
  

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร Applicants’ qualifications 
ผู้ประสงค์เข้ามาพำนักระยะยาว Non “O-X” 

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

 คุณสมบัติของผู้สมัคร Applicants’ qualifications 

1. อายุ 50 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป Age of 50 years old or over 

2. ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของประเทศ
ดังต่อไปน้ี 

1. ญี่ปุ่น  2. ออสเตรเลีย  3. เดนมาร์ก  4. ฟินแลนด์ 5. ฝรั่งเศส  

6. เยอรมนี  7. อิตาลี  8. เนเธอร์แลนด์  9. นอร์เวย์  10. สวีเดน 

11. สวิตเซอร์แลนด์  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. มีเงินฝากประจำในธนาคารพาณิชย์ไทยท่ีตั้งอยู่ในประเทศไทย 
หรือมีเงินฝากประจำในธนาคารพาณิชย์ไทยที่ตั้งอยู ่ในประเทศไทย          
และมีรายได้ประจำต่อปี ดังน้ี  

1. มีเงินฝากประจำเป็นมูลค่าเท่ียบอัตราแลกเปล่ียนเป็นเงินไทย       
ไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท หรือ 

2. มีเงินฝากประจำเป็นมูลค่าเท่ียบอัตราแลกเปล่ียนเป็นเงินไทย      
ไม่น้อยกว่า 1,800,000 บาท และมีรายได้ประจำต่อปีไม่น้อยกว่า 
1,2000,000 บาท และจะต้องมีเงินฝากไม่น้อยกว่า 3,000,000 
บาท ภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี 

ผู้ได้รับอนุญาตต้องคงเงินในบัญชีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี เมื่อครบ
กำหนดให้ถอนได้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในราขอาณาจักรเท่าน้ัน  

เช่น การรักษาพยาบาล ซื้อคอนโดมิเนียม ซื้อยานพาหนะ และการศึกษาบุตร 
ท้ังนี้ จะต้องมีเงินฝากเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า 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. มีเอกสารหรือหลักฐานรับรองความประพฤติหรือหนังสือรับรองประวัติ
อาชญากรรมจากประเทศท่ีคนต่างด้าวถือสัญชาติ และหากคนต่างด้าว
มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศอื่นต้องมีเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวจาก
ประเทศน้ัน ๆ ด้วย 

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. มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพของไทยคุ้มครองตลอดระยะเวลาท่ีพำนักใน
ราชอาณาจักรโดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับค่ารักษาพยาบาล
ในกรณีผู้ป่วยนอกไม่่น้อยกว่า 40,000 บาท 
กรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 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. กรณีคู่สมรสของคนต่างด้าวต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 2, 3, 4 และข้อ 5 In the case of an alien's spouse, they must have the qualifications 
under items 2, 3, 4 and 5. 

7. กรณีบุตรของคนต่างด้าวท่ีชอบด้วยกฎหมาย อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ ต้อง
มีคุณสมบัติตามข้อ 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  หลังจากได้รับอนุญาตวีซ่าไปแล้วต้องกลับมารับการตรวจคุณสมบัติทุก 1 ปี ที่ ตม.พื้นที่ และต้องมารายงานตัว 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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รายการเอกสารประกอบคำร้องขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว 
เพื่อพำนักระยะยาวเป็นกรณีพิเศษ NON “ O – X ”  มีอายุการตรวจลงตราคราวละ 5 ปี  

โดยต้องมีระยะเวลาวีซ่าเหลืออยู่มากกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไมส่ามารถยื่นคำร้องได้ 
 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. แบบคำร้อง ตม. 89  Form TM. 89 

2 สำเนาหนังสือเดินทาง 
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. รูปถ่าย ขนาด 4x6 ซม. หรือขนาด 2 น้ิว จำนวน 1 รูป Either one 4x6 cm. photograph or one 2 inch size photograph  

