับรองเอกสารเช่นเดียวกบั ข้อ 3. และหากเป็นการจดทะเบียน 

    ในประเทศไทย ให้หน่วยงานนัน้ ๆ รับรองสําเนา 

5. สําเนาใบสําคญัถ่ินท่ีอยู่, ใบสําคญัประจําตวัคนต่างด้าว, หนงัสือเดนิทาง และสําเนาทะเบียนบ้านในประเทศไทยทกุหน้าท่ีมีรายการ 

    ของผู้ มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทยแล้ว พร้อมทัง้นําต้นฉบบัไปแสดงด้วย  

6.  สําเนาเอกสารแสดงคณุวฒุกิารศกึษาของผู้ ย่ืนคําขอ ผ่านการรับรองจากกงสลุของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย,  แปลเป็นภาษาไทย 

     และผา่นการรับรองจากกองสญัชาตแิละนิติกรณ์ กรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ หรือหนงัสือรับรองวา่ผู้ ย่ืนคําขอกําลงัศกึษาอยู่ 

     แล้วแตก่รณี  

7. หนงัสือรับรองประวตักิารทํางานจากสํานกับริหารแรงงานตา่งด้าว กรมการจดัหางาน    (ดาวน์โหลดตวัอย่าง https://division1.immigration.go.th)    

     และ สําเนาใบอนญุาตทํางาน ทกุเล่ม ทกุหน้า    

8. หนงัสือรับรองเงินเดือนจากกิจการท่ีผู้ ให้ความอปุการะทํางานอยู ่ซึง่ลงนามโดยผู้ มีอํานาจลงนามในกิจการนัน้ (ตามแบบท่ีกําหนด) ย้อนหลงั 

     2 ปี (ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th)  และใบสมคัรงานพร้อมสญัญาการจ้าง (ถ้ามี)     

9. สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90) ของผู้ให้ความอปุการะ พร้อมหลกัฐานการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

     ตามมาตรา 50 ทว ิจํานวน 3 ปีก่อนหน้าปีท่ีย่ืนคําขอ ซึง่รับรองสําเนาโดยเจ้าหน้าท่ีของสรรพากร พร้อมสําเนาใบเสร็จรับเงิน     

10.สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย (ภ.ง.ด.1) ตัง้แตต้่นปี จนถงึเดือนก่อนหน้าท่ีย่ืนคําขอ  ซึง่รับรองสําเนาโดยเจ้าหน้าท่ี 

     ของสรรพากร  พร้อมสําเนาใบเสร็จรับเงิน 

11.หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลท่ีผู้ ให้ความอปุการะทํางานอยู่ (ฉบบัคดัสําเนาจากกระทรวงพาณิชย์ และมีอายไุม่เกิน 3 เดือน 

     นบัถงึวนัท่ีย่ืนคําขอ)  

12.สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลท่ีผู้ ให้ความอปุการะทํางานอยู่ จํานวน 3 ปีก่อนหน้าท่ีย่ืนคําขอ  

13.บญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น (ฉบบัคดัสําเนาจากกระทรวงพาณิชย์ และมีอายไุม่เกิน 3 เดือนนบัถงึวนัท่ีย่ืนคําขอ) และหากผู้ให้ความอปุการะถือหุ้น 

      ตัง้แต ่5 ล้านบาทขึน้ไป ให้แนบบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นย้อนหลงั 3 ปี มาแสดงด้วย             

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

15.สําเนางบการเงิน (งบดลุ งบกําไรขาดทนุ) พร้อมแบบ ภ.ง.ด.50 ปีก่อนหน้าปีท่ีย่ืนคําขอ  ซึง่รับรองสําเนาโดยเจ้าหน้าท่ีของสรรพากร   

     พร้อมสําเนาใบเสร็จรับเงิน  (กรณีเป็นส่วนราชการ หรือ รัฐวสิาหกิจ ไมต้่องนํามาแสดง) 

16.หนงัสือธนาคารรับรองการส่งออกสินค้าในรอบ 3 ปีก่อนหน้าปีท่ีย่ืนคําขอ (เฉพาะกิจการท่ีมีการส่งออกสินค้า)  

17.หนงัสือรับรองการนํานกัทอ่งเท่ียวเข้ามาในรอบ 3 ปีก่อนหน้าปีท่ีย่ืนคําขอ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการทอ่งเท่ียว(เฉพาะกิจการทอ่งเท่ียว)  

