




ประกาศส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  ก าหนดจ านวนคนตา่งด้าวซึง่จะมถีิ่นทีอ่ยู่ในราชอาณาจักร 

ประจ าปี  พ.ศ.  2562 

 
 

โดยที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี    
เห็นควรก าหนดให้คนต่างด้าวทั้งที่มีสัญชาติและไร้สัญชาติ  เข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  ประจ าปี  
พ.ศ.  2562  ได้ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  วรรคหนึง่  แห่งพระราชบญัญตัิคนเขา้เมือง  พ.ศ.  2522  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  87/2557  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเตมิ
ผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานต ารวจ  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  
พุทธศักราช  2557  และมาตรา  40  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  2522  นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี  จึงประกาศก าหนดจ านวนคนต่างด้าว
ซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  ประจ าปี  พ.ศ.  2562  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 คนต่างด้าวที่มีสัญชาติของแต่ละประเทศซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  ประจ าปี  
พ.ศ.  2562  มีจ านวนประเทศละไม่เกินหนึ่งร้อยคน 

บรรดาอาณานิคมของประเทศหนึ่งรวมกันหรือแต่ละอาณาจักรซึ่งมีการปกครองของตนเอง   
ให้ถือเป็นประเทศหนึ่ง 

ข้อ 2 คนต่างด้าวไร้สัญชาติซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร   ประจ าปี  พ.ศ.  2562   
มีจ านวนไม่เกินห้าสิบคน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  8  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี

 
พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๖๒







        เขียนที่   ตม.จว......................................... 

      วันที่ ........................................................................ 

เรื่อง  ขอผ่อนผันการยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาค าขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ฯ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

เรียน  สว.ตม............................................. 

  ตามที่ข้าฯ ............................................................................... สัญชาติ .......................... 
อายุ ........... ปี หนังสือเดินทางเลขที่ ........................................ ได้ยื่นค าขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 นั้น 
  จากการตรวจสอบเอกสารประกอบค าขอฯ เจ้าหน้าที่แจ้งว่าข้าฯ ยังขาดเอกสาร ดังนี้ 

1. ................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................................... 
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ข้าฯ ..........................................................................................ขอผ่อนผันการยื่นเอกสาร
ที่ขาดตามรายการข้างต้น โดยจะน ามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ ……………………………………….……………… 
หากไม่น ามาตามนัดให้ถือว่า ข้าฯ ไม่ประสงค์ที่จะด าเนินการเกี่ยวกับค าขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ฯ ดังกล่าวต่อไปอีก 
และยอมรับผลการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น   
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา      

           ขอแสดงความนับถือ 

………………………………..…………….…………    

ลงช่ือ ……………………………………………..…………… พยาน/ล่าม/แปล/อ่าน  

       (..................................................................) โทรศพัท์ ................................................................. 



เขียนที่................................................................................ 

                                                          วันที่.............................................................. พ.ศ. 2562 

ตามที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้มีประกาศ ลงวันที่ 31  พฤษภาคม พ.ศ.  2562  
เปิดรับค าขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ ในราชอาณาจักร ประจ าปี พ.ศ.  2562 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562    
ถึงวันท าการสุดท้ายของปี พ.ศ. 2562 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ข้าฯ ...................................................... ................... สัญชาติ ..............................................
ถือหนังสือเดินทางเลขที่ ............................................. อายุ ............ ปี  มีความประสงค์ที่จะยื่นค าขอเพื่อมี
ถิ่นที่อยู่ฯ ประจ าปี พ.ศ. 2562 พร้อมช าระค่าธรรมเนียม จ านวน 7,600 บาท และรับทราบว่า กรณีผู้ยื่น
ค าขอเพื่อมีถิ ่นที ่อยู ่ในราชอาณาจักรจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการพิจารณา       
คนเข้าเมือง เรื ่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 
ได้แจ้งให้ข้าฯ ทราบว่า มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการฯ ดังกล่าว หากยื่นค าขออาจจะ
ไม่ได้รับการพิจารณาอนุญาตจากคณะกรรมการฯ และไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียม ข้าฯ ทราบและยอมรับ    
โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ขอยืนยันที่จะยื่นค าขอและช าระค่าธรรมเนียมดังกล่าว  

 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

     ................................... ........... 
    (.............................................) 

 
 
 
โทรศัพท์ ....................................................  
มือถือ ........................................................  
 
 
 
ลงชื่อ ..................................................... ... พยาน/ล่าม/แปล/อ่าน 
       (.......................................................)  
โทรศัพท์ ..................................................  
มือถือ ......................................................  



รายชื่อผู้ยื่นค าขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจ าปี พ.ศ. 2562 ท่ี .......................................................... 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สัญชาติ เหตุผลท่ียื่นค าขอ ยื่นค าขอ
วันท่ี 
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  หน้าที ่ 1 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการพจิารณาคนเขา้เมือง 
เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขประกอบการพจิารณาอนุญาตใหค้นต่างดา้วเขา้มามีถิ่นที่อยูใ่นราชอาณาจกัร 

 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  7 มาตรา 41  มาตรา 43 และมาตรา 45  แหง่พระราช- 

บญัญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522  ซึ่งก าหนดให้คนตา่งด้าวท่ีมีความประสงค์จะมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร  
สามารถย่ืนค าขอเพ่ือมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  ตอ่คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง     

เพ่ือให้การเข้ามามีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรของคนตา่งด้าว        เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ 
ประเทศสูงสุด  คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง  จึงก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัคณุสมบตัิของคนต่าง
ด้าวซึ่งขอเข้ามามีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร โดยค านึงถึง รายได้ สินทรัพย์  ความรู้  ความสามารถในด้าน
วิชาชีพ   และฐานะในครอบครัวของคนตา่งด้าวดงักลา่วกบับคุคลซึง่มีสญัชาตไิทย    เง่ือนไขเก่ียวกบัความ 
มัน่คงของชาติ หรือ เง่ือนไขอ่ืนตามความเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจบุนั   และเพ่ือให้
การพิจารณาดงักลา่วเป็นไปด้วยความรอบคอบ บริสทุธ์ิ ยตุธิรรม ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้มสิีทธิได้รับการพจิารณาให้มถีิ่นทีอ่ยู่ในราชอาณาจักร 
 1.1 คนตา่งด้าวผู้ ย่ืนค าขอ  ต้องถือหนงัสือเดนิทางท่ีได้รับการตรวจลงตราประเภท 

คนอยูช่ัว่คราว (NON-IMMIGRANT VISA)   และได้รับอนญุาตให้อยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นรายปีมาแล้ว  
โดยมีรอบเวลาการพ านกัไม่น้อยกวา่ 3 ปี นบัจนถึงวนัย่ืนค าขอ 
 1.2 คนตา่งด้าวท่ีมีอายสุิบส่ีปีขึน้ไป ต้องได้รับการตรวจสอบประวตัิดงัตอ่ไปนี ้
 1.2.1 พิมพ์ลายนิว้มือ   และกรอกประวตัลิงในแบบพิมพ์ลายนิว้มือคนตา่งด้าว 

ดังกล่าวส่งไปตรวจประวัติ ท่ีกองทะเบียนประวัติอาชญากรเพ่ือ
ตรวจสอบวา่มีประวตักิระท าผิดหรือไม ่     

 1.2.2 ตรวจสอบหนงัสือรับรองประวตัอิาชญากรรมท่ีคนตา่งด้าวน ามาแสดง 
 1.2.3 ตรวจสอบว่าคนต่างด้าวดังกล่าวเป็นบุคคลต้องห้าม ตามพระราช -

บญัญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 หรือไม่   โดยตรวจสอบจากระบบบญัชี
เฝ้าดขูองส านกังานตรวจคนเข้าเมือง 

 1.2.4 ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลท่ีมีหมายจบัของต ารวจสากล   จากกองการ
ตา่งประเทศ ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ 
 

 



  หน้าที ่ 2 
 

 
 
 
 

 1.3 คนตา่งด้าวต้องแสดงข้อมลูเก่ียวกบัรายได้ สินทรัพย์ ความรู้   ความสามารถใน 

ด้านวิชาชีพ   และฐานะในครอบครัวของคนตา่งด้าวดงักลา่วกบับคุคลซึง่มีสญัชาตไิทย    หรือเง่ือนไขอ่ืน 
ตามความเหมาะสม เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาอนญุาต 
 1.4 คนตา่งด้าวต้องพดูและฟังภาษาไทยได้เข้าใจ 

  
ข้อ 2. ประเภทการยืน่ค าขอ 

 2.1 ประเภทเข้ามาเพ่ือการลงทนุ 
 2.2 ประเภทเข้ามาเพ่ือท างาน 
 2.3 ประเภทเข้ามาเพ่ือเหตผุลทางมนษุยธรรม แบง่เป็น 6 กรณี ดงันี ้

2.3.1 กรณีคูส่มรส ขอมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร เพ่ือให้ความอปุการะ หรืออยู่
ในความอปุการะของคูส่มรสผู้ มีสญัชาตไิทย   

2.3.2 กรณีบตุร ขอมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร เพ่ือให้ความอปุการะ หรืออยูใ่น
ความอปุการะของบดิาหรือมารดาผู้ มีสญัชาตไิทย 

2.3.3 กรณีบิดาหรือมารดา ขอมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร เพ่ือให้ความอปุการะ 
หรืออยูใ่นความอปุการะของบตุรผู้ มีสญัชาตไิทย 

2.3.4 กรณีคูส่มรส ขอมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร เพ่ือให้ความอปุการะ หรืออยู่
ในความอุปการะของคู่สมรสท่ีได้รับอนุญาตให้มี ถ่ินท่ีอยู่ในราช -     
อาณาจกัรแล้ว 

2.3.5 กรณีบตุร ขอมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  เพ่ือให้ความอปุการะ หรืออยู่ใน
ความอุปการะของบิดาหรือมารดาท่ีได้รับอนุญาตให้มีถ่ินท่ีอยู่ในราช -
อาณาจกัรแล้ว 

2.3.6 กรณีบดิาหรือมารดา ขอมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร เพ่ือให้ความอปุการะ 
หรืออยู่ในความอุปการะของบุตรท่ีไ ด้รับอนุญาตให้มี ถ่ินท่ีอยู่ ใน          
ราชอาณาจกัรแล้ว 

 2.4 ประเภทเข้ามาเป็นผู้ เช่ียวชาญ  
 2.5 ประเภทกรณีพิเศษเฉพาะราย  
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ข้อ 3. คุณสมบัติของการยืน่ค าขอแต่ละประเภท 
     3.1 คุณสมบตัขิองการยืน่ค  าขอประเภทเขา้มาเพื่อการลงทุน มีดงัตอ่ไปนี ้

 3.1.1 เป็นผู้น าเงินเข้ามาลงทุนเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท  โดยมี
หนงัสือรับรองจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ซึ่งแสดงหลกัฐานการ
โอนเงินจากตา่งประเทศเข้ามาในประเทศไทย และ 

 3.1.2 การลงทนุต้องมีลกัษณะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจของประเทศ อย่างใด
อยา่งหนึง่ หรือรวมกนั  ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

 1) ลงทุนในบริษัทจ ากัด หรือ บริษัทมหาชนจ ากัด โดยต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดงการลงทุนซึ่ง รับรองโดยหน่วยงานของรัฐบาลท่ี
เก่ียวข้อง และกิจการนัน้จะต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย  
วฒันธรรม หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน    หรือ 

 2) ล ง ทุ น ซื ้อ พั น ธ บั ต ร รั ฐ บ า ล  ห รื อ พั น ธ บั ต ร รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ท่ี
กระทรวงการคลงัหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ค า้ประกนั โดย
แสดงหลักฐานเก่ียวกับการเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในพันธบตัรนัน้ ๆ 
หรือ 

 3) ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์  เช่น หุ้นสามัญ หุ้นกู้  หรือ หน่วยลงทุน 
เป็นต้น ทัง้นี ้ต้องได้รับอนุมตัิ หรือ รับรองจากคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมกับแสดงหลักฐานใบ
หลกัทรัพย์ดงักลา่วข้างต้น 

 3.1.3 คนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้มีถ่ินท่ีอยู่ฯ แล้ว ต้องแสดงหลกัฐานการถือ
ครองการลงทุนต่อคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง หรือพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีซึ่งได้รับมอบหมายภายในเดือนกันยายนของแต่ละปี เป็น
ระยะเวลาสามปีติดตอ่กนันบัตัง้แตว่นัได้รับอนญุาตให้มีใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ 
โดยให้กรรมการและเลขานกุาร คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง หรือ
พนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายมีอ านาจหน้าท่ีตรวจสอบการลงทุน
ดงักล่าวว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง
ก าหนดไว้หรือไม ่แล้วรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองทราบ
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปี 

 3.1.4 เม่ือตรวจสอบในภายหลงัพบว่า คนตา่งด้าวรายใดท่ีได้รับอนญุาตให้มีถ่ิน
ท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรแล้ว ขาดคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
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พิจารณาคนเข้าเมืองก าหนดไว้ ให้กรรมการและเลขานกุาร คณะกรรมการ
พิจารณาคนเข้าเมือง รายงานตอ่คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง และ
ให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือสัง่เพิกถอน
การอนญุาตได้ 

 
                           3.2 คุณสมบตัขิองการยืน่ค  าขอประเภทเขา้มาเพ่ือท างาน มีดงัตอ่ไปนี ้
 3.2.1 คนตา่งด้าวต้องท างานต าแหน่งระดบัผู้บริหาร ซึ่งได้แก่ ต าแหน่งประธาน

กรรมการ หรือกรรมการของนิติบคุคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมี
ทนุจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท  และมีอ านาจลงนามผูกพนันิติ
บคุคลนัน้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นบัจนถึงวนัท่ีย่ืนค าร้อง  โดย
คนตา่งด้าวมีรายได้ตอ่ปีเฉล่ียไม่น้อยกว่าเดือนละ 50,000 บาท เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปีติดตอ่กนั นบัจนถึงวนัท่ีย่ืนค าขอ และ แสดงหลกัฐานการ
เสียภาษีโดยถกูต้อง  และ 

