คำแนะนำ และรำยละเอียดสำหรับกำรยืน่ คำขอเพือ่ มีถน่ิ ที่อยู่ในรำชอำณำจักร (ในโควต้ำประจำปี )
1. คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ
1.1 ต้ องถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ตนเองถือสัญชาติอยู่ในปัจจุบนั และต้ องได้ รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชวั่ คราว (NON-IMMIGRANT
VISA) พร้ อมกับได้ รับอนุญาตให้ อยู่ในราชอาณาจักรเป็ นรายปี มาแล้ ว รอบเวลาการพานักอยู่ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นคาขอ
1.2 ประเภทการยื่นคาขอ ได้ แก่
(1) ขอเข้ ามาเพื่อการลงทุน
(2) ขอเข้ ามาเพื่อทางาน
(3) ขอเข้ ามาเพื่อเหตุผลทางมนุษยธรรม แบ่งเป็ น มีความสัมพันธ์กบั บุคคลสัญชาติไทย หรือ มีความสัมพันธ์กบั บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ฯ แล้ ว ได้ แก่
1) เป็ นสามี – ภรรยา
2) เป็ นบิดา – มารดา
3) เป็ นบุตรอายุต่ากว่า 20 ปี ที่ยงั ไม่สมรส
(4) ขอเข้ ามาเป็ นผู้เชี่ยวชาญ
(5) กรณีพิเศษเฉพาะราย (ด ูรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ ในราชอาณาจักรได้ที่
https://www.immigration.go.th – การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร)

2. กำหนดวันเปิ ดรับคำขอ
หลังจากกระทรวงมหาดไทยได้ ออกประกาศกาหนดจานวนคนต่างด้ าวซึง่ จะเข้ ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจาปี และได้ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ ว
สานักงานตรวจคนเข้ าเมืองจึงจะสามารถออกประกาศเปิ ดรับคาขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจาปี ได้ และจะสิ ้นสุดการเปิ ดรับคาขอฯ ในวันทาการสุดท้ ายของ
ปี นนั ้ ซึ่งสามารถสอบถามวันเปิ ดรับคาขอและรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารประกอบคาขอได้ ที่ กองกากับการ 1 กองบังคับการตรวจคนเข้ าเมือง 1 (งานขอมีถิ่นที่อยู่)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารบี ชัน้ 2 เคาน์เตอร์ ดี (D) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้ งวัฒนะ 7 แขวงทุ่งสองห้ อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0 2141 7867, 0 2141 9899 หรื อที่ตรวจคนเข้ าเมืองจังหวัด หรื อทาง https://www.immigration.go.th – การขอมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร) และเมื่อเปิ ดรับคาขอแล้ ว คนต่ างด้ าวต้ องยื่นคาขอด้ วยตนเอง พร้ อมเอกสารประกอบตามประเภทการยื่นคาขอ และให้ นาหนังสือเดินทาง
ฉบับจริงทุกเล่ มมาแสดงต่ อเจ้ าหน้ าที่ด้วย

3. ขั้นตอนกำรดำเนินกำรหลังจำกรับคำขอแล้ว
3.1 เจ้ าหน้ าที่จะประทับตราอนุญาตให้ อยู่รอฟั งผลการพิจารณา ครัง้ แรก 180 วัน ครัง้ ต่อไป ครัง้ ละ 180 วัน จนกว่าจะทราบผลการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาคนเข้ าเมือง
3.2 รับใบนัดหมายให้ คนต่างด้ าว และผู้เกี่ยวข้ องมาสัมภาษณ์ โดยจะมีการทดสอบความสามารถในการพูดและฟั งภาษาไทยได้ เข้ าใจ
(คนต่างด้ าวจะต้ องมาตรงตามวันที่นดั หมาย หากไม่ มาตามที่นัดหมายโดยไม่ มีเหตุผลอันควร จะถือว่ าสละสิทธิ์การยื่นคาขอดังกล่ าว)
3.3 คนต่างด้ าวที่มีอายุสิบสีป่ ี ขึ ้นไปนับจนถึงวันที่ยื่นคาขอ จะต้ องได้ รับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ดังนี ้
(1) พิมพ์ลายนิ ้วมือคนต่างด้ าวดังกล่าว ส่งไปตรวจประวัติที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร เพื่อตรวจสอบว่ามีประวัติกระทาผิดในประเทศไทย หรือไม่
(2) ตรวจสอบหนังสือเดินทางจากระบบบัญชีเฝ้าดู (BLACK LIST) ว่าเป็ นบุคคลต้ องห้ าม ตามพระราชบัญญัติคนเข้ าเมือง พ.ศ.2522 หรื อไม่
(3) ตรวจสอบว่าเป็ นบุคคลที่มีหมายจับของตารวจสากล (RED NOTICE) จากกองการต่างประเทศ สานักงานตารวจแห่งชาติ หรือไม่

