
 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

คําส่ังสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
ที่  ๑๓๘/๒๕๕๗ 

เร่ือง  รายการเอกสารประกอบการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออยู่ 
ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 

 
 

ตามที่ได้มีคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ที่  ๓๒๗/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๓๐  มิถุนายน   
พ.ศ.  ๒๕๕๗  กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการพิจารณากรณี  คนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวไว้แล้ว  นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๒  ของคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ที่  ๓๒๗/๒๕๕๗   
ลงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  จึงยกเลิกคําสั่งสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง  ที่  ๓๐๕/๒๕๕๑   
ลงวันที่  ๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และคําสั่งสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง  ที่  ๑๑๘/๒๕๕๖  ลงวันที่  
๑๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และกําหนดรายการเอกสารประกอบการพิจารณากรณีคนต่างด้าว 
ขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามตารางแนบท้ายคําสั่งนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
พลตํารวจโท  ศักดา  ชื่นภักดี 

จเรตํารวจ  (สบ  ๘)  รักษาราชการแทน   
ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 



รายการเอกสารประกอบการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว 
แนบท้ายคําสั่งสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง  ที่  ๑๓๘/๒๕๕๗  ลงวันที ่ ๗  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๗ 

เหตุแห่งความจําเป็น รายการเอกสาร 
๒.๑. กรณีมีเหตุจําเป็นทางธุรกิจ เช่น จะต้อง
อยู่ปฏิบัติงานในบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน  
เป็นต้น  

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. แบบคําขอ 
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ย่ืนคําขอ 
๓. หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทํางานตามแบบของ

สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
๔. สําเนาใบอนุญาตทํางาน หรือใบรับคําขอกรณีเปลี่ยน

สถานประกอบการและใบอนุญาตทํางานยังมีอายุใช้ได้อยู่ 
๕. สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนขององค์กรน้ัน เช่น 

หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท  หรือการจดทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วน ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน  ๖ เดือน 

๖. สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับนายทะเบียนรับรอง 
ไม่เกิน ๖ เดือน 

๗. สําเนางบดุล และงบกําไรขาดทุนปีล่าสุดพร้อมแบบ
รายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและใบเสร็จรับเงิน 

๘. สําเนาแบบย่ืนรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่มีช่ือ
พนักงาน และช่ือคนต่างด้าวผู้ย่ืนคําขอเดือนล่าสุด พร้อมสําเนา
ใบเสร็จรับเงิน 

๙. สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ของคนต่างด้าวผู้ย่ืนคําขอปีล่าสุดพร้อมใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) 

๑๐. สําเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบตามที่ได้ 
ย่ืนไว้ต่อสํานักงานประกันสังคม (สปส.๑ - ๑๐) เดือนล่าสุด 
พร้อมสําเนาใบเสร็จรับเงิน 

๑๑. เอกสารหรือหลักฐานแสดงว่าธุรกิจมีความจําเป็น
จะต้องว่าจ้างคนต่างด้าวทํางาน เช่น ประกาศรับสมัครคนไทย
เข้าทํางาน แล้วไม่มีผู้สมัคร เป็นต้น 

๑๒. แผนที่แสดงสถานที่ทํางานของผู้ย่ืนคําขอ และ
ภาพถ่ายสถานที่ประกอบการ ภายนอกและภายในขณะเปิด  
ทําการ 

๑๓. เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนตามที่คณะกรรมการ 
ติดตามการปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมืองของสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองกําหนด 

๑๔. ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (สํานักงานผู้แทน) 
สํานักงานภูมิภาค  และบริษัทข้ามชาติ (สํานักงานสาขา)  
ไม่ต้องแสดงเอกสารตามข้อ ๖, ๗ และ ๑๑ 
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เหตุแห่งความจําเป็น รายการเอกสาร 

๒.๒ กรณีเหตุจําเป็น จะต้องอยู่ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
กระทรวง ทบวง กรมที่เก่ียวข้อง 

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 

๑.  แบบคําขอ 
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ย่ืนคําขอ 
๓. สําเนาใบอนุญาตทํางาน 
๔. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากกระทรวง ทบวง 

กรมที่เก่ียวข้อง 
๒.๓  กรณีมีเหตุจําเป็น จะต้องอยู่ปฏิบัติงาน
ในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 

๑. แบบคําขอ 
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ย่ืนคําขอ 
๓. สําเนาใบอนุญาตทํางาน หรือใบรับคําขอกรณีเปลี่ยน

หน่วยงานและใบอนุญาตทํางานยังมีอายุใช้ได้อยู่ 
 ๔. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากส่วนราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เก่ียวข้อง  
๕. หลักฐานแสดงความเป็นหน่วยงานของรัฐ (ถ้ามี) 