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

5. เอกสารทางการเงิน 

5.1) แสดงสมุดบัญชีเงินฝากและหนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคาร
ในประเทศไทย, สำเนาสมุดบัญชีคู่ฝาก ซึ่งแสดงยอดเงินฝากประจำ 
จำนวนเงินไม่น้อยกว่า 3,000,000.- บาท ในบัญชีธนาคารพาณิชย์
ไทย   ท่ีตั้งอยู่ในประเทศไทย  

หรือ 
5.2) แสดงสมุดบัญชีเงินฝากและหนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคาร

ในประเทศไทย, สำเนาสมุดบัญชีคู่ฝาก ซึ่งแสดงยอดเงินฝากประจำ 
จำนวนเงินไม่น้อยกว่า 1,8,00,000- บาท ในบัญชีธนาคารพาณิชย์
ไทย ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และมีเอกสารแสดงเงินรายได้ประจำปี
ไม่น้อยกว่า 1,200,000.- บาท  

(หนังสือรับรองยอดเงินฝากเป็นภาษาไทย (เรียน ผู้บัญชาการ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)) 

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. เอกสารหลักฐานรับรองความประพฤติหรือหนังสือร ับรองประวัติ
อาชญากรรมจากประเทศที่คนต่างด้าวถือสัญชาติและหากคนต่างด้าวมี
ถิ่นพำนักถาวร อยู่ในประเทศอื่น ต้องมีเอกสารดังกล่าวจากประเทศท่ีคน
ต่างด้าวมีถิ่นพำนักถาวรด้วย  (รับรองจากสถานทูตของบุคคลต่างด้าว
ประจำประเทศไทยและกองนิติกรณ์กรมการกงสุล กระทรวงการ
ต่างประเทศประจำประเทศไทย ) 

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. กรมธรรม์ประกันสุขภาพของไทย (ตามท่ีสำนักงาน คปภ. กำหนด) โดยมี
จำนวนเงินเอาประกันภัยกรณี OPD ไม่น้อยกว่า 4 หมื่นบาท และกรณี 
IPD ไม่น้อยกว่า 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. ใบรับรองแพทย์จากประเทศท่ียื่นคำร้องที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม             
ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 14 พ.ศ.2535 ได้แก่  

- โรคเรื้อน (Leprosy)  
- วัณโรคในระยะอันตราย (Tuberculosis)   
- โรคเท้าช้าง (Elephantiasis) 
- โรคยาเสพติดให้โทษ (drug addiction)  
และ โรคซิฟิลิสในระยะท่ี 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 ให้แสดงเอกสารทะเบียนสมรส และยื่นเอกสารตามข้อ 1 - 8  
(แยกต่างหาก) 

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

10. กรณีบุตร ให้แสดงสูติบัตร/ เอกสารการรับรองบุตรบุญธรรม (สำหรับ
บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย) และเอกสารตามข้อ 7 (กรมธรรม์) พร้อม
เอกสารข้อ 1-4 และข้อ 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. เอกสารตามข้อ 9 -10 หากเป็นเอกสารภาษาต่างประเทศ 
ให้ดำเนินการแปลเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ รับรองจากสถานทูต          
ของบุคคลต่างด้าวประจำประเทศไทยและกองนิติกรณ์กรมการกงสุล 
กระทรวงการต่างประเทศประจำประเทศไทย 

(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. เอกสารอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ให้แสดงหลักฐานสัญญาเช่าบ้าน หรือหนังสือ
รับรองจากเจ้าบ้าน พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน และ         
รับรองสำเนาโดยเจ้าบ้าน หรือ สัญญาซ้ือขาย , ทะเบียนบ้าน และแสดง
แผนท่ีบ้านหรือคอนโด และใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน สามเดือนย้อนหลัง 

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. ผู้ยื่นคำขอต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่นทุกหน้า เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ 
2. กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบถ้วนและยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
3. ผู้ยื่นคำขอที่มาติดต่อต้องมีการแจ้งที่พักอาศัย ตามมาตรา 38 พร้อมแสดงหลักฐานใบแจ้งที่พักอาศัย 
4. ถ่ายสำเนาเอกสาร (ตามรายการเอกสาร ข้อ 1, 2, 9, 10 และข้อ 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 
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