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คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
ที่  ๗๗๗/๒๕๕๑ 

เร่ือง  หลักเกณฑและเง่ือนไขในการพิจารณากรณีคนตางดาว 
ขออนุญาตอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว 

 

 

ตามที่ สํานักงานตํารวจแหงชาติไดมี คําส่ังที่  ๕๔๓/๒๕๔๙   ลงวันที่   ๑๕   สิงหาคม   

พ.ศ.  ๒๕๔๙,  คําส่ังที่  ๕๖/๒๕๕๑  ลงวันที่  ๒๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มอบอํานาจในการพิจารณา

กรณีคนตางดาวขออนุญาตอยู ในราชอาณาจักรเปนการชั่ วคราวตามมาตรา   ๓๕  วรรคสาม   

แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และคําส่ังที่  ๖๐๖/๒๕๔๙  ลงวันที่  ๘  กันยายน   

พ.ศ.  ๒๕๔๙  กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการพิจารณากรณีคนตางดาวขออนุญาตอยูใน

ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว  ไวแลว  นั้น 

โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและเง่ือนไขในการพิจารณากรณีคนตางดาว 

ขออนุญาตอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวดังกลาวเสียใหมใหเหมาะสม  อาศัยอํานาจตามความใน

มาตรา  ๑๑  (๔)  แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ   

จึงออกคําส่ังกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการพิจารณากรณีคนตางดาวขออนุญาตอยูใน

ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามมาตรา   ๓๕  วรรคสาม   แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง   

พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว  ดังตอไปนี้ 

๑. ใหยกเลิก 

 ๑.๑ คํา ส่ังสํานักงานตํารวจแห งชาติ   ที่   ๖๐๖ /๒๕๔๙   ลงวันที่   ๘   กันยายน   

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 ๑.๒ คํา ส่ังสํานักงานตํารวจแหงชาติ   ที่   ๕๖ /๒๕๕๑   ลงวันที่   ๒๑   มกราคม   

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังอื่นใด  ในสวนที่กําหนดไวแลวในคําส่ังนี้  หรือซ่ึงขัด

หรือแยงกับคําส่ังนี้  ใหใชคําส่ังนี้แทน   

๒. หลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตใหคนตางดาวอยูตอในราชอาณาจักร  กรณีมีเหตุจําเปน 

คร้ังละไมเกิน  ๑  ป  ตามนัยมาตรา  ๓๕  วรรคสามแหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
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ใหเปนไปตามหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตใหคนตางดาวอยูตอในราชอาณาจักรทายคําส่ังนี้  สําหรับ

รายการเอกสารประกอบการพิจารณาใหสํานักงานตรวจคนเขาเมืองกําหนดเปนคําส่ังและรายงาน

สํานักงานตํารวจแหงชาติเพื่อทราบ  ทั้งนี้ตามเหตุผลและความจําเปนในแตละกรณี ๆ  ไป 

๓. ในระหวางการพิจารณาอนุญาตใหคนตางดาวอยูตอในราชอาณาจักรตามขอ   ๒   

ใหคนตางดาวผูนั้นอยูในราชอาณาจักรไปพลางกอนได  โดยใหพนักงานเจาหนาที่ประทับตรานัดฟงผล

เพื่ออนุญาตใหคนตางดาวผูนั้นอยูรอฟงผลไดหลายคร้ังตามความจําเปน  แตรวมแลวไมเกิน  ๓๐  วัน  

นับถัดจากวันอนุญาตสิ้นสุด 

๔. กรณีที่คนตางดาวผูย่ืนคําขอมีคุณสมบัติไมครบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนดในคําส่ังนี้ 

ใหแจงคําส่ังไมอนุญาตและใหคนตางดาวเดินทางกลับภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันอนุญาตสิ้นสุด 

 ทั้งนี้  ในกรณีที่คนตางดาวประสงคจะทบทวนคําส่ังไมอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ใหย่ืนคําขอ

ทบทวนไดหนึ่งคร้ังโดยตองแจงเหตุผลความจําเปน  ทําเปนหนังสือย่ืนตอพนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่

รับผิดชอบต้ังแตระดับสารวัตรข้ึนไปเพื่อพิจารณาสั่งการเปนลายลักษณอักษรอนุญาตใหรับคําขอ 

ไดเสียกอน  อนึ่ง  ผูย่ืนคําขออาจแนบคําขอพรอมดวยเอกสารประกอบคําขอเพื่อพิจารณาในคราวเดียวกัน 

ก็ได  โดยการขอทบทวนใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและ 

ในระหวางการพิจารณาใหพนักงานเจาหนาที่ประทับตรานัดฟงผลเพื่อใหคนตางดาวผูนั้นอยูรอฟงผล

การพิจารณาไดภายในกําหนดระยะเวลา  ๗  วันทําการ  นับถัดจากวันย่ืนคําขอทบทวน   

๕. กรณีคนตางดาวผูย่ืนคําขอมีคุณสมบัติไมครบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนดในคําส่ังนี้   