 3.2.2 ธุรกิจท่ีคนต่างด้าวท างานนัน้ เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ     
อนัได้แก่ 

 
 
 
 

 1) ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับการค้าต่างประเทศ โดยเป็นบริษัทท่ีมียอด
เงินตราตา่งประเทศในการส่งสินค้าออกในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมาเฉล่ียปี
ละไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท โดยมีหนังสือรับรองจากธนาคาร
พาณิชย์ท่ีเก่ียวข้อง หรือเป็นบริษัทให้เงินกู้ แก่บริษัทท่ีผลิตสินค้าใน
ประเทศ โดยการน าเงินตราต่างประเทศเข้ามาในรอบ 3 ปีรวมแล้ว 
ไมน้่อยกวา่ 100 ล้านบาท หรือ 

 
 
 

 2) ธุรกิจเก่ียวกับการท่องเท่ียว โดยเป็นบริษัทด าเนินกิจการท่องเท่ียวท่ี
มีผลประกอบการย้อนหลงั 3 ปี  แสดงวา่บริษัทได้น านกัท่องเท่ียวเข้า
มา  เฉล่ียปีละไม่น้อยกว่า 5,000 คน  โดยมีหนงัสือรับรองท่ีแสดง
รายละเอียดจากหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องกบัการทอ่งเท่ียว  หรือ 

  3) ธุรกิจอ่ืน ๆ  ต้องเป็นธุรกิจท่ีคนต่างด้าวเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีช าระแล้วเต็ม
มลูค่าในนิติบุคคลนัน้ ๆ ไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท  เป็นเวลาไม่น้อย
กวา่ 2 ปีนบัจนถึงวนัท่ีย่ืนค าขอ 

 3.2.3 หากคนตา่งด้าวไม่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3.2.1 และ 3.2.2  ต้องมี
องค์ประกอบ ดงันี ้ 

  1) เป็นผู้ มีใบอนญุาตท างานในประเทศ (WORK PERMIT) มาแล้วไม่
น้อยกวา่ 3 ปีนบัจนถึงวนัท่ีย่ืนค าขอ และ 
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  2) ต้องท างานในบริษัทฯ ท่ีย่ืนค าขอมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นบัจนถึง
วนัท่ีย่ืนค าขอ  และ 

  3) มีรายได้ตอ่ปีเฉล่ียไมน้่อยกวา่เดือนละ 80,000 บาท เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปีติดตอ่กนั นบัจนถึงวนัท่ีย่ืนค าขอ หรือ มีการเสียภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดา ตัง้แต ่100,000 บาทขึน้ไป เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ตดิตอ่กนั นบัจนถึงวนัท่ีย่ืนค าขอ 

 

            3.3 คุณสมบตัิของการยืน่ค าขอประเภทเขา้มาเพื่อเหตุผลทางมนุษยธรรมแตล่ะ

กรณี มีดงัน้ี 

 3.3.1 กรณีคู่สมรส ขอมีถิ่นที่อยูใ่นราชอาณาจกัร เพ่ือใหค้วามอุปการะ 

หรืออยูใ่นความอุปการะของคู่สมรสผูมี้สญัชาตไิทย มีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

 1) ประเภทผูใ้หค้วามอปุการะท างานในประเทศไทย 

  (1) เป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยจดทะเบียนสมรสตาม
กฎหมายมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีนบัจนถึงวนัท่ีย่ืนค าขอ 
และมีบุตรด้วยกันจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถมีบุตรได้ ต้องน า
ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงเหตุผลการไม่สามารถมีบุตร จาก
โรงพยาบาลมาแสดง ส่วนในกรณีท่ีไม่มีบุตร และไม่สามารถน า
ใบรับรองแพทย์มาแสดงถึงเหตผุลการไม่สามารถมีบตุรได้ จะต้อง
จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
และ 

 (2) คู่สมรสคนใดคนหนึ่ง หรือทัง้สองคนรวมกัน มีรายได้เพียงพอต่อ
การให้ความอุปการะ  โดยมีรายได้ตอ่ปีเฉล่ียไม่น้อยกว่าเดือนละ  
30,000 บาท  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปีติดตอ่กนันบัจนถึงวนัท่ี
ย่ืนค าขอ และแสดงหลกัฐานการเสียภาษีโดยถกูต้อง  และ 

 (3) บคุคลสญัชาติไทยแสดงความประสงค์ท่ีจะให้ความอปุการะ หรือ
อยูใ่นความอปุการะของคนตา่งด้าวท่ีย่ืนค าขอ 

 2) ประเภทผูใ้หค้วามอปุการะเป็นผูสู้งอายุ 

 (1) คนตา่งด้าวต้องมีอาย ุ 50 ปี บริบรูณ์ขึน้ไปนบัจนถึงวนัท่ีย่ืนค าขอ  
และ 

 (2) เป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยจดทะเบียนสมรสตาม
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กฎหมายมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีนบัจนถึงวนัท่ีย่ืนค าขอ  
และ  

 (3) ผู้ ให้ความอปุการะมีรายได้ตอ่ปีเฉล่ียไม่น้อยกว่าเดือนละ 65,000 
บาท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกันนบัจนถึงวันท่ีย่ืนค าขอ  
และ 

 (4) บคุคลสญัชาติไทยแสดงความประสงค์ท่ีจะให้ความอปุการะ หรือ
อยูใ่นความอปุการะของคนตา่งด้าวท่ีย่ืนค าขอ 

 3.3.2 กรณีบุตร ขอมีถิ่นที่อยูใ่นราชอาณาจกัร เพ่ือใหค้วามอุปการะ หรือ 

         อยูใ่นความอุปการะของบิดาหรือมารดาผูมี้สญัชาตไิทย   
            มีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้

 1) ประเภทบตุรใหค้วามอปุการะบดิาหรอืมารดาผูม้ีสญัชาตไิทย 

 (1) เป็นบตุรโดยหลกัสายโลหิต  และ 
 (2) บิดาหรือมารดาต้องมีอาย ุ 50 ปี บริบรูณ์ขึน้ไปนบัจนถึงวนัท่ีย่ืน

ค าขอ  และ 
 (3) ผู้ ให้ความอปุการะมีรายได้ตอ่ปีเฉล่ียไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 

บาท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกันนบัจนถึงวันท่ีย่ืนค าขอ   
และแสดงหลกัฐานการเสียภาษีโดยถกูต้อง และ 

 (4) บุคคลสญัชาติไทยแสดงความประสงค์ท่ีจะอยู่ในความอุปการะ
ของคนตา่งด้าวท่ีย่ืนค าขอ 

 2) ประเภทบตุรขออยูใ่นความอปุการะของบิดาหรอืมารดาผูม้ีสญัชาติไทย 

 (1) เป็นบิดาหรือมารดาโดยหลักสายโลหิต  และมีการจดทะเบียน
รับรองบตุร  และ 

 (2) เป็นบตุรท่ียงัไม่สมรส และอายตุ ่ากว่า 20 ปี หากอายตุัง้แต ่20 ปี
ขึน้ไปนับจนถึงวันท่ีย่ืนค าขอ ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นท่ียงัต้อง
อยู่ในความอุปการะของบิดาหรือมารดา  เช่น  ก าลงัศึกษาอยู่ใน
ระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี  โดยมีหลักฐานการศึกษามาแสดง  
และเป็นกรณีท่ีได้ศึกษาต่อเน่ืองมาก่อนอายุครบ 20 ปี หรือ    
ป่วยจนไม่สามารถดูแลตนเองได้ ซึ่งต้องน าใบรับรองแพทย์         
ท่ีแสดงผลการป่วยจากโรงพยาบาลมาแสดง และ 

 (3) ผู้ ให้ความอปุการะมีรายได้ตอ่ปีเฉล่ียไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 
บาท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกนั นบัจนถึงวนัท่ีย่ืนค าขอ 
และแสดงหลกัฐานการเสียภาษีโดยถกูต้อง และ 
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 (4) บุคคลสัญชาติไทยแสดงความประสงค์ท่ีจะให้ความอุปการะ     
คนตา่งด้าวท่ีย่ืนค าขอ 

 

 3.3.3 กรณีบิดาหรือมารดา ขอมีถิ่นที่อยูใ่นราชอาณาจกัร เพ่ือใหค้วาม 

         อุปการะ หรืออยูใ่นความอุปการะของบุตรผูมี้สญัชาตไิทย   

        มีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้
  

 1) ประเภทบดิาหรอืมารดาใหค้วามอปุการะบตุรผูม้ีสญัชาตไิทย 

 (1) เป็นบิดาหรือมารดาโดยหลกัสายโลหิต    และมีการจดทะเบียน
รับรองบตุร  และ 

 (2) เป็นบตุรท่ียงัไม่สมรส และอายตุ ่ากว่า 20 ปี หากอายตุัง้แต ่20 ปี
ขึน้ไปนับจนถึงวันท่ีย่ืนค าขอ ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นท่ียงัต้อง
อยู่ในความอุปการะของบิดาหรือมารดา  เช่น  ก าลงัศึกษาอยู่ใน
ระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี  โดยมีหลักฐานการศึกษามาแสดง  
และเป็นกรณีท่ีได้ศึกษาต่อเน่ืองมาก่อนอายคุรบ 20 ปี หรือป่วย
จนไม่สามารถดูแลตนเองได้ ซึ่งต้องน าใบรับรองแพทย์ท่ีแสดง   
ผลการป่วยจากโรงพยาบาลมาแสดง และ 

 (3) ผู้ ให้ความอปุการะมีรายได้ตอ่ปีเฉล่ียไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 
บาท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกนั นบัจนถึงวนัท่ีย่ืนค าขอ 
และแสดงหลกัฐานการเสียภาษีโดยถกูต้อง   

  

 2) ประเภทบดิาหรอืมารดาขออยูใ่นความอปุการะของบตุรผูม้ีสญัชาติไทย 

 (1) เป็นบตุรโดยหลกัสายโลหิต  และ 
 (2) บิดาหรือมารดาต้องมีอายุ  50 ปีบริบูรณ์ขึน้ไปนบัจนถึงวนัท่ีย่ืน  

ค าขอ  และ 
 (3) ผู้ ให้ความอปุการะมีรายได้ตอ่ปีเฉล่ียไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 

บาท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกันนบัจนถึงวันท่ีย่ืนค าขอ   
และแสดงหลกัฐานการเสียภาษีโดยถกูต้อง และ 

 (4) บุคคลสัญชาติไทยแสดงความประสงค์ท่ีจะให้ความอุปการะ    
คนตา่งด้าวท่ีย่ืนค าขอ 
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 3.3.4 กรณีคู่สมรส ขอมีถิ่นที่อยูใ่นราชอาณาจกัร เพ่ือใหค้วามอุปการะ  

         หรืออยูใ่นความอุปการะของคู่สมรสที่ไดร้บัอนุญาตใหมี้ถิ่นที่อยูใ่น 

         ราชอาณาจกัรแลว้  มีดงัตอ่ไปนี ้

 1) เป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยต้องจดทะเบียนสมรสตาม
กฎหมายมาแล้วเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 2 ปี นบัจนถึงวนัท่ีย่ืนค าขอ และ 

 2) คูส่มรสท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัรแล้ว แสดงความประสงค์ท่ีจะให้
ความอปุการะหรืออยูใ่นความอปุการะของคนตา่งด้าวท่ีย่ืนค าขอ และ 

 3)  ผู้ ให้ความอุปการะมีคณุสมบตัิเช่นเดียวกบัผู้ ย่ืนค าขอ ประเภทเข้ามา
เพ่ือการลงทนุ หรือเข้ามาเพ่ือท างาน  

 3.3.5 กรณีบุตร ขอมีถิ่นที่อยูใ่นราชอาณาจกัร เพ่ือใหค้วามอุปการะ หรือ 

         อยูใ่นความอุปการะของบิดาหรือมารดาที่ไดร้บัอนุญาตใหมี้ถิ่นที่อยู่ 

        ในราชอาณาจกัรแลว้  มีดงัตอ่ไปนี ้

 1) ประเภทบตุรใหค้วามอปุการะบดิาหรอืมารดาที่มีถิน่ที่อยู่ฯ แลว้ 

 (1) เป็นบตุรโดยหลกัสายโลหิต  และ 
 (2) บิดาหรือมารดาต้องมีอาย ุ50 ปีบริบูรณ์ขึน้ไปนบัจนถึงวนัท่ีย่ืนค า

ขอ  และ 
 (3) บิดาหรือมารดา แสดงความประสงค์ท่ีจะอยู่ในความอุปการะของ

คนตา่งด้าวท่ีย่ืนค าขอ และ 
 (4) ผู้ ให้ความอุปการะมีคณุสมบตัิเช่นเดียวกับผู้ ย่ืนค าขอ ประเภทเข้า

มาเพื่อการลงทนุ หรือ เข้ามาเพ่ือท างาน  

 2) ประเภทบตุรขออยูใ่นความอปุการะของบิดาหรอืมารดาที่มีถิ่นที่อยูฯ่ แลว้ 

 (1) เป็นบุตรโดยหลักสายโลหิต ท่ียังไม่สมรส และอายุต ่ากว่า 20 ปี 
หากอายุตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไปนับจนถึงวันท่ีย่ืนค าขอ  ต้องมีเหตุผล
ความจ าเป็นท่ียงัต้องอยู่ในความอปุการะของบิดาหรือมารดา เช่น  
ก าลังศึกษาอยู่ในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี  โดยมีหลักฐาน
การศึกษามาแสดง และเป็นกรณีท่ีได้ศึกษาต่อเน่ืองมาก่อนอายุ
ครบ 20 ปี หรือป่วยจนไมส่ามารถดแูลตนเองได้ ซึ่งต้องน าใบรับรอง
แพทย์ท่ีแสดงผลการป่วยจากโรงพยาบาลมาแสดง และ 

