ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบการพิจารณาอนุ ญาตให้คนต่างด้าวเข้ามามีถ่ นิ ที่อยู่ในราชอาณาจักร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 มาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้ าเมือง พ.ศ. 2522 ซึง่ กําหนดให้ คนต่างด้ าวที่มีความประสงค์จะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
สามารถยื่นคําขอเพื่อมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ต่อคณะกรรมการพิจารณาคนเข้ าเมือง
เพื่อให้ การเข้ ามามีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรของคนต่างด้ าว เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ
ประเทศสูงสุด คณะกรรมการพิจารณาคนเข้ าเมือง จึงกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของคนต่าง
ด้ าวซึง่ ขอเข้ ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยคํานึงถึง รายได้ สินทรัพย์ ความรู้ ความสามารถในด้ าน
ั ชาติไทย เงื่อนไขเกี่ยวกับความ
วิชาชีพ และฐานะในครอบครัวของคนต่างด้ าวดังกล่าวกับบุคคลซึง่ มีสญ
มัน่ คงของชาติ หรื อ เงื่อนไขอื่นตามความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปั จจุบนั และเพื่อให้
การพิจารณาดังกล่าวเป็ นไปด้ วยความรอบคอบ บริสทุ ธิ ยุตธิ รรม ดังต่อไปนี ้

ข้ อ 1. คุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิได้ รับการพิจารณาให้ มีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร
1.1 คนต่างด้ าวผู้ยื่นคําขอ ต้ องถือหนังสือเดินทางที่ได้ รับการตรวจลงตราประเภท
คนอยูช่ วั่ คราว (NON-IMMIGRANT VISA) และได้ รับอนุญาตให้ อยูใ่ นราชอาณาจักรเป็ นรายปี มาแล้ ว
โดยมีรอบเวลาการพํานักไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจนถึงวันยื่นคําขอ
1.2 คนต่างด้ าวที่มีอายุสบิ สีป่ ี ขึ ้นไป ต้ องได้ รับการตรวจสอบประวัตดิ งั ต่อไปนี ้
1.2.1 พิมพ์ลายนิ ้วมือ และกรอกประวัตลิ งในแบบพิมพ์ลายนิ ้วมือคนต่างด้ าว
ดั ง กล่ า วส่ ง ไปตรวจประวั ติ ที่ ก องทะเบี ย นประวั ติ อ าชญากรเพื่ อ
ตรวจสอบว่ามีประวัตกิ ระทําผิดหรื อไม่
1.2.2 ตรวจสอบหนังสือรับรองประวัตอิ าชญากรรมที่คนต่างด้ าวนํามาแสดง
1.2.3 ตรวจสอบว่ า คนต่า งด้ า วดัง กล่า วเป็ นบุค คลต้ อ งห้ า ม ตามพระราชบัญญัติคนเข้ าเมือง พ.ศ. 2522 หรื อไม่ โดยตรวจสอบจากระบบบัญชี
เฝ้าดูของสํานักงานตรวจคนเข้ าเมือง
1.2.4 ตรวจสอบว่าเป็ นบุคคลที่มีหมายจับของตํารวจสากล จากกองการ
ต่างประเทศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
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1.3 คนต่างด้ าวต้ องแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับรายได้ สินทรัพย์ ความรู้ ความสามารถใน
ด้ านวิชาชีพ และฐานะในครอบครัวของคนต่างด้ าวดังกล่าวกับบุคคลซึง่ มีสญ
ั ชาติไทย หรื อเงื่อนไขอื่น
ตามความเหมาะสม เป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาอนุญาต
1.4 คนต่างด้ าวต้ องพูดและฟั งภาษาไทยได้ เข้ าใจ

ข้ อ 2. ประเภทการยืน่ คําขอ
2.1 ประเภทเข้ ามาเพื่อการลงทุน
2.2 ประเภทเข้ ามาเพื่อทํางาน
2.3 ประเภทเข้ ามาเพื่อเหตุผลทางมนุษยธรรม แบ่งเป็ น 6 กรณี ดังนี ้
2.3.1 กรณีคสู่ มรส ขอมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร เพื่อให้ ความอุปการะ หรื ออยู่
ในความอุปการะของคูส่ มรสผู้มีสญ
ั ชาติไทย
2.3.2 กรณีบตุ ร ขอมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร เพื่อให้ ความอุปการะ หรื ออยูใ่ น
ความอุปการะของบิดาหรื อมารดาผู้มีสญ
ั ชาติไทย
2.3.3 กรณีบดิ าหรื อมารดา ขอมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร เพื่อให้ ความอุปการะ
หรื ออยูใ่ นความอุปการะของบุตรผู้มีสญ
ั ชาติไทย
2.3.4 กรณีคสู่ มรส ขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร เพื่อให้ ความอุปการะ หรื ออยู่
ในความอุ ป การะของคู่ ส มรสที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ นราชอาณาจักรแล้ ว
2.3.5 กรณีบตุ ร ขอมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร เพื่อให้ ความอุปการะ หรื ออยู่ใน
ความอุปการะของบิดาหรื อมารดาที่ได้ รับอนุญาตให้ มีถิ่นที่ อยู่ในราชอาณาจักรแล้ ว
2.3.6 กรณีบดิ าหรื อมารดา ขอมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร เพื่อให้ ความอุปการะ
หรื อ อยู่ ใ นความอุ ป การะของบุ ต รที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ น
ราชอาณาจักรแล้ ว
2.4 ประเภทเข้ ามาเป็ นผู้เชี่ยวชาญ
2.5 ประเภทกรณีพิเศษเฉพาะราย
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ข้ อ 3. คุณสมบัตขิ องการยืน่ คําขอแต่ ละประเภท
3.1 คุณสมบัตขิ องการยืน่ คําขอประเภทเข้ามาเพื่อการลงทุน มีดงั ต่อไปนี ้
3.1.1 เป็ นผู้นําเงินเข้ ามาลงทุนเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่า 10 ล้ านบาท โดยมี
หนังสือรับรองจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ซึ่งแสดงหลักฐานการ
โอนเงินจากต่างประเทศเข้ ามาในประเทศไทย และ
3.1.2 การลงทุนต้ องมีลกั ษณะที่เป็ นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจของประเทศ อย่างใด
อย่างหนึง่ หรือรวมกัน ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1) ลงทุนในบริ ษัทจํ ากัด หรื อ บริ ษัทมหาชนจํ ากัด โดยต้ องมีเอกสาร
หลัก ฐานแสดงการลงทุ น ซึ่ ง รั บ รองโดยหน่ ว ยงานของรั ฐ บาลที่
เกี่ ย วข้ อง และกิ จ การนั น้ จะต้ องไม่ ขั ด ต่ อ ความสงบเรี ย บร้ อย
วัฒนธรรม หรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อ
2) ล ง ทุ น ซื ้อ พั น ธ บั ต ร รั ฐ บ า ล ห รื อ พั น ธ บั ต ร รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ที่
กระทรวงการคลังหรื อธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นผู้คํ ้าประกัน โดย
แสดงหลักฐานเกี่ยวกับการเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิในพันธบัตรนัน้ ๆ
หรื อ
3) ลงทุนในตลาดหลักทรั พย์ เช่น หุ้นสามัญ หุ้นกู้ หรื อ หน่วยลงทุน
เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ต้ องได้ รับอนุมตั ิ หรื อ รับรองจากคณะกรรมการกํากับ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พร้ อมกั บ แสดงหลั ก ฐานใบ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวข้ างต้ น
3.1.3 คนต่างด้ าวที่ได้ รับอนุญาตให้ มีถิ่นที่อยู่ฯ แล้ ว ต้ องแสดงหลักฐานการถือ
ครองการลงทุน ต่อ คณะกรรมการพิจ ารณาคนเข้ า เมื อ ง หรื อ พนัก งาน
เจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ง ได้ รั บ มอบหมายภายในเดื อ นกัน ยายนของแต่ ล ะปี เป็ น
ระยะเวลาสามปี ติดต่อกันนับตังแต่
้ วนั ได้ รับอนุญาตให้ มีใบสําคัญถิ่นที่อยู่
โดยให้ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาคนเข้ าเมือง หรื อ
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายมีอํานาจหน้ าที่ตรวจสอบการลงทุน
ดังกล่าวว่าเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาคนเข้ าเมือง
กําหนดไว้ หรื อไม่ แล้ วรายงานให้ คณะกรรมการพิจารณาคนเข้ าเมืองทราบ
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
3.1.4 เมื่อตรวจสอบในภายหลังพบว่า คนต่างด้ าวรายใดที่ได้ รับอนุญาตให้ มีถิ่น
ที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้ ว ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
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พิจารณาคนเข้ าเมืองกําหนดไว้ ให้ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ
พิจารณาคนเข้ าเมือง รายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาคนเข้ าเมือง และ
ให้ เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อสัง่ เพิกถอน
การอนุญาตได้
3.2 คุณสมบัตขิ องการยืน่ คําขอประเภทเข้ามาเพือ่ ทํางาน มีดงั ต่อไปนี ้
3.2.1 คนต่างด้ าวต้ องทํางานตําแหน่งระดับผู้บริ หาร ซึง่ ได้ แก่ ตําแหน่งประธาน
กรรมการ หรื อกรรมการของนิติบคุ คลซึง่ จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมี
ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 10 ล้ านบาท และมีอํานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคลนันมาแล้
้
ว เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นคําร้ อง โดย
คนต่างด้ าวมีรายได้ ตอ่ ปี เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 50,000 บาท เป็ นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ติดต่อกัน นับจนถึงวันที่ยื่นคําขอ และ แสดงหลักฐานการ
เสียภาษีโดยถูกต้ อง และ
3.2.2 ธุ รกิ จที่ ค นต่า งด้ า วทํ า งานนัน้ เป็ นประโยชน์ ต่อ เศรษฐกิ จ ของประเทศ
อันได้ แก่
1) ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ การค้ า ต่า งประเทศ โดยเป็ นบริ ษั ท ที่ มี ย อด
เงินตราต่างประเทศในการส่งสินค้ าออกในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมาเฉลี่ยปี
ละไม่น้อยกว่า 20 ล้ านบาท โดยมี หนังสือรับรองจากธนาคาร
พาณิชย์ที่เกี่ยวข้ อง หรื อเป็ นบริ ษัทให้ เงินกู้แก่บริ ษัทที่ผลิตสินค้ าใน
ประเทศ โดยการนําเงินตราต่างประเทศเข้ ามาในรอบ 3 ปี รวมแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 100 ล้ านบาท หรื อ
2) ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยเป็ นบริ ษัทดําเนินกิจการท่องเที่ยวที่
มีผลประกอบการย้ อนหลัง 3 ปี แสดงว่าบริษัทได้ นํานักท่องเที่ยวเข้ า
มา เฉลี่ยปี ละไม่น้อยกว่า 5,000 คน โดยมีหนังสือรับรองที่แสดง
รายละเอียดจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยว หรื อ
3) ธุรกิจอื่น ๆ ต้ องเป็ นธุรกิจที่คนต่างด้ าวเป็ นผู้ถือหุ้นที่ชําระแล้ วเต็ม
มูลค่าในนิติบคุ คลนัน้ ๆ ไม่น้อยกว่า 5 ล้ านบาท เป็ นเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นคําขอ
3.2.3 หากคนต่างด้ าวไม่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 3.2.1 และ 3.2.2 ต้ องมี
องค์ประกอบ ดังนี ้
1) เป็ นผู้มีใบอนุญาตทํางานในประเทศ (WORK PERMIT) มาแล้ วไม่
น้ อยกว่า 3 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นคําขอ และ
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2) ต้ องทํางานในบริ ษัทฯ ที่ยื่นคําขอมาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจนถึง
วันที่ยื่นคําขอ และ
3) มีรายได้ ตอ่ ปี เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 80,000 บาท เป็ นเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปี ติดต่อกัน นับจนถึงวันที่ยื่นคําขอ หรื อ มีการเสียภาษี เงินได้
บุคคลธรรมดา ตังแต่
้ 100,000 บาทขึ ้นไป เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ติดต่อกัน นับจนถึงวันที่ยื่นคําขอ
3.3 คุณสมบัตขิ องการยืน่ คําขอประเภทเข้ามาเพือ่ เหตุผลทางมนุษยธรรมแต่ละ
กรณี มีดงั นี
3.3.1 กรณีค่สู มรส ขอมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร เพื่อให้ความอุปการะ
หรืออยูใ่ นความอุปการะของคู่สมรสผูม้ ีสญ
ั ชาติไทย มีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี ้

1) ประเภทผูใ้ ห้ความอุปการะทํางานในประเทศไทย
(1) เป็ นคู่ส มรสโดยชอบด้ ว ยกฎหมาย โดยจดทะเบี ย นสมรสตาม
กฎหมายมาแล้ วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นคําขอ
และมี บุ ต รด้ ว ยกัน จริ ง ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถมี บุ ต รได้ ต้ อ งนํ า
ใบรั บ รองแพทย์ ซึ่ ง แสดงเหตุ ผ ลการไม่ ส ามารถมี บุ ต ร จาก
โรงพยาบาลมาแสดง ส่วนในกรณีที่ไม่มีบุตร และไม่สามารถนํา
ใบรับรองแพทย์มาแสดงถึงเหตุผลการไม่สามารถมีบตุ รได้ จะต้ อง
จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายมาแล้ วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
และ
(2) คู่สมรสคนใดคนหนึ่ง หรื อทังสองคนรวมกั
้
น มีรายได้ เพียงพอต่อ
การให้ ความอุปการะ โดยมีรายได้ ต่อปี เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ
30,000 บาท เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ติดต่อกันนับจนถึงวันที่
ยื่นคําขอ และแสดงหลักฐานการเสียภาษีโดยถูกต้ อง และ
(3) บุคคลสัญชาติไทยแสดงความประสงค์ที่จะให้ ความอุปการะ หรื อ
อยูใ่ นความอุปการะของคนต่างด้ าวที่ยื่นคําขอ

2) ประเภทผูใ้ ห้ความอุปการะเป็ นผูส้ ูงอายุ
(1) คนต่างด้ าวต้ องมีอายุ 50 ปี บริ บรู ณ์ขึ ้นไปนับจนถึงวันที่ยื่นคําขอ
และ
(2) เป็ นคู่ส มรสโดยชอบด้ ว ยกฎหมาย โดยจดทะเบี ย นสมรสตาม
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กฎหมายมาแล้ วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นคําขอ
และ
(3) ผู้ให้ ความอุปการะมีรายได้ ต่อปี เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 65,000
บาท เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ติดต่อกันนับจนถึงวันที่ยื่นคําขอ
และ
(4) บุคคลสัญชาติไทยแสดงความประสงค์ที่จะให้ ความอุปการะ หรื อ
อยูใ่ นความอุปการะของคนต่างด้ าวที่ยื่นคําขอ
3.3.2 กรณีบุตร ขอมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร เพื่อให้ความอุปการะ หรือ
อยูใ่ นความอุปการะของบิดาหรือมารดาผูม้ ีสญ
ั ชาติไทย
มีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี ้

1) ประเภทบุตรให้ความอุปการะบิดาหรือมารดาผูม้ ีสญั ชาติไทย
(1) เป็ นบุตรโดยหลักสายโลหิต และ
(2) บิดาหรื อมารดาต้ องมีอายุ 50 ปี บริ บรู ณ์ขึ ้นไปนับจนถึงวันที่ยื่น
คําขอ และ
(3) ผู้ให้ ความอุปการะมีรายได้ ต่อปี เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000
บาท เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ติดต่อกันนับจนถึงวันที่ยื่นคําขอ
และแสดงหลักฐานการเสียภาษี โดยถูกต้ อง และ
(4) บุคคลสัญชาติไทยแสดงความประสงค์ที่จะอยู่ในความอุปการะ
ของคนต่างด้ าวที่ยื่นคําขอ

2) ประเภทบุตรขออยู่ในความอุปการะของบิดาหรือมารดาผูม้ ีสญั ชาติไทย
(1) เป็ นบิดาหรื อมารดาโดยหลักสายโลหิต และมีการจดทะเบีย น
รับรองบุตร และ
(2) เป็ นบุตรที่ยงั ไม่สมรส และอายุตํ่ากว่า 20 ปี หากอายุตงแต่
ั ้ 20 ปี
ขึ ้นไปนับจนถึงวันที่ยื่นคําขอ ต้ องมีเหตุผลความจําเป็ นที่ยงั ต้ อง
อยู่ในความอุปการะของบิดาหรื อมารดา เช่น กําลังศึกษาอยู่ใน
ระดับไม่สูงกว่า ปริ ญญาตรี โดยมีหลักฐานการศึกษามาแสดง
และเป็ นกรณี ที่ได้ ศึกษาต่อเนื่องมาก่อนอายุครบ 20 ปี หรื อ
ป่ วยจนไม่ ส ามารถดูแ ลตนเองได้ ซึ่ ง ต้ อ งนํ า ใบรั บ รองแพทย์
ที่แสดงผลการป่ วยจากโรงพยาบาลมาแสดง และ
(3) ผู้ให้ ความอุปการะมีรายได้ ต่อปี เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000
บาท เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ติดต่อกัน นับจนถึงวันที่ยื่นคําขอ
และแสดงหลักฐานการเสียภาษีโดยถูกต้ อง และ
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(4) บุค คลสัญ ชาติ ไ ทยแสดงความประสงค์ ที่ จ ะให้ ค วามอุป การะ
คนต่างด้ าวที่ยื่นคําขอ
3.3.3 กรณีบิดาหรือมารดา ขอมีถิ่นทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร เพื่อให้ความ
อุปการะ หรืออยูใ่ นความอุปการะของบุตรผูม้ ีสญ
ั ชาติไทย
มีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี ้

1) ประเภทบิดาหรือมารดาให้ความอุปการะบุตรผูม้ ีสญั ชาติไทย
(1) เป็ นบิดาหรื อมารดาโดยหลักสายโลหิต และมีการจดทะเบียน
รับรองบุตร และ
(2) เป็ นบุตรที่ยงั ไม่สมรส และอายุตํ่ากว่า 20 ปี หากอายุตงแต่
ั ้ 20 ปี
ขึ ้นไปนับจนถึงวันที่ยื่นคําขอ ต้ องมีเหตุผลความจําเป็ นที่ยงั ต้ อง
อยู่ในความอุปการะของบิดาหรื อมารดา เช่น กําลังศึกษาอยู่ใน
ระดับไม่สูงกว่า ปริ ญญาตรี โดยมีหลักฐานการศึกษามาแสดง
และเป็ นกรณีที่ได้ ศกึ ษาต่อเนื่องมาก่อนอายุครบ 20 ปี หรื อป่ วย
จนไม่สามารถดูแลตนเองได้ ซึ่งต้ องนํ าใบรั บรองแพทย์ ที่ แสดง
ผลการป่ วยจากโรงพยาบาลมาแสดง และ
(3) ผู้ให้ ความอุปการะมีรายได้ ต่อปี เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000
บาท เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ติดต่อกัน นับจนถึงวันที่ยื่นคําขอ
และแสดงหลักฐานการเสียภาษีโดยถูกต้ อง

2) ประเภทบิดาหรือมารดาขออยู่ในความอุปการะของบุตรผูม้ ีสญั ชาติไทย
(1) เป็ นบุตรโดยหลักสายโลหิต และ
(2) บิดาหรื อมารดาต้ องมีอายุ 50 ปี บริ บรู ณ์ขึ ้นไปนับจนถึงวันที่ยื่น
คําขอ และ
(3) ผู้ให้ ความอุปการะมีรายได้ ต่อปี เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000
บาท เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ติดต่อกันนับจนถึงวันที่ยื่นคําขอ
และแสดงหลักฐานการเสียภาษีโดยถูกต้ อง และ
(4) บุค คลสัญ ชาติ ไ ทยแสดงความประสงค์ ที่ จ ะให้ ค วามอุป การะ
คนต่างด้ าวที่ยื่นคําขอ
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3.3.4 กรณีค่สู มรส ขอมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร เพื่อให้ความอุปการะ
หรืออยูใ่ นความอุปการะของคูส่ มรสที่ได้รบั อนุญาตให้มีถิ่นที่อยูใ่ น
ราชอาณาจักรแล้ว มีดงั ต่อไปนี ้
1) เป็ นคู่สมรสโดยชอบด้ ว ยกฎหมาย โดยต้ อ งจดทะเบี ย นสมรสตาม
กฎหมายมาแล้ วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นคําขอ และ
2) คู่สมรสที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้ ว แสดงความประสงค์ที่จะให้
ความอุปการะหรื ออยูใ่ นความอุปการะของคนต่างด้ าวที่ยื่นคําขอ และ
3) ผู้ให้ ความอุปการะมีคณ
ุ สมบัติเช่นเดียวกับผู้ยื่นคําขอ ประเภทเข้ ามา
เพื่อการลงทุน หรื อเข้ ามาเพื่อทํางาน
3.3.5 กรณีบุตร ขอมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร เพื่อให้ความอุปการะ หรือ
อยูใ่ นความอุปการะของบิดาหรือมารดาที่ได้รบั อนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักรแล้ว มีดงั ต่อไปนี ้

1) ประเภทบุตรให้ความอุปการะบิดาหรือมารดาที่มีถ่ นิ ที่อยู่ฯ แล้ว
(1) เป็ นบุตรโดยหลักสายโลหิต และ
(2) บิดาหรื อมารดาต้ องมีอายุ 50 ปี บริ บรู ณ์ขึ ้นไปนับจนถึงวันที่ยื่นคํา
ขอ และ
(3) บิดาหรื อมารดา แสดงความประสงค์ที่จะอยู่ในความอุปการะของ
คนต่างด้ าวที่ยื่นคําขอ และ
(4) ผู้ให้ ความอุปการะมีคณ
ุ สมบัติเช่นเดียวกับผู้ยื่นคําขอ ประเภทเข้ า
มาเพื่อการลงทุน หรื อ เข้ ามาเพื่อทํางาน

2) ประเภทบุตรขออยู่ในความอุปการะของบิดาหรือมารดาที่มีถ่ นิ ที่อยู่ฯ แล้ว
(1) เป็ นบุตรโดยหลักสายโลหิต ที่ยงั ไม่สมรส และอายุตํ่ากว่า 20 ปี
หากอายุตงแต่
ั ้ 20 ปี ขึ ้นไปนับจนถึงวันที่ยื่นคําขอ ต้ องมีเหตุผล
ความจําเป็ นที่ยงั ต้ องอยู่ในความอุปการะของบิดาหรื อมารดา เช่น
กํ า ลัง ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดับ ไม่ สูง กว่ า ปริ ญ ญาตรี โดยมี ห ลัก ฐาน
การศึกษามาแสดง และเป็ นกรณี ที่ได้ ศึกษาต่อเนื่ องมาก่ อนอายุ
ครบ 20 ปี หรื อป่ วยจนไม่สามารถดูแลตนเองได้ ซึง่ ต้ องนําใบรับรอง
แพทย์ที่แสดงผลการป่ วยจากโรงพยาบาลมาแสดง และ
(2) บิดาหรื อมารดา แสดงความประสงค์ที่จะให้ ความอุปการะคนต่าง
ด้ าวที่ยื่นคําขอ และ
หน้ าที่ 8

(3) ผู้ให้ ความอุปการะมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ยื่นคําขอประเภทเข้ า
มาเพื่อการลงทุน หรื อ เข้ ามาเพื่อทํางาน

3.3.6 กรณีบิดาหรือมารดา ขอมีถิ่นทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร เพื่อให้ความ
อุปการะหรืออยูใ่ นความอุปการะของบุตรทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้มีถิ่นที่
อยูใ่ นราชอาณาจักรแล้ว มีดงั ต่อไปนี ้

1) ประเภทบิดาหรือมารดาให้ความอุปการะบุตรที่มีถ่ นิ ที่อยู่ฯ แล้ว
(1) เป็ นบุตรโดยหลักสายโลหิตที่ยงั ไม่สมรส และอายุตํ่ากว่า 20 ปี
หากอายุตงแต่
ั ้ 20 ปี ขึ ้นไปนับจนถึงวันที่ยื่นคําขอ ต้ องมีเหตุผล
ความจําเป็ นที่ยงั ต้ องอยูใ่ นความอุปการะของบิดาหรื อมารดา เช่น
กํ า ลัง ศึก ษาอยู่ใ นระดับ ไม่ สูง กว่ า ปริ ญ ญาตรี โดยมี ห ลัก ฐาน
การศึกษามาแสดง และเป็ นกรณีที่ได้ ศึกษาต่อเนื่องมาก่อนอายุ
ครบ 20 ปี หรื อป่ วยจนไม่สามารถดูแลตนเองได้ ซึ่งต้ องนํา
ใบรับรองแพทย์ที่แสดงผลการป่ วยจากโรงพยาบาลมาแสดง และ
(2) บิดาหรื อมารดาแสดงความประสงค์ที่จะให้ ความอุปการะคนต่าง
ด้ าวที่ยื่นคําขอ และ
ุ สมบัตเิ ช่นเดียวกับผู้ยื่นคําขอ ประเภทเข้ า
(3) ผู้ให้ ความอุปการะมีคณ
มาเพื่อการลงทุน หรื อเข้ ามาเพื่อทํางาน

2) ประเภทบิดาหรือมารดาขออยู่ในความอุปการะของบุตรที่มีถ่ นิ ที่อยู่ฯ แล้ว
(1) เป็ นบุตรโดยหลักสายโลหิต และ
(2) บิดาหรื อมารดาต้ องมีอายุ 50 ปี บริบรู ณ์ขึ ้นไปนับจนถึงวันที่ยื่น
คําขอ และ
(3) ผู้ให้ ความอุปการะแสดงความประสงค์ที่จะให้ ความอุปการะคน
ต่างด้ าวที่ยื่นคําขอ และ
(4) ผู้ให้ ความอุปการะมีคณ
ุ สมบัตเิ ช่นเดียวกับผู้ยื่นคําขอ ประเภทเข้ า
มาเพื่อการลงทุน หรื อเข้ ามาเพื่อทํางาน
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3.4 คุณสมบัตขิ องการยืน่ คําขอประเภทเข้ามาเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
มีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี ้
1) ต้ องเป็ นบุคคลผู้มีความรู้ไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี และมีความสามารถเป็ น
พิเศษอยูใ่ นความต้ องการและเป็ นประโยชน์ตอ่ ประเทศ และ
2) ต้ องได้ รับการสนับสนุนและมีหนังสือรับรองเป็ นหลักฐานจากหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้ อง และ
3) มีหนังสือรับรองซึง่ รับรองการทํางานในหน้ าที่การงานนัน้ ๆ ระบุระยะเวลา
การทํางานอย่างน้ อย 3 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นคําร้ อง

