
ค ำแนะน ำ และรำยละเอยีดส ำหรบักำรยืน่ค ำขอเพือ่มีถิน่ท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัร (ในโควตำ้ประจ ำปี) 
 

1.    คุณสมบัติของผู้ย่ืนค ำขอ  
  1.1 ต้องถือหนงัสือเดินทางของประเทศที่ตนเองถือสญัชาติอยู่ในปัจจบุนั และต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชัว่คราว (NON-IMMIGRANT  

                 VISA)  พร้อมกบัได้รับอนญุาตให้อยู่ในราชอาณาจกัรเป็นรายปีมาแล้ว  รอบเวลาการพ านกัอยู่ไม่น้อยกว่า 3 ปี นบัจนถึงวนัที่ยื่นค าขอ 
  1.2 ประเภทการยื่นค าขอ  ได้แก่  

                (1)   ขอเข้ามาเพื่อการลงทนุ    
                (2)   ขอเข้ามาเพื่อท างาน 

(3)   ขอเข้ามาเพื่อเหตผุลทางมนษุยธรรม แบ่งเป็น มีความสมัพนัธ์กบับคุคลสญัชาติไทย หรือ มีความสมัพนัธ์กบับคุคลที่มีถิ่นที่อยู่ฯ แล้ว ได้แก่ 
                   1)  เป็นสามี – ภรรยา                        2)   เป็นบิดา – มารดา                   3)  เป็นบตุรอายตุ ่ากว่า 20 ปี ที่ยงัไม่สมรส  

         (4)    ขอเข้ามาเป็นผู้ เช่ียวชาญ     
(5) กรณีพิเศษเฉพาะราย (ดรูายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขประกอบการพิจารณาอนญุาตใหค้นต่างดา้วเขา้มามีถ่ินท่ีอย ู ่ในราชอาณาจกัรไดท่ี้                        

https://www.immigration.go.th  – การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัร) 

2.    ก ำหนดวันเปิดรับค ำขอ 
 หลงัจากกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศก าหนดจ านวนคนต่างด้าวซึง่จะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัรประจ าปี  และได้ลงประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้ว  

ส านกังานตรวจคนเข้าเมืองจึงจะสามารถออกประกาศเปิดรับค าขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัรประจ าปีได้  และจะสิน้สดุการเปิดรับค าขอฯ ในวนัท าการสดุท้ายของ
ปีนัน้   ซึ่งสามารถสอบถามวนัเปิดรับค าขอและรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารประกอบค าขอได้ที่ กองก ากับการ 1 กองบงัคบัการตรวจคนเข้าเมือง 1  (งานขอมีถิ่นที่อยู่)    
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  5 ธันวาคม 2550  อาคารบี  ชัน้ 2  เคาน์เตอร์ดี (D)  เลขที่  120  หมู่ที่ 3  ถนนแจ้งวฒันะ 7  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลกัสี่  
กรุงเทพมหานคร 10210   โทรศัพท์ 0 2141 7867, 0 2141 9899  หรือที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวดั  หรือทาง  https://www.immigration.go.th  – การขอมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร)  และเม่ือเปิดรับค าขอแล้ว คนต่างด้าวต้องย่ืนค าขอด้วยตนเอง พร้อมเอกสารประกอบตามประเภทการยื่นค าขอ และให้น าหนังสือเดินทาง
ฉบับจริงทุกเล่มมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีด้วย 

3.    ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรหลังจำกรับค ำขอแล้ว 
        3.1  เจ้าหน้าที่จะประทบัตราอนญุาตให้อยู่รอฟังผลการพิจารณา  ครัง้แรก  180 วนั   ครัง้ต่อไป ครัง้ละ 180 วนั   จนกว่าจะทราบผลการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง  
        3.2   รับใบนดัหมายให้คนต่างด้าว และผู้ เกี่ยวข้องมาสมัภาษณ์   โดยจะมีการทดสอบความสามารถในการพดูและฟังภาษาไทยได้เข้าใจ          
(คนต่างด้าวจะต้องมาตรงตามวนัที่นดัหมาย  หากไม่มาตามท่ีนัดหมายโดยไม่มีเหตุผลอันควร จะถือว่าสละสิทธิ์การยื่นค าขอดังกล่าว) 
        3.3  คนต่างด้าวที่มีอายสุิบสีปี่ขึน้ไปนบัจนถึงวนัที่ยื่นค าขอ  จะต้องได้รับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม  ดงันี ้