หรือในกรณีอื่น ๆ  ที่ไมไดกําหนดไวในคําส่ัง  ซ่ึงพนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบต้ังแตระดับ

สารวัตรข้ึนไปเห็นวาคนตางดาวรายใดมีเหตุจําเปนตองอยูในราชอาณาจักร  ใหพิจารณาเสนอ 

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณาคําขอของคนตางดาวตอไป 

๖. ภายในกําหนด  ๑  ป  นับแตคําส่ังนี้มีผลใชบังคับ  คนตางดาวซ่ึงเขามาและไดรับอนุญาต

ใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว  ตามขอ  ๒.๑๘  (๖)  กรณีสมรสกับหญิงไทยและไดรับอนุญาต

ใหอยูตอเนื่องตลอดมากอนที่คําส่ังนี้ใชบังคับ  และไมมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑในคําส่ังนี้   

ใหผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง  หรือพนักงานเจาหนาที่  ผูรับมอบอํานาจเปนผูพิจารณา 

ตามเหตุผลความจําเปน 
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ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 

ส่ัง  ณ  วันที ่ ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

พลตํารวจเอก  พัชรวาท  วงษสุวรรณ 

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 



หลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตใหคนตางดาวอยูตอในราชอาณาจักร 
ตามขอ ๒  ของคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่  ๗๗๗ /๒๕๕๑  ลงวันที่    ๒๕  พฤศจิกายน    ๒๕๕๑ 

เหตุแหงความจําเปน หลักเกณฑการพิจารณา 

๒.๑ กรณีมีเหตุจําเปนทางธุรกิจ เชน จะตอง
อยูปฏิบัติงานในบริษัท หรือ หางหุนสวน 
เปนตน  
      ใหอนุญาตครั้งละไมเกนิ ๑ ป 
 

(๑) คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูช่ัวคราว  
(๒) คนตางดาวตองมีเงินไดตามตารางเงินได
แนบทายคําสั่งนี้  (ผนวก ก) 
 (๓) ตองเปนธุรกิจซึ่งมีทุนจดทะเบียนที่ชําระ
แลวไมต่ํากวา ๒ ลานบาท  
(๔) ธุรกิจนั้นตองยื่นงบการเงิน ณ วันสิ้นงวด 
สองปบัญชีที่ผานมา ที่ไดรับการตรวจรับรอง
ความถูกตองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตหรือ
ผูสอบบัญชีภาษีอากรแลวแตกรณีเพื่อแสดงวา
ธุรกิจมีความมั่นคงเช่ือถือได มีการประกอบการจริง
และมีความตอเนื่อง โดยพิจารณาจากแนวทางพิจารณา
สถานภาพธุรกิจวามีการประกอบการจริงและมีความ
ตอเนื่องแนบทายคําสั่งนี้  (ผนวก ข) 
(๕ ) ธุรกิจนั้นมีความจํา เปนจะตองวาจ าง  
คนตางดาวทํางาน  
(๖) ธุรกิจนั้นตองมีอัตราสวนระหวางจํานวน
คนตางดาวกับพนักงานคนไทยประจําใน
อัตราสวนคนตางดาว ๑ คนตอพนักงานคนไทย
ประจํา ๔ คน 
(๗) ธุรกิจประเภทดังตอไปนี้ ใหไดรับการ
ยกเวนหลักเกณฑตามขอ (๓)  (๔) และ (๕) 
และใหไดรับการผอนผันในเรื่องอัตราสวนคน
ไทยตามหลักเกณฑขอ (๖) โดยใหมีพนักงาน
คนไทยในอัตราสวนคนตางดาว ๑ คน ตอ
พนักงานคนไทยประจํา ๑ คน 

(ก)  ธุรกิจการคาระหวางประเทศ  
                  (สํานักงานผูแทน) 
           (ข)  สํานักงานภูมิภาค 
           (ค)  บริษัทขามชาติ (สํานักงานสาขา) 
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เหตุแหงความจําเปน หลักเกณฑการพิจารณา 

๒.๒ กรณีมีเหตุจําเปน จะตองอยูปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการลงทุนที่ไดรับความเห็นชอบจาก
กระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวของ  
       ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๑ ป 

(๑)  คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูช่ัวคราว  
(๒)  ไดรับการรับรองและรองขอจากกระทรวง 
ทบวง กรมที่เกี่ยวของ 

๒.๓ กรณีมีเหตุจําเปนจะตองอยูปฏิบัติงาน 
ในสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน 
อื่นของรัฐ 
        ใหอนุญาตครั้งละไมเกนิ ๑ ป 

(๑)  คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูช่ัวคราว  
(๒)  ไดรับการรับรองและรองขอจากหนวยงาน
หรือองคกรนั้น ๆ 

๒.๔ กรณีเพื่อการทองเที่ยว 
       ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๓๐ วันแตรวม
แลวไมเกิน ๙๐ วัน นับแตวนัที่เดินทางเขามา
ในราชอาณาจักร 