18.นิตบิคุคลใด ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ ให้สําเนาบตัรส่งเสริม หรือ เอกสารท่ีแสดงวา่ได้รับการส่งเสริมด้วย  

19.แผนท่ีแสดงสถานท่ีพํานกัอาศยัและสถานท่ีทํางาน (ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th)   

20.สําเนาหนงัสือเดนิทางท่ีแสดงว่าได้รับอนญุาตให้อยู่ตอ่มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (ทกุเล่มและทกุหน้า)  

21.แบบข้อมูลบุคคล (ดาวน์โหลด  https://division1.immigration.go.th)    และภาพถ่ายผู้ ให้ความอุปการะภายนอกสถานท่ีทํางาน            

(คนเดียว), ภายในสถานท่ีทํางานกับพนักงาน, ภายนอกโรงงาน (คนเดียว), ภายในโรงงานกับคนงาน เคร่ืองจักร และสินค้า (ถ้ามี),  

ภาพถ่ายคนตา่งด้าวภายนอกท่ีพกัอาศยั  ภายในท่ีพกัอาศยั  พร้อมครอบครัว  จํานวน 18 ภาพ  ขนาดโปสการ์ด  

      ทกุภาพตดิบนกระดาษหวับริษัท ขนาด A4   พร้อมคําบรรยายใต้ภาพ  

22.กรณีบตุรมาอยู่ในความอปุการะของบดิาหรือมารดา หรือ บตุรมาให้ความอปุการะบดิาหรือมารดา  ต้องนําหลกัฐานการตรวจ ดีเอ็นเอ      

     จากโรงพยาบาลของรัฐบาล  แสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง บตุรกบับิดา หรือมารดาด้วย   แล้วแตก่รณี    

     (เช่น บตุรขออยู่ในความอปุการะของบดิา ให้ตรวจดีเอ็นเอ ระหวา่ง บตุรกบับดิา   หากบุตรขออยู่ในความอปุการะของมารดา  

     ให้ตรวจดีเอ็นเอ ระหว่าง บตุรกบัมารดา เป็นต้น)   

23.เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีพนกังานเจ้าหน้าท่ีเห็นสมควรเรียกเพิ่มเตมิ  

หมายเหตุ  -  เอกสารใดเป็นเอกสารสว่นตวั ให้คนตา่งด้าวรับรองสําเนาเอง 

                 -  เอกสารใดเป็นเอกสารของนิตบิคุคล ให้รับรองโดยผู้ มีอํานาจลงนามในนิตบิคุคลนัน้พร้อมประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ 

                 -  เอกสารใดเป็นภาษาตา่งประเทศ ต้องผ่านการรับรองจากกงสลุของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็นภาษาไทย โดยระบรุายละเอียดของผู้แปล 

                    ท่ีสามารถตรวจสอบได้ และผ่านการรับรองการแปลจากกองสญัชาตแิละนิตกิรณ์ กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ 
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เอกสารประกอบการขอมีถิน่ท่ีอยู่ฯ  ประเภทเขา้มาเป็นผูเ้ชีย่วชาญ  (มถินุายน 2562) 

 

1. แบบคาํขอเพ่ือมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร (แบบ ตม.9)      (ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th)   

2.    ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล (อายไุมเ่กิน 3 เดือนนบัถงึวนัท่ีย่ืนคําขอ) (ดาวน์โหลด  

        https://division1.immigration.go.th)   

3. หนงัสอืรับรองวา่ไมเ่คยมีประวตัอิาชญากรรมจากประเทศท่ีตนมภีมูิลาํเนา โดยผา่นการรับรองจากกงสลุไทยในประเทศนัน้ ๆ  

       หรือผา่นการรับรองจากกงสลุของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย,  แปลเป็นภาษาไทย  และผา่นการรับรองจากกองสญัชาต ิ

       และนิติกรณ์ กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ 

4. สาํเนาเอกสารแสดงคณุวฒุิการศกึษาของผู้ยื่นคาํขอ ผา่นการรับรองจากกงสลุของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย,  

        แปลเป็นภาษาไทย และผา่นการรับรองจากกองสญัชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ 

