
ค ำแนะน ำ และรำยละเอยีดส ำหรบักำรยืน่ค ำขอเพือ่มีถิน่ท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัร (ในโควตำ้ประจ ำปี) 
 

1.    คุณสมบัตขิองผู้ยืน่ค ำขอ  
  1.1 ต้องถือหนงัสือเดินทางของประเทศที่ตนเองถือสญัชาติอยูใ่นปัจจบุนั และต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ัว่คราว (NON-IMMIGRANT  

                 VISA)  พร้อมกบัได้รับอนญุาตให้อยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นรายปีมาแล้ว  รอบเวลาการพ านกัอยูไ่มน้่อยกวา่ 3 ปี นบัจนถึงวนัที่ยื่นค าขอ 
  1.2 ประเภทการยื่นค าขอ  ได้แก่  

                (1)   ขอเข้ามาเพื่อการลงทนุ    
                (2)   ขอเข้ามาเพื่อท างาน 

(3)   ขอเข้ามาเพื่อเหตผุลทางมนษุยธรรม แบง่เป็น มีความสมัพนัธ์กบับคุคลสญัชาติไทย หรือ มีความสมัพนัธ์กบับคุคลที่มีถ่ินที่อยู่ฯ แล้ว ได้แก่ 
                   1)  เป็นสามี – ภรรยา                        2)   เป็นบิดา – มารดา                   3)  เป็นบตุรอายตุ ่ากวา่ 20 ปี ที่ยงัไมส่มรส  

         (4)    ขอเข้ามาเป็นผู้ เช่ียวชาญ     
(5) กรณีพิเศษเฉพาะราย (ดรูายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขประกอบการพิจารณาอนญุาตใหค้นต่างดา้วเขา้มามีถ่ินท่ีอย ู ่

        ในราชอาณาจกัรไดท่ี้   www.immigration.go.th - การขอมีถ่ินที่อยูใ่นราชอาณาจกัรประจ าปี) 

2.    ก ำหนดวนัเปิดรับค ำขอ 
 หลงัจากกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศก าหนดจ านวนคนตา่งด้าวซึง่จะเข้ามามีถ่ินที่อยูใ่นราชอาณาจกัรประจ าปี     และได้ลงประกาศในราชกิจจา-

นเุบกษาแล้ว  ส านกังานตรวจคนเข้าเมืองจึงจะสามารถออกประกาศเปิดรับค าขอเพ่ือมีถ่ินที่อยูใ่นราชอาณาจกัรประจ าปีได้  และจะสิน้สดุการเปิดรับค าขอฯ 
ในวนัท าการสดุท้ายของปีนัน้   ซึง่สามารถสอบถามวนัเปิดรับค าขอและรายละเอียดเก่ียวกบัเอกสารประกอบค าขอได้ที่ กองก ากบัการ 1 กองบงัคบัการตรวจ
คนเข้าเมือง 1  (งานขอมีถ่ินที่อยู)่   ศนูย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  5 ธันวาคม 2550  อาคารบี  ชัน้ 2  เคาน์เตอร์ดี (D)  เลขที่  120  หมูท่ี่ 3  ถนน  
แจ้งวฒันะ 7  แขวงทุง่สองห้อง  เขตหลกัสี่  กรุงเทพมหานคร 10210   โทรศัพท์ 0 2143 8224-5, 0 2141 9898-9  หรือที่ตรวจคนเข้าเมืองจงัหวดั  หรือทาง                             

www.immigration.go.th –  การขอมีถ่ินที่อยูใ่นราชอาณาจกัรประจ าปี  และเม่ือเปิดรับค าขอแล้ว คนต่างด้าวต้องยื่นค าขอด้วยตนเอง พร้อมเอกสาร
ประกอบตามประเภทการยื่นค าขอ และให้น าหนังสือเดินทางฉบับจริงทุกเล่มมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย 