(๑)  คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา
ประเภทนักทองเที่ยว  
(๒ )  ไม เปนบุคคลสัญชาติ   หรือจํ าพวกที่
คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติราชการของ
พนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง   ของ
สํานักงานตรวจคนเขาเมืองกําหนด 

๒.๕  กรณีเพื่อการลงทุน 
        ใหอนุญาตครั้งละไมเกนิ ๑ ป 
 

ก. กรณีเพื่อการลงทุนไมนอยกวา ๓ ลานบาท 
(๑)  คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูช่ัวคราว  
(๒)  เดินทางเขามาในราชอาณาจักรกอนวันที่ ๑ 
ตุลาคม  ๒๕๔๙ และไดรับอนุญาตใหอยูใน
ราชอาณาจักรเพื่ อการลงทุนไมนอยกว า  
๓ ลานบาทตอเนื่องตลอดมา 
(๓)  มีหลักฐานการโอนเงินเขาสูประเทศไทย
จํานวนไมนอยกวา ๓ ลานบาท 
(๔)  มีหลักฐานการลงทุนโดยการซื้อหองชุดใน
อาคารชุดจากหนวยงาน  หรือสวนราชการที่
เกี่ยวของในราคาซื้อไมนอยกวา ๓  ลานบาทหรือ 
(๕)  มีหลักฐานการลงทุนโดยการฝากเงิน
ประจํากับธนาคารที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
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 ซึ่งมีผูถือหุนเปนคนสัญชาติไทยเกินกวารอยละ 
๕๐ ไมนอยกวา ๓ ลานบาท หรือ 
(๖) มีหลักฐานการลงทุนโดยการซื้อพันธบัตร
ของทางราชการหรือของรัฐวิสาหกิจไมนอย
กวา ๓  ลานบาท หรือ 
(๗) มีหลกัฐานการลงทุนรวมกันตาม (๔), (๕) 
หรือ (๖) ไมนอยกวา ๓ ลานบาท 
ข. กรณีเพื่อการลงทุนไมนอยกวา  
๑๐ ลานบาท 

(๑)  คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูช่ัวคราว  
(๒)  มีหลักฐานการโอนเงินเขาสูประเทศไทย
จํานวนไมนอยกวา ๑๐ ลานบาท  
(๓)  มีหลักฐานการลงทุนโดยการซื้อหรือเชา
ระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป หองชุดในอาคารชุด
จากหนวยงาน หรือสวนราชการที่เกี่ยวของใน
ราคาซื้อหรือเชาไมนอยกวา ๑๐ ลานบาท หรือ 
(๔)  มีหลักฐานการลงทุนโดยการฝากเงินประจํา
กับธนาคารที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมี  
ผูถือหุนเปนคนสัญชาติไทยเกินกวารอยละ ๕๐ 
ไมนอยกวา ๑๐ ลานบาท หรือ 
(๕)  มีหลักฐานการลงทุนโดยการซื้อพันธบัตร 
ของทางราชการหรือของรัฐวิสาหกิจไมนอย
กวา ๑๐  ลานบาท หรือ 
(๖) มีหลักฐานการลงทุนรวมกันตาม (๓), (๔) 
หรือ (๕) ไมนอยกวา ๑๐ ลานบาท 
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๒.๖  กรณีเปนครู หรืออาจารยหรือ 
ผูเช่ียวชาญในสถานศึกษาของรัฐ 
       ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๑ ป 
 

(๑)  คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูช่ัวคราว  
(๒ )  ได รั บ ก า ร รั บ ร อ ง แล ะ ร อ ง ข อ จ า ก
สถานศึกษานั้น 

๒.๗  กรณีเปนครู หรืออาจารยหรือ 
ผูเช่ียวชาญในสถานศึกษาของเอกชน 
       ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๑ ป 
 
 
 

(๑)  คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูช่ัวคราว  
(๒)  สถานศึกษานั้นไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการจากสวนราชการที่เกี่ยวของ 
(๓ )  ไ ด รั บ ก า ร รั บ ร อ ง แ ล ะ ร อ ง ข อ จ า ก
สถานศึกษานั้น 

๒.๘   กรณีเพื่อศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ 
         ใหอนุญาตตามระยะเวลาที่สถานศึกษา
รับรองครัง้ละไมเกิน  ๑ ป 
 

(๑)  คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูช่ัวคราว  
(๒ )  ได รั บ ก า ร รั บ ร อ ง แล ะ ร อ ง ข อ จ า ก
สถานศึกษานั้น 

๒.๙  กรณีเพื่อศึกษาในสถานศึกษาของ 
เอกชน 
       ใหอนุญาตตามระยะเวลาที่สถานศกึษา
รับรองครัง้ละไมเกิน  ๑ ป 
 
 
 
 

(๑)  คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูช่ัวคราว  
(๒)  สถานศึกษานั้นไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการจากสวนราชการที่เกี่ยวของ 
(๓ )  ไ ด รั บ ก า ร รั บ ร อ ง แ ล ะ ร อ ง ข อ จ า ก
สถานศึกษานั้น  
(๔)  ไดรับการรับรองจากสวนราชการที่
เกี่ ยวของ   (ยกเวนกรณี ศึกษาในโรงเรียน
นานาชาติ และกรณีศึกษาในระดับอุดมศึกษา) 

