คำแนะนำ และรำยละเอียดสำหรับกำรยืน่ คำขอเพือ่ มีถน่ิ ที่อยู่ในรำชอำณำจักร (ในโควต้ำประจำปี )
1. คุณสมบัตขิ องผู้ยื่นคำขอ
1.1 ต้องถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ตนเองถือสัญชาติอยูใ่ นปั จจุบนั และต้องได้รบั การตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ ่วั คราว (NON-IMMIGRANT
VISA) พร้อมกับได้รบั อนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักรเป็ นรายปี มาแล้ว รอบเวลาการพานักอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 3 ปี นบั จนถึงวันที่ยื่นคาขอ
1.2 ประเภทการยื่นคาขอ ได้แก่
(1) ขอเข้ามาเพื่อการลงทุน
(2) ขอเข้ามาเพื่อทางาน
(3) ขอเข้ามาเพื่อเหตุผลทางมนุษยธรรม แบ่งเป็ น มีความสัมพันธ์กบั บุคคลสัญชาติไทย หรือ มีความสัมพันธ์กบั บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ฯ แล้ว ได้แก่
1) เป็ นสามี – ภรรยา
2) เป็ นบิดา – มารดา
3) เป็ นบุตรอายุต่ากว่า 20 ปี ที่ยงั ไม่สมรส
(4) ขอเข้ามาเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
(5) กรณีพิเศษเฉพาะราย (ด ูรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรได้ที่
http://www.immigration.go.th – การขอมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร)

2. กำหนดวันเปิ ดรับคำขอ
หลังจากกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกาหนดจานวนคนต่างด้าวซึง่ จะเข้ามามีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรประจาปี และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
สานักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงจะสามารถออกประกาศเปิ ดรับคาขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจาปี ได้ และจะสิน้ สุดการเปิ ดรับคาขอฯ ในวันทาการสุดท้ายของ
ปี นนั้ ซึ่งสามารถสอบถามวันเปิ ดรับคาขอและรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารประกอบคาขอได้ที่ กองกากับการ 1 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (งานขอมีถิ่นที่อยู่)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารบี ชัน้ 2 เคาน์เตอร์ดี (D) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุ งเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0 2141 7867, 0 2141 9899 หรือที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือทาง http://www.immigration.go.th – การขอมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร) และเมื่อเปิ ดรับคาขอแล้ว คนต่างด้าวต้องยื่นคาขอด้วยตนเอง พร้อมเอกสารประกอบตามประเภทการยื่นคาขอ และให้นาหนังสือเดินทาง
ฉบับจริงทุกเล่มมาแสดงต่อเจ้าหน้าทีด่ ้วย

3. ขั้นตอนกำรดำเนินกำรหลังจำกรับคำขอแล้ ว
3.1 เจ้าหน้าที่จะประทับตราอนุญาตให้อยูร่ อฟังผลการพิจารณา ครัง้ แรก 180 วัน ครัง้ ต่อไป ครัง้ ละ 180 วัน จนกว่าจะทราบผลการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง
3.2 รับใบนัดหมายให้คนต่างด้าว และผูเ้ กี่ยวข้องมาสัมภาษณ์ โดยจะมีการทดสอบความสามารถในการพูดและฟังภาษาไทยได้เข้าใจ
(คนต่างด้าวจะต้องมาตรงตามวันที่นดั หมาย หากไม่มาตามทีน่ ัดหมายโดยไม่มีเหตุผลอันควร จะถือว่าสละสิทธิ์การยื่นคาขอดังกล่าว)
3.3 คนต่างด้าวที่มีอายุสบิ สีป่ ี ขนึ ้ ไปนับจนถึงวันที่ยื่นคาขอ จะต้องได้รับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ดังนี ้
(1) พิมพ์ลายนิว้ มือคนต่างด้าวดังกล่าว ส่งไปตรวจประวัติที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร เพื่อตรวจสอบว่ามีประวัติกระทาผิดในประเทศไทย หรือไม่
(2) ตรวจสอบหนังสือเดินทางจากระบบบัญชีเฝ้าดู (BLACK LIST) ว่าเป็ นบุคคลต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 หรือไม่
(3) ตรวจสอบว่าเป็ นบุคคลที่มีหมายจับของตารวจสากล (RED NOTICE) จากกองการต่างประเทศ สานักงานตารวจแห่งชาติ หรือไม่

4. กำรพิจำรณำ
4.1 พิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง ประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากกระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการต่างประเทศ, สานักงานตารวจแห่งชาติ,
กระทรวงแรงงาน, สานักงานอัยการสูงสุด , สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน , สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาจะคานึงถึง รายได้ สินทรัพย์ ความรู ้ ความสามารถในด้านวิชาชีพ และฐานะในครอบครัวของคนต่างด้าวกับบุค คล ซึ่งมี
สัญชาติไทย เงื่อนไขเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ บุคลิกภาพ สุขภาพ ความเข้าใจภาษาไทย และเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสมที่สอดคล้องกับ สภาพเศรษฐกิจ
สังคม และนโยบายของรัฐบาล
4.3 ระยะเวลาในการพิจารณาแต่ละปี มีกาหนดระยะเวลาไม่แน่นอนขึน้ อยูก่ บั นโยบายของคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง และกระทรวงมหาดไทย

5. ค่ ำธรรมเนียมต่ ำง ๆ ตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
5.1 ค่าธรรมเนียมสาหรับการยื่นคาขอ คนละ 7,600 บาท (เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) - จะได้รบั อนุญาตหรือไม่ก็ตาม เงินค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้ 5.2 หากได้รบั อนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ฯ ค่าธรรมเนียมใบสาคัญถิ่นที่อยู่ ฉบับละ 191,400 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่รอ้ ยบาทถ้วน) สาหรับคนต่างด้าวที่เป็ น
คูส่ มรส หรือบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของคนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร หรือ ของบุคคลซึง่ มีสญ
ั ชาติไทย ฉบับละ 95,700 บาท (เก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

- เอกสารใดเป็ นภาษาต่างประเทศ ต้องผ่านการรับรองจากสถานทูต, แปลเป็ นภาษาไทยโดยระบุรายละเอียดของผูแ้ ปล
ที่สามารถตรวจสอบได้ และผ่านการรับรองการแปลจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
คาเตือน : การแสดงเอกสาร หรือ ข้อความอันเป็ นเท็จเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ เป็ นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
เอกสำรนีใ้ ช้ เป็ นแนวทำงกำรดำเนินกำรเบื้องต้ นเท่ ำนั้น อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงเพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบำยรัฐบำล และสภำพเศรษฐกิจ สั งคม ในปัจจุบัน
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