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สถานะล-าสุดของโครงการ Long-term resident (LTR) visa 

1. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการหลักเกณฑ8สำหรับวีซ=าผู@พำนักระยะยาว (LTR Visa) เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2565
2. ประกาศ มท. การอนุญาตให@คนต=างด@าวบางจำพวกเข@ามาอยู=ในราชอาณาจักรเป_นกรณีพิเศษฯ ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2565

3. ประกาศ รง. เร่ือง การอนุญาตให@คนต=างด@าวทำงานในราชอาณาจักรเป_นกรณีพิเศษ ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2565 

4. พระราชกฤษฎีกาฯ ว=าด@วยการลดอัตราและยกเว@นรัษฎากร (ฉบับท่ี 743) ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2565

5. ประกาศ สกท. เร่ือง คุณสมบัติ หลักเกณฑ8 และเง่ือนไขสำหรับการตรวจลงตรา LTR ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

6. ประกาศ สกท. เร่ือง วิธีการย่ืนขอรับรองคุณสมบัติฯ ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2565

CURRENT STATUS

WORK PLAN

ü การเผยแพร)ข+อมูล และประชาสัมพันธ8
ü งานพิธีเป<ดโครงการวันท่ี 31 สิงหาคม 2565

ü เริ่มเป<ดให+บริการวันท่ี 1 กันยายน 2565

ü ประชุมคณะกรรมการ LTR เพื่อกำหนดหลักเกณฑ8การคัดเลือกตัวแทนท่ีได+รับการรับรอง (Certified Agencies) 
ü ประกาศตัวแทนท่ีได+รับการรับรอง (Certified Agencies) 
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ชาวต%างชาติท่ีถือครอง

ทรัพย3สินมูลค%ารวมกันไม%ต่ำกว%า
1 ล>านเหรียญสหรัฐ

ผู>เกษียณต%างชาติท่ีมีอายุต้ังแต% 50 ปLขึ้นไป

ท่ีรับเงินบำนาญหรือมีรายได>ท่ีม่ันคง

ชาวต%างชาติท่ีทำงานจากประเทศไทย

ให>กับบริษัทในต%างประเทศท่ีมี
ผลประกอบการเปUนท่ียอมรับ

ผู>มีทักษะสูงหรือเชี่ยวชาญพิเศษท่ี

ปฏิบัติงานให>บริษัท หรือ
สถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันวิจัย หรือ

สถาบันฝXกอบรมเฉพาะทาง หรือ
หน%วยงานภาครัฐในประเทศไทย 

ท้ังน้ีจะต>องเปUนการทำงานในอุตสาหกรรม

เป[าหมาย

คู%สมรสและบุตรอายุไม%เกิน 20 ปL

ของผู>ถือ LTR Visa

รัฐบาลไทยตั้งเป/าหมายในการดึงดูดคนต9างชาติผู=มีความมั่งค่ังสูง หรือผู=มีทักษะสูงและความเช่ียวชาญ
พิเศษท่ีจะเข=ามาพำนักในประเทศไทยจำนวน 1 ล=านคนภายในระยะเวลา 5 ปQต9อจากนี้
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สิทธิประโยชน,สำหรับผู3ถือวีซ:า LTR

02 03 0401 05 06 07

ระยะเวลาวีซ%า 10 ปL

(สามารถต%อขยายได>)
สิทธิยกเว>นอัตราส%วน

การจ>างงานคนไทย 4 คน
ต%อคนต%างชาติ 1 คน

สิทธิใช>ช%องทาง

พิเศษ 
(Fast Track)

ณ ท%าอากาศยาน
ระหว%างประเทศท่ีมี

ให>บริการช%องทาง

พิเศษ

รายงานตัวทุก 1 ปL

(จากเดิมทุก 90 วัน) 
และสามารถเดิน

ทางเข>าออกประทศได>ไม%
จำกัดจำนวนคร้ัง 

(Multiple entries)

ได>รับอนุญาตให>ทำงานใน

ประเทศไทย
(Digital Work Permit)

ลดภาษีเงินได>เหลือ 

17 % สำหรับ
กลุ%มผู>มีทักษะ

เชี่ยวชาญพิเศษ และ
ยกเว>นภาษีสำหรับ

รายได>ท่ีมาจาก

ต%างประเทศ สำหรับ 
LTR ประเภทอื่นๆ 

การอำนวยความสะดวกด>านวีซ%า

และใบอนุญาตทำงาน ณ 
ศูนย3บริการวีซ%าและใบอนุญาต

ทำงาน (OSS)