๒.๑๐ กรณีเพื่อฝกสอน หรือคนควาวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัย 
           ใหอนุญาตครั้งละไมเกนิ ๑ ป 
 
 
 

(๑)  คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูช่ัวคราว  
(๒)  ไดรับการรับรองและรองขอจากคณบดี
สถาบันอุดมศึกษา หรือจากหัวหนาสถาบันวิจัยนั้น ๆ  
(๓ )  ก รณี ฝ ก ส อน   หรื อ ค น ค ว า วิ จั ย ใ น
สถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันวิจัยของเอกชน 
ตองไดรับการรับรองและรองขอจากสวน
ราชการที่เกี่ยวของ 
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๒.๑๑  กรณีเปนครอบครัวของคนตางดาวที่
ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการ
ช่ัวคราว เพื่ อ ศึกษาในสถานศึ กษาตาม
หลักเกณฑขอ ๒.๘ หรือ ๒.๙ ของคําสั่งนี้ 
(เฉพาะบิดา มารดา คูสมรส บุตร บุตรบุญ
ธรรม หรือบุตรของคูสมรส) 
          ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๑ ป 
 
 
 

(๑)  คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูช่ัวคราว  
(๒)  มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ  
(๓)  กรณีคูสมรสตองมีความสัมพันธกันทั้งทาง
นิตินัยและพฤตินัย หรือ 
(๔)  กรณีบุตร บุตรบุญธรรม  หรือบุตรของ  
คูสมรสขออยูในอุปการะ บุตร บุตรบุญธรรม
หรือบุตรของคูสมรสนั้นตองยังไมไดสมรส 
และอยูอาศัยเปนสวนแหงครัวเรือนนั้นและตอง
มีอายุไมเกิน ๒๐ ปบริบูรณ หรือ 
(๕)  กรณีบิดาหรือมารดา  ตองมีเงินฝากใน
ธนาคารในประ เทศไทยในนามบิดาหรือ  
มารดาคงอยูในบัญชีตลอดระยะเวลายอนหลัง  
๓ เดือน ไมนอยกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท เฉพาะใน
ปแรกใหแสดงบัญชีเงินฝาก โดยมีเงินจํานวน
ดังกลาว ฝากอยูในบัญชีมาแลวไมนอยกวา  
๓๐ วัน  ณ วันที่ยื่นขอตามเหตุผลนี้ 

๒.๑๒  กรณีปฏิบัติหนาที่สื่อมวลชน 
           ใหอนุญาตครั้งละไมเกนิ ๑ ป 
 
 
 

(๑)  คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูช่ัวคราว  
(๒)  ไดรับการรับรองและรองขอจากกรม
ประชาสัมพันธ หรือกรมสารนิเทศ  กระทรวง
การตางประเทศ 
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๒.๑๓  กรณีศึกษาพระพุทธศาสนา หรือ 
ปฏิบัติศาสนกิจ 
           ใหอนุญาตครั้งละไมเกนิ ๑ ป 
 
 

(๑)  คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูช่ัวคราว 
(๒)  ไดรับการรับรองจากสํานักพระพุทธศาสนา
แห งชาติ  หรือสํ านักนายกรัฐมนตรี  หรื อ  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือมหามกุฎราช
วิทยาลัย  
(๓)  ไดรับการรับรองจากเจาอาวาสวัดที่ผูยื่น  
คําขอกําลังศึกษาหรือปฏิบัติศาสนกิจ 

๒.๑๔  กรณีเผยแพรศาสนา 
           ใหอนุญาตครั้งละไมเกนิ ๑ ป 
 
 
 
 

(๑)  คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูช่ัวคราว  
(๒)  ไดรับการรับรองจากกรมการศาสนาหรือ
สํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
(๓)  ไดรับการรับรองและรองขอจากองคกร
ศาสนาที่ผูยื่นคําขอเขามาประจําอยู 

๒.๑๕  กรณีเปนชางฝมือ หรือเปน 
ผูเช่ียวชาญดานการแพทยการพยาบาล หรือ
สาขาวิชาชีพตาง ๆ เพื่อถายทอดความรูให 
กับคนไทย 
           ใหอนุญาตครั้งละไมเกนิ ๙๐ วัน 

(๑)  คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูช่ัวคราว  
(๒)  ไดรับการรับรองและรองขอจากองคกร
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

๒.๑๖ กรณีเพื่อติดต้ัง หรือซอมแซม   
เคร่ืองจักร อากาศยาน หรือเรือเดินทะเล 
         ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๙๐ วัน 

(๑)  คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูช่ัวคราว  
(๒)  ไดรับการรับรองและรองขอจากองคกร
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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๒.๑๗ กรณีเปน นักแสดง นักรอง นักดนตร ี 
ประจําโรงแรม หรือประจําบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจบันเทิงในประเทศไทย ซ่ึงมีทุนจด
ทะเบียนชําระแลวไมนอยกวา ๒๐ ลานบาท 
        ใหอนุญาตครั้งละไมเกนิ ๑๒๐ วัน 
 

