คําแนะนํา และรายละเอียดสําหรับการยืนคําขอเพือมีถนที
ิ อยู่ในราชอาณาจักร (ในโควต้าประจําปี )
1. คุณสมบัตขิ องผู้ยนื่ คําขอ
1.1 ต้ องถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ตนเองถือสัญชาติอยู่ในปั จจุบนั และต้ องได้ รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชวั่ คราว (NON-IMMIGRANT
VISA) พร้ อมกับได้ รับอนุญาตให้ อยู่ในราชอาณาจักรเป็ นรายปี มาแล้ ว รอบเวลาการพํานักอยู่ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นคําขอ
1.2 ประเภทการยื่นคําขอ ได้ แก่
(1) ขอเข้ ามาเพื่อการลงทุน
(2) ขอเข้ ามาเพื่อทํางาน
(3) ขอเข้ ามาเพื่อเหตุผลทางมนุษยธรรม แบ่งเป็ น มีความสัมพันธ์กบั บุคคลสัญชาติไทย หรื อ มีความสัมพันธ์กบั บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ฯ แล้ ว ได้ แก่
1) เป็ นสามี – ภรรยา
2) เป็ นบิดา – มารดา
3) เป็ นบุตรอายุตํ่ากว่า 20 ปี ที่ยงั ไม่สมรส
(4) ขอเข้ ามาเป็ นผู้เชี่ยวชาญ
(5) กรณีพิเศษเฉพาะราย (ด ูรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงือนไขประกอบการพิจารณาอน ุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามามีถินทีอยู่
ในราชอาณาจักรได้ที
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2. กําหนดวันเปิ ดรับคําขอ
หลังจากกระทรวงมหาดไทยได้ ออกประกาศกําหนดจํานวนคนต่างด้ าวซึง่ จะเข้ ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจําปี และได้ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ ว สํานักงานตรวจคนเข้ าเมืองจึงจะสามารถออกประกาศเปิ ดรับคําขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจําปี ได้ และจะสินสุดการเปิ ดรับคําขอฯ
ในวันทําการสุดท้ ายของปี นนั ซึง่ สามารถสอบถามวันเปิ ดรับคําขอและรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารประกอบคําขอได้ ที่ กองกํากับการ 1 กองบังคับการตรวจ
คนเข้ าเมือง 1 (งานขอมีถิ่นที่อยู่) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารบี ชัน 2 เคาน์เตอร์ ดี (D) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนน
แจ้ งวัฒนะ 7 แขวงทุ่งสองห้ อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0 2143 8224-5, 0 2141 9898-9 หรื อที่ตรวจคนเข้ าเมืองจังหวัด หรื อทาง

www.immigration.go.th – การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจําปี และเมื่อเปิ ดรับคําขอแล้ ว คนต่ างด้ าวต้ องยื่นคําขอด้ วยตนเอง พร้ อมเอกสาร
ประกอบตามประเภทการยื่นคําขอ และให้ นําหนังสือเดินทางฉบับจริงทุกเล่ มมาแสดงต่ อเจ้ าหน้ าที่ด้วย

3. ขั้นตอนการดําเนินการหลังจากรับคําขอแล้ว
3.1 เจ้ าหน้ าที่จะประทับตราอนุญาตให้ อยู่รอฟั งผลการพิจารณา ครังแรก 180 วัน ครังต่อไป ครังละ 180 วัน จนกว่าจะทราบผลการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาคนเข้ าเมือง
3.2 รับใบนัดหมายให้ คนต่างด้ าว และผู้เกี่ยวข้ องมาสัมภาษณ์ โดยจะมีการทดสอบความสามารถในการพูดและฟั งภาษาไทยได้ เข้ าใจ
(คนต่างด้ าวจะต้ องมาตรงตามวันที่นดั หมาย หากไม่ มาตามที่นัดหมายโดยไม่ มีเหตุผลอันควร จะถือว่ าสละสิทธิการยื่นคําขอดังกล่ าว)
3.3 คนต่างด้ าวที่มีอายุสิบสี่ปีขึนไปนับจนถึงวันที่ยื่นคําขอ จะต้ องได้ รับการตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรม ดังนี
(1) พิมพ์ลายนิวมือคนต่างด้ าวดังกล่าว ส่งไปตรวจประวัติที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร เพื่อตรวจสอบว่ามีประวัติกระทําผิดในประเทศไทย หรื อไม่
(2) ตรวจสอบหนังสือเดินทางจากระบบบัญชีเฝ้าดู (BLACK LIST) ว่าเป็ นบุคคลต้ องห้ าม ตามพระราชบัญญัติคนเข้ าเมือง พ.ศ.2522 หรื อไม่
(3) ตรวจสอบว่าเป็ นบุคคลที่มีหมายจับของตํารวจสากล (RED NOTICE) จากกองการต่างประเทศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ หรื อไม่

4. การพิจารณา
4.1 พิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาคนเข้ าเมือง ประกอบด้ วย ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการต่างประเทศ, สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ, กระทรวงแรงงาน, สํานักงานอัยการสูงสุด, สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน, สํานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ, การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย และสํานักงานตรวจคนเข้ าเมือง โดยความเห็นชอบจากรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย
4.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาจะคํานึงถึง รายได้ สินทรัพย์ ความรู้ ความสามารถในด้ านวิชาชีพ และฐานะในครอบครัวของคนต่างด้ าวกับบุคคล
ซึ่งมีสญ
ั ชาติไทย เงื่อนไขเกี่ยวกับความมัน่ คงของชาติ บุคลิกภาพ สุขภาพ ความเข้ าใจภาษาไทย และเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสมที่สอดคล้ องกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และนโยบายของรัฐบาล
4.3 ระยะเวลาในการพิจารณาแต่ละปี มีกําหนดระยะเวลาไม่แน่นอนขึนอยู่กบั นโยบายของคณะกรรมการพิจารณาคนเข้ าเมือง และกระทรวงมหาดไทย

5. ค่ าธรรมเนียมต่ าง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
5.1 ค่าธรรมเนียมสําหรับการยื่นคําขอ คนละ 7,600 บาท (เจ็ดพันหกร้ อยบาทถ้ วน) - จะได้รบั อน ุญาตหรือไม่ก็ตาม เงินค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้ 5.2 หากได้ รับอนุญาตให้ มีถิ่นที่อยู่ฯ ค่าธรรมเนียมใบสําคัญถิ่นที่อยู่ ฉบับละ 191,400 บาท (หนึ่งแสนเก้ าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้ วน) สําหรับคนต่างด้ าว
ที่เป็ นคูส่ มรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของคนต่างด้ าวที่มีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร หรื อ ของบุคคลซึง่ มีสญ
ั ชาติไทย ฉบับละ 95,700 บาท
(เก้ าหมื่นห้ าพันเจ็ดร้ อยบาทถ้ วน)
- เอกสารใดเป็ นภาษาต่างประเทศ ต้องผ่านการรับรองจากสถานทูต, แปลเป็ นภาษาไทยโดยระบุรายละเอี ยดของผูแ้ ปล
ทีสามารถตรวจสอบได้ และผ่านการรับรองการแปลจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
คําเตือน : การแสดงเอกสาร หรือ ข้อความอันเป็ นเท็จเพือให้ได้มาซึงสิทธิ เป็ นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
เอกสารนีใ้ ช้ เป็ นแนวทางการดําเนินการเบือ้ งต้ นเท่ านั้น อาจมีการเปลีย่ นแปลงเพือ่ ให้ สอดคล้ องกับนโยบายรัฐบาล และสภาพเศรษฐกิจ สั งคม ในปัจจุบนั
ธันวาคม 2552