3.    ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรหลงัจำกรับค ำขอแล้ว 
        3.1  เจ้าหน้าที่จะประทบัตราอนญุาตให้อยูร่อฟังผลการพิจารณา  ครัง้แรก  180 วนั   ครัง้ตอ่ไป ครัง้ละ 180 วนั   จนกวา่จะทราบผลการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง  
        3.2   รับใบนดัหมายให้คนตา่งด้าว และผู้ เก่ียวข้องมาสมัภาษณ์   โดยจะมีการทดสอบความสามารถในการพดูและฟังภาษาไทยได้เข้าใจ          
(คนตา่งด้าวจะต้องมาตรงตามวนัที่นดัหมาย  หากไม่มาตามที่นัดหมายโดยไม่มีเหตุผลอันควร จะถือว่าสละสิทธ์ิการยื่นค าขอดังกล่าว) 
        3.3  คนตา่งด้าวที่มีอายสุบิสีปี่ขึน้ไปนบัจนถึงวนัที่ยื่นค าขอ  จะต้องได้รับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม  ดงันี ้

      (1) พิมพ์ลายนิว้มือคนตา่งด้าวดงักลา่ว สง่ไปตรวจประวตัิที่กองทะเบียนประวตัิอาชญากร เพื่อตรวจสอบวา่มีประวตัิกระท าผิดในประเทศไทย หรือไม ่
      (2) ตรวจสอบหนงัสือเดินทางจากระบบบญัชีเฝ้าด ู(BLACK  LIST)  วา่เป็นบคุคลต้องห้าม ตามพระราชบญัญตัิคนเข้าเมือง พ.ศ.2522  หรือไม่ 

       (3) ตรวจสอบวา่เป็นบคุคลที่มีหมายจบัของต ารวจสากล (RED NOTICE) จากกองการตา่งประเทศ  ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ  หรือไม ่

4.    กำรพจิำรณำ 
          4.1 พิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง   ประกอบด้วย  ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการต่างประเทศ, ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ,  กระทรวงแรงงาน,   ส านักงานอยัการสงูสดุ,  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ,  ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ,  การท่องเที่ยว      
แหง่ประเทศไทย  และส านกังานตรวจคนเข้าเมือง   โดยความเหน็ชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
          4.2 หลกัเกณฑ์การพิจารณาจะค านึงถึง  รายได้   สินทรัพย์  ความรู้  ความสามารถในด้านวิชาชีพ   และฐานะในครอบครัวของคนต่างด้าวกับบุคคล       
ซึ่งมีสญัชาติไทย  เงื่อนไขเก่ียวกับความมั่นคงของชาติ  บุคลิกภาพ  สขุภาพ  ความเข้าใจภาษาไทย  และเงื่อนไขอ่ืนๆ  ตามความเหมาะสมที่สอดคล้องกับ   
สภาพเศรษฐกิจ สงัคม และนโยบายของรัฐบาล  
          4.3  ระยะเวลาในการพิจารณาแตล่ะปีมีก าหนดระยะเวลาไมแ่น่นอนขึน้อยูก่บันโยบายของคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง และกระทรวงมหาดไทย   

5.    ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด  
5.1 คา่ธรรมเนียมส าหรับการยื่นค าขอ คนละ 7,600 บาท (เจ็ดพนัหกร้อยบาทถ้วน) - จะไดร้บัอนญุาตหรือไมก่็ตาม เงินค่าธรรมเนียมจะไมคื่นให ้- 

        5.2 หากได้รับอนญุาตให้มีถ่ินที่อยู่ฯ คา่ธรรมเนียมใบส าคญัถ่ินที่อยู ่ฉบบัละ 191,400 บาท (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนหนึ่งพนัสี่ร้อยบาทถ้วน) ส าหรับคนต่างด้าว
ที่เป็นคูส่มรส หรือบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะของคนตา่งด้าวที่มีถ่ินที่อยูใ่นราชอาณาจกัร หรือ ของบคุคลซึง่มีสญัชาติไทย ฉบบัละ 95,700 บาท  
(เก้าหม่ืนห้าพนัเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

 

- เอกสารใดเป็นภาษาต่างประเทศ ตอ้งผ่านการรบัรองจากสถานทูต,  แปลเป็นภาษาไทยโดยระบุรายละเอียดของผูแ้ปล 

     ท่ีสามารถตรวจสอบได ้ และผ่านการรบัรองการแปลจากกองสญัชาติและนิติกรณ ์กรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ 

ค าเตือน : การแสดงเอกสาร หรือ ขอ้ความอันเป็นเท็จเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิ เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

เอกสำรนีใ้ช้เป็นแนวทำงกำรด ำเนินกำรเบือ้งต้นเท่ำนั้น อำจมีกำรเปลีย่นแปลงเพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบำยรัฐบำล และสภำพเศรษฐกจิ สังคม ในปัจจุบัน 
 

        ธันวำคม 2558     
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