คุณสมบัติ หลักเกณฑU และเง่ือนไข
หลักเกณฑ(และเงื่อนไข ประชากรโลกผู@มีความม่ังค่ังสูง ผู@เกษียณอายุจากต=างประเทศ

• มีทรัพย(สิน ไม9น:อยกว9า 1 ล:านเหรียญสหรัฐ

• มีรายได:ส9วนบุคคลไม9น:อยกว9า 80,000  เหรียญสหรัฐต9อปI ใน

ระยะเวลา 2 ปIก9อนยื่นคำขอ

• ลงทุนไม9น:อยกว9า 500,000 เหรียญสหรัฐ ในพันธบัตรรัฐบาล

ไทย การลงทุนโดยตรงในบริษัท หรืออสังหาริมทรัพย(

• มีรายได:ส9วนบุคคล ไม9น:อยกว9า 80,000 เหรียญสหรัฐต9อปI ณ วันท่ียื่น

คำขอ

• กรณีท่ีรายได:ส9วนบุคคล ต่ำกว9า 80,000 เหรียญสหรัฐต9อปI แต9ไม9น:อย

กว9า 40,000 เหรียญสหรัฐต9อปI ต:องลงทุนไม9น:อยกว9า 250,000 

เหรียญสหรัฐ ในพันธบัตรรัฐบาลไทย การลงทุนโดยตรงในบริษัทจำกัด/

บริษัทมหาชน หรืออสังหาริมทรัพย(

สถานะการเงิน

และการลงทุน

กรมธรรม(ประกัน

สุขภาพ

หลักเกณฑ(และเงื่อนไข ผู@ท่ีต@องการทำงานจากประเทศไทย ผู@มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ

• เปYนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย( หรือ
• บริษัทท่ีมีการดำเนินงานมาแล:ว ไม9น:อยกว9า 3 ปIและมี

รายได:รวมกัน ไม9น:อยกว9า 150 ล:านเหรียญสหรัฐ ใน

ระยะเวลา 3 ปI ถึงวันท่ียื่นคำขอ

• บริษัทเอกชน

• สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย สถาบันฝ̂กอบรมเฉพาะทาง หรือ

หน9วยงานภาครัฐ

• อยู9ในอุตสาหกรรมเปaาหมาย
นายจ:างปbจจุบัน

มีประกันสุขภาพคุ:มครองค9ารักษาพยาบาล ไม9น:อยกว9า 50,000 เหรียญสหรัฐ หรือสิทธิประกันสังคมซึ่งคุ:มครองค9ารักษาพยาบาลในประเทศ

ไทย หรือเงินฝากในบัญชี ไม9น:อยกว9า 100,000 เหรียญสหรัฐ 



-ไมต่อ้งแสดงหลกัฐานรายไดข้ ั 5นตํ7า สาํหรบัการทาํงานในสถาบนัของรฐั หรอื

หน่วยงานภาครฐั 

หลักเกณฑ8และเงื่อนไข
ผู:ท่ีต:องการทำงาน

จากประเทศไทย
ผู:มีทักษะเช่ียวชาญพิเศษ

รายได@ส=วนบุคคล

มีรายได:ส9วนบุคคลไม9น:อยกว9า 80,000 เหรียญสหรัฐต9อปI ในระยะเวลา 2 ปIก9อนยื่นคำขอ

-กรณีท่ีรายได:ส9วนบุคคล ต่ำกว9า 80,000 เหรียญสหรัฐต9อปIแต9ไม9น:อยกว9า 40,000 

เหรียญสหรัฐต9อปI ในระยะเวลา 2 ปIก9อนยื่นคำขอ หรือก9อนการเกษียณอายุ      

ผู:ยื่นคำขอต:องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาด:านวิทยาศาสตร(หรือ

เทคโนโลยี หรือมีความเช่ียวชาญในสายงานซึ่งจะเข:ามาทำงานในประเทศไทย

ประสบการณ8

กรณีท่ีรายได:ส9วนบุคคล ต่ำกว9า 

80,000 เหรียญสหรัฐต9อปIแต9ไม9น:อย

กว9า 40,000 เหรียญสหรัฐต9อปI ใน

ระยะเวลา 2 ปIก9อนยื่นคำขอ

ผู#ยื่นคำขอต#องสำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทข้ึนไป หรือครอบครอง