 (2) บิดาหรือมารดา แสดงความประสงค์ท่ีจะให้ความอุปการะคนต่าง
ด้าวท่ีย่ืนค าขอ และ 
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 (3) ผู้ ให้ความอุปการะมีคุณสมบตัิเช่นเดียวกับผู้ ย่ืนค าขอประเภทเข้า
มาเพื่อการลงทนุ หรือ เข้ามาเพ่ือท างาน  

 
 

 3.3.6 กรณีบิดาหรือมารดา ขอมีถิ่นที่อยูใ่นราชอาณาจกัร เพ่ือใหค้วาม 

         อุปการะหรืออยูใ่นความอุปการะของบุตรที่ไดร้บัอนุญาตใหมี้ถิ่นที่ 

         อยูใ่นราชอาณาจกัรแลว้   มีดงัตอ่ไปนี ้
  

 1) ประเภทบดิาหรอืมารดาใหค้วามอปุการะบตุรที่มีถิน่ที่อยู่ฯ แลว้ 

 (1) เป็นบุตรโดยหลกัสายโลหิตท่ียงัไม่สมรส และอายุต ่ากว่า 20 ปี 
หากอายตุัง้แต่ 20 ปีขึน้ไปนบัจนถึงวนัท่ีย่ืนค าขอ  ต้องมีเหตผุล
ความจ าเป็นท่ียงัต้องอยูใ่นความอปุการะของบิดาหรือมารดา เช่น  
ก าลังศึกษาอยู่ในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี  โดยมีหลักฐาน
การศึกษามาแสดง  และเป็นกรณีท่ีได้ศกึษาต่อเน่ืองมาก่อนอายุ
ครบ 20 ปี หรือป่วยจนไม่สามารถดูแลตนเองได้   ซึ่งต้องน า
ใบรับรองแพทย์ท่ีแสดงผลการป่วยจากโรงพยาบาลมาแสดง และ 

 (2) บิดาหรือมารดาแสดงความประสงค์ท่ีจะให้ความอุปการะคนตา่ง
ด้าวท่ีย่ืนค าขอ และ 

 (3) ผู้ให้ความอปุการะมีคณุสมบตัเิชน่เดียวกบัผู้ ย่ืนค าขอ ประเภทเข้า
มาเพื่อการลงทนุ หรือเข้ามาเพ่ือท างาน 

  

 2) ประเภทบดิาหรอืมารดาขออยูใ่นความอปุการะของบตุรที่มีถิ่นที่อยูฯ่ แลว้ 

 (1) เป็นบตุรโดยหลกัสายโลหิต    และ 
 (2) บดิาหรือมารดาต้องมีอาย ุ 50 ปี บริบรูณ์ขึน้ไปนบัจนถึงวนัท่ีย่ืน

ค าขอ  และ 
 (3) ผู้ให้ความอปุการะแสดงความประสงค์ท่ีจะให้ความอปุการะคน

ตา่งด้าวท่ีย่ืนค าขอ และ 
 (4) ผู้ให้ความอปุการะมีคณุสมบตัเิชน่เดียวกบัผู้ ย่ืนค าขอ ประเภทเข้า

มาเพื่อการลงทนุ หรือเข้ามาเพ่ือท างาน  
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                           3.4 คุณสมบตัขิองการยืน่ค  าขอประเภทเขา้มาเป็นผูเ้ช่ียวชาญ  
                      มีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

  1) ต้องเป็นบคุคลผู้ มีความรู้ไม่ต ่ากว่าปริญญาตรี และมีความสามารถเป็น
พิเศษอยู่ในความต้องการและเป็นประโยชน์ตอ่ประเทศ  และ 

2) ต้องได้รับการสนบัสนนุและมีหนงัสือรับรองเป็นหลักฐานจากหนว่ยงาน
ของรัฐท่ีเก่ียวข้อง และ 

3) มีหนงัสือรับรองซึง่รับรองการท างานในหน้าท่ีการงานนัน้ ๆ ระบรุะยะเวลา
การท างานอย่างน้อย 3 ปีนบัจนถึงวนัท่ีย่ืนค าร้อง 

 
 

                           3.5 คุณสมบตัขิองการยืน่ค  าขอประเภทกรณีพิเศษเฉพาะราย 
                      มีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

1) เป็นผู้ท าคณุประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย  หรือ รัฐบาลไทย หรือ ได้รับการ
คดัเลือกจากสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงระดบัชาต ิ อนัเช่ือถือได้ว่าเป็นผู้ ท่ีมีผลงาน
ดีเดน่ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ประเทศ  หรือท างานให้กบัหน่วยงาน และ 

2) มีหนังสือรับรองตัง้แต่ระดับกรม หรือผู้ ว่าราชการจังหวัด หรือจากส่วน 
ราชการ หรือข้าราชการ  พลเรือนตัง้แต่ระดบั 10 ขึน้ไป  หรือข้าราชการ
ทหาร ต ารวจ  ชัน้ยศพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก พลต ารวจเอก  หรือ 
ข้าราชการการเมืองท่ีด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวฒุิสภา หรือรองประธานวฒุิสภา  
หรือ คณะกรรมการองค์กรอิสระตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยมี
รายละเอียดของผลงาน  หรือ 

3) คณุสมบตัอ่ืินใด หรือจ านวนท่ีจะอนญุาตตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาคน
เข้าเมืองเห็นสมควร 
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ข้อ 4. หลกัการพจิารณา 
 4.1 คนตา่งด้าวต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข   ในประกาศ 

คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองฉบบันี ้ โดยพิจารณาจากคณุสมบตัขิองการย่ืนค าขอแตล่ะประเภท   
นบัจนถึงวนัท่ีย่ืนค าขอ   
 4.2 ในกรณีท่ีคนตา่งด้าวสญัชาติใดสญัชาตหินึง่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม 4.1 และ    
มีจ านวนเกินกวา่ท่ีก าหนด      ให้แบง่สดัส่วนจ านวนการอนญุาตตามประเภทการย่ืนค าขอกบัจ านวนของผู้
ท่ีมีคณุสมบตัคิรบตามหลกัเกณฑ์ทัง้หมดของคนตา่งด้าวสญัชาตนิัน้ ๆ 
 

 อนึง่  คนตา่งด้าวรายใดแม้มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก าหนด 
ไว้ แต่เ ม่ือพิจารณาถึงความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมของประเทศโดยรวมแล้ว 
คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง  หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจท่ีจะพิจารณา         
ไม่อนุญาต   หรือ ไม่ให้ความเห็นชอบให้คนต่างด้าวผู้นัน้เข้ามามีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัรได้ และให้ถือ
เป็นท่ีสุด  และถือเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีไม่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 15 (1) (2) แห่งพระราชบญัญัติข้อมูล
ขา่วสาร พ.ศ. 2540  

 บรรดาหลกัเกณฑ์  มต ิ หรือค าสัง่อ่ืนใด ซึง่ใช้ในการประกอบการพิจารณาอนญุาตให้ 
คนตา่งด้าวเข้ามามีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรท่ีใช้อยูเ่ดมิ หรือ  ซึง่ขดัหรือแย้งกบัหลักเกณฑ์ฉบบันีใ้ห้ยกเลิก 
และให้ใช้หลกัเกณฑ์ฉบบันีแ้ทน 
 

                          ทัง้นี ้  ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป 
 

    ประกาศ  ณ  วนัท่ี  26  ธนัวาคม  พ.ศ. 2546 
 
  
 

                    ( นายศวิะ  แสงมณี ) 
                                                                         รองปลดักระทรวงมหาดไทย 

        หวัหน้ากลุม่ภารกิจด้านกิจการความมัน่คงภายใน 
     ประธานคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง 
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Notification of Immigration Commission 
Criterion and conditions  of  foreign nationals’ residential permit consideration 

 
Base on the authority prescribed in Section 7, Section 41, Section 43 and Section 45 of Immigration 
Act B.E. 2522 stipulate that foreign nationals who wish to attain resident in the Kingdom of Thailand 
may apply for resident permit with the Immigration Commission. 
 

To facilitate an immigration of foreign nationals for the best interest of the Kingdom, the Immigration 
Commission stipulated the following criteria on qualification of foreign applicant for residential  
permit by considering the applicant’s income, assets, knowledge, vocational ability, and family 
status in terms of connection with Thai national, conditions on national security or others as deem 
appropriate for current economic and social condition and to make it also certain that such 
consideration was made thoughtfully, transparently and fairly; 
 

1) Qualification of the eligible applicant to be considered for residential permit: 
1.1 Foreign national applicant must hold a passport that bears a Non-Immigrant Visa and 

was granted with one-year visa extensions which reveal that up until the date of 
application submission, the applicant have been staying in the Kingdom for at least 3 
consecutive years.  

1.2 Foreign national who is at least 14 years old is subject to criminal record check 
according to the following process; 

1.2.1 Fingerprint along with identity information of the applicant will be forwarded 
to the Criminal Record Division, Royal Thai Police for investigation to find 
whether the applicant has criminal record or not. 

1.2.2 The criminal record certifying letter handed - in by the applicant will be 
examined.  

1.2.3 Investigation through a watch list system of the Immigration Bureau will be 
made to determine whether the applicant is a prohibited person (persona 
non grata) according to the Immigration Act B.E. 2522 or not. 
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1.2.4 Investigation will be made through the Foreign Affairs Division, Royal Thai 
Police to determine whether the applicant is a wanted person according to 
the warrants issued by the ICPO-Interpol or not. 

1.3 The applicant must reveal information on his/her income, assets, knowledge, 
vocational ability, and family status in terms of connection with Thai national conditions 
on national security or others as deem appropriate for the consideration. 

1.4 The applicant must be able to understand and speak Thai language. 
 
 

2) Categories of application 
2.1 Investment, 
2.2 Employment, 
2.3 Humanitarian reasons as follows: 

2.3.1 Spouse: To provide patronage or to be under patronage of a Thai national 
spouse, 

2.3.2 Child: To provide patronage or to be under patronage of a Thai national 
father or mother, 

2.3.3 Father or mother: To provide patronage or to be under patronage of the 
applicant’s Thai national child, 

2.3.4 Spouse:  To provide patronage or to be under patronage of the applicant’s 
spouse who was granted with residential permit,  

2.3.5 Child: To provide patronage or to be under patronage of the applicant’s 
father or mother who was granted with residential permit, 

2.3.6 Father or mother: To provide patronage or to be under patronage of the 
applicant’s child who was granted with residential permit. 

2.4 Expert, 
2.5 Extra circumstances on a case by case basis. 
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3) Qualification of applicant in each category: 

3.1 Qualification of applicant for investment reason; 
3.1.1 The applicant must brought-in at least Baht 10 million to invest in the 

Kingdom and this must be certified with a letter issued by the commercial 
bank in Thailand which reveals evidence of financial remittance into 
Thailand and 

3.1.2 Investment made by the applicant must be of an interest of national 
economy in either one or collective nature as follows: 
1) Investment made in a limited company or public company with 

documentary evidence certified by state authority concerned and 
such business must not be discrepancy to national peace and 
order, culture or people’s morality or 

2) Purchase of state-issued security or state enterprise’s security 
where Ministry of Finance or Bank of Thailand is a guarantor and 
documentary evidence of such acquisition is required, 

3) Investment in the stock market such as ordinary share, bond, 
preference share or investment unit etc. with a condition that such 
investment must be approved or certified by the Stock Exchange 
Commission and documentary evidence of such asset is required 
to be furnished along with the application  

 
3.1.3 By the end of September of each year, foreign national who was granted 

with residential permit must submit documentary evidence of one’s 
investment acquisition to the Immigration Commission or the authorized 
official.  This has to be done for 3 consecutive years starting from the day 
the residential permit is granted.  The Committee and Secretary of the 
Immigration Commission or the authorized official have authority to 
investigate the investment to find out whether such investment is made 
according to the criteria stipulated by the Immigration Commission or not 
before reporting the findings to the Immigration Commission. 
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3.1.4 If the investigation reveals later that any foreign national who was granted 

with residential permit lacks of qualification as stipulated by the 
Immigration Commission then the Committee and Secretary of the 
Immigration Commission will report such circumstance to the Immigration 
Commission and propose an opinion to the Minister of Interior to revoke 
such permit. 

3.2 Qualification of applicant who wishes to work in the Kingdom; 
3.2.1 The applicant has to be in a position of executive officer such as President 

of Committee or Committee of juristic person registered in Thailand with a 
capital of at least Baht 10 million and is authorized as a signatory for such 
juristic person, up to the date of application submission, for at least 1 year.  
The applicant must earn at least Baht 50,000 per month, up to the date of 
application submission, for a period of 2 consecutive years as minimum 
and tax return is required and 

3.2.2 The business in which the applicant works must be of an interest of 
national economy i.e. 
1) International commerce where its export value in foreign currency in 

the past 3 years reached a threshold of Baht 20 million in average.  
This fact must be certified by a letter issued by commercial bank 
concerned or a company that provide loan to domestic 
manufacturing company by bringing into this country, within the past 
three years, foreign currency at the amount not less than Baht 100 
million or 

2) Tourism related business which in the past 3 years has brought into 
this country, at least 5,000 tourists in average.  This fact must be 
certified by the letter issued by the authority concerned or 

3) Other type of business that the applicant is a shareholder of at least 
Baht 5 million for a period of at least 2 years up to the date of 
application submission. 
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3.2.3 In case where the applicant lacks of any qualification as mentioned in 

3.2.1 and 3.2.2 then the following requirement is applied. 
1) Be a holder of work permit for at least 3 consecutive years up to the 

date of application submission and 
2) Have been working in the current company for at least 1 year, up to 

the date of application submission and 
3) Earn annual income at least Baht 80,000 per month for a period of at 

least 2 years, up to the date of application submission, or have been 
filing tax return for the amount of annual income of Baht 100,000 for at 
least 2 consecutive years, up to the date of application submission. 