4. กำรพิจำรณำ
4.1 พิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาคนเข้ าเมือง ประกอบด้ วย ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการต่างประเทศ, สานักงานตารวจแห่งชาติ,
กระทรวงแรงงาน, สานักงานอัยการสูงสุด , สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน , สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ
สานักงานตรวจคนเข้ าเมือง โดยความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4.2 หลักเกณฑ์ การพิจารณาจะคานึงถึง รายได้ สินทรัพย์ ความรู้ ความสามารถในด้ านวิชาชีพ และฐานะในครอบครัวของคนต่างด้ าวกับบุค คล ซึ่งมี
สัญชาติไทย เงื่อนไขเกี่ยวกับความมัน่ คงของชาติ บุคลิกภาพ สุขภาพ ความเข้ าใจภาษาไทย และเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสมที่สอดคล้ องกับ สภาพเศรษฐกิจ
สังคม และนโยบายของรัฐบาล
4.3 ระยะเวลาในการพิจารณาแต่ละปี มีกาหนดระยะเวลาไม่แน่นอนขึ ้นอยู่กบั นโยบายของคณะกรรมการพิจารณาคนเข้ าเมือง และกระทรวงมหาดไทย

5. ค่ำธรรมเนียมต่ ำง ๆ ตำมที่กฎหมำยกำหนด
5.1 ค่าธรรมเนียมสาหรับการยื่นคาขอ คนละ 7,600 บาท (เจ็ดพันหกร้ อยบาทถ้ วน) - จะได้รบั อนุญาตหรือไม่ก็ตาม เงินค่าธรรมเนียมจะไม่คนื ให้ 5.2 หากได้ รับอนุญาตให้ มีถิ่นที่อยู่ฯ ค่าธรรมเนียมใบสาคัญถิ่นที่อยู่ ฉบับละ 191,400 บาท (หนึ่งแสนเก้ าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้ วน) สาหรับคนต่างด้ าวที่เป็ น
คู่สมรส หรือบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของคนต่างด้ าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือ ของบุคคลซึง่ มีสญ
ั ชาติไทย ฉบับละ 95,700 บาท (เก้ าหมื่นห้ าพันเจ็ดร้ อยบาทถ้ วน)

- เอกสารใดเป็ นภาษาต่างประเทศ ต้องผ่านการรับรองจากสถานทูต, แปลเป็ นภาษาไทยโดยระบุรายละเอียดของผูแ้ ปล
ที่สามารถตรวจสอบได้ และผ่านการรับรองการแปลจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
คาเตือน : การแสดงเอกสาร หรือ ข้อความอันเป็ นเท็จเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ เป็ นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
เอกสำรนี้ใช้ เป็ นแนวทำงกำรดำเนินกำรเบื้องต้นเท่ำนั้น อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบำยรัฐบำล และสภำพเศรษฐกิจ สังคม ในปัจจุบัน
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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://www.immigration.go.th – Applying for a
resident’s visa in Thailand)
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, 1 2 0 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://www.immigration.go.th – Applying for a resident’s visa in Thailand 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 Prime Minister and 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.

Oct 2021

มิถุนำยน 2562