ทรัพยFสินทางปGญญา หรือได#รับเงินทุน 

Series A 

มีประสบการณ์การทาํงานไม่น้อยกว่า 7 ปีในอตุสาหกรรมเป้าหมาย ยกเว้นผู้

ที?สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกขึJนไป หรือผูที้?ทาํงานในสถาบนัของรฐั 

หรือหน่วยงานภาครฐั

กรมธรรม8ประกันสุขภาพ
มีประกันสุขภาพคุ:มครองค9ารักษาพยาบาล ไม9น:อยกว9า 50,000 เหรียญสหรัฐ หรือสิทธิประกันสังคมซึ่งคุ:มครองค9ารักษาพยาบาลใน

ประเทศไทย หรือเงินฝากในบัญชี ไม9น:อยกว9า 100,000 เหรียญสหรัฐ

คุณสมบัติ หลักเกณฑU และเง่ือนไข

มีประสบการณ(การทำงานไม9น:อยกว9า    

5 ปI ในสาขาท่ีเกี่ยวข:องภายใน

ระยะเวลา 10 ปI ถึงวันท่ียื่นคำขอ
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อตุสาหกรรมเป้าหมายสาํหรบักลุ่มผูมี้ทกัษะเชีBยวชาญพิเศษ  Highly-Skilled Professional

1. อุตสาหกรรมยานยนต3สมัยใหม% 

2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส3อัจฉริยะ

3. อุตสาหกรรมการท%องเท่ียวระดับคุณภาพ 

4. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารท่ีมีมูลค%าเพ่ิมสูง 

6. อุตสาหกรรมหุ%นยนต3 

7. อุตสาหกรรมการบิน

8. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

9. อุตสาหกรรมดิจิทัล

10. อุตสาหกรรมการแพทย3ครบวงจร

11. อุตสาหกรรมป[องกันประเทศ

12. อุตสาหกรรมท่ีสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน  (Circular Economy) โดยตรง

และมีนัยสำคัญ เช%น การผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

13. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย3และการวิจัยพัฒนาเพ่ืออุตสาหกรรมเป[าหมาย

14. อุตสาหกรรมเป7าหมายอ่ืน ๆ ท่ีสอดคล?องกับยุทธศาสตรDชาติ 20 ปH ตามท่ี

คณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแขRงขันของประเทศ สำหรับ
อุตสาหกรรมเป7าหมาย ให?ความเห็นชอบ
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Visa Application and Issuance

ผู3สมัคร ลงทะเบียน และ ส=งใบสมัคร
ผ=านระบบออนไลน8

การรับรองคุณสมบัติ

แแจ+งผล

ผู+สมัครท่ีผ)านการ
รับรองคุณสมบัติ

การออกวีซ)า

ขอรับวีซ=าในต=างประเทศ

ขอรับวีซ=าในประเทศไทย

สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย

สำนักงานตรวจคนเข@าเมือง

OSS /กรมการจัดหางาน

ขอรบัใบอนุญาตทาํงาน

ดจิทิลั

digital work permit

1
2

3
4



ขอบคุณค่ะ
ตดิต่อ LTR Team ได้ที* ltr@boi.go.th
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REQUIRED DOCUMENTS

REQUIRED DOCUMENTS WGC

5

WP

(3-4)
WPT

9

HSP

8

HSP

GOV

4

WGC

5

O

3

PERSONAL DOUCUMENTS

1. Copies of the passport:

- Personal data page and all pages with Thai 
visa stamps)  

- Valid for at least 6 months from the date of 
visa issuance

- At least 2 blank pages

2. Copy of change name and/or surname 

certificate, if applicable
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REQUIRED DOCUMENTS WGC

5

WP

(3-4)
WPT

9

HSP

8

HSP

GOV

4

WGC

5

O

3

3. Documents related to family relationship:

For spouse:
- Copy of marriage certificate

For children aged under 20:
Copy of birth certificate or a proof of child 

custody

4. Copy of health insurance 

- Minimum coverage of 50,000 USD for 
hospitalization treatment in Thailand 

- The stamp and the signature of the 
insurance company are mandatory

- Submission of this document can be done 

separately at a later date before a 
notification letter is issued
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REQUIRED DOCUMENTS WGC

5

WP

(3-4)
WPT

9

HSP

8

HSP

GOV

4

WGC

5

O

3

OR

Evidence showing valid social security 
benefits which insures hospitalization and 

treatment in Thailand 
OR

Bank statement for the last 12 months, 

showing a deposit of no less than 100,000 
USD and additional 25,000 USD per one 

dependent which has been held for at least 
12 months
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REQUIRED DOCUMENTS WGC