5. หนงัสอืรับรองการผา่นงาน หรือ ประสบการณ์การทํางาน 

6. หนงัสอืรับรองประวตัิการทํางานจากสาํนกับริหารแรงงานตา่งด้าว กรมการจดัหางาน (ดาวน์โหลดตวัอยา่ง  

       https://division1.immigration.go.th)  และสาํเนาใบอนญุาตทํางาน ทกุเลม่  ทกุหน้า (ถ้าม)ี 

7. หนงัสอืรับรองการทํางานจากหนว่ยงานท่ีผู้ยื่นคาํขอทํางานอยู ่ โดยให้ระบรุายละเอียดการทํางาน  รายได้ตอ่เดือน  

8. สาํเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90) ของผู้ยื่นคําขอ พร้อมหลกัฐานการหกัภาษี 

ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ จํานวน 3 ปีก่อนหน้าปีท่ียื่นคําขอ ซึง่รับรองสาํเนาโดยเจ้าหน้าท่ีของสรรพากร พร้อมสาํเนา 

ใบเสร็จรับเงิน     

9. สาํเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย (ภ.ง.ด.1) ตัง้แตต้่นปี จนถงึเดือนก่อนหน้าท่ียื่นคําขอ  ซึง่รับรองสาํเนา 

โดยเจ้าหน้าท่ีของสรรพากร พร้อมสาํเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) 

10.  หนงัสอืสนบัสนนุจากสว่นราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข้อง  

11.  แผนท่ีแสดงสถานท่ีพํานกัอาศยัและสถานท่ีทํางาน (ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th)   

12.  สาํเนาหนงัสอืเดินทางท่ีแสดงวา่ได้รับอนญุาตให้อยูต่อ่มาแล้วไมน้่อยกวา่ 3 ปี (ทกุเลม่และทกุหน้า)  

13.  แบบข้อมลูบคุคล (ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th)  และภาพถ่ายคนตา่งด้าว ภายนอกสถานท่ีทํางาน  

       (คนเดียว), ภายในสถานท่ีทํางานกบัพนกังาน, ภายนอกโรงงาน (คนเดียว), ภายในโรงงานกบัคนงาน เคร่ืองจกัร และสนิค้า  

       (ถ้าม)ี, ภาพถ่ายคนตา่งด้าวภายนอกท่ีพกัอาศยั  ภายในท่ีพกัอาศยั  พร้อมครอบครัว  (ถ้าม)ี  

       จํานวน 10 ภาพ  ขนาดโปสการ์ด  ทกุภาพตดิบนกระดาษหวับริษัท ขนาด A4   พร้อมคาํบรรยายใต้ภาพ    

14.  เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีพนกังานเจ้าหน้าท่ีเห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติม  
 

 

 

หมายเหตุ  -  เอกสารใดเป็นเอกสารส่วนตวั ให้คนต่างด้าวรับรองสําเนาเอง 

                 -  เอกสารใดเป็นเอกสารของนิตบิคุคล ให้รับรองโดยผู้ มีอํานาจลงนามในนิตบิคุคลนัน้พร้อมประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ 

                 -  เอกสารใดเป็นภาษาตา่งประเทศ ต้องผ่านการรับรองจากกงสลุของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย,   แปลเป็นภาษาไทย 

                    โดยระบรุายละเอียดของผู้แปลท่ีสามารถตรวจสอบได้          และผ่านการรับรองการแปลจากกองสญัชาตแิละนิตกิรณ์  