๒.๔  กรณีเพือ่การท่องเท่ียว 
ให้อ นุญาตค ร้ัง เ ดียวไ ม่ เ กิน  ๓๐  วัน  

นับแต่วันอนุญาตสิ้นสุด 

๑. แบบคําขอ 
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ย่ืนคําขอ 

 
๒.๕  กรณีเพือ่การลงทุน 

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 
 

ก. การลงทนุไม่น้อยกว่า ๓ ล้านบาท 
๑. แบบคําขอ 
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ย่ืนคําขอ 
๓. สําเนาหลักฐานการโอนเงินจากต่างประเทศเข้าสู่

ประเทศไทยจากธนาคาร 
๔ . สํ า เนาสัญญาซื้ อขาย ห้อง ชุดและสํ า เนาการ  

จดทะเบียนแสดงการเป็นเจ้าของห้องชุด จากส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง (เฉพาะกรณีซื้อห้องชุด) หรือ 

๕. หนังสือรับรองการมีเงินฝากจากธนาคารและสําเนา
หลักฐานการฝากเงิน (เฉพาะกรณีลงทุนโดยการฝากเงิน) หรือ 

๖. สําเนาพันธบัตร (เฉพาะกรณีลงทุนซื้อพันธบัตรของ
ทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) 
ข. การลงทุนไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท 

๑. แบบคําขอ 
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ย่ืนคําขอ 
๓. สําเนาหลักฐานการโอนเงินจากต่างประเทศเข้าสู่

ประเทศไทยจากธนาคาร 
๔. สําเนาสัญญาซื้อขายห้องชุด และสําเนาการ  

จดทะเบียนแสดงการเป็นเจ้าของห้องชุดจากส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง (เฉพาะกรณีซื้อห้องชุด) หรือสําเนา
สัญญาเช่าระยะยาว หรือ 
 
 
 
 



 
- ๓ - 

 

เหตุแห่งความจําเป็น รายการเอกสาร 
 ๕. หนังสือรับรองการมีเงินฝากจากธนาคารและสําเนา

หลักฐานการฝากเงิน (เฉพาะกรณีลงทุนโดยการฝากเงิน) หรือ 
๖. สําเนาพันธบัตร (เฉพาะกรณีลงทุนซื้อพันธบัตรของ

ทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) 
๒.๖ กรณีเป็นครู หรืออาจารย์ หรือผู้สอน 
หรือผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาของรัฐ 

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 
 

๑. แบบคําขอ 
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ย่ืนคําขอ 
๓. สําเนาใบอนุญาตทํางานหรือใบรับคําขอกรณีเปลี่ยน

สถานศึกษาและใบอนุญาตทํางานยังมีอายุใช้ได้อยู่  
๔. หนังสือรับรองและร้องขอให้อยู่ต่อจากสถานศึกษาน้ัน 

โดยระบุตําแหน่ง อัตราเงินเดือน และระยะเวลาการจ้าง 
๕. สําเนาใบประกอบวิชาชีพครู หรือสําเนาหนังสือ

รับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือสําเนาหนังสือผ่อนผันจากคุรุสภา 
หรือสําเนาหนังสือรับคําขออนุญาตผ่อนผันจากคุรุสภา (ยกเว้น
ครู หรืออาจารย์ หรือผู้เช่ียวชาญในระดับอุดมศึกษา) หรือ
บุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ควบคุมตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 

๒.๗ กรณีเป็นครู หรืออาจารย์ หรือผู้สอน 
หรือผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษาของเอกชน 

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 
 
บุคลากรทางการศึกษา  ได้แก่            

 ผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรณรักษ์    ผู้ปฏิบัติหน้าที่งาน
แนะแนว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานเทคโนโลยีการศึกษา  
ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล  ผู้ปฏิบัติ
หน้ าที่ บริ หารงานทั่ ว ไป   และผู้ ส นับสนุน
การศึกษาตามที่ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนกําหนด 
 
 

๒.๗.๑ กรณีเป็นครู หรืออาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ 
(๑) โรงเรียนในระบบ  ได้แก่ โรงเรียนสามัญศึกษา 

English Program  โรงเรียนอาชีวศึกษาที่ใช้หลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนนานาชาติ 

๑. แบบคําขอ 
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ย่ืนคําขอ 
๓. สําเนาใบอนุญาตทํางานหรือใบรับคําขอกรณีเปลี่ยน

สถานศึกษาและใบอนุญาตทํางานยังมีอายุใช้ได้อยู่  
๔. สําเนาหลักฐานการอนุญาตให้จัดต้ังสถานศึกษา 
๕. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากสถานศึกษานั้น  

โดยระบุตําแหน่ง อัตราเงินเดือน และระยะเวลาการจ้าง 
๖. สําเนาหนังสือแต่งต้ังครู/ผู้สอน ตามแบบที่ สช.