 
 

3.3 Qualification of applicant for humanitarian reasons in each circumstance: 
3.3.1  Spouse: To provide patronage or to be under patronage of a Thai national 

spouse 
1)      The patronage provider works in Thailand, 

                                      (1) Be a lawful spouse and had registered their marriage for at least 
2 years before the date of application submission, and do have 
their biological child together in any case of infertility, medical 
certifying letter issued by the hospital is required.  In any case of 
infertility without a certification letter, their marriage registration 
must have been made at least 5 years before the date of 
application submission and 

(2) One party or both parties must earn much enough to provide 
patronage or having annual income of at least Baht 30,000 per 
month in average, for at least 2 consecutive years before the 
date of application submission and evidence of tax return is 
required and 

(3) There is a Thai national who reveal one’s purpose to provide 
patronage or to be under patronage of the applicant. 
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2) The patronage provider is an elderly, 

(1) Up to the date of application submission, the applicant 
must be at least 50 years old and 

(2) Be a lawful spouse and registered their marriage for at 
least 2 years before the date of application submission and 

(3) The patronage provider must earn annual income of at 
least Baht 65,000 per month in average for at least 2 
consecutive years up to  the date of application submission 
and  

(4) There is a Thai national who reveal one’s purpose to 
provide patronage or to be under patronage of the 
applicant. 

 
3.3.2 In case of a foreign national child apply residential permit in order to  

provide patronage or to be under patronage of Thai national father or 
mother, 

1) A foreign national child  wishes to provide patronage to Thai national 
father or mother, 

(1) Be a biological child and 
(2) The applicant’s father or mother must be at least 50 years old, 

up to  the date of application submission and  
(3) The patronage provider must earn annual income of at least 

Baht 30,000 per month in average for at least 2 consecutive 
years up to  the date of application submission and evidence 
of tax return is required and 

(4) There is a Thai national who reveal one’s purpose to be under 
patronage of the applicant. 
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2) A foreign national child wishes to be under patronage of a   
       Thai national father or mother, 

(1) Be a biological father or mother and registration of parental 
status was made and 

(2) Age under 20 years old and not yet married but if the child is 
over 20 years old, then justification of such parental 
patronage is required such as studying for Bachelor Degree 
or equivalent and such education started before the age of 
20 years old and in continuity where documentary evidence 
is required or the child is ill and can not take care of oneself 
where medical certifying letter issued by the hospital is 
required and 

(3) The patronage provider must earn annual income of at least 
Baht 30,000 per month in average for at least 2 consecutive 
years up to  the date of application submission and 
evidence of tax return is required and 

(4) There is a Thai national who reveal one’s purpose to provide 
patronage to the applicant. 

 

3.3.3 A foreign national father or mother wishes to provide patronage or to be 
under  patronage of  a Thai national child, 
1)    Foreign national father or mother wishes to provide   
        patronage  to a Thai national child, 

(1) Be a biological father or mother and registration    
          of  parental status was made and 
(2) Age under 20 years old and not yet married but if    
          up to  the date of application submission, the child   
         is over 20 years old, then justification of being      
         under such parental patronage is required such as      
         studying for Bachelor Degree or equivalent and  
         such education had started before the age                    
         of 20 years old and in continuity where   
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         documentary evidence is required or the child is ill    
         and can not take care of oneself where medical  
         certifying letter issued by the hospital is required     
         and 
(3)   The patronage provider must earn annual income   
        of at least Baht 30,000 per month in average for at   
        least 2 consecutive years, up to  the date of      
        application submission and evidence of tax return    
         is required 

   2)     Foreign national father or mother wishes  to be under    
                                       patronage of a Thai national child, 

(1) Be a biological child and 
  (2)     Age over 50 years old, up to  the date of      
         application submission and  
  (3)   The patronage provider must earn annual income   
          of at least Baht 30,000 per month in average for      
          at least 2 consecutive years, up to  the date of      
          application submission and evidence of tax return    
         is required and 

   (4)  There is a Thai national who reveal one’s purpose      
          to provide patronage to the applicant 

   3.3.4    Foreign national spouse wishes to provide patronage or to be     
                                    under patronage  of one’s spouse whom residential permit was  

   granted, 
   1)     Be a lawful spouse and had registered their marriage for at  
                                      least 2 years before the date of application submission and            
   2)     The spouse was granted with residential permit and reveal  
                                      one’s purpose to either provide patronage or to be under  
                                      patronage of the applicant and 
   3)     The patronage provider has the same qualification as   
                                      required for the applicant who wishes to invest or to work   
                                      in the Kingdom  
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           3.3.5    Foreign national child wishes to provide patronage  or to be    
                                 under patronage of one’s father or mother whom residential  
                                 permit was granted, 
   1)     Foreign national child wishes to provide patronage  to one’s  
                                father or mother whom residential permit was granted 

(1) Be a biological child and 
(2)        A father or mother must be over 50 years old, up to  the date of 

application submission and  
(3)       A father or mother reveal one’s purpose to be under                                       
            patronage of the applicant and 

                       (4)      The patronage provider has the same qualification as   
           required for the applicant who wishes to invest or to work   
           in the Kingdom  

                         2) Foreign national child wishes to be under patronage of a foreign  
                              national father or mother whom residential permit was granted, 
    (1)    Be a biological child age under 20 years old and not yet  
                                            married but if up to  the date of application submission,   
                                            if the child is over 20 years old, then justification of being  
            under such parental patronage is required such as      
            studying  for Bachelor Degree or equivalent and  
            such  education must had started before the child’s age                    
            of  20 years old and in continuity where   
            documentary  evidence is required or the child is ill    
            and can not  take care of oneself  where  medical  
            certifying  letter issued by the hospital is required and 
    (2)     A father or mother reveal one’s purpose to provide  
              patronage to the applicant and 
                          (3)     The patronage provider has the same qualification as   

             required for the applicant who wishes to invest or to    
             work in the Kingdom  
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  3.3.6     A father or mother wishes to provide patronage or to be under  
                               Patronage  of the foreign national child whom residential   
                               permit  was granted, 
   1)  A father or mother wishes to provide patronage to one’s   
                                   foreign national child whom residential permit was granted, 

(1) Be a biological child, age under 20 years old and not yet  
                                                 married but if up to  the date of application submission,   
                                                 the child is over 20 years old then justification of being  
                under such parental patronage is required such as      
                studying for Bachelor Degree or equivalent and  
                such education had started before the age           
                of 20 years old and in continuity where   
                documentary evidence is required or the child is ill    
                and can not take care of oneself where medical  
                certifying letter issued by the hospital is required and 
        (2)   The father or mother reveals one’s purpose to provide  
                patronage to the applicant and 
                              (3)   The patronage provider has the same qualification as   

               required for the applicant who wishes to invest or to    
               work in the Kingdom 

 
   2) A father or a mother wishes to be under patronage of a foreign national child  
                             whom residential permit was granted, 

(1) Be a biological child and 
(2) A father or mother must be over 50 years old, up to  the date of 

application submission and  
(3) The patronage provider reveal one’s purpose to provide  

           patronage to the applicant and 
    (4)  The patronage provider has the same qualification as   

          required for the applicant who wishes to invest or to    
          work in the Kingdom 
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3.4 Qualification of applicant who applied as expert. 
 1)     Graduated at least Bachelor Degree and possesses special ability    
                    that  is needed and benefit to this country and 
 2)     Be supported and officially certified by the authority concerned and 
           3)     Certifying letter pertaining to the applicant’s service in such   

position indicating, up to  the date of application submission,  
                    a period of at least 3 consecutive years in the service is required 
 
3.5    Qualification of applicant on extra circumstances to be considered on a case by 
case basis 
 1)    An individual who produces benefit to the Kingdom of Thailand or Thai 
Government or was selected by a national institute as the one whose performance causes 
benefit to this country or perform for the authority and 
 2)     Certified in a form of letter by at least departmental authority or governor or 
civilian official of at least level 10 or military officer who is holding a rank of General, Air 
Chief Marshal, Admiral, Police General or political official who is in the position of Minister, 
President of the National Assembly, Vice President of the National Assembly, President of 
the Senate or Vice President of the Senate or Committee of Non-Government  Organization  
according to the constitutional laws.  Detail of the applicant’s work is required to be 
furnished or, 

                 3) Other qualifications or number of residential permit to be granted will be 
considered as deem appropriate by the Immigration Committee. 
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4.    Consideration Principle 
4.1 The applicants of each basis must completely possess qualifications according to 

the criteria and condition of each category declared in this declaration up to the 
date of application submission. 

4.2 In case the number of eligible applicants according to item 4.1 of certain nationality 
is higher than its annual quota then a ratio will be set for each category and number 
of eligible applicants among such nationality. 

 
However, certain applicant may completely possesses the stipulated qualification as 
mentioned before but considering economic, political, and social factors of the country as 
a whole the Immigration Committee or Minister of Interior has the authority to disagree to 
grant such applicant the residential permit and that decision is considered final.  In this 
case such decision is considered an information which is not obliged to be revealed 
according to Section 15(1)(2) of the Information Act B.E. 2540.  
 
All criteria, resolutions, or orders which had been applied for residential permit granting 
consideration before or that is contradictory to this declaration are revoked and replaced 
by this declaration. 
 

Effective on the date of this declaration announcement.   
 

   Twenty-six day of December in the year Two Thousand and Three (B.E. 2546) 
 

 
      

       (Siwa Saengmanee) 
     Deputy Permanent Secretary of Ministry of Interior 
       Head of Internal Security Mission 
      Chairman of Immigration Committee 
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°Æ°√–∑√«ß
©∫—∫∑’Ë Ú˜ (æ.». ÚıÙˆ)

ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘§π‡¢â“‡¡◊Õß

æ.». ÚıÚÚ

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ı ¡“µ√“ ÚÚ ¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ûˆ ¡“µ√“ Û˘

¡“µ√“ Ùı ¡“µ√“ Ù˜ ¡“µ√“ ı ¡“µ√“ ıÒ ¡“µ√“ ıÚ ·≈–¡“µ√“ ı˜ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘

§π‡¢â“‡¡◊Õß æ.». ÚıÚÚ ·≈–¡“µ√“ ÒÚ (Ò) «√√§ “¡ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘§π‡¢â“‡¡◊Õß æ.». ÚıÚÚ

´÷Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘§π‡¢â“‡¡◊Õß (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÚÛ Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘

∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ÷́Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫

¡“µ√“ ÛÒ ¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ûˆ ¡“µ√“ Ù¯ ·≈–¡“µ√“ ı ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬

∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬

ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°§«“¡„π¢âÕ Ò ·Ààß°Æ°√–∑√«ß (æ.». ÚıÚÛ) ÕÕ°µ“¡§«“¡„π

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘§π‡¢â“‡¡◊Õß æ.». ÚıÚÚ ÷́Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬°Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë Úˆ (æ.». ÚıÙÛ)

ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘§π‡¢â“‡¡◊Õß æ.». ÚıÚÚ ·≈–„Àâ„™â§«“¡µàÕ‰ªπ’È·∑π

ç¢âÕ Ò „Àâ°”Àπ¥Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√µ√«®≈ßµ√“µ“¡¡“µ√“ ÒÚ (Ò)

(°) ª√–‡¿∑§π‡¥‘π∑“ßºà“π√“™Õ“≥“®—°√ §√—Èß≈– ¯ ∫“∑

(¢) ª√–‡¿∑π—°∑àÕß‡∑’Ë¬« §√—Èß≈– Ò, ∫“∑



Àπâ“ 4
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú˜ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ı˘ °

(§) ª√–‡¿∑§πÕ¬Ÿà™—Ë«§√“«
- „™â‰¥â§√—Èß‡¥’¬« Ú, ∫“∑
- „™â‰¥âÀ≈“¬§√—Èß¿“¬„πÀπ÷Ëßªï ı, ∫“∑
- „™â‰¥âÀ≈“¬§√—Èß¿“¬„π “¡ªï  ”À√—∫∫ÿ§§≈ ÷́Ëß¡’

Àπ—ß ◊Õ‡¥‘π∑“ßÀ√◊Õ‡Õ° “√„™â·∑πÀπ—ß ◊Õ‡¥‘π∑“ß
¢Õß ¡“™‘°°≈ÿà¡§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß‡»√…∞°‘®
‡Õ‡™’¬-·ª ‘́øî° ´÷Ëß‡¥‘π∑“ß‡¢â“¡“„π√“™Õ“≥“®—°√
‡æ◊ËÕª√–°Õ∫∏ÿ√°‘® ı, ∫“∑

(ß) ª√–‡¿∑§π‡¢â“¡“¡’∂‘Ëπ∑’ËÕ¬Ÿà„π√“™Õ“≥“®—°√
µ“¡¡“µ√“ ÙÒ §√—Èß≈– Ò,˘ ∫“∑

(®) ª√–‡¿∑§π‡¢â“‡¡◊ÕßπÕ°°”Àπ¥®”π«π§πµà“ß¥â“«
´÷Ëß®–‡¢â“¡“¡’∂‘Ëπ∑’ËÕ¬Ÿà„π√“™Õ“≥“®—°√‡ªìπ√“¬ªï
- „™â‰¥â§√—Èß‡¥’¬« Ò,˘ ∫“∑
- „™â‰¥âÀ≈“¬§√—Èß¿“¬„πÀπ÷Ëßªï Û,¯ ∫“∑

(Ú) Õÿ∑∏√≥åµ“¡¡“µ√“ ÚÚ §π≈– Ò,˘ ∫“∑
(Û) §”¢ÕÕπÿ≠“µ‡æ◊ËÕÕ¬Ÿà„π√“™Õ“≥“®—°√‡ªìπ°“√™—Ë«§√“«

µàÕ‰ªµ“¡¡“µ√“ Ûı §πÀπ÷Ëß §√—Èß≈– Ò,˘ ∫“∑
(Ù) Õÿ∑∏√≥åµ“¡¡“µ√“ Ûˆ §π≈– Ò,˘ ∫“∑
(ı) §”¢ÕÕπÿ≠“µ‡æ◊ËÕ°≈—∫‡¢â“¡“„π√“™Õ“≥“®—°√Õ’°

µ“¡¡“µ√“ Û˘
- §πÀπ÷Ëß„™â‰¥â§√—Èß‡¥’¬« Ò, ∫“∑
- §πÀπ÷Ëß„™â‰¥âÀ≈“¬§√—Èß¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë¬—ß‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà Û,¯ ∫“∑

