
หลักเกณฑ์การพิจารณาและรายการเอกสารประกอบขออยู่ต่อ 
กรณเียี่ยมคู่สมรส/เยี่ยมบุตรไทย 

หลักเกณฑ์การพิจารณา 
1) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว 
2) มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ 
3) มีหลักฐานแสดงการมีสญัชาติไทยของคู่สมรส/บุตรไทย 
4) กรณีคูส่มรสต้องมีความสมัพันธ์กันท้ังทางนิตินัย และพฤตินัย 

รายการเอกสารประกอบ 
1) แบบคำขอ (ตม.7) พร้อมติดรูปถ่ายจำนวน 1 รูป 
2) สำเนาหนังสือเดินทางให้ปรากฏหน้าท่ีมีรูปถ่าย, หน้าวีซา่ NON-Oแรกที่ยื่นขออยู่ต่อ, หน้าตราประทับขออยู่ต่อ

ล่าสดุ, หน้ารอยตราประทับขาเข้าล่าสดุ และบตัรขาออก (ตม.6) สำเนาหลักฐานการแจ้งท่ีพักอาศัยตาม ม.38 และ
สำเนาใบนัดรายงานตัว 90 วัน 

3) หลักฐานแสดงความสัมพันธ์  
3.1 กรณีเยี่ยมคู่สมรส 
     - สำเนาใบสำคัญการสมรส (คร.3)  และ สำเนาทะเบียนสมรส (คร.2) 
  กรณีจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ 
     - สำเนาทะเบียนสมรสจะต้องได้รับการรับรองจากสถานทูต และกรมการกงสุลในประเทศไทย              

  3.2 กรณีเยี่ยมบุตรไทย 
       - สำเนาใบเกิด และสำเนาทะเบียนบ้านของบุตรสญัชาตไิทย 

4) สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (ของคู่สมรส) กรณีบิดาหรือมารดาของภรรยาเป็นคนต่างด้าว ให้  
แสดงสตูิบัตรภรรยา, หลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่ามสีัญชาตไิทยจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สำเนาเอกสารหลักฐาน
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ ใบเปลี่ยนนามสกุล ฯลฯ    

5) เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีที่พักอาศัยไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น ให้แสดงหลักฐานสัญญาเช่าฯ หรือหนังสือ
รับรองจากเจ้าบา้น พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านท่ีเช่า หรือสำเนาแสดง
กรรมสิทธ์ิของเจ้าของบ้าน พร้อมสำเนาบตัรประชาชน ฯลฯ 
6) ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท           
7) หลักฐานอื่น ๆ 
 
หมายเหตุ   1) ผู้ยื่นคำขอและคูส่มรส ต้องมาติดต่อด้วยตนเอง เพื่อมาให้ปากคำ 
  2) ให้นำหลักฐานเอกสารตัวจริงมาแสดงทุกครั้ง และถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือ
ช่ือของผู้ยื่นคำขอ 



REQUIREMENTS AND DOCUMENTATIONS WHEN APPLYING FOR EXTENSION OF 

VISIT SPOUSE /THAI CHILDREN 

REQUIREMENTS 

1) The alien must have been granted a non-immigrant visa (NON-O) 

2) The alien have proof of relationship. 

3) Having evidences of nationality of Thai spouse or Thai children. 

4) In the case of spouse, relationship must be de jure and de facto. 

DOCUMENTATIONS 

1) Application Form for extension of temporary stay (TM.7) attached with one photo of applicant. 

2) Copy of passport first page with photo and copy last stamp, first visa, last visa, departure card 

(TM 6), evidence of report address, evidence of report 90 days 

3) Evidence of relationship 

In the case of spouse 

- Marriage Certificate  (khor lor 2 and khor lor 3) or 

- Marriage Certificate  from abroad must be certified by the Embassy and the Department of 

Consular Affairs in Thailand  

 

In the case of Thai children 

- Copy of Birth certificate and household registration of child/children. 

 

4) Copy of Identification and household registration of Thai spouse or any other document proving 

Thai nationality issued by authority or governmental agency concerned. 

5) Copy of House lease agreement, Identification and household registration of owner with 

certified signature. 

6) Application fee is 1,900 Baht. 

7) Any other relevant documents which may be required for consideration  

REMARKS: 

1) Applicant and spouse must contact in person for an interview 

2) The originals of required documents must be shown to the competent officer and photocopied 

with certified signature by applicant 


