เอกสารประกอบการขอมีถนที
ิ อยู่ฯ ประเภทเข้ามาเพือการลงทุน

(ธ ันวาคม 2552)

1. แบบคําขอเพือ่ มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (แบบ ตม.9) (ดาวน์โหลด www.immigration.go.th – การขอมีถิ่นทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักรประจําปี )
2. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล (อายุไม่เกิน 3 เดือน) (ดาวน์โหลด www.immigration.go.th – การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ประจําปี )
3. หนังสื อรั บ รองว่า ไม่เคยมี ประวัติอ าชญากรรมจากประเทศที่ ตนมีภูมิลํ าเนา โดยผ่านการรั บ รองจากกงสุล ไทยในประเทศนัน้ ๆ หรื อ
ผ่ า นการรั บ รองจากกงสุล ของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็ นภาษาไทย และผ่ า นการรั บ รองจากกองสัญ ชาติ แ ละนิ ติ ก รณ์
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
4. สําเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคําขอ ผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็ นภาษาไทย และ
ผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
5. หนังสือรับรองประวัติการทํางานจากสํานักบริ หารแรงงานต่างด้ าว กรมการจัดหางาน (ดาวน์โหลดตัวอย่าง www.immigration.go.th – การขอ
มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจําปี ) และสําเนาใบอนุญาตทํางาน ทุกเล่ม ทุกหน้ า
6. หนังสือรับรองเงินเดือนจากกิจการที่ผ้ ยู ื่นคําขอทํางานอยู่ ซึง่ ลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามในกิจการนัน้ (ตามแบบที่กําหนด) ย้ อนหลัง 2 ปี
(ดาวน์โหลด www.immigration.go.th – การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจําปี ) และ ใบสมัครงานพร้ อมสัญญาการจ้ าง (ถ้ ามี)
7. สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดา (ภ.ง.ด.91 หรื อ ภ.ง.ด.90) ของผู้ยื่นคําขอ พร้ อมหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิ จํานวน 3 ปี ก่อนหน้ าปี ที่ย่ืนคําขอ ซึง่ รับรองสําเนาโดยเจ้ าหน้ าที่ของสรรพากร พร้ อมสําเนาใบเสร็จรับเงิน
8. สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ หกั ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) ตังแต่
้ ต้นปี จนถึงเดือนก่อนหน้ าที่ยื่นคําขอ ซึง่ รับรองสําเนาโดยเจ้ าหน้ าที่
ของสรรพากร พร้ อมสําเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ ามี)
9. หนังสือรับรองการโอนเงินเข้ ามาในราชอาณาจักร จากธนาคารในประเทศไทย เป็ นจํานวนไม่น้อยกว่า 10 ล้ านบาท
10. หลักฐานการลงทุนในนามของผู้ยื่นคําขอ อย่างใดอย่างหนึง่ หรื อ รวมกัน ไม่น้อยกว่า 10 ล้ านบาท ในกรณีดงั นี ้
้ ้ ต้ องถือครองการลงทุนเป็ นเวลา 3 ปี ติดต่อกันนับแต่วนั ที่ได้ รับใบสําคัญถิ่นที่อยู่
(1) ลงทุนในบริ ษัทจํากัด หรื อ บริ ษัทมหาชนจํากัด ทังนี
และต้ องยื่นเอกสาร ดังนี ้
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล (ฉบับคัดสําเนาจากกระทรวงพาณิชย์ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันทีย่ ื่นคําขอ)
- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับคัดสําเนาจากกระทรวงพาณิชย์ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคําขอ)
- สําเนาทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม หรื อ ภาษีธรุ กิจเฉพาะ เช่น ภ.พ.01, ภ.พ.09 และ ภ.พ.20
- สําเนางบการเงิน(งบดุล งบกําไรขาดทุน) พร้ อมแบบ ภ.ง.ด.50 และใบเสร็จรับเงิน จํานวน 3 ปี ก่อนหน้ าปี ทีย่ ื่นคําขอ
(2) ลงทุนซื ้อพันธบัตรรัฐบาล หรื อ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ทังนี
้ ้ ห้ ามโอนกรรมสิทธิ, จํานําพันธบัตร หรื อ จํานําสิทธิ เป็ นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน
นับแต่วนั ที่ได้ รับใบสําคัญถิ่นที่อยู่ และต้ องยื่นเอกสาร ดังนี ้
- หนังสือรับรองการซื ้อพันธบัตรรัฐบาล หรือ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจดังกล่าว จากธนาคารในประเทศไทย
- สําเนาพันธบัตรรัฐบาล หรื อ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจดังกล่าว พร้ อมต้ นฉบับมาแสดง
(3) ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เช่น หุ้นสามัญ หุ้นกู้ หรื อ หน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ต้ องได้ รับอนุมตั ิ หรื อ รับรองจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ห้ ามโอนหุ้น, โอนกรรมสิทธิ, จํานําหลักทรัพย์ หรือ จํานําสิทธิ เป็ นเวลา 3 ปี ติดต่อกันนับแต่วนั ที่ได้ รับ
ใบสําคัญถิ่นที่อยู่ และต้ องยื่นเอกสาร ดังนี ้
- หนังสือรับรองการซื ้อหลักทรัพย์ดงั กล่าว และหลักฐานการลงทุนดังกล่าว พร้ อมต้ นฉบับมาแสดง
11. แผนทีแ่ สดงสถานที่พํานักอาศัยและสถานที่ทาํ งาน (ดาวน์โหลด www.immigration.go.th – การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจําปี )
12. สําเนาหนังสือเดินทางที่แสดงว่าได้ รับอนุญาตให้ อยู่ตอ่ มาแล้ วไม่น้อยกว่า 3 ปี (ทุกเล่มและทุกหน้ า)
13. แบบข้ อมูลบุคคล (ดาวน์โหลด www.immigration.go.th – การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจําปี ) และภาพถ่ายคนต่างด้ าวภายนอก
สถานที่ทํางาน (คนเดียว), ภายในสถานที่ทํางานกับพนักงาน, ภายนอกโรงงาน (คนเดียว), ภายในโรงงานกับคนงาน เครื่ องจักร และสินค้ า
(ถ้ ามี), ภาพถ่ายคนต่างด้ าวภายนอกที่พกั อาศัย ภายในที่พกั อาศัย พร้ อมครอบครัว (ถ้ ามี) จํานวน 10 ภาพ ขนาดโปสการ์ ด ทุกภาพ
ติดบนกระดาษหัวบริ ษัท ขนาด A4 พร้ อมคําบรรยายใต้ ภาพ
14. เอกสารอื่น ๆ ที่พนักงานเจ้ าหน้ าที่เห็นสมควรเรี ยกเพิ่มเติม
หมายเหตุ - เอกสารใดเป็ นเอกสารส่วนตัว ให้ คนต่างด้ าวรับรองสําเนาเอง
- เอกสารใดเป็ นเอกสารของนิติบคุ คล ให้ รับรองโดยผู้มอี ํานาจลงนามในนิติบคุ คลนันพร้
้ อมประทับตราสําคัญของบริ ษัทฯ
- เอกสารใดเป็ นภาษาต่างประเทศ ต้ องผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็ นภาษาไทย
และผ่านการรับรองการแปลจากกองสัญชาติและนิติกรณ์
โดยระบุรายละเอียดของผู้แปลทีส่ ามารถตรวจสอบได้
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

