เอกสารประกอบการขอมีถน่ิ ที่อยู่ฯ ประเภทเข้ามาเพือ่ เหตุผลทางมนุษยธรรม (ธ ันวาคม 2552)
กรณีเพือ่ ให้ความอุปการะ หรือ อยู่ในความอุปการะของบุคคลผูม้ ีสญั ชาติไทย
(สามี-ภรรยา, บิดา-มารดา หรือ บุตรอายุตาํ่ กว่า 20 ปี ที่ยงั ไม่สมรส)
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. หนังสือรับรองว่าไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมจากประเทศที่ตนมีภมู ิลําเนา โดยผ่านการรับรองจากกงสุลไทยในประเทศนัน้ ๆ หรื อ
ผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็ นภาษาไทย และผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์
ั ้ 14 ปี ขึ ้นไป)
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (เฉพาะผู้ยื่นคําขอที่มีอายุตงแต่
4. สําเนาเอกสารรับรองการเป็ นครอบครัว ได้ แก่ ใบสําคัญการสมรส, ทะเบียนสมรส (ค.ร.2) ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน, ใบสูติบตั รบุตร,
เอกสารการจดทะเบียนรับรองบุตร เป็ นต้ น ซึง่ หากเป็ นเอกสารต่างประเทศ ให้ ผ่านการรับรองเอกสารเช่นเดียวกับ ข้ อ 3.
และหากเป็ นการจดทะเบียนในประเทศไทย ให้ หน่วยงานนัน้ ๆ รับรองสําเนา
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาทะเบียนบ้ านของผู้มีสญ
ั ชาติไทย พร้ อมทังนํ
้ าต้ นฉบับไปแสดงด้ วย
6. สําเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคําขอ ผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็ นภาษาไทย
และผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรื อหนังสือรับรองว่าผู้ยื่นคําขอกําลังศึกษาอยู่
แล้ วแต่กรณี
7. หนังสือรับรองประวัติการทํางานจากสํานักบริ หารแรงงานต่างด้ าว กรมการจัดหางาน (ดาวน์โหลดตัวอย่าง www.immigration.go.th – การขอ
มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจําปี ) และสําเนาใบอนุญาตทํางาน ทุกเล่ม ทุกหน้ า
8. หนังสือรับรองเงินเดือนจากกิจการที่ผ้ ใู ห้ ความอุปการะทํางานอยู่ ซึง่ ลงนามโดยผู้มอี ํานาจลงนามในกิจการนัน้ (ตามแบบที่กําหนด) ย้ อนหลัง
2 ปี (ดาวน์โหลด www.immigration.go.th – การขอมีถิ่นทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักรประจําปี ) และ ใบสมัครงานพร้ อมสัญญาการจ้ าง (ถ้ ามี)
9. สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดา (ภ.ง.ด.91 หรื อ ภ.ง.ด.90) ของผู้ให้ ความอุปการะ พร้ อมหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จา่ ย
ตามมาตรา 50 ทวิ จํานวน 3 ปี ก่อนหน้ าปี ทีย่ ื่นคําขอ ซึง่ รับรองสําเนาโดยเจ้ าหน้ าทีข่ องสรรพากร พร้ อมสําเนาใบเสร็จรับเงิน
10.สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ หกั ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) ตังแต่
้ ต้นปี จนถึงเดือนก่อนหน้ าที่ยื่นคําขอ ซึง่ รับรองสําเนาโดยเจ้ าหน้ าที่
ของสรรพากร พร้ อมสําเนาใบเสร็จรับเงิน
11.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลที่ผ้ ใู ห้ ความอุปการะทํางานอยู่ (ฉบับคัดสําเนาจากกระทรวงพาณิชย์ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
นับถึงวันที่ยื่นคําขอ)
12.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบคุ คลที่ผ้ ใู ห้ ความอุปการะเป็ นผู้ถือหุ้นอยูด่ ้ วย (ฉบับคัดสําเนาจากกระทรวงพาณิชย์ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