(๑)  คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูช่ัวคราว  
(๒)  ไดรับการรับรองการจางจากโรงแรมหรือ
จากบริษัทที่ประกอบธุรกิจบันเทิงในประเทศ
ไทยซึ่งมีทุนจดทะเบียนชําระแลวไมนอยกวา 
๒๐ ลานบาท 

๒.๑๘  กรณีเปนครอบครัวของผูมีสัญชาติ 
ไทย (เฉพาะบิดามารดา คูสมรส บุตร  
บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคูสมรส) 
           ใหอนุญาตครั้งละไมเกนิ ๑ ป 
 

(๑)  คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูช่ัวคราว  
(๒)  มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ  
(๓)  กรณีคูสมรสตองมีความสัมพนัธกันทัง้ทาง
นิตินัยและพฤตนิัย หรือ 
(๔)  กรณีบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของ  
คู ส ม ร ส ข อ อ ยู ใ น ค ว า ม อุ ป ก า ร ะ บุ ต ร  
บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคูสมรสนั้นตองยัง
ไม ได สมรส  และอยู อ า ศัย เปนส วนแห ง
ครัวเรือนนั้น และตองมีอายุไมเกิน ๒๐ ป
บริบูรณ หรือ 
(๕)  กรณีบิดาหรือมารดา บิดาหรือมารดา  
นั้นตองมีรายไดเฉลี่ยทั้งปไมนอยกวาเดือนละ 
๔๐,๐๐๐ บาท หรือตองมีเงินฝากไมนอยกวา 
๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อไวใชจายในรอบ ๑ ป 
        กรณีมีเหตุจําเปนอื่น ให ผบช.สตม. หรือ 
รอง  ผบช.สตม . ที่ไดรับมอบหมายเปนผูมี
อํานาจพิจารณาอนุญาตเปนราย ๆ ไป 
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 (๖)  กรณีสมรสกับหญิงไทย ฝายสามีซึ่งเปน
คนตางดาวตองมีรายไดเฉลี่ยทั้งปไมนอยกวา
เดือนละ  ๔๐ ,๐๐๐  บาท  หรือ เงินฝากใน
ธนาคารในประเทศไทยคงอยูในบัญชีตลอด
ระยะเวลายอนหลัง 2 เดือน ไมนอยกวา ๔๐๐,
๐๐๐ บาท เพื่อไวใชจายในรอบป  

๒.๑๙  กรณีเปนครอบครัวของผูมีถิ่นที่อยูใน
ราชอาณาจักร (เฉพาะบิดา มารดา คูสมรส 
บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคูสมรส) 
           ใหอนุญาตครั้งละไมเกนิ ๑ ป 
 

(๑)  คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูช่ัวคราว  
(๒)  มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ  
(๓)  กรณีคูสมรสตองมีความสัมพันธกันทั้ง
ทางนิตินัยและพฤตินัย หรือ 
(๔)  กรณีบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของ  
คู ส ม ร สข ออ ยู ใ น ค ว า มอุ ป ก า ร ะบุ ต ร  
บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคูสมรสนั้นตอง
ยังไมไดสมรส และอยูอาศัยเปนสวนแหง
ครัวเรือนนั้น และตองมีอายุไมเกิน ๒๐ ป
บริบูรณ หรือ 
(๕)  กรณีบิดาหรือมารดา บิดาหรือมารดานั้น
ตองมีอายุตั้งแต ๕๐ ปบริบูรณขึ้นไป 

๒.๒๐ กรณีเปนครอบครัวของคนตางดาวที่
ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการ
ช่ัวคราวตามหลักเกณฑขอ ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓ 
๒.๕, ๒.๖, ๒.๗, ๒.๑๐, ๒.๑๒, ๒.๑๓, ๒.๑๔
, ๒.๑๕, ๒.๑๖, ๒.๑๗, ๒.๒๑, ๒.๒๒, ๒.๒๖, 
๖.๒๙ ของคําสั่งนี้ หรือ มาตรา ๓๔ (๗)  
(เฉพาะบิดามารดา  คูสมรส  บุตร         
บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคูสมรส) 
         ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๑ ป 

(๑)  คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูช่ัวคราว  
(๒)  มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ  
(๓)  กรณีคูสมรสตองมีความสัมพันธกันทั้ง
ทางนิตินัยและพฤตินัย หรือ 
(๔)  กรณีบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของ  
คู สมรสขออยู ใ นคว ามอุปก าร ะ   บุต ร  
บุตรบุญธรรม   หรือบุตรของคูสมรสนั้น  
ตองยังไมไดสมรส และอยูอาศัยเปนสวนแหง 
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 ครัวเรือนนัน้ และตองมอีายุไมเกนิ ๒๐ ป
บริบูรณ หรือ 
(๕) กรณีบิดาหรือมารดา บิดาหรือมารดา  
นั้นตองมีอายุตั้งแต ๕๐ ปบริบูรณขึ้นไป 