(ˆ) §”¢ÕÕπÿ≠“µ‡æ◊ËÕ¡’∂‘Ëπ∑’ËÕ¬Ÿà„π√“™Õ“≥“®—°√
µ“¡¡“µ√“ Ùı §π≈– ˜,ˆ ∫“∑

(˜) „∫ ”§—≠∂‘Ëπ∑’ËÕ¬Ÿàµ“¡¡“µ√“ Ù˜ À√◊Õ¡“µ√“ ıÒ
(°) „∫ ”§—≠∂‘Ëπ∑’ËÕ¬Ÿàµ“¡¡“µ√“ Ù˜ ©∫—∫≈– Ò˘Ò,Ù ∫“∑

„π°√≥’∑’ËºŸâ¢Õ„∫ ”§—≠∂‘Ëπ∑’ËÕ¬Ÿà‡ªìπ§Ÿà ¡√ 
À√◊Õ∫ÿµ√∑’Ë¬—ß‰¡à∫√√≈ÿπ‘µ‘¿“«–¢Õß§πµà“ß¥â“«
∑’Ë¡’∂‘Ëπ∑’ËÕ¬Ÿà„π√“™Õ“≥“®—°√À√◊Õ¢Õß∫ÿ§§≈
´÷Ëß¡’ —≠™“µ‘‰∑¬ ©∫—∫≈– ˘ı,˜ ∫“∑

(¢) „∫ ”§—≠∂‘Ëπ∑’ËÕ¬Ÿàµ“¡¡“µ√“ ıÒ ©∫—∫≈– ˘ı,˜ ∫“∑
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(¯) À≈—°∞“π°“√·®âßÕÕ°‰ªπÕ°√“™Õ“≥“®—°√

‡æ◊ËÕ°≈—∫‡¢â“¡“Õ’°µ“¡¡“µ√“ ı (Ò) §π≈– Ò,˘ ∫“∑

(˘) „∫ ”§—≠∂‘Ëπ∑’ËÕ¬Ÿàµ“¡¡“µ√“ ı (Ú) ©∫—∫≈– Ò˘, ∫“∑

(Ò) ‡Õ° “√∑’ËÕÕ°„Àâµ“¡¡“µ√“ ıÚ ©∫—∫≈– Ò,˘ ∫“∑

(ÒÒ) §”¢Õ‡æ◊ËÕæ‘ Ÿ®πå —≠™“µ‘µàÕæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë

µ“¡¡“µ√“ ı˜ §π≈– ¯ ∫“∑é

¢âÕ Ú °Æ°√–∑√«ßπ’È„Àâ„™â∫—ß§—∫‡¡◊ËÕæâπ°”Àπ¥À° ‘∫«—ππ—∫·µà«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

‡ªìπµâπ‰ª

„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë Ò¯ ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». ÚıÙˆ

«—π¡ŸÀ–¡—¥πÕ√å ¡–∑“

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬

À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™â°Æ°√–∑√«ß©∫—∫π’È §◊Õ ‚¥¬∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘§π‡¢â“‡¡◊Õß (©∫—∫∑’Ë Û)

æ.». ÚıÙÚ ‰¥â·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡‡°’Ë¬«°—∫°“√‡¢â“‡¡◊Õßµ“¡∫—≠™’Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡·≈–§à“∑”°“√

·≈–§à“„™â®à“¬Õ◊ËπÊ ∑â“¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘§π‡¢â“‡¡◊Õß æ.». ÚıÚÚ ª√–°Õ∫°—∫Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡∑’Ë°”Àπ¥„π

°Æ°√–∑√«ß (æ.». ÚıÚÛ) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘§π‡¢â“‡¡◊Õß æ.». ÚıÚÚ ·≈–°Æ°√–∑√«ß©∫—∫∑’Ë

·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ¬—ß‰¡à‡À¡“– ¡°—∫ ¿“«°“√≥å„πªí®®ÿ∫—π  ¡§«√ª√—∫ª√ÿßÕ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡¥—ß°≈à“«„Àâ‡À¡“– ¡¬‘Ëß¢÷Èπ

®÷ß®”‡ªìπµâÕßÕÕ°°Æ°√–∑√«ßπ’È



คาํแนะนาํ และรายละเอยีดสาํหรบัการยืน่คาํขอเพือ่มีถิน่ท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร (ในโควตา้ประจาํปี) 
 

1.    คุณสมบัตขิองผู้ย่ืนคาํขอ  

  1.1 ต้องถือหนงัสือเดินทางของประเทศที่ตนเองถือสญัชาติอยูใ่นปัจจบุนั และต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ัว่คราว (NON-IMMIGRANT  

                 VISA)  พร้อมกบัได้รับอนญุาตให้อยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นรายปีมาแล้ว  รอบเวลาการพํานกัอยูไ่มน้่อยกวา่ 3 ปี นบัจนถึงวนัที่ยื่นคําขอ 

  1.2 ประเภทการยื่นคําขอ  ได้แก่  

                (1)   ขอเข้ามาเพ่ือการลงทนุ    

                (2)   ขอเข้ามาเพ่ือทํางาน 

(3)   ขอเข้ามาเพ่ือเหตผุลทางมนษุยธรรม แบง่เป็น มีความสมัพนัธ์กบับคุคลสญัชาติไทย หรือ มีความสมัพนัธ์กบับคุคลที่มีถ่ินที่อยูฯ่ แล้ว ได้แก่ 

                   1)  เป็นสามี – ภรรยา                        2)   เป็นบิดา – มารดา                   3)  เป็นบตุรอายตุํ่ากวา่ 20 ปี ที่ยงัไมส่มรส  

         (4)    ขอเข้ามาเป็นผู้ เช่ียวชาญ     

(5) กรณีพิเศษเฉพาะราย (ดรูายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขประกอบการพิจารณาอนญุาตใหค้นต่างดา้วเขา้มามีถ่ินท่ีอย ู ่ในราชอาณาจกัรไดท่ี้    

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

2.    กาํหนดวนัเปิดรับคาํขอ 

 หลงัจากกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกําหนดจํานวนคนตา่งด้าวซึง่จะเข้ามามีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจกัรประจําปี     และได้ลงประกาศในราชกิจจานเุบกษา

แล้ว  สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงจะสามารถออกประกาศเปิดรับคําขอเพ่ือมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรประจําปีได้  และจะสิน้สดุการเปิดรับคําขอฯ ในวันทําการ

สดุท้ายของปีนัน้   ซึ่งสามารถสอบถามวนัเปิดรับคําขอและรายละเอียดเก่ียวกบัเอกสารประกอบคําขอได้ที่ กองกํากบัการ 1 กองบงัคบัการตรวจคนเข้าเมือง 1  (งานขอ

มีถ่ินที่อยู่)    ศนูย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  5 ธันวาคม 2550  อาคารบี  ชัน้ 2  เคาน์เตอร์ดี (D)  เลขที่  120  หมู่ที่ 3  ถนนแจ้งวฒันะ 7  แขวงทุ่งสองห้อง  

เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210   โทรศัพท์ 0 2141 7867, 0 2141 9899  หรือที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวดั  หรือทาง  https://division1.immigration.go.th  

และเม่ือเปิดรับคําขอแล้ว คนต่างด้าวต้องยื่นคาํขอด้วยตนเอง พร้อมเอกสารประกอบตามประเภทการยื่นคาํขอ และให้นําหนังสือเดินทางฉบับจริงทุกเล่ม

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย 

3.    ขั้นตอนการดาํเนนิการหลงัจากรับคาํขอแล้ว 

        3.1  เจ้าหน้าที่จะประทบัตราอนญุาตให้อยูร่อฟังผลการพิจารณา  ครัง้แรก  180 วนั   ครัง้ตอ่ไป ครัง้ละ 180 วนั   จนกวา่จะทราบผลการพิจารณาจาก

คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง  

        3.2   รับใบนดัหมายให้คนตา่งด้าว และผู้ เก่ียวข้องมาสมัภาษณ์   โดยจะมีการทดสอบความสามารถในการพดูและฟังภาษาไทยได้เข้าใจ          

(คนตา่งด้าวจะต้องมาตรงตามวนัที่นดัหมาย  หากไม่มาตามที่นัดหมายโดยไม่มีเหตุผลอันควร จะถือว่าสละสิทธ์ิการยื่นคาํขอดังกล่าว) 

        3.3  คนตา่งด้าวที่มีอายสุบิสีปี่ขึน้ไปนบัจนถึงวนัที่ยื่นคาํขอ  จะต้องได้รับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม  ดงันี ้

      (1) พิมพ์ลายนิว้มือคนตา่งด้าวดงักลา่ว สง่ไปตรวจประวตัิที่กองทะเบียนประวตัิอาชญากร เพ่ือตรวจสอบวา่มีประวตัิกระทําผิดในประเทศไทย หรือไม ่

      (2) ตรวจสอบหนงัสือเดินทางจากระบบบญัชีเฝา้ด ู(BLACK  LIST)  วา่เป็นบคุคลต้องห้าม ตามพระราชบญัญตัิคนเข้าเมือง พ.ศ.2522  หรือไม่ 

       (3) ตรวจสอบวา่เป็นบคุคลที่มีหมายจบัของตํารวจสากล (RED NOTICE) จากกองการตา่งประเทศ  สํานกังานตํารวจแหง่ชาติ  หรือไม ่

4.    การพจิารณา 

          4.1 พิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง   ประกอบด้วย  ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการต่างประเทศ, สํานักงานตํารวจแหง่ชาติ,  

กระทรวงแรงงาน,   สํานักงานอัยการสูงสดุ,  สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน,  สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ,  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  และ

สํานกังานตรวจคนเข้าเมือง   โดยความเหน็ชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

          4.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาจะคํานึงถึง  รายได้   สินทรัพย์  ความรู้  ความสามารถในด้านวิชาชีพ   และฐานะในครอบครัวของคนต่างด้าวกับบุคคล  ซึ่งมี

สญัชาติไทย  เง่ือนไขเก่ียวกบัความมัน่คงของชาติ  บคุลิกภาพ  สขุภาพ  ความเข้าใจภาษาไทย  และเง่ือนไขอ่ืนๆ  ตามความเหมาะสมที่สอดคล้องกบั   สภาพเศรษฐกิจ 

สงัคม และนโยบายของรัฐบาล  

          4.3  ระยะเวลาในการพิจารณาแตล่ะปีมีกําหนดระยะเวลาไมแ่น่นอนขึน้อยูก่บันโยบายของคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง และกระทรวงมหาดไทย   

5.    ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามทีก่ฎหมายกาํหนด  

5.1 คา่ธรรมเนียมสําหรับการยื่นคําขอ คนละ 7,600 บาท (เจ็ดพนัหกร้อยบาทถ้วน) - จะไดร้บัอนญุาตหรือไมก็่ตาม เงินค่าธรรมเนียมจะไมคื่นให ้- 

        5.2 หากได้รับอนญุาตให้มีถ่ินที่อยูฯ่ ค่าธรรมเนียมใบสําคญัถ่ินที่อยู่ ฉบบัละ 191,400 บาท (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) สําหรับคนต่างด้าวที่เป็น        

คูส่มรส หรือบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะของคนตา่งด้าวที่มีถ่ินที่อยูใ่นราชอาณาจกัร หรือ ของบคุคลซึง่มีสญัชาติไทย ฉบบัละ 95,700 บาท (เก้าหม่ืนห้าพนัเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

 

 

- เอกสารใดเป็นภาษาต่างประเทศ ตอ้งผ่านการรบัรองจากสถานทูต,  แปลเป็นภาษาไทยโดยระบุรายละเอียดของผูแ้ปล 
     ท่ีสามารถตรวจสอบได ้ และผ่านการรบัรองการแปลจากกองสญัชาติและนิติกรณ ์กรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ 

คําเตือน : การแสดงเอกสาร หรือ ขอ้ความอันเป็นเท็จเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิ เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
เอกสารนีใ้ช้เป็นแนวทางการดําเนินการเบ้ืองต้นเท่านั้น อาจมีการเปลีย่นแปลงเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายรัฐบาล และสภาพเศรษฐกจิ สังคม ในปัจจุบัน 

 

มิถุนายน 2562     
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DETAILED INFORMATION NEEDED FOR RESIDENCE PERMIT APPLICATIONS (BY YEARLY QUOTA PER NATIONALITY) 
 

1.   An applicant’s qualifications 
        A foreign national may qualify to apply for a residence permit if he/she 

        1.1 holds a passport of his/her current nationality, which was granted a NON-IMMIGRANT VISA and has been permitted to stay in the  

              Kingdom of Thailand on the basis of one year visa extension for the total of at least 3 consecutive years up to the application  

              submission date. 

        1.2 has personal qualifications that fit one of the following categories: 

      (1) Investment category 

      (2) Working/Business category 

      (3) Humanity Reasons category: he/she must have relationship with a Thai citizen or an alien who already possessed residence   

            permit  as  the followings: 

   1)  A legal husband or wife.   

   2)  A legal father or mother.   

   3)  A child who is under 20 years of age up to the application submission date and must be single.   

      (4) Expert category 

      (5) Extra circumstances on a case by case basis (For more information please access to   https://division1.immigration.go.th) 
2.   Submission period for the applications 

        Ministry of Interior will announce the annual quota of foreigns to be granted with residence permit and such announcement will be 

published in the Government Gazette.  Application can then be submitted until the last working day of the year.  Detailed information about 

the date and documents required  for  each category  can  be  obtained at  Sub-Division 1,  Immigration Division 1,  The Government 

Complex Commemorating His Majesty The King’s 80th Birthday Anniversary, 5th December, B.E. 2550 (2007), Building B, 2 Floor, Counter D, 

120 Moo 3, Chaengwattana Road, Thungsonghong Sub-District, Laksi District, Bangkok 10210  Telephone  0 2141 7867, 0 2141 9899 or  at 

Provincial immigration offices, or  https://division1.immigration.go.th  Applicants must submit the applications in person and bring all 

documents required, for each category, together with all of their passports. 