      (1) พิมพ์ลายนิว้มือคนต่างด้าวดงักล่าว ส่งไปตรวจประวตัิที่กองทะเบียนประวตัิอาชญากร เพื่อตรวจสอบว่ามีประวตัิกระท าผดิในประเทศไทย หรือไม่ 
      (2) ตรวจสอบหนงัสือเดินทางจากระบบบญัชีเฝา้ด ู(BLACK  LIST)  ว่าเป็นบคุคลต้องห้าม ตามพระราชบญัญตัิคนเข้าเมือง พ.ศ.2522  หรือไม่ 

       (3) ตรวจสอบว่าเป็นบคุคลที่มีหมายจบัของต ารวจสากล (RED NOTICE) จากกองการต่างประเทศ  ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  หรือไม่ 

4.    กำรพจิำรณำ 
          4.1 พิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง   ประกอบด้วย  ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการต่างประเทศ, ส านักงานต ารวจแห่งชาติ,  
กระทรวงแรงงาน,   ส านักงานอัยการสูงสุด,  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน,  ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ,  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  และ
ส านกังานตรวจคนเข้าเมือง   โดยความเหน็ชอบจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
          4.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาจะค านึงถึง  รายได้   สินทรัพย์  ความรู้  ความสามารถในด้านวิชาชีพ   และฐานะในครอบครัวของคนต่างด้าวกับบุคคล  ซึ่งมี
สญัชาติไทย  เง่ือนไขเกี่ยวกบัความมัน่คงของชาติ  บคุลิกภาพ  สขุภาพ  ความเข้าใจภาษาไทย  และเง่ือนไขอ่ืนๆ  ตามความเหมาะสมที่สอดคล้องกบั   สภาพเศรษฐกิจ 
สงัคม และนโยบายของรัฐบาล  
          4.3  ระยะเวลาในการพิจารณาแต่ละปีมีก าหนดระยะเวลาไม่แน่นอนขึน้อยู่กบันโยบายของคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง และกระทรวงมหาดไทย   

5.    ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด  
5.1 ค่าธรรมเนียมส าหรับการยื่นค าขอ คนละ 7,600 บาท (เจ็ดพนัหกร้อยบาทถ้วน) - จะไดร้บัอนญุาตหรือไม่ก็ตาม เงินค่าธรรมเนียมจะไม่คนืให ้- 

        5.2 หากได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ฯ ค่าธรรมเนียมใบส าคญัถิ่นที่อยู่ ฉบบัละ 191,400 บาท (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ส าหรับคนต่างด้าวที่เป็น        
คู่สมรส หรือบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของคนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือ ของบคุคลซึง่มีสญัชาติไทย ฉบบัละ 95,700 บาท (เก้าหม่ืนห้าพนัเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 

 

- เอกสารใดเป็นภาษาต่างประเทศ ตอ้งผ่านการรบัรองจากสถานทูต,  แปลเป็นภาษาไทยโดยระบุรายละเอียดของผูแ้ปล 

     ท่ีสามารถตรวจสอบได ้ และผ่านการรบัรองการแปลจากกองสญัชาติและนิติกรณ ์กรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ 

ค าเตือน : การแสดงเอกสาร หรอื ขอ้ความอันเป็นเท็จเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิ เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

เอกสำรนี้ใช้เป็นแนวทำงกำรด ำเนินกำรเบ้ืองต้นเท่ำนั้น อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล 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. 
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