
  

 
คุณสมบัติของผูสมัคร Applicants’ qualifications 

ผูประสงคเขามาพำนักระยะยาว Non “O-X” 

Non-Immigrant Visa “O-X” [Long Stay] 
 

 คณุสมบัตขิองผูสมัคร Applicants’ qualifications 

1. อายุ 50 ป บริบูรณขึ้นไป Age of 50 years old or over 

2. ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางของประเทศ
ดงัตอไปนี ้

1. ญ่ีปุน  2. ออสเตรเลีย  3. เดนมารก  4. ฟนแลนด 5. ฝรั่งเศส  

6. เยอรมนี  7. อิตาลี  8. เนเธอรแลนด  9. นอรเวย  10. สวีเดน 

11. สวิตเซอรแลนด  12. สหราชอาณาจักร  13. แคนาดา   

14. อเมริกา 

Applicants must hold passport and nationality of 

1. JAPAN  2. AUSTRALIA  3. DENMARK  4. FINLAND 

5. FRANCE  6. GERMANY  7. ITALY  8. NETHERLANDS 

9. NORWAY  10. SWEDEN  11. SWITZERLAND 

12. UNITED KINGDOM  13. CANADA 

14. UNITED STATES OF AMERICA 

3. มเีงินฝากประจำในธนาคารพาณิชยไทยที่ต้ังอยูในประเทศไทย 

หรือมีเงินฝากประจำในธนาคารพาณิชยไทยที่ตั ้งอยู ในประเทศไทย          
และมีรายไดประจำตอป ดังน้ี  

1. มีเงินฝากประจำเปนมูลคาเท่ียบอัตราแลกเปล่ียนเปนเงินไทย       
ไมนอยกวา 3,000,000 บาท หรือ 

2. มีเงนิฝากประจำเปนมูลคาเที่ยบอัตราแลกเปล่ียนเปนเงินไทย      
ไมนอยกวา 1,800,000 บาท และมีรายไดประจำตอปไมนอยกวา 
1,2000,000 บาท และจะตองมีเงินฝากไมนอยกวา 3,000,000 
บาท ภายในกำหนดระยะเวลา 1 ป 

ผูไดรับอนุญาตตองคงเงินในบัญชีเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป เมื่อครบ
กำหนดใหถอนได เพ่ือเปนคาใชจายในราขอาณาจักรเทานั้น  

เชน การรักษาพยาบาล ซื้อคอนโดมิเนียม ซื้อยานพาหนะ และการศึกษาบุตร 
ทั้งนี้ จะตองมีเงินฝากเหลือในบัญชีไมนอยกวา 1,500,000 บาท   

Have a fixed deposit in a Thai commercial bank located in 
Thailand or have a fixed deposit in a Thai commercial bank 
located in Thailand and have a fixed income per year 

1. have a fixed deposit with a value of at least 3,000,000 baht in 
Thai currency, or 

2. Have a fixed deposit with an exchange value of not less than 
1,800,000 baht in Thai currency and have annual income of 
not less than 1,200,000 baht and must have a deposit of not 
less than 3,000,000 baht within a period of 1 year 

The licensee must maintain the funds in the account for not less 
than 1 year when the withdrawal is due. for expenses in the 
Kingdom only 

such as medical treatment Buying a condominium, buying a 
vehicle and educating children, must have a minimum balance 
of 1,500,000 baht in the account. 

4. มเีอกสารหรือหลักฐานรับรองความประพฤติหรือหนังสือรับรองประวัติ
อาชญากรรมจากประเทศที่คนตางดาวถือสัญชาติ และหากคนตางดาว
มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศอื่นตองมีเอกสารหรือหลักฐานดงักลาวจาก
ประเทศนั้น ๆ ดวย 

There is a document or evidence certifying the behavior or a criminal 
record certificate from the country where the alien is a citizen, 
and if the alien has permanent residence in another country, such 
document or evidence must also be present from that country. 

5. มกีรมธรรมประกันสุขภาพของไทยคุมครองตลอดระยะเวลาที่พำนักใน
ราชอาณาจักรโดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับคารักษาพยาบาล
ในกรณีผูปวยนอกไมนอยกวา 40,000 บาท 
กรณีผูปวยในไมนอยกวา 400,000 บาท 

Having a Thai health insurance policy covering the entire 
period of stay in the Kingdom with the sum insured for medical 
expenses in case of outpatients not less than 40,000 baht,        
in case of inpatients not less than 400,000 baht. 

6. กรณีคูสมรสของคนตางดาวตองมีคุณสมบัติตามขอ 2, 3, 4 และขอ 5 In the case of an alien's spouse, they must have the qualifications 
under items 2, 3, 4 and 5. 