3.   Procedures after the applications are accepted 
        3.1 The immigration officers will grant the applicants for 180 days extension of stay on the date of application submission first and      

the next extension will  be granted for 180 days until  the results of the applications come out  from The  Immigration Commission. 

        3.2 The applicants and those who get involved with the applications will get an appointment card to come for an interview with the 

immigration officers.  The interview includes the test of the understanding of Thai language: speaking and listening (the applicants must 

come for the interview on the date of appointment; otherwise, without an appropriate reason, it will be automatically taken into the 

consideration that they cancel the applications.) 

        3.3 The applicants who are 14 years of age up to the application submission date must be checked their criminal records as the 

followings:    

(1) Their fingerprint sheets are sent to the Criminal Records Division for the criminal record’s check in Thailand. 

(2) Their passports are checked by the black list system whether they are considered as “prohibited persons” according to the  

       Immigration Bureau. 

(3) They are to be checked whether they are wanted by a foreign warrant of arrest by the Foreign Affairs Division. 

4.   Applications Consideration 
       4.1 The applications will be submitted for the consideration by The Immigration Commission which consists of the representatives from 

The Ministry of Interior, The Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand, The Royal Thai Police Headquarters, The Ministry of Labour, 

Office of the Attorney General, The Board of Investment of Thailand, The Secretariat of the National Security Council, The Tourism Authority 

of Thailand, and The Immigration Bureau with the final approval by The Minister of Interior. 

        4.2 To grant approval for the residence permit application, The Immigration Commission will take into its consideration the applicants’ 

qualifications in terms of income, assets, knowledge, professional expertise, relationship with a Thai citizen, national security, personality, 

health, the understanding of Thai language, and other appropriate conditions due to current economic and social surroundings, and 

government policy. 

        4.3 Timing for the consideration process varies each year, depending on the policy of The Immigration Commission and The Ministry of 

Interior. 
5.   Fees 
        5.1 A non-refundable fee for each application is 7,600 baht. (whether permission is granted or not.  Application fee is not refund able.) 

        5.2 If the application is approved, the fee for the residence permit is 191,400 baht.  However, the residence permit fee for spouses and 

children (under 20 years of age) of aliens who already had the residence permit  or Thai citizens is 95,700 baht.  

Remarks :  Documents which are in foreign language must be officially certified by the applicant’s national embassy located in Thailand, 

translated into Thai (e.g. name, telephone number), that can be verified later, must also be provided. And certified by the Official of 

Department  of  Consular  Affairs,  Ministry  of  Foreign  Affairs, Kingdom of Thailand. 

WARNING:  Submission of false documents or the provision of false statements  are criminal offences 
This copy is for the applicant’s guideline only.  It would be subjected to change by government policies and economic conditions. 
JUNE 2019             
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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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DOCUMENTS REQUIRED WHEN APPLYING FOR A RESIDENCE PERMIT 
IN THE CATEGORY OF INVESTMENT  (JUNE 2019) 

 

1.  Application form (TM.9) (download at  https://division1.immigration.go.th) 

2.  Health certificate from a government hospital (issued within 3 months)  (download at  https://division1.immigration.go.th) 

3.  Certificate of no criminal record from the applicant’s domicile which must be officially certified by Thai consulate in that country or the 

     applicant’s national embassy located in Thailand, translated into Thai and certified by the Official of Department  of  Consular  Affairs, 

     Ministry  of  Foreign  Affairs, Kingdom of Thailand 

4.  Copy of the applicant’s educational certificate must  be officially certified by the national embassy located in Thailand, translated into 

    Thai and certified by the Official of Department of Consular Affairs, Ministry of  Foreign Affairs, Kingdom of Thailand   

5.  The letter of employment history from Office of Foreign Workers Administration (Work Permit), Department of  Employment Library 

     (download at https://division1.immigration.go.th) and copy of all of the applicant’s work permit(s)  

     (every single page that contains information)  

6.  The employment certification letter from the applicant’s work place which is signed by the company’s authorized person (as per 

      the official form) required last 2 years   (download at  https://division1.immigration.go.th)   and   

      employment application with employment agreement  (if any)  

7.  Copy of the applicant’s annual personal income tax form (por ngor dor 91 or 90) with receipts for the previous 3 years prior to the  

     application submission year and a copy of the filed personal income tax returns e.g. P.N.D.50  which must be officially certified by 

     the revenue officers   

8.  Copy of the applicant’s monthly income tax form (por ngor dor 1) with receipts (if any) from the beginning of the year of application  

     submission (January) until the previous month of application submission  which must be officially certified by the revenue officers  

9.  Certificate of money transfer from abroad to any bank in the Kingdom of Thailand for the total amount of at least 10 million baht  

     which must be issued by the bank that the transaction occurred 

10. The applicant’s investment evidence to prove that he/she puts an investment in the Kingdom of Thailand for the total amount  

      of at least 10 million baht in the following ways: 

(1) Invest in the limited company or the public company under the condition that he/she must hold the investment  for 3  

    consecutive years since the day he/she obtains the residence permit and have to submit the documents as follows: 

- Certificate of the juristic person registration which is issued and officially certified by the Ministry of Commerce 

within  the previous 3 months prior to the application submission date  

-       List of the share holders which is issued and officially certified by the Ministry of Commerce within the previous 

3 months prior to the application submission date 

-       Copy of the value added tax (VAT) or the specific business tax registration e.g. phor phor 01, phor phor 09,   

 and phor phor 20  

-       Copy of the financial statements (balance sheet, profit and loss statement) together with phor ngor dor 50 

        (company income tax form) and receipts for the previous 3 years prior to the application submission year 

(2) Invest in the government or state enterprise bonds under the condition that he/she cannot transfer his/her ownership or 

                  pawn either bonds or ownership for 3 consecutive years since the day he/she obtains the residence permit and have to  

     submit  the documents as follows: 

- Certification letter for the purchase of government or state enterprise bonds issued by any bank in Thailand 

-       Copy of government or state enterprise bonds certificate together with the original 

(3) Invest in the Thai stock market e.g. ordinary shares, debentures, investment units which must be approved or certified by                   

     the Security and Exchange Commission under the condition that he/she cannot either transfer or pawn his/her shares 

     or ownership for 3 consecutive years since the day he/she obtains the residence permit and have to submit the documents 

     as  follows: 

-       Certification letter for the purchase of shares and the proof of investment with the original 

11.Map of residence and place of work (download at https://division1.immigration.go.th) 

12.Copy of all of the applicant’s passport (every single page) to indicate the duration of stay in the Kingdom at least 3 consecutive years 

13.Personal information sheet (download at https://division1.immigration.go.th) and the photographs of; 

     the applicant locating in front of the  workplace, outside the office (alone), inside the office with the staff, outside the factory (alone), inside the    

     factory with the staff, with the  machines and products (if any) also 10 photographs of the applicant with his/her family taking  at the residence  

     both outside and inside.  All of  the photographs must be postcard size  on A4 letter head (company stationary)  with description. 

14.Additional documents which are considered as appropriate by the immigration officer. 
 

Remarks:  - Copies of the personal documents must be certified by the person to whom the documents belong  

 - Copies of the company’s documents must be certified by the company’s authorized person 

 - Documents which are in foreign language must be officially certified by the applicant’s national embassy located in Thailand,  

   translated into Thai (e.g. name, telephone number), that can be verified later, must also be provided. And certified by the Official  

   of Department  of  Consular  Affairs,  Ministry  of  Foreign  Affairs, Kingdom of  Thailand. 
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DOCUMENTS REQUIRED WHEN APPLYING FOR A RESIDENCE PERMIT 
IN THE CATEGORY OF WORKING/BUSINESS  (JUNE 2019) 

 

 

1.   Application form (TM.9)  (download at  https://division1.immigration.go.th)  

2.  Health certificate from a government hospital (issued within 3 months) (download at  https://division1.immigration.go.th)  
3.  Certificate of no criminal record from the applicant’s domicile which must be officially certified by Thai consulate in that country or the 

     applicant’s national embassy located in Thailand, translated into Thai and certified by the Official of Department  of  Consular  Affairs, 

     Ministry  of  Foreign  Affairs, Kingdom  of  Thailand.  
4.  Copy of the applicant’s educational certificate must  be officially certified by the national embassy located in Thailand, translated into 

     Thai and certified by the Official of Department of Consular Affairs, Ministry of  Foreign Affairs, Kingdom of Thailand. 

5.  The letter of employment history from Office of Foreign Workers Administration (Work Permit), Department of  Employment Library 

     (download at https://division1.immigration.go.th)   and copy of all of the applicant’s work permit(s)  

     (every single page that contains information)  

6.  The employment certification letter from the applicant’s work place which is signed by the company’s authorized person (as per 

      the official form)  required last 2 years  (download at https://division1.immigration.go.th)   and  

      employment  application with employment agreement (if any)  

7.  Copy of the applicant’s annual personal income tax form (por ngor dor 91 or 90) with receipts for the previous 3 years prior to the  

     application submission year and a copy of the filed personal income tax returns e.g. P.N.D.50  which must be officially certified by 

     the revenue officers   

8.  Copy of the applicant’s monthly income tax form (por ngor dor 1) with receipts from the beginning of the year of application  

     submission (January) until the previous month of application submission which must be officially certified by the revenue officers  

9. Certificate of the juristic person registration of which the applicant is working with, that must be issued  and officially certified  by   

 the Ministry of Commerce within the previous 3 months prior to the application submission date  

10.Copy of the juristic person registration of which the applicant is working with for the previous 3 years prior to the application  

 submission year 

11.List of the share holders which is issued   and officially certified by  the  Ministry  of  Commerce  within the previous 3 months prior 

     to the application submission date. And applicant, whose share exeeding 5 million bath, must show the list of shareholders 3 years  

backward. 

12.Copy  of the value added tax (VAT) or the specific business tax registration e.g. phor phor 01, phor phor 09, and phor phor 20 

13.Copy  of the financial statements (balance sheet, profit and loss statement) together with phor ngor dor 50 (company income tax form)  

 and  receipts for the previous 3 years prior to  the application submission year which must be officially certified by the revenue officers 

14.Export certification letter from any bank in Thailand which indicates the total export value in Thai baht for the previous 3 consecutive years  

 prior to the application submission year (only for the export business) 

15.Certification letter from the organization that involves with the tourism business which gives detail about the number of tourists 

 the company has brought in the Kingdom of Thailand for the previous 3 consecutive years prior to the application submission year  

(only for the tourist business) 

16.In case that the company is considered as one of BOI support, the copy of the BOI card or other documents indicating that support  

 are needed   

17.Map of residence and place of work (download at  https://division1.immigration.go.th) 

18.Copy of all of the applicant’s passport (every single page) to indicate the duration of stay in the Kingdom at least 3 consecutive years 

19.Personal information sheet (download at https://division1.immigration.go.th) and the photographs of;  

     the applicant locating in front of the workplace, outside the office (alone), inside the office with the staff, outside the factory (alone),  

     inside the  factory with the staff, with the machines and products (if any) also 10 photographs of the applicant with his/her family taking   

     at the residence both outside and inside.  All of  the photographs must be postcard size  on A4 letter head (company stationary)   

     with description. 

20.Additional documents which are considered as appropriate by the immigration officer. 
 

 

Remarks:  - Copies of the personal documents must be certified by the person to whom the documents belong  

 - Copies of the company’s documents must be certified by the company’s authorized person 

 - Documents which are in foreign language must be officially certified by the applicant’s national embassy located in Thailand,  

   translated into Thai (e.g. name, telephone number), that can be verified later, must also be provided. And certified by the Official  

   of Department  of  Consular  Affairs,  Ministry  of  Foreign  Affairs, Kingdom  of  Thailand. 
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DOCUMENTS REQUIRED WHEN APPLYING FOR A RESIDENCE PERMIT (JUNE 2019) 
IN THE CATEGORY OF SUPPORTING THAI CITIZEN OR BEING SUPPORTED BY THAI CITIZEN 

(HUSBAND-WIFE, FATHER-MOTHER, OR CHILDREN WHO IS UNDER 20 YEARS OF AGE AND SINGLE)    
 

 

1. Application form (TM.9) (download at   https://division1.immigration.go.th)  

2. Health certificate from a government hospital (issued within 3 months)  (download at https://division1.immigration.go.th) 

3. Certificate of no criminal record from the applicant’s domicile which must be officially certified by Thai consulate in that country or the applicant’s  

    national embassy located in Thailand, translated into Thai and certified by the Official of Department  of  Consular  Affairs,  Ministry  of  Foreign  Affairs,  

    Kingdom  of  Thailand. (for the applicant who is over 14 years of age) 

4. Copy of the family status certificate e.g. marriage certificate or marriage registration and Kor.Ror.2 within the previous 3 months prior to the 

application submission date, birth certificate, child legitimation registration certificate.  The documents which are issued by foreign organizations  

must be officially  certified  as the document  in  # 3.  If the registration is made in Thailand,  it  must be  certified  by  the concerned organization 

5. Copy of the identification card and house registration of Thai citizen together with the originals 

6. Copy of the applicant’s educational certificate must  be officially certified by the national embassy located in Thailand, translated into Thai and certified  

    by the Official of Department of Consular Affairs,  Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand  or the certification letter Indicating that the applicant 

    is still studying in any case must be provided 

7. The  letter  of  employment  history  from Office of Foreign Workers  Administration  (Work Permit),  Department of  Employment Library  (download at  
     https://division1.immigration.go.th) and  copy of all of the supporter’s work permit(s) (every single page  that  

     contains information)  

8. The employment certification letter from the supporter’s work place which is signed by the company’s authorized person  (as per the official form)   

     required last  2 years  (download at  https://division1.immigration.go.th)  and employment application with  

     employment agreement (if any) 

9. Copy of the supporter’s annual personal income tax form (por ngor dor 91 or 90) with receipts for the previous 3 years prior to the application 

     submission year and a copy of the filed personal income tax returns e.g. P.N.D.50  which must be officially certified  by the revenue officers   

10.Copy of  the  supporter’s monthly income tax form  (por ngor dor 1)  with  receipts  from the beginning of the year of application submission 

     (January) until the previous month of application submission which must be officially certified by the revenue officers  

11.Certificate of the juristic person registration that supporter is working with, that must be issued and officially certified  by  the Ministry of Commerce  

     within the previous 3 months prior to the application submission date  

12.List of the share holders which is issued and officially certified by the Ministry of Commerce within the previous 3 months prior to the application 

 submission date 

13.Copy of the value added tax (VAT) or the specific business tax registration e.g. phor phor 01, phor phor 09, and phor phor 20 

14.Copy of the financial statements (balance sheet, profit and loss statement) together with phor ngor dor 50 (company income tax) and receipts 

 of the year prior to the application submission year  which must be officially certified by the revenue officers 

15.In case that the company is considered as one of  BOI support,  the copy of the BOI card or other documents indicating that support  are needed 

16.Bank certification letter and copy of the supporter’s fixed account  passbook (if any)  

17.Map of residence and place of work (download at https://division1.immigration.go.th) 

18.Copy of all of the applicant’s passport (every single page) to indicate the duration of stay in the Kingdom at least 3 consecutive years 

19. Personal information sheet (download at https://division1.immigration.go.th) and the photographs of;  

     the applicant locating in front of the workplace, outside the office (alone), inside the office with the staff, outside the factory (alone), inside the  

     factory with the staff, with the machines and products (if any) also 10 photographs of the applicant with his/her family taking  at the residence  

     both outside and inside.  All of  the photographs must be postcard size  on A4 letter head (company stationary)  with description. 