นับถึงวันที่ยื่นคําขอ)
13.สําเนาทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม หรื อ ภาษีธรุ กิจเฉพาะ เช่น ภ.พ.01, ภ.พ.09 และ ภ.พ.20
14.สําเนางบการเงิน (งบดุล งบกําไรขาดทุน) พร้ อมแบบ ภ.ง.ด.50 ของปี ก่อนที่ยื่นคําขอ ซึง่ รับรองสําเนาโดยเจ้ าหน้ าที่ของสรรพากร
พร้ อมสําเนาใบเสร็จรับเงิน (กรณีเป็ นส่วนราชการ หรื อ รัฐวิสาหกิจ ไม่ต้องนํามาแสดง)
15.นิติบคุ คลใด ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน ให้ สําเนาบัตรส่งเสริ ม หรือ เอกสารที่แสดงว่าได้ รับการส่งเสริ มด้ วย
16.หนังสือรับรองจากธนาคาร พร้ อมสําเนาบัญชีเงินฝากประจําของผู้ให้ ความอุปการะ (ถ้ ามี)
17.แผนทีแ่ สดงสถานที่พํานักอาศัยและสถานที่ทํางาน (ดาวน์โหลด www.immigration.go.th – การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจําปี )
18.สําเนาหนังสือเดินทางที่แสดงว่าได้ รับอนุญาตให้ อยู่ตอ่ มาแล้ วไม่น้อยกว่า 3 ปี (ทุกเล่มและทุกหน้ า)
19.แบบข้ อมูลบุคคล (ดาวน์โหลด www.immigration.go.th – การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจําปี ) และภาพถ่ายผู้ให้ ความอุปการะ
ภายนอกสถานที่ทํางาน (คนเดียว), ภายในสถานที่ทํางานกับพนักงาน, ภายนอกโรงงาน (คนเดียว), ภายในโรงงานกับคนงาน เครื่ องจักร
และสินค้ า (ถ้ ามี), ภาพถ่ายคนต่างด้ าวภายนอกที่พกั อาศัย ภายในที่พกั อาศัย พร้ อมครอบครัว จํานวน 18 ภาพ ขนาดโปสการ์ ด
ทุกภาพติดบนกระดาษหัวบริ ษัท ขนาด A4 พร้ อมคําบรรยายใต้ ภาพ
20.กรณีการยื่นอุปการะบุตรคนสัญชาติไทย ต้ องนําหลักฐานการตรวจดีเอ็นเอ จากโรงพยาบาลของรัฐบาล แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
บิดา มารดา และบุตร ด้ วย
21.กรณีการยื่นอุปการะคูส่ มรสคนสัญชาติไทย และมีบตุ รด้ วยกัน ต้ องนําหลักฐานการตรวจดีเอ็นเอ จากโรงพยาบาลของรัฐบาล
แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง บิดา มารดา และบุตร ด้ วย
22.กรณีคสู่ มรสคนสัญชาติไทยมีบดิ ามารดา หรื อคนใดคนหนึง่ เป็ นคนต่างด้ าว ให้ แนบสําเนาใบสูติบตั รของคูส่ มรสที่ผ่านการรับรอง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง พร้ อมทังแนบสํ
้
าเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้ าว, ใบสําคัญถิ่นที่อยู,่ ทะเบียนบ้ านของบิดามารดา
ที่ได้ รับอนุญาตให้ มีถิ่นที่อยู่ฯ ด้ วย หากรายใดเสียชีวิตให้ แนบสําเนาใบมรณบัตร ด้ วย
23.กรณีคสู่ มรสไม่สามารถมีบตุ รได้ ให้ แนบใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล พร้ อมระบุสาเหตุการไม่สามารถมีบตุ รได้
24.เอกสารอื่น ๆ ที่พนักงานเจ้ าหน้ าที่เห็นสมควรเรี ยกเพิ่มเติม
หมายเหตุ - เอกสารใดเป็ นเอกสารส่วนตัว ให้ คนต่างด้ าวรับรองสําเนาเอง
- เอกสารใดเป็ นเอกสารของนิติบคุ คล ให้ รับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามในนิติบคุ คลนันพร้
้ อมประทับตราสําคัญของบริ ษัทฯ
- เอกสารใดเป็ นภาษาต่างประเทศ ต้ องผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็ นภาษาไทย โดยระบุรายละเอียดของผู้แปล
ที่สามารถตรวจสอบได้ และผ่านการรับรองการแปลจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