๒.๒๑ กรณีมีเหตุจําเปนจะตองอยูปฏิบัติงาน
ในองคการกุศลสาธารณะ องคการเอกชน
ตางประเทศ มูลนิธิ สมาคม หอการคา
ตางประเทศ สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
หรือสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
           ใหอนุญาตครั้งละไมเกนิ ๑ ป 
           กรณีไมมีสวนราชการตามหลักเกณฑ
ขอ (๓) รับรองมา ให อนุญาตครั้งละไมเกนิ  
๙๐ วัน 
  
 

(๑)  คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูช่ัวคราว  
(๒)  ไดรับการรับรองและรองขอจากผูมี
อํานาจ หรือผูดํารงตําแหนงสูงสุดในองคกร
นั้น และ / หรือ 
(๓)  ไดรับการรับรองและรองขอจากหัวหนา
สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป
หรือ  หัวหน า รั ฐวิสาหกิจ  หรือ หัวหน า
หนวยงานอื่นของรัฐซึ่งเกี่ยวของกับองคกร
นั้น 

๒.๒๒  กรณีใชชีวิตในบั้นปลาย 
            ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๑ ป 
 

(๑)  คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูช่ัวคราว  
(๒)  มีอายุตั้งแต ๕๐ ปบรบิูรณขึ้นไป  
(๓)  มีหลักฐานการมี เงินไดไมนอยกว า  
เดือนละ ๖๕,๐๐๐ บาท หรือ 
(๔)  ณ วันยื่นคําขอมีเงินฝากในธนาคารใน
ประ เทศไทยคงอยู ในบัญชีตลอดระยะ  
เวลายอนหลัง  ๓  เดือน ไมนอยกวา     ๘๐๐,
๐๐๐ บาท เฉพาะในปแรกใหแสดงบัญชีเงิน
ฝากโดยมีเงินจํานวนดังกลาวฝากอยูในบัญชี
มาแลวไมนอยกวา ๖๐ วัน หรือ 
(๕)  มีเงินไดในรอบป และมีเงินฝากธนาคาร
คํานวณรวมกันไดไมนอยกวา ๘๐๐,๐๐๐ บาท   
นับถึงวันยื่นคําขอ 



- ๑๐ - 
         เหตุแหงความจําเปน หลักเกณฑการพิจารณา 

 (๖ )  คน ต า ง ด า ว ซึ่ ง เ ดิ นท า ง เ ข า ม า ใ น
ราชอาณาจักรกอนวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ 
และไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร 
เพื่อใชชีวิตในบั้นปลายตอเนื่องตลอดมา  
ใหใชหลักเกณฑดังนี้ 
         (ก) อายุ ๖๐ ปขึ้นไป และมีรายไดที่
แนนอน  โดยมีเงินฝากคงอยูในบัญชีตลอด
ระยะเวลายอนหลัง ๓ เดือน ไมนอยกวาปละ
๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีรายไดไมนอยกวา
เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
         (ข) อายุไมถึง ๖๐ ปแตไมนอยกวา ๕๕ ป
ตองมีรายไดที่แนนอนโดยมีเงินฝากคงอยูใน
บัญชีตลอดระยะเวลายอนหลัง  ๓  เดือน  
ไมนอยกว าปละ   ๕๐๐ ,๐๐๐   บาท   หรือ  
มีรายไดไมนอยกวาเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท 

๒.๒๓ กรณีเพื่อเยี่ยมญาติหรือกลับภูมิลําเนา
เดิมของผูเคยมีสัญชาติไทย หรือของผูที่มี
บิดาหรือมารดาเปนบุคคลสัญชาติไทยหรือ
เคยมีสัญชาติไทย 

  ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๑ ป 

(๑)  มีหลักฐานแสดงวาเดิมเคยมีสัญชาติไทย 
หรือแสดงวาบิดา  หรือมารดามีสัญชาติไทย 
หรือเคยมีสัญชาติไทย 
 
 

๒.๒๔  กรณีเพื่อเยี่ยมคูสมรสหรือเยีย่มบุตร 
ซ่ึงมีสัญชาติไทย 
           ใหอนุญาตครั้งเดียวไมเกิน ๖๐ วัน 

(๑)  มีหลักฐานแสดงความสมัพันธ  
(๒)  กรณีคูสมรสตองมีความสัมพันธกันทั้ง
ทางนิตินัยและพฤตินัย 

๒.๒๕ กรณีเพื่อรับการรักษาพยาบาล หรือ
การพักฟน หรือเพื่อดูแลผูปวย 
            ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๙๐ วัน 

(๑)  ไดรับการรับรองและรองขอจากแพทย
ประจําโรงพยาบาลที่ทําการตรวจรักษา โดย
ใหปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับอาการปวย 
ระยะเวลาในการรักษา และความเห็นของ
แพทยผูรักษาวา อาการปวยนั้นเปนอุปสรรค
ตอการเดินทาง 