20.In case of support  Thai child,  The  DNA  certificate  from the government hospital to show a relationship between father,  mother and child must be  

     provided. 

21.In case supporting Thai Citizen or being supported by Thai Citizen and had a child, The DNA Certificate from the government hospital  to show a 

     relationship between father, mother and child must be provided. 

22.In case of Thai spouse have father and mother or either one of them is the alien,  the copy of  Birth Certificate of spouse must be certified by the  

     concerned organization, and the copy of Alien’s Certificate, Certificate of Residence, House Registration of father and mother who got an authorized 

     to have residence.  If either of them pass away, a  Death Certificate should be enclosed. 

23.In case of spouse are sterilize, a Doctor Certificate from the government hospital which specify cause of sterile must be provided 

24.Additional documents which are considered as appropriate by the immigration officer. 
 

Remarks:  - Copies of the personal documents must be certified by the person to whom the documents belong  

 - Copies of the company’s documents must be certified by the company’s authorized person 

  - Documents which are in foreign language must be officially certified by the applicant’s national embassy located in Thailand,  

    translated into Thai (e.g. name, telephone number), that can be verified later, must also be provided. And certified by the Official  

      of  Department  of  Consular  Affairs,  Ministry  of  Foreign  Affairs, Kingdom  of  Thailand.  
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DOCUMENTS REQUIRED WHEN APPLYING FOR A RESIDENCE PERMIT (JUNE 2019) 
IN THE CATEGORY OF SUPPORTING ALIEN WHO ALREADY HAD RESIDENCE PERMIT  

OR BEING SUPPORTED BY ALIEN WHO ALREADY HAD RESIDENCE PERMIT 
(HUSBAND-WIFE, FATHER-MOTHER, OR CHILDREN WHO IS UNDER 20 YEARS OF AGE AND SINGLE)    

 

1. Application form (TM.9)  (download at https://division1.immigration.go.th)  

2. Health certificate from a government hospital (issued within 3 months)  (download at https://division1.immigration.go.th) 

3. Certificate of no criminal record from the applicant’s domicile which must be officially certified by Thai consulate in that country or the 

    applicant’s national embassy located in Thailand, translated into Thai and certified by the Official of Department  of  Consular  Affairs, 

    Ministry  of  Foreign  Affairs, Kingdom  of  Thailand. (for the applicant who is over 14 years of age) 

4. Copy of the family status certificate e.g. marriage certificate or marriage registration within the previous 3 months prior to the application  

    submission date, birth certificate, house registration. The documents which are issued by foreign organizations must be officially certified  

as the document in # 3.  If the registration is made in Thailand, it must be certified by the concerned organization 

5. Copy of the residence permit book, alien identification book, passport and house registration (in Thailand) of the alien who already had  

    residence permit (every single page that contains information) together with the originals 

6. Copy of the applicant’s educational certificate must  be officially certified by the national embassy located in Thailand, translated into 

    Thai and certified by the Official of Department of Consular Affairs, Ministry of  Foreign Affairs, Kingdom of Thailand or the certification letter 

    Indicating that the applicant is still studying in any case must be provided 

7. The  letter  of  employment  history from  Office of Foreign Workers Administration (Work Permit),  Department  of  Employment  Library   

    (download at https://division1.immigration.go.th)  and  copy  of  all  of  the supporter’s work permit(s) 

    (every single page that contains information)  

8. The employment  certification letter  from the supporter’s work place which is signed by the company’s authorized person   (as per the 

     official form) required last 2 years  (download at https://division1.immigration.go.th)  and employment   

     application with employment agreement (if any) 

9. Copy of the supporter’s annual personal income tax form (por ngor dor 91 or 90) with receipts for the previous 3 years prior to the  

    application submission year and a copy of the filed personal income tax returns e.g. P.N.D.50  which must be officially certified by 

    the revenue officers   

10.Copy of the supporter’s monthly income tax form (por ngor dor 1) with receipts from the beginning of the year of application  

     submission (January) until the previous month of application submission  which must be officially certified by the revenue officers  

11.Certificate of the juristic person registration of which the supporter is working with, that must be issued and officially certified by  the 

 Ministry of Commerce within the previous 3 months prior to the application submission date   

12.Copy of the juristic person registration of which the supporter is working with for the previous 3 years prior to the application submission year 

13.List of the share holders which is issued and officially certified by  the  Ministry  of  Commerce  within the previous 3 months prior to the 

     application submission date. And supporter, whose share exeeding 5 million bath, must show the list of shareholders 3 years backward. 

14.Copy  of the value added tax (VAT) or the specific business tax registration e.g. phor phor 01, phor phor 09, and phor phor 20 

15.Copy  of the financial statements (balance sheet, profit and loss statement) together with phor ngor dor 50 (company income tax form)  

 and  receipts of the year prior to  the application submission year  which must be officially certified by the revenue officers 

16.Export certification letter from any bank in Thailand which indicates the total export value in Thai baht for the previous 3 consecutive 

 years prior to the application submission year (only for the export business) 

17.Certification letter from the organization that involves with the tourism business which gives detail about the number of tourists  the company 

      has brought in the Kingdom of Thailand for the previous 3 consecutive years prior to the application submission year  

      (only for the tourist business) 

18.In case that the company is considered as one of BOI support, the copy of the BOI card or other documents indicating that support are needed   

19.Map of residence and place of work (download at https://division1.immigration.go.th) 

20.Copy of all of the applicant’s passport (every single page) to indicate the duration of stay in the Kingdom at least 3 consecutive years 

21.Personal information sheet (download at https://division1.immigration.go.th) and the photographs of;  

     the applicant locating in front of the workplace, outside the office (alone), inside the office with the staff, outside the factory (alone), inside the  

     factory with the staff, with the machines and products (if any) also 10 photographs of the applicant with his/her family taking  at the residence  

     both outside and inside.  All of  the photographs must be postcard size  on A4 letter head (company stationary)  with description. 

22.In case of child got support by father or mother or child support to father or mother, The DNA Certificate from the government hospital  

     to show a relationship between child and father or mother in any case must be provided. (Such as child to ask for support by father,  

     must be check DNA between child and father. If child to ask for support by mother, must be check DNA between child and mother) 

23.Additional documents which are considered as appropriate by the immigration officer. 
 

Remarks:  - Copies of the personal documents must be certified by the person to whom the documents belong  

 - Copies of the company’s documents must be certified by the company’s authorized person 

  - Documents which are in foreign language must be officially certified by the applicant’s national embassy located in Thailand,  

    translated into Thai (e.g. name, telephone number), that can be verified later, must also be provided. And certified by the  

    Official of Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Kingdom  of Thailand.  

 

 

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


 

 

 

DOCUMENTS REQUIRED WHEN APPLYING FOR A RESIDENCE PERMIT 
IN THE CATEGORY OF EXPERTS  (JUNE 2019) 

 

1.  Application form (TM.9) (download at https://division1.immigration.go.th)  

2.  Health certificate from a government hospital (issued within 3 months)  (download at https://division1.immigration.go.th)  

3.  Certificate of no criminal record from the applicant’s domicile which must be officially certified by Thai consulate in that country or the 

     applicant’s national embassy located in Thailand, translated into Thai and certified by the Official of Department  of  Consular  Affairs, 

     Ministry  of  Foreign  Affairs, Kingdom of Thailand.  
4.  Copy of the applicant’s educational certificate must  be officially certified by the national embassy located in Thailand, translated into 

     Thai and certified by the Official of Department of Consular Affairs, Ministry of  Foreign Affairs, Kingdom of Thailand 

5.  Certification letter indicating working experience or apprenticeship 

6.  The letter of employment history from Office of Foreign Workers Administration (Work Permit), Department of  Employment Library   

     (download at https://division1.immigration.go.th) and copy of all of the applicant’s work permit(s)  

     (every single page that contains information)  

7. The employment certification letter from the applicant’s work place which gives detailed information about the applicant’s work,  

     monthly salary, etc 

8.  Copy of the applicant’s annual personal income tax form (por ngor dor 91 or 90) with receipts for the previous 3 years prior to the  

     application submission year and a copy of the filed personal income tax returns e.g. P.N.D.50  which must be officially certified by 

    the revenue officers   

9.  Copy of the applicant’s monthly income tax form (por ngor dor 1) with receipts (if any) from the beginning of the year of application  

     submission (January) until the previous month of application submission which must be officially certified by the revenue officers  

10.Supporting letter from the concerned government organization or state enterprise 

11.Map of residence and place of work (download at https://division1.immigration.go.th) 

12.Copy of all of the applicant’s passport (every single page) to indicate the duration of stay in the Kingdom at least 3 consecutive years 

13.Personal information sheet (download at https://division1.immigration.go.th) and the photographs of;  

     the applicant locating in front of the workplace, outside the office (alone), inside the office with the staff, outside the factory (alone),  

     inside the  factory with the staff, with the machines and products (if any) also 10 photographs of the applicant with his/her family taking   

     at the residence both outside and inside.  All of  the photographs must be postcard size  on A4 letter head (company stationary)   

     with description. 

14.Additional documents which are considered as appropriate by the immigration officer. 

 

Remarks:  - Copies of the personal documents must be certified by the person to whom the documents belong  

 - Copies of the company’s documents must be certified by the company’s authorized person 

 - Documents which are in foreign language must be officially certified by the applicant’s national embassy located in Thailand,  

   translated into Thai (e.g. name, telephone number), that can be verified later, must also be provided. And certified by the Official  

   of Department  of  Consular  Affairs,  Ministry  of  Foreign  Affairs, Kingdom  of  Thailand. 
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      February 2019 

ข้อมูลบุคคล   PERSONAL INFORMATION 
1. ช่ือ  NAME ………………………………..……… ช่ือสกลุ SURNAME …………………………….…………… 
    เพศชาย MALE    เพศหญิง FEMALE 

2. วนัเกิด DATE OF BIRTH  ……………………….……………………………………………………………………………. 

      สถานท่ีเกิด PLACE OF BIRTH  ……………………………………………………………………………………………… 

3. สญัชาติปัจจบุนั PRESENT NATIONALITY ………………………………………………………………………………... 

4. สญัชาติขณะเกิด ORIGINAL NATIONALITY ……………………………………………………………………………… 

5. เลขท่ีหนงัสือเดินทางปัจจบุนั PRESENT PASSPORT NO. …………………………………………………………………. 

      ออกให้ท่ี PLACE OF ISSUE  …………………………………………………………………………………………………… 

      เม่ือวนัท่ี DATE OF ISSUE  ……………………..…… หมดอาย ุDATE OF EXPIRY ……………………………… 

6. วนัเข้ามาครัง้แรกและอยู่ตอ่ถงึปัจจบุนั      FIRST ENTRANCE  DATE  AND  HAS  BEEN  STAYED UNTIL NOWSADAY 

      …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. ท่ีอยู่ปัจจบุนัในประเทศไทย PRESENT ADDRESS IN THAILAND  ……………………………………………………….. 

 …………………………………………. โทรศพัท์ TELEPHONE ………………… FAX…..………………………… 

8. อาชีพ PRESENT OCCUPATION ……………………………………………………………………………………………. 

 สถานท่ีท างานปัจจบุนั PLACE OF WORK ………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………. โทรศพัท์ TELEPHONE ………………… FAX…..………………………… 

9. รายได้ตอ่เดือน MONTHLY INCOME  ………………………………………………………………………………………. 

10. ช่ือบิดา FATHER’S NAME   …………………………………………………………………………………………………… 

 สญัชาติ NATIONALITY  ………………………….. ท่ีอยู่ปัจจบุนั PRESENT ADDRESS …………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

11. ช่ือมารดา MOTHER’S NAME   ………………………………………………………………………………………………… 

 สญัชาติ NATIONALITY  ………………………….. ท่ีอยู่ปัจจบุนั PRESENT ADDRESS …………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. ช่ือสามี หรือ ภรรยา NAME OF HUSBAND OR WIFE …………………………………………………………………… 

 ช่ือ NAME  ……………………………………………. ช่ือสกลุ SURNAME  ………………………………………….. 

 วนัท่ีเกิด DATE OF BIRTH …………………………………………………………………………………………………… 

 สถานท่ีเกิด PLACE OF BIRTH ………………………………………………………………………………………………. 

 วนัท่ีสมรส DATE OF MARRIAGE …………………………………………………………………………………………... 

 สถานท่ีสมรส PLACE OF MARRIAGE ……………………………………………………………………………………….. 
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13. จ านวนบตุร CHILDREN   ………………………… คน  PERSON(S) 

  ช่ือ NAME  ………………………………………......... ช่ือสกลุ SURNAME  ………………………………….. 