                    กรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ  
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	2. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล (อายุไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำขอ)   (ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th)  ประเทศที่ตนมีภูมิลำเนา โดยผ่านการรับรองจากกงสุลไทยในประเทศนั้น ๆ หรือ         ผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนั้น ๆ ในประเทศ...
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	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 https://division1.immigration.go.th)
	12.  สำเนาหนังสือเดินทางที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (ทุกเล่มและทุกหน้า)
	13.  แบบข้อมูลบุคคล (ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th)   และภาพถ่ายคนต่างด้าวภายนอกสถานที่ทำงาน (คนเดียว), ภายในสถานที่ทำงานกับพนักงาน, ภายนอกโรงงาน (คนเดียว), ภายในโรงงานกับคนงาน เครื่องจักร และสินค้า (ถ้ามี),  ภาพถ่ายคนต่างด้าวภายนอกที่...
	14.  เอกสารอื่น ๆ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม
	เอกสารประกอบการขอมีถิ่นที่อยู่ฯ ประเภทเข้ามาเพื่อทำงาน   (มิถุนายน 2562)
	1. แบบคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (แบบ ตม.9) (ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th)
	2. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล (อายุไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำขอ)   (ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th)
	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 https://division1.immigration.go.th)   และสำเนาใบอนุญาตทำงาน ทุกเล่ม ทุกหน้า
	6. หนังสือรับรองเงินเดือนจากกิจการที่ผู้ยื่นคำขอทำงานอยู่ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามในกิจการนั้น (ตามแบบที่กำหนด) ย้อนหลัง 2 ปี  (ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th)   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 https://division1.immigration.go.th)
	18.  สำเนาหนังสือเดินทางที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (ทุกเล่มและทุกหน้า)
	19.  แบบข้อมูลบุคคล (ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th)   และภาพถ่ายคนต่างด้าวภายนอกสถานที่ทำงาน (คนเดียว), ภายในสถานที่ทำงานกับพนักงาน, ภายนอกโรงงาน (คนเดียว), ภายในโรงงานกับคนงาน เครื่องจักร และสินค้า (ถ้ามี),  ภาพถ่ายคนต่างด้าวภายนอกที่...
	20.  เอกสารอื่น ๆ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม
	เอกสารประกอบการขอมีถิ่นที่อยู่ฯ ประเภทเข้ามาเพื่อเหตุผลทางมนุษยธรรม  (มิถุนายน 2562)
	กรณีเพื่อให้ความอุปการะ หรือ อยู่ในความอุปการะของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย (สามี-ภรรยา, บิดา-มารดา หรือ บุตรอายุต่ำกว่า 20 ปีที่ยังไม่สมรส)
	1. แบบคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (แบบ ตม.9) (ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th)
	2. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล (อายุไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำขอ)   (ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th)
	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
	และผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือหนังสือรับรองว่าผู้ยื่นคำขอกำลังศึกษาอยู่
	แล้วแต่กรณี
	7. หนังสือรับรองประวัติการทำงานจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน    (ดาวน์โหลดตัวอย่าง https://division1.immigration.go.th)
	และสำเนาใบอนุญาตทำงาน ทุกเล่ม ทุกหน้า
	8. หนังสือรับรองเงินเดือนจากกิจการที่ผู้ให้ความอุปการะทำงานอยู่ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามในกิจการนั้น (ตามแบบที่กำหนด) ย้อนหลัง
	2 ปี (ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th)   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 https://division1.immigration.go.th)
	18.สำเนาหนังสือเดินทางที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (ทุกเล่มและทุกหน้า)
	19.แบบข้อมูลบุคคล (ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th)   และภาพถ่ายผู้ให้ความอุปการะภายนอกสถานที่ทำงาน (คนเดียว), ภายในสถานที่ทำงานกับพนักงาน, ภายนอกโรงงาน (คนเดียว), ภายในโรงงานกับคนงาน เครื่องจักร และสินค้า (ถ้ามี),  ภาพถ่ายคนต่างด้าวภายน...
	20.กรณีการยื่นอุปการะบุตรคนสัญชาติไทย  ต้องนำหลักฐานการตรวจดีเอ็นเอ จากโรงพยาบาลของรัฐบาล แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
	บิดา มารดา และบุตร  ด้วย
	21.กรณีการยื่นเพื่อให้ความอุปการะ หรืออยู่ในความอุปการะของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย และมีบุตรด้วยกัน  ต้องนำหลักฐานการตรวจดีเอ็นเอ
	จากโรงพยาบาลของรัฐบาล แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง บิดา มารดา และบุตร  ด้วย
	22.กรณีคู่สมรสคนสัญชาติไทยมีบิดามารดา หรือคนใดคนหนึ่งเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสำเนาใบสูติบัตรของคู่สมรสที่ผ่านการรับรอง
	จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนบสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว, ใบสำคัญถิ่นที่อยู่,  ทะเบียนบ้านของบิดามารดา
	ที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ฯ ด้วย  หากรายใดเสียชีวิตให้แนบสำเนาใบมรณบัตร ด้วย
	23.กรณีคู่สมรสไม่สามารถมีบุตรได้ ให้แนบใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล  พร้อมระบุสาเหตุการไม่สามารถมีบุตรได้
	24.เอกสารอื่น ๆ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม
	เอกสารประกอบการขอมีถิ่นที่อยู่ฯ ประเภทเข้ามาเพื่อเหตุผลทางมนุษยธรรม  (มิถุนายน 2562)
	กรณีเพื่อให้ความอุปการะ หรือ อยู่ในความอุปการะของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว (สามี-ภรรยา, บิดา-มารดา หรือ บุตรอายุต่ำกว่า 20 ปีที่ยังไม่สมรส)
	1. แบบคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (แบบ ตม.9) (ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th)
	2. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล (อายุไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำขอ)   (ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th)
	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 https://division1.immigration.go.th)
	และ สำเนาใบอนุญาตทำงาน ทุกเล่ม ทุกหน้า
	8. หนังสือรับรองเงินเดือนจากกิจการที่ผู้ให้ความอุปการะทำงานอยู่ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามในกิจการนั้น (ตามแบบที่กำหนด) ย้อนหลัง
	2 ปี (ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th)  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 https://division1.immigration.go.th)
	20.สำเนาหนังสือเดินทางที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (ทุกเล่มและทุกหน้า)
	21.แบบข้อมูลบุคคล (ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th)    และภาพถ่ายผู้ให้ความอุปการะภายนอกสถานที่ทำงาน            (คนเดียว), ภายในสถานที่ทำงานกับพนักงาน, ภายนอกโรงงาน (คนเดียว), ภายในโรงงานกับคนงาน เครื่องจักร และสินค้า (ถ้ามี),  ภาพถ่ายคน...
	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 2562)
	1. แบบคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (แบบ ตม.9)      (ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th)
	2.    ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล (อายุไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำขอ) (ดาวน์โหลด
	https://division1.immigration.go.th)
	3. หนังสือรับรองว่าไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมจากประเทศที่ตนมีภูมิลำเนา โดยผ่านการรับรองจากกงสุลไทยในประเทศนั้น ๆ
	หรือผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทย,  แปลเป็นภาษาไทย  และผ่านการรับรองจากกองสัญชาติ
	และนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
	4. สำเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ ผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทย,
	แปลเป็นภาษาไทย และผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
	5. หนังสือรับรองการผ่านงาน หรือ ประสบการณ์การทำงาน
	6. หนังสือรับรองประวัติการทำงานจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน (ดาวน์โหลดตัวอย่าง
	https://division1.immigration.go.th)  และสำเนาใบอนุญาตทำงาน ทุกเล่ม  ทุกหน้า (ถ้ามี)
	7. หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่ผู้ยื่นคำขอทำงานอยู่  โดยให้ระบุรายละเอียดการทำงาน  รายได้ต่อเดือน
	8. สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90) ของผู้ยื่นคำขอ พร้อมหลักฐานการหักภาษี
	ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ จำนวน 3 ปีก่อนหน้าปีที่ยื่นคำขอ ซึ่งรับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ของสรรพากร พร้อมสำเนา
	ใบเสร็จรับเงิน
	9. สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) ตั้งแต่ต้นปี จนถึงเดือนก่อนหน้าที่ยื่นคำขอ  ซึ่งรับรองสำเนา
	โดยเจ้าหน้าที่ของสรรพากร พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
	10.  หนังสือสนับสนุนจากส่วนราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
	11.  แผนที่แสดงสถานที่พำนักอาศัยและสถานที่ทำงาน (ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th)
	12.  สำเนาหนังสือเดินทางที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (ทุกเล่มและทุกหน้า)
	13.  แบบข้อมูลบุคคล (ดาวน์โหลด https://division1.immigration.go.th)  และภาพถ่ายคนต่างด้าว ภายนอกสถานที่ทำงาน
	(คนเดียว), ภายในสถานที่ทำงานกับพนักงาน, ภายนอกโรงงาน (คนเดียว), ภายในโรงงานกับคนงาน เครื่องจักร และสินค้า
	(ถ้ามี), ภาพถ่ายคนต่างด้าวภายนอกที่พักอาศัย  ภายในที่พักอาศัย  พร้อมครอบครัว  (ถ้ามี)
	จำนวน 10 ภาพ  ขนาดโปสการ์ด  ทุกภาพติดบนกระดาษหัวบริษัท ขนาด A4   พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ
	14.  เอกสารอื่น ๆ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม

