
ค ำสั่งส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิ
ที่  654/2564 

เรื่อง  ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำว 
ขออนญุำตอยู่ในรำชอำณำจกัรเปน็กำรชั่วครำว 

 
 

ตำมค ำสั่งส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ   ท่ี  327/2557  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข   
ในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว  ลงวันที่  30  มิถุนำยน  
พ.ศ.  2557  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค ำสั่งส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  ท่ี  548/2562  เรื่อง  ปรับปรุงหลักเกณฑ์  
และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว  ลงวันที่   
27  กันยำยน  พ.ศ.  2562  นั้น 

โดยที่ เป็นกำรสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำว   
ขออนุญำตอยู่ ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวดังกล่ำวเสียใหม่ให้ เหมำะสม   สอดคล้องกับ 
มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  15  มิถุนำยน  พ.ศ.  2564  ซึ่งอนุมัติในหลักกำรให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
กำรท ำประกันสุขภำพส ำหรับคนต่ำงด้ ำวผู้ ขอรับกำรตรวจลงตรำประเภทคนอยู่ ชั่ วครำว   
Non-Immigrant  Visa  รหัส  O - A  (ระยะเวลำไม่เกิน  1  ปี) 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๑๑  (๔)  แห่งพระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ  จึงออกค ำสั่งก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำว  
ขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวตำมมำตรำ  ๓๕  วรรคสำม  แห่งพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  เพิ่มเติมไว้  ดังต่อไปนี้ 

1. ให้ยกเลิกค ำสั่งส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  ท่ี  548/2562  เรื่อง  ปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว   ลงวันที่   
27  กันยำยน  พ.ศ.  2562  และก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ  ตำมเหตุแห่งควำมจ ำเป็นข้อ  2.22   
ตำมควำมที่แนบท้ำยค ำสั่งนี้ 

2. คนต่ำงด้ำวที่ได้รับกำรตรวจลงตรำประเภทคนอยู่ชั่วครำว   Non- Immigrant  Visa   
รหัส  O - A  (ระยะเวลำไม่เกิน  1  ปี)  และได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรก่อนวันที่ค ำสั่งนี้ 
มีผลใช้บังคับให้อยู่ในรำชอำณำจักรต่อไปได้ตำมระยะเวลำที่ได้รับอนุญำต 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕65  เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที ่ 27  ธนัวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
พลต ำรวจเอก สุวฒัน ์ แจ้งยอดสุข 

ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำต ิ

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๕



หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักร 
แนบท้ายค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ 654/2564 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

   

เหตุแห่งความจ าเป็น หลักเกณฑ์การพิจารณา 
๒.๒๒  กรณีใช้ชีวิตในบั้นปลาย 

 (1) ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 
 (2) คนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภท

คนอยู ่ชั ่วคราว (Non-Immigrant Visa) รหัส O-A 
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา (6) ให้อนุญาตตาม
ระยะเวลาความคุ้มครองของกรมธรรม์ ครั้งละไม่เกิน   
1 ปี 

 

(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว  
(๒) มีอายุตั้งแต่ ๕๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  
(๓) มีหลักฐานการมีเงินได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ ๖๕,๐๐๐ บาท 

หรือ 
(4) ก่อนยื่นค าขอไม่น้อยกว่า 2 เดือน และหลังจากได้รับ

อนุญาตไม่น้อยกว่า 3 เดือน จะต้องมีเงินฝากคงอยู่ในบัญชีธนาคาร
พาณิชย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 800,000 บาท โดยเมื่อ
ได้รับอนุญาตแล้ว 3 เดือน สามารถถอนเงินฝากนั้นได้ โดยต้องมีเงิน
คงเหลือในบัญชี ไม่น้อยกว่า 400,000 บาท หรือ 

(5) มีเงินได้ในรอบปีและมีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศไทยค านวณรวมกันไม่น้อยกว่า 800,000 บาท นับถึงวันยื่น
ค าขอ ทั้งนี้ เงินฝากธนาคารจะต้องคงอยู่ในบัญชีก่อนยื่นค าขอ และ
หลังได้รับอนุญาต รวมทั้งสามารถถอนเงินฝากได้เช่นเดียวกับ (4) 

(6) เฉพาะคนต่างด้าวที่ ได้รับการตรวจลงตราประเภทคน      
อยู่ชั่วคราว(Non-Immigrant Visa) รหัส O-A ต้องมีประกันสุขภาพ
ห รื อส วั ส ดิ ก ารภ าครั ฐ จ ากต่ างป ระ เท ศที่ มี ว ง เงิน คุ้ ม ค รอ ง              
ค่ารักษาพยาบาล และมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
หรือ 3 ,000 ,000 บาท คุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พ านักใน
ราชอาณาจักร 

    (6 .1)กรณี ซื้อประกันสุขภาพของไทยให้ซื้อกรมธรรม์     
แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ longstay.tgia.org 

    (6.2) กรณีซื้อประกันสุขภาพต่างประเทศหรือมีสวัสดิการ
ภาครัฐจากต่างประเทศต้องได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต
ต่างประเทศประจ าประเทศไทย หรือการรับรองลายมื อชื่อของ        
ผู้มีอ านาจลงนามในเอกสารที่มาแสดง (Notary) จากกระทรวง      
การต่างประเทศของผู้ยื่นค าขอ  
          (6.3) กรณีบริษัทประกันปฏิ เสธการซื้อประกันสุขภาพ
ทั้งหมดหรือบางส่วน ต้องมีเงินฝากคงอยู่ในบัญชีธนาคารพาณิชย์ที่
ตั้งอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 3 ,000,000 บาท ก่อนยื่นค าขอ   
ไม่น้อยกว่า 2 เดือน หรือมีเงินฝากคงอยู่ในบัญชีธนาคารพาณิชย์  
ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และวงเงินประกันสุขภาพอ่ืนค านวณรวมกัน  
ไม่น้อยกว่า 3 ,000 ,000 บาท ส าหรับใช้ในการรักษาพยาบาล         
.     .  
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เหตุแห่งความจ าเป็น หลักเกณฑ์การพิจารณา 
 โดยต้องมีหลักฐานการปฏิเสธการซื้อประกันสุขภาพ ซึ่งรับรองโดย

บริษัทประกันภัยนั้น หรือได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต
ต่างประเทศประจ าประเทศไทย หรือการรับรองลายมือชื่อของ              
ผู้มีอ านาจลงนามในเอกสารที่มาแสดง (Notary) จากกระทรวง
การต่างประเทศของผู้ยื่นค าขอ แล้วแต่กรณี 

(7) คนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรก่อนวันที่ ๒๑ 
ตุลาคม ๒๕๔๑ และได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพ่ือใช้ชีวิต 
ในบั้นปลายต่อเนื่องตลอดมา ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 

(ก) อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และมีรายได้ที่แน่นอน โดยมีเงินฝาก 
คงอยู่ในบัญชีตลอดระยะเวลาย้อนหลัง ๓ เดือน ไม่น้อยกว่าปีละ 
๒๐๐,๐๐๐ บาทหรือมีรายได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

(ข) อายุไม่ถึง ๖๐ ปีแต่ไม่น้อยกว่า ๕๕ ปี ต้องมีรายได้      
ที่แน่นอนโดยมีเงินฝากคงอยู่ ในบัญชีตลอดระยะเวลาย้อนหลัง        
๓ เดือน ไม่น้อยกว่าปีละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือมีรายได้ไม่น้อยกว่า 
เดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท 

 
ผู้มีอ านาจลงนามในเอกสารที่มาแสดง (Notary)  