3.5 คุณสมบัตขิ องการยืน่ คําขอประเภทกรณีพิเศษเฉพาะราย
มีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี ้
1) เป็ นผู้ทําคุณประโยชน์ให้ แก่ประเทศไทย หรื อ รัฐบาลไทย หรื อ ได้ รับการ
คัดเลือกจากสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับชาติ อันเชื่อถือได้ วา่ เป็ นผู้ที่มีผลงาน
ดีเด่นที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ประเทศ หรื อทํางานให้ กบั หน่วยงาน และ
2) มี หนังสือรั บรองตัง้ แต่ระดับกรม หรื อผู้ว่าราชการจังหวัด หรื อจากส่ว น
ราชการ หรื อข้ าราชการ พลเรื อนตังแต่
้ ระดับ 10 ขึ ้นไป หรื อข้ าราชการ
ทหาร ตํารวจ ชันยศพลเอก
้
พลเรื อเอก พลอากาศเอก พลตํารวจเอก หรื อ
ข้ าราชการการเมืองที่ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรื อรองประธานวุฒิสภา
หรื อ คณะกรรมการองค์ ก รอิ ส ระตามกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ โดยมี
รายละเอียดของผลงาน หรื อ
3) คุณสมบัตอิ ื่นใด หรื อจํานวนที่จะอนุญาตตามที่คณะกรรมการพิจารณาคน
เข้ าเมืองเห็นสมควร
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ข้ อ 4. หลักการพิจารณา
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในประกาศ
4.1 คนต่างด้ าวต้ องมีคณ
คณะกรรมการพิจารณาคนเข้ าเมืองฉบับนี ้ โดยพิจารณาจากคุณสมบัตขิ องการยื่นคําขอแต่ละประเภท
นับจนถึงวันที่ยื่นคําขอ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตาม 4.1 และ
4.2 ในกรณีที่คนต่างด้ าวสัญชาติใดสัญชาติหนึง่ มีคณ
มีจํานวนเกินกว่าที่กําหนด ให้ แบ่งสัดส่วนจํานวนการอนุญาตตามประเภทการยื่นคําขอกับจํานวนของผู้
ที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามหลักเกณฑ์ทงหมดของคนต่
ั้
างด้ าวสัญชาตินนั ้ ๆ
อนึง่ คนต่างด้ าวรายใดแม้ มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนด
ไว้ แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ความมั่ น คงทางด้ านเศรษฐกิ จ การเมื อ ง สัง คมของประเทศโดยรวมแล้ ว
คณะกรรมการพิ จ ารณาคนเข้ า เมื อง หรื อรั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงมหาดไทยมี อํา นาจที่ จ ะพิจ ารณา
ไม่อนุญาต หรื อ ไม่ให้ ความเห็นชอบให้ คนต่างด้ าวผู้นนเข้
ั ้ ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรได้ และให้ ถือ
เป็ นที่สดุ และถือเป็ นข้ อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิ ดเผยตามมาตรา 15 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. 2540
บรรดาหลักเกณฑ์ มติ หรื อคําสัง่ อื่นใด ซึง่ ใช้ ในการประกอบการพิจารณาอนุญาตให้
คนต่างด้ าวเข้ ามามีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรที่ใช้ อยูเ่ ดิม หรื อ ซึง่ ขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ฉบับนี ้ให้ ยกเลิก
และให้ ใช้ หลักเกณฑ์ฉบับนี ้แทน
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546

( นายศิวะ แสงมณี )
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้ ากลุม่ ภารกิจด้ านกิจการความมัน่ คงภายใน
ประธานคณะกรรมการพิจารณาคนเข้ าเมือง
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