- ๑๑ - 
เหตุแหงความจําเปน หลักเกณฑการพิจารณา 

 (๒)  กรณีดูแลผูปวยตองไดรับการรับรอง 
และรองขอจากแพทยประจําโรงพยาบาลที่ทํา
การตรวจรักษา หรือจากสถานทูตหรือ 
สถานกงสุล 
(๓)  ผูดูแลผูปวย นอกจากบิดามารดา คูสมรส 
บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคูสมรสแลว
ใหอนุญาตไดอีกไมเกิน 1 คน 

๒.๒๖  กรณีเพื่อการดําเนินคดีหรือดําเนิน 
กระบวนพิจารณาอันเกี่ยวกับคดี 
           ใหอนุญาตครั้งละไมเกนิ ๙๐ วัน 

(๑)  มีหลักฐานยืนยันวาเปนผูเกี่ยวของกับการ
ดําเนินคดี หรือดําเนินกระบวนพิจารณาอัน
เกี่ยวกับคดี  โดยเปนผูกลาวหา   ผู เสียหาย 
ผูตองหา โจทกจําเลย หรือพยาน 

๒.๒๗  กรณีปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจใหแก 
สวนราชการ   ห รือ รัฐวิ ส าหกิ จ   ห รือ
หนวยงานอื่นของรัฐ  หรือสถานทูต หรือ
สถานกงสุล หรือองคการระหวางประเทศ 
     ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๙๐ วัน 
     เวนแตมีความจําเปนเฉพาะรายใหอนุญาต
ครั้งละไมเกิน ๑ ป 

(๑)  ไดรับการรับรองและรองขอจากสวน
ราชการระดับกรม หรือเทียบเทา หรือหัวหนา
รัฐวิสาหกิจ หรือหัวหนาหนวยงานอื่นของรัฐ 
หรือจากสวนราชการตํารวจระดับกองบังคับ
การหรือ เที ยบเท าขึ้นไป  หรือจากสวน
ราชการทหารระดับผูบังคับหนวยในสังกัด
กระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทย 
กองทพับก กองทัพเรือ  กองทัพอากาศ ซึ่งมี
ช้ันยศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป
ในสวนที่เกี่ยวของ หรือจากองคการระหวาง
ประเทศ  
(๒)  กรณีมีเหตุผลความจําเปนเฉพาะรายตอง
อยูเกินกําหนด ๙๐ วัน ใหเสนอ ผบช.   สตม.
หรือ รอง ผบช.สตม.ที่ไดรับมอบหมายเปน  
ผูพิจารณา 

                                                                
 
 



- ๑๒ - 
เหตุแหงความจําเปน หลักเกณฑการพิจารณา 

๒.๒๘ กรณีมีเหตุจําเปนโดยมสีถานทูต หรือ
สถานกงสลุ ใหการรับรองและรองขอ 
           (๑)  กรณีมีเหตุจําเปนใหอนุญาต 
ครั้งละไมเกิน ๓๐ วัน  
           (๒) เฉพาะกรณีฝกงาน ใหอนุญาต  
ครั้งละไมเกิน ๙๐ วนั  

(๑) ไดรับการรับรองและรองขอจากสถานทูต 
หรือสถานกงสุล  
(๒) กรณีฝกงานคนตางดาวนั้นตองไดรับการ
ตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ัวคราว 
 

๒.๒๙ กรณีเพื่อพิสูจนสญัชาติ 
          ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๑๘๐ วัน 

(๑)  ไดรับการรับรองจากสวนราชการที่
เกี่ยวของ 
 

๒.๓๐ กรณีเปนนักแสดง นักรอง นักดนตรี 
ผูควบคุมการแสดง  ตลอดจนผูมีหนาที ่
เกี่ยวของกับการแสดงเพื่อการบันเทิง หรือ 
มหรสพ โดยมาเปดการแสดงเปนคร้ังคราว 
          ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๙๐ วัน 

(๑ )  ได รั บก ารรั บรองและร อ งขอจ าก
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ 
 
 
 

๒.๓๑ กรณีเปนผูควบคุมพาหนะและ 
คนประจําพาหนะที่เขามายังทาสถานี  หรือ
ทองที่ในราชอาณาจักรและยังไมสามารถ
เดินทางออกนอกราชอาณาจักรได 
           ใหอนุญาตครั้งละไมเกนิ ๙๐ วัน 

(๑) ใหพิจารณาจากเหตุผลความจําเปนที่ไม
สามารถเดินทางออกได 

 



ตารางเงินไดทายคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ ๗๗๗/๒๕๕๑ 
ลงวนัที่  ๒๕ พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๕๑  ตามหลักเกณฑ  ขอ ๒.๑ (๒) 

 

สัญชาติ รายไดขั้นต่ํา 
๑. ประเทศในทวปียุโรป (ยกเวนประเทศรัสเซีย)  และทวปีออสเตรเลีย 
     ประเทศแคนาดา, ประเทศญี่ปุน  และประเทศสหรัฐอเมริกา 