    เพศชาย MALE    เพศหญิง FEMALE 

 สญัชาติปัจจบุนั PRESENT NATIONALITY ………………………….. อาย ุAGE ……………… ปี YEAR(S) 
 วนัท่ีเกิด DATE OF BIRTH …………………………………………………………………………………………………. 
 สถานท่ีเกิด PLACE OF BIRTH ……………………………………………………………………………………………. 

  ช่ือ NAME  ………………………………………......... ช่ือสกลุ SURNAME  ………………………………….. 

    เพศชาย MALE    เพศหญิง FEMALE 

 สญัชาติปัจจบุนั PRESENT NATIONALITY ………………………….. อาย ุAGE ……………… ปี YEAR(S) 
 วนัท่ีเกิด DATE OF BIRTH …………………………………………………………………………………………………. 
 สถานท่ีเกิด PLACE OF BIRTH ……………………………………………………………………………………………. 

  ช่ือ NAME  ………………………………………......... ช่ือสกลุ SURNAME  ………………………………….. 

    เพศชาย MALE    เพศหญิง FEMALE 

 สญัชาติปัจจบุนั PRESENT NATIONALITY ………………………….. อาย ุAGE ……………… ปี YEAR(S) 
 วนัท่ีเกิด DATE OF BIRTH …………………………………………………………………………………………………. 
 สถานท่ีเกิด PLACE OF BIRTH ……………………………………………………………………………………………. 

  ช่ือ NAME  ………………………………………......... ช่ือสกลุ SURNAME  ………………………………….. 

    เพศชาย MALE    เพศหญิง FEMALE 

 สญัชาติปัจจบุนั PRESENT NATIONALITY ………………………….. อาย ุAGE ……………… ปี YEAR(S) 
 วนัท่ีเกิด DATE OF BIRTH …………………………………………………………………………………………………. 
 สถานท่ีเกิด PLACE OF BIRTH ……………………………………………………………………………………………. 

14. คณุวฒิุของผู้ ย่ืนค าขอ EDUCATION OF APPLICANT   …………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
15. ลกัษณะบคุคล PERSONAL APPEARANCE    
       ความสงู HEIGHT         ……………….………… ซม./CM. น า้หนกั WEIGHT  ..………..………………… กก./KG. 
       สีผิว SKIN COLOUR        ……………………….……... สีผม HAIR COLOUR ………………………………………… 
       ต าหนิ หรือ แผลเป็น SCAR …………………………………………………………………………………………………. 
16. ข้อมลูอื่น ๆ OTHER INFORMATION   ……………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

ลงช่ือ SIGNATURE ……………………………………………………………………. 
วนัท่ี  DATE ………………………………………………………………………….. 

 



กุมภาพันธ์ 2562 

 

 
 

ใบรับรองแพทย์ 
 

 
       สถานท่ี…………….………………….………… 
      

วนัท่ี ….….. เดือน …………..…..….………. พ.ศ. ……..……… 
 
 ข้าพเจ้า ……………………………………………. เป็นแพทย์ขึน้ทะเบยีนรับใบประกอบโรคศิลป์ 
แพทย์แผนปัจจบุนัชัน้หนึง่  สาขาเวชกรรม เลขท่ี ..….……….. สถานท่ีประจ า…………………………….. 

ได้ตรวจร่างกายของ …………….………………………………….สญัชาติ ……………………… 
แล้ว  ปรากฏว่าไม่เป็นผู้ มีกายพิการ หรือ จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ และปราศจากโรคตามกฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี 14 (พ.ศ.2535) ออกตามความในมาตรา 44 (2) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ซึง่ได้ก าหนดโรค
ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
   1. โรคเรือ้น   2. วณัโรคในระยะอนัตราย 
   3. โรคเท้าช้าง   4. โรคยาเสพติดให้โทษ 
   5. โรคพิษสรุาเรือ้รัง  6. โรคซิฟิลิสในระยะท่ี 3 
 
 
    ลงช่ือ      แพทย์ผู้ตรวจ 
     (                                                       ) 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ    ต้องเป็นใบรับรองแพทย์จาก  โรงพยาบาลรัฐบาล  เท่านัน้ 

ประทบัตรา
โรงพยาบาล 



แผนท่ีแสดงสถานท่ีพ านกัอาศยัและสถานท่ีท างาน 
 
ช่ือ...............................................................................สญัชาติ...................................... 
บ้านเลขท่ี...................................................................................................................... 

................................................................................................................................

จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย์...................โทรศพัท์....................มือถือ....................... 
สถานท่ีท างาน ................................................................................................................ 

โทรศพัท์..........................................................โทรสาร.....................มือถือ.......................... 

แผนทีบ้่าน 
           เหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนทีส่ถานทีท่ างาน 
 

 

 

 
 



กระดาษหัวบริษทั 
 

 

วนัท่ี ...................................................... 
 

หนังสือรับรองเงนิเดือน 
 

  โดยหนงัสือฉบบันี ้ ขอรับรองว่า  ..…………………………………. สญัชาติ ..............................  
อาย ุ………..ปี  ปัจจุบนัท างานในต าแหน่ง  ………………………………………………………….……………… 
ท่ี บริษัท ..........................................................................................ได้รับเงินเดือน ๆ ละ  ……………..…… บาท   
ในปี พ.ศ.2561 มีรายได้รวมทัง้สิน้ ................................................... บาท ปรากฏตามแบบ ภ.ง.ด.91 หรือ 90 
แยกเป็น - เงินเดือน …………………………………………… บาท 
  - คา่พาหนะ ........................................................... บาท  
  - คา่เชา่บ้าน ........................................................... บาท 
  - คา่ลว่งเวลา .......................................................... บาท 
  - คา่ภาษีท่ีบริษัทออกให้ ........................................... บาท 
  - โบนสั ................................................................... บาท 
  - เงินปันผล ............................................................. บาท 
  - อ่ืน ๆ ระบ ุ............................................................. บาท 
ในปี พ.ศ.2562 มีรายได้รวมทัง้สิน้ ................................................... บาท ปรากฏตามแบบ ภ.ง.ด.91 หรือ 90 
แยกเป็น - เงินเดือน …………………………………………… บาท 
  - คา่พาหนะ ........................................................... บาท  
  - คา่เชา่บ้าน ........................................................... บาท 
  - คา่ลว่งเวลา .......................................................... บาท 
  - คา่ภาษีท่ีบริษัทออกให้ ........................................... บาท 
  - โบนสั ................................................................... บาท 
  - เงินปันผล ............................................................. บาท 
  - อ่ืน ๆ ระบ ุ............................................................. บาท 
 

  ขอรับรองวา่ ข้อความดงักลา่วข้างต้นเป็นความจริงทกุประการ 
 

      ขอแสดงความนบัถือ 
 
           (นาย                                      ) 
                         กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม  

            บริษัท  …………………………… จ ากดั 
 
 

หมายเหตุ  การรับรองรายได้รวมในแต่ละปี จะต้องถกูต้องตรงกับรายได้รวมในแบบ ภ.ง.ด.91 หรือ 90 

ประทับตรา
บริษัท 



 

กระดาษหัวบริษทั 
 

 
 
 

รายละเอียดรายได้ ของ ...................................................................................... สญัชาต.ิ................................. 
 

ปี พ.ศ.2561 รายได้รวมทัง้สิน้ .............................................. บาท  แยกรายละเอียดได้ดงันี ้

เดือน รายได้รวม เงินเดือน ค่าพาหนะ ค่าเช่าบ้าน ค่าล่วงเวลา โบนัส อ่ืน ๆ ระบุ
................ 

มกราคม        
กมุภาพนัธ์        
มีนาคม        
เมษายน        
พฤษภาคม        
มิถนุายน        
กรกฎาคม        
สิงหาคม        
กนัยายน        
ตลุาคม        

พฤศจิกายน        
ธนัวาคม        

รวมทัง้สิน้ 
(บาท) 

       

 
ขอรับรองวา่ ข้อความดงักลา่วข้างต้นเป็นความจริงทกุประการ 
 

      ขอแสดงความนบัถือ 
 
          ……………………………….. 

    (นาย                                      ) 
                         กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม  

            บริษัท  …………………………… จ ากดั 
 

 

ประทับตรา
บริษัท 



 

 

กระดาษหัวบริษทั 
 

 
 
 

รายละเอียดรายได้ ของ ...................................................................................... สญัชาต.ิ................................. 
 

ปี พ.ศ.2562 รายได้รวมทัง้สิน้ .............................................. บาท  แยกรายละเอียดได้ดงันี ้

เดือน รายได้รวม เงินเดือน ค่าพาหนะ ค่าเช่าบ้าน ค่าล่วงเวลา โบนัส อ่ืน ๆ ระบุ

................ 

มกราคม        
กมุภาพนัธ์        
มีนาคม        
เมษายน        
พฤษภาคม        
มิถนุายน        
กรกฎาคม        
สิงหาคม        
กนัยายน        
ตลุาคม        

พฤศจิกายน        
ธนัวาคม        

รวมทัง้สิน้ 
(บาท) 

       

 
ขอรับรองวา่ ข้อความดงักลา่วข้างต้นเป็นความจริงทกุประการ 
 

      ขอแสดงความนบัถือ 
 
          ……………………………….. 

    (นาย                                      ) 
                         กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม  

            บริษัท  …………………………… จ ากดั 

 

ประทับตรา
บริษัท 



กมุภาพนัธ์ 2562 

 

- ตวัอย่าง - 
 

กระดาษหัวบริษทั 
 
 

                              วนัท่ี ............................................. 

เร่ือง   ขอความกรุณาตรวจสอบประวตัิการท างานคนตา่งด้าว   

เรียน   ผู้อ านวยการ ส านกับริหารแรงงานตา่งด้าว กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย  ส าเนาใบอนญุาตท างาน จ านวน ............... แผ่น 

  
  ด้วยข้าพเจ้า ...........................................................................................................                                                  
สญัชาต ิ .......................................  อาย ุ ....................  ปี  มีความประสงค์ท่ีจะย่ืนค าขอเพ่ือมีถ่ินท่ีอยูใ่น
ราชอาณาจกัร ท่ีส านกังานตรวจคนเข้าเมือง แตไ่มส่ามารถส าเนาใบอนญุาตท างานได้ครบถ้วนทกุเลม่และทกุ
หน้า ตามท่ีพนกังานเจ้าหน้าท่ีต้องการเพ่ือประกอบการพิจารณาค าขอเพ่ือมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

ดงันัน้  จงึใคร่ขอความกรุณาตรวจสอบประวตัิการท างานของข้าพเจ้า ........................ 

………………………………….………………….ว่าได้รับอนุญาตให้ท างานในต าแหน่งใด ท่ีไหน อย่างไร  
และขอขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี ้

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
      ขอแสดงความนบัถือ 
 
                     ลงช่ือ         
          ( ..........................................) 
 
 
หมายเหต ุติดตอ่สอบถามและย่ืนหนงัสือข้างต้นได้ท่ี กลุ่มงานพฒันาระบบควบคมุการท างานของคนตา่งด้าว  
                ส านกับริหารแรงงานตา่งด้าว กรมการจดัหางาน   กระทรวงแรงงาน  โทร. 0 2354 0134 
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	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)
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	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

	2.4 เอกสารประกอบภาษาอังกฤษ-2562
	DOCUMENTS REQUIRED WHEN APPLYING FOR A RESIDENCE PERMIT
	IN THE CATEGORY OF INVESTMENT  (JUNE 2019)
	1.  Application form (TM.9) (download at  https://division1.immigration.go.th)
	DOCUMENTS REQUIRED WHEN APPLYING FOR A RESIDENCE PERMIT
	IN THE CATEGORY OF WORKING/BUSINESS  (JUNE 2019)
	1.   Application form (TM.9)  (download at  https://division1.immigration.go.th)
	2.  Health certificate from a government hospital (issued within 3 months) (download at  https://division1.immigration.go.th)
	3.  Certificate of no criminal record from the applicant’s domicile which must be officially certified by Thai consulate in that country or the
	DOCUMENTS REQUIRED WHEN APPLYING FOR A RESIDENCE PERMIT (JUNE 2019)
	IN THE CATEGORY OF SUPPORTING THAI CITIZEN OR BEING SUPPORTED BY THAI CITIZEN (HUSBAND-WIFE, FATHER-MOTHER, OR CHILDREN WHO IS UNDER 20 YEARS OF AGE AND SINGLE)
	1. Application form (TM.9) (download at   https://division1.immigration.go.th)
	4. Copy of the family status certificate e.g. marriage certificate or marriage registration and Kor.Ror.2 within the previous 3 months prior to the
	application submission date, birth certificate, child legitimation registration certificate.  The documents which are issued by foreign organizations
	must be officially  certified  as the document  in  # 3.  If the registration is made in Thailand,  it  must be  certified  by  the concerned organization
	DOCUMENTS REQUIRED WHEN APPLYING FOR A RESIDENCE PERMIT (JUNE 2019)
	IN THE CATEGORY OF SUPPORTING ALIEN WHO ALREADY HAD RESIDENCE PERMIT
	OR BEING SUPPORTED BY ALIEN WHO ALREADY HAD RESIDENCE PERMIT
	(HUSBAND-WIFE, FATHER-MOTHER, OR CHILDREN WHO IS UNDER 20 YEARS OF AGE AND SINGLE)
	1. Application form (TM.9)  (download at https://division1.immigration.go.th)
	DOCUMENTS REQUIRED WHEN APPLYING FOR A RESIDENCE PERMIT
	IN THE CATEGORY OF EXPERTS  (JUNE 2019)
	1.  Application form (TM.9) (download at https://division1.immigration.go.th)

	2.5 แบบ ตม.9
	2.6 ข้อมูลบุคคล-2562
	2.7 ใบรับรองแพทย์-2562
	2.8 แผนที่แสดงสถานที่พำนักอาศัยและสถานที่ท
	2.9 ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน-2562
	2.10 ตัวอย่างหนังสือขอตรวจสอบประวัติการทำงา