7. กรณีบุตรของคนตางดาวที่ชอบดวยกฎหมาย อายุไมเกิน 20 ปบริบูรณ ตอง
มคุีณสมบัติตามขอ 5 

In the case of a child of a lawful alien, not over 20 years of age, 
must have the qualifications under item 5. 

หมายเหตุ  หลังจากไดรับอนุญาตวีซาไปแลวตองกลับมารับการตรวจคุณสมบัติทุก 1 ป ที่ ตม.พื้นท่ี และตองมารายงานตัว 90 วัน ตามนัด 

Note:  After obtaining a visa, you must come back for a qualifying examination every 1 year at the local 
immigration office and must report 90 days by appointment. 
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รายการเอกสารประกอบคำรองขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราว 
เพื่อพำนักระยะยาวเปนกรณีพิเศษ NON “ O – X ”  มีอายกุารตรวจลงตราคราวละ 5 ป  

โดยตองมีระยะเวลาวีซาเหลืออยูมากกวา 15 วัน ถาอยูเกินไมสามารถย่ืนคำรองได 

 List of documents supporting the request for a temporary resident visa 
For a special long-term stay, NON “ O – X ” is valid for a period of  5 years per visa. 

DOCUMENTS TO BE SUBMITTED MORE THAN 15 DAYS BEFORE VISA EXPIRATION  
IF YOU HAVE OVERSTAYED, YOU ARE NOT ALLOWED TO SUBMIT AN APPLICATION FOR THIS TYPE OF VISA. 

1. แบบคำรอง ตม. 89  Form TM. 89 

2 สำเนาหนังสือเดนิทาง 
A copy of passport pages (for example, personal information 
page, last entries stamp, visa sticker and extension stamp and 
departure card (Form TM.6)) 

3. รูปถาย ขนาด 4x6 ซม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป Either one 4x6 cm. photograph or one 2 inch size photograph  

4. คาธรรมขอรับการตรวจลงตรา 10,000.- บาท Application fee of 10,000.- Baht 

5. เอกสารทางการเงิน 

5.1) แสดงสมุดบัญชีเงินฝากและหนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคาร

ในประเทศไทย, สำเนาสมุดบัญชีคูฝาก ซึ่งแสดงยอดเงินฝากประจำ 

จำนวนเงินไมนอยกวา 3,000,000.- บาท ในบัญชีธนาคารพาณิชย

ไทย   ที่ต้ังอยูในประเทศไทย  

หรือ 
5.2) แสดงสมุดบัญชีเงินฝากและหนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคาร

ในประเทศไทย, สำเนาสมุดบัญชีคูฝาก ซึ่งแสดงยอดเงินฝากประจำ 
จำนวนเงินไมนอยกวา 1,8,00,000- บาท ในบัญชีธนาคารพาณิชย
ไทย ที่ตั้งอยูในประเทศไทย และมีเอกสารแสดงเงินรายไดประจำป
ไมนอยกวา 1,200,000.- บาท  

(หนังสือรับรองยอดเงินฝากเปนภาษาไทย (เรียน ผูบัญชาการ
สำนกังานตรวจคนเขาเมือง)) 

Financial documents 

5.1) Show passbook and deposit certificate from Thai banks, 
copy of passbook which shows the fixed deposit balance 
amount not less than 3,000,000.- Baht in a Thai 
commercial bank account located in Thailand  

or 
5.2) Show passbook and deposit certificate from Thai banks, 

copy of passbook which shows the fixed deposit balance 
amount not less than 1,8,00,000.- Baht in a Thai 
commercial bank account located in Thailand and have 
documents showing annual income not less than 
1,200,000.- Baht 

(Certificate of deposit in Thai language (Attention : 
Immigration Commissioner)) 

6. เอกสารหลักฐานรับรองความประพฤติหร ือหนังสือร ับรองประวัติ
อาชญากรรมจากประเทศที่คนตางดาวถือสัญชาติและหากคนตางดาวมี
ถิ่นพำนักถาวร อยูในประเทศอ่ืน ตองมเีอกสารดังกลาวจากประเทศท่ีคน
ตางดาวมีถิ่นพำนักถาวรดวย  (รับรองจากสถานทูตของบุคคลตางดาว
ประจำประเทศไทยและกองนิติกรณกรมการกงสุล กระทรวงการ
ตางประเทศประจำประเทศไทย ) 

Documents certifying behavior or criminal record certificate 
from the country where the alien holds citizenship and if the 
alien has permanent residence in another country. Must have 
such documents from the country where the alien has 
permanent residence (certified by the embassy of foreigners 
in Thailand and the Legal Affairs Division, Department of 
Consular Affairs Ministry of Foreign Affairs in Thailand) 