5

WP

(3-4)
WPT

9

HSP

8

HSP

GOV

4

WGC

5

O

3

For Wealthy Global Citizens, at least 

500,000 USD investment in the following 
assets in Thailand:

For Wealthy Pensioners, if applicable, at least 

250,000 USD investment in the following 
assets in Thailand:

Copy of Thai Government Bond in applicant’s 

name
OR

Shareholder list with applicant’s name as a 
shareholder (not more than 3 months old)

OR

Portfolio statement in the last 12 months 
issued by brokerage companies

INVESTMENT / WEALTH STATUS
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REQUIRED DOCUMENTS WGC

5

WP

(3-4)
WPT

9

HSP

8

HSP

GOV

4

WGC

5

O

3

OR

Evidence of investment in a venture capital 
company or private equity trust registered by 

the Securities and Exchange Commission
OR

- Copy of certificate of ownership of 

apartment/condo in applicant’s name 
(Or.Chor 5, not more than 3 months old)

- Copy of the sale and purchase agreement 
of the condominium unit

6. Evidence of 1 million USD worth of assets 

ownership
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WORKING EXPERIENCE/EMPLOYMENT
/CORPOARATE

WGC

5

WP

(3-4)
WPT

9

HSP

8

HSP

GOV

4

WGC

5

O

3

7. Curriculum Vitae (CV)

8. Evidence of previous employment in the 

related field no less than 5 years in the past 
10 years as of the submission date (e.g. copy 

of letter issued by previous 
company/employer)

9. For Highly-Skilled Professionals:

Evidence of qualification (e.g. copy of 
university certificate)

OR
Evidence of achievement (e.g. research 

projects / publications / intellectual property 

/ awards / certification of related area of 
expertise)
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WORKING EXPERIENCE/EMPLOYMENT
/CORPOARATE

WGC

5

WP

(3-4)
WPT

9

HSP

8

HSP

GOV

4

WGC

5

O

3

OR

Master’s degree in Science and Technology 
(in case of experts working in a corporate with 

income in the range of 40,000 – 80,000 USD)

10. For Work-From – Thailand Professionals 

with income in the range of 
40,000 – 80,000 USD:

Evidence of an intellectual property 
ownership

OR

Master’s degree(in case of income in the 
range of 40,000 – 80,000 USD)

OR
Evidence of obtaining series A funding no less 

than 1 million USD (in case of in come in the 

range of 40,000 – 80,000 USD)
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WORKING EXPERIENCE/EMPLOYMENT
/CORPOARATE

WGC

5

WP

(3-4)
WPT

9

HSP

8

HSP

GOV

4

WGC

5

O

3

11. For Work-from-Thailand Professionals:

- Copy of certificate of employment or   
equivalent, signed by an authorized 

person of a foreign company, monthly or 
yearly salary, employment period

- Copy of company registration

For Highly-skilled Professionals:
- Copy of certificate of employment or 

equivalent, signed by an authorized 
person of a company in Thailand, a 

private higher education institution, 

research institution, specialized training 
institution, indicating the position in the 

company, monthly or yearly salary, 
employment period
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WORKING EXPERIENCE/EMPLOYMENT
/CORPOARATE

WGC

5

WP

(3-4)
WPT

9

HSP

8

HSP

GOV

4

WGC

5

O

3

OR

- Copy of certificate of employment or 
equivalent, signed by an authorized 

person of a government agency 
(government or state-owned agency, 

public higher education institution or 

research institution or specialized training 
institution)

12. Audited corporate’s annual financial 

statement or financial report showing the 
revenue in the last 3 years of no less than 

150 million USD
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REQUIRED DOCUMENTS WGC

5

WP

(3-4)
WPT

9

HSP

8

HSP

GOV

4

WGC

5

O

3

13. 

1. Company profile or company annual 
report

OR
2. Brochures or catalogues

INCOME
14. Evidence of income tax payment or 

annual personal in come tax return showing 
income of no less than 80,000 or 40,000 USD 

Per year in the past 2 years

15. Financial evidence showing an income in 

current year e.g. bank statement, pension 
scheme e.g. pension certificate indicating 

monthly or yearly pension or bank statement 
in the last 12 months
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REQUIRED DOCUMENTS WGC

5

WP

(3-4)
WPT

9

HSP

8

HSP

GOV

4

WGC

5

O

3

ADDITIONAL INFORMATION

16. Note : A letter of verification issued from 

the country of his or her Nationality or 
residence in the last 10 years stating that the 

applicant Has no criminal record may be 
requested on a case-by-case basis.