๕๐,๐๐๐ บาท/เดือน 

๒. ประเทศเกาหลีใต, ประเทศสิงคโปร, ไตหวนั, และฮองกง  
  

๔๕,๐๐๐ บาท/เดือน 

๓. ประเทศในทวปีเอเชีย (ยกเวนประเทศญี่ปุน, ประเทศเกาหลีใต, ประเทศ 
     สิงคโปร, ไตหวัน, ฮองกง, ประเทศกัมพูชา, ประเทศพมา, ประเทศลาว  
     และประเทศเวยีดนาม)   และทวีปอเมริกาใต,  ประเทศในเขตยุโรป  
     ตะวันออก, ประเทศในเขตอเมริกากลาง, ประเทศเม็กซิโก, ประเทศ 
    รัสเซีย, และประเทศแอฟริกาใต 

๓๕,๐๐๐ บาท/เดือน 

๔. ประเทศในทวปีแอฟรกิา (ยกเวนประเทศแอฟรกิาใต) , ประเทศกัมพูชา 
     ประเทศพมา, ประเทศลาว, และประเทศเวียดนาม  

๒๕,๐๐๐ บาท/เดือน 

 

ผนวก ก 



แนวทางพิจารณาสถานภาพธุรกิจวามีการประกอบการจริงและมีความตอเนื่อง 
ทายคําส่ังสํานกังานตํารวจแหงชาติ  ที่   ๗๗๗ / ๒๕๕๑  ลงวันที ่  ๒๕  พฤศจิกายน    พ.ศ. ๒๕๕๑  ตามหลักเกณฑ  ขอ ๒.๑ (๔) 

รายการพจิารณา มี/ 
ใช 

ไมมี/ 
ไมใช สําเนาเอกสาร 

๑. กิจการมีการประกอบการตรงตาม 
    วัตถุประสงคท่ีจดทะเบียน 

  - หนังสือรับรองการจดทะเบียนของกิจการ  
   ฉบับนายทะเบียนรับรองไมเกินหกเดือน 
-  แบบนําสงงบการเงิน (สบช.๓ หรือ    สบช.๓/๑) 

๒. งบการเงินรับรองโดยผูสอบบัญชีรับ 
     อนุญาต หรือ ผูสอบบัญชีภาษีอากร 
๓. รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  หรือ 
     รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี 
     ของผูสอบบัญชีภาษีอากรแสดงความเห็น 
     แบบไมมีเงื่อนไข หรือหากมี เงื่อนไข 
    เปนเงื่อนไขที่ไมกลาวถึงการดําเนนิงาน 
     ตอเนื่องของกิจการ (Going Concern) 

  - รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตหรือ  
   รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี 
   ของผูสอบบัญชีภาษีอากรแลวแตกรณี 

๔. มีการเปล่ียนแปลงสินทรัพยในรายการ 
     เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินลูกหนี ้
    การคา สินคาคงเหลือ สินทรัพยหมุนเวียน 
    อ่ืน  ตามที่ปรากฏในงบการเงิน 
๕. มีการคดิคาเส่ือมราคาหรือการดอยคาของทรัพยสิน 
      ท่ีอยูภายใตหัวขอท่ีดนิอาคารและอุปกรณ 

  - งบดุล, หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

๖. มีการเปล่ียนแปลงหนี้สินในรายการ 
    เจาหนี้การคาเงินกูยืม  หนี้สินหมุนเวียน 
    อ่ืน  ตามที่ปรากฏในงบการเงิน 

  - งบดุล, หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

๗. ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ไมได 
      ระบุวา “ไมไดประกอบการ” 

  -   งบกําไรขาดทนุ,หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
    

๘. มีการยืน่แบบภาษีมูลคาเพิ่มทุกเดือน กรณ ี
     กิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ทุกราย 
     สําหรับกิจการที่มีรายไดจากการขายหรือ  
    ใหบริการหรือรายไดหลักอ่ืนใดของกิจการ  
     เกินกวาปละ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท  หรือตามที ่  
     กรมสรรพากรกําหนดใหมีจดทะเบียน 
     ภาษีมูลคาเพิ่ม 

  -  แบบแสดงรายการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม 
   (ภ.พ.๓๐  หรือ  ภ.พ.๓๖), ใบเสร็จรับเงิน 

๙.  มีการยื่นแบบเพื่อนําสงภาษีธุรกิจเฉพาะ 
     ทุกเดือน (สําหรับกิจการท่ีตองจดทะเบียน 
     ในระบบภาษีธุรกิจเฉพาะ) 

  - แบบแสดงรายการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ  
   (ภ.ธ.๔๐), ใบเสร็จรับเงิน, 

๑๐. มีการยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได 
       บุคคลธรรมดาทกุเดือน 

  - แบบแสดงรายการนําสงภาษีหัก ณ ท่ีจาย 
  เงินเดือนของพนักงาน (ภ.ง.ด.๑) 

๑๑. มีการยื่นแบบรายการแสดงการนําสงเงิน 
       ประกันสังคมทกุเดือน 

  - แบบรายการแสดงรายการสงเงินสมทบ 
  สปส.๑-๑๐ (ประกันสังคม) ท่ัวไป 

                                                                                        

ผนวก ข 