7. กรมธรรมประกันสุขภาพของไทย (ตามท่ีสำนักงาน คปภ. กำหนด) โดยมี
จำนวนเงินเอาประกันภัยกรณี OPD ไมนอยกวา 4 หมื่นบาท และกรณี 
IPD ไมนอยกวา 4 แสนบาท  

ศึกษาซ้ือประกันภัย ท่ี http://longstay.tgia.org 

Health insurance (as per the specifications of the OIC office 
with coverage of OPD of at least 40,000 baht and IPD of at 
least 400,000 baht 

Please check http://longstay.tgia.org 

8. ใบรับรองแพทยจากประเทศที่ย่ืนคำรองที่แสดงวาไมเปนโรคตองหาม             
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2535 ไดแก  

- โรคเร้ือน (Leprosy)  
- วัณโรคในระยะอันตราย (Tuberculosis)   
- โรคเทาชาง (Elephantiasis) 
- โรคยาเสพติดใหโทษ (drug addiction)  
และ โรคซิฟลิสในระยะที่ 3 (third Phrase of Syphilis) 

Medical certificate from the applicant’s home country which 
shows that the applicant must have no forbidden diseases 
according to the Ministerial Regulation No. 14 (B.E. 2535) 
which include; 

- Leprosy 
- Tuberculosis 
- Elephantiasis 
- drug addiction  
and third stage of Syphilis. 
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9. กรณีสมรส ใหแสดงเอกสารทะเบียนสมรส และยื่นเอกสารตามขอ 1 - 8  

(แยกตางหาก) 

In the case of a spouse shows the marriage certificate and 
submits documentation as per Items 1 – 8, separately 

10. กรณีบุตร ใหแสดงสูตบิัตร/ เอกสารการรับรองบุตรบุญธรรม (สำหรับ

บุตรที่ชอบดวยกฎหมาย) และเอกสารตามขอ 7 (กรมธรรม) พรอม

เอกสารขอ 1-4 และขอ 6 

 

In the case of child shows the birth certificate/ certificate 

of legitimation of child (for child in accordance with law) 
and the documentation as per Items 7 and documentation 
as per Items 1- 4, 6 

11. เอกสารตามขอ 9 -10 หากเปนเอกสารภาษาตางประเทศ 

ใหดำเนินการแปลเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ รับรองจากสถานทูต          

ของบุคคลตางดาวประจำประเทศไทยและกองนิติกรณกรมการกงสุล 

กระทรวงการตางประเทศประจำประเทศไทย 

(Items 9-10) If the document is in a foreign language, the 
content must be translated into Thai or English and 
certified by local or overseas Embassy or consulate of 
the foreigner and by the Legalization Division Ministry 
of Foreign Affairs of Thailand 

12. เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน ใหแสดงหลักฐานสัญญาเชาบาน หรือหนังสือ

รับรองจากเจาบาน พรอมแนบสำเนาทะเบียนบาน,บัตรประชาชน และ         

รับรองสำเนาโดยเจาบาน หรือ สัญญาซื้อขาย , ทะเบียนบาน และแสดง

แผนที่บานหรือคอนโด และใบเสร็จรับเงินคาเชาบาน สามเดือนยอนหลัง 

Other relevant documents, such as showing evidence of 
the rental contract or a certificate from the host with a 
copy of house registration, ID card and certified copy by 
the host or purchase contract, house registration and 
showing a map of the house or condo and house rent 
receipts three months back  

 

หมายเหตุ   

1. ผูย่ืนคำขอตองมาดำเนินการดวยตนเอง ตองลงนามรับรองเอกสารทุกแผนทุกหนา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ 

2. กรุณานำเอกสารมายื่นใหครบถวนและยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับตอพนกังานเจาหนาที่ 

3. ผูย่ืนคำขอที่มาติดตอตองมีการแจงที่พักอาศัย ตามมาตรา 38 พรอมแสดงหลักฐานใบแจงท่ีพักอาศัย 

4. ถายสำเนาเอกสาร (ตามรายการเอกสาร ขอ 1, 2, 9, 10 และขอ 12) จำนวน 1 ชุด 

 Remarks: 

1. The Applicant must appear in person and must certify every document on every page for convenience and 
speed of processing. 

2. please bring all documents to complete and must prepare the originals as proof. 

3. The applicant who comes to contact must show the notification of residence in accordance with Section 38 
and present the accommodation notification 

4. Make a copy of the documents (according to List of documents Item 1, 2, 9, 10 and 12)  1 set 