กําหนด 
๗. สําเนาใบประกอบวิชาชีพครู  หรือสําเนาหนังสือรับรอง

สิทธิจากคุรุสภา หรือสําเนาหนังสือผ่อนผันจากคุรุสภา หรือสําเนา
หนังสือรับคําขออนุญาตผ่อนผันจากคุรุสภา (ยกเว้นผู้สอนหรือบุคคล
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา) 
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เหตุแห่งความจําเป็น รายการเอกสาร 

  (๒) โรงเรียนนอกระบบ 
๑. แบบคําขอ 
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ย่ืนคําขอ 
๓. สําเนาใบอนุญาตทํางานหรือใบรับคําขอกรณีเปลี่ยน

สถานศึกษาและใบอนุญาตทํางานยังมีอายุใช้ได้อยู่  
๔. สําเนาหลักฐานการอนุญาตให้จัดต้ังสถานศึกษาจาก

ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
๕. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากสถานศึกษานั้น  

โดยระบุตําแหน่ง อัตราเงินเดือน และระยะเวลาการจ้าง 
๖. สําเนาหนังสือแต่งต้ังครู/ผู้สอน ตามแบบที่ สช.

กําหนด 
(๓) สถาบนัอุดมศึกษาของเอกชน 
๑. แบบคําขอ 
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ย่ืนคําขอ 
๓. สําเนาใบอนุญาตทํางานหรือใบรับคําขอกรณีเปลี่ยน

สถานศึกษาและใบอนุญาตทํางานยังมีอายุใช้ได้อยู่  
๔. สําเนาหลักฐานการอนุญาตให้จัดต้ังสถานศึกษาจาก

ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
๕. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากอธิการบดีของ

สถาบันการศึกษา โดยระบุตําแหน่ง อัตราเงินเดือน และ
ระยะเวลาการจ้าง 
๒.๗.๒ กรณีเป็นบคุลากรทางการศึกษา 

๑. แบบคําขอ 
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ย่ืนคําขอ 
๓. สําเนาใบอนุญาตทํางานหรือใบรับคําขอกรณีเปลี่ยน

สถานศึกษาและใบอนุญาตทํางานยังมีอายุใช้ได้อยู่  
๔. สําเนาคุณวุฒิการศึกษา 
๕. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่

แสดงถึ งความ รู้ตามตําแหน่งหน้าที่หรือหนังสือรับรอง
ประสบการณ์การทํางานที่แสดงถึงความรู้ความสามารถตาม
ตําแหน่งหน้าที่จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๖. สําเนาหลักฐานการอนุญาตให้จัดต้ังสถานศึกษาจาก
ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

๗ .  หนังสือรับรองและขอให้อ ยู่ ต่อจากหัวหน้า
สถานศึกษานั้น โดยระบุตําแหน่ง อัตราเงินเดือน ระยะเวลา 
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เหตุแห่งความจําเป็น รายการเอกสาร 
 การจ้าง และช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องขออยู่ต่อ  

ในราชอาณาจักร พร้อมรายละเอียด จํานวนครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการ ศึกษาของสถานศึกษา  โดยแยกเป็น  
ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสัญชาติไทยและ  
คนต่างด้าว 

๘. สัญญาจ้าง 
๙. หนังสือรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการศึกษา

เอกชน (สช.) 
๒.๘ กรณีเพื่อศึกษาในสถานศึกษาของรฐั 

ให้อนุญาตตามระยะเวลาที่สถานศึกษา
รับรองคร้ังละไม่เกิน  ๑ ปี 

๑. แบบคําขอ 
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ย่ืนคําขอ 
๓. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากสถานศึกษานั้น

โดยให้ปรากฏรายละเอียดเก่ียวกับจํานวนปีการศึกษาระดับ
หลักสูตรและผลการศึกษาของผู้ย่ืนคําขอ 

 
๒.๙ กรณีเพื่อศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน 

(๑) กรณีโรงเรียนในระบบให้อนุญาตตาม
ระยะเวลาที่สถานศึกษารับรองครั้งละไม่เกิน  
๑ ปี 

(๒) กรณีโรงเรียนนอกระบบให้อนุญาต
ตามระยะเวลาท่ีสถานศึกษารับรองคร้ังละ  
ไม่เกิน ๙๐ วัน แต่รวมแล้วไม่เกิน ๑ ปี นับแต่
วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

 

ประเภทและลักษณะของโรงเรียนนอก
ระบบ ได้แก่ ประเภทสอนศาสนา, ประเภท
ศิลปะและกีฬา , ประเภทวิชาชีพ, ประเภท  
กวดวิชา และประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต 
ตามที่ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนกําหนด 

 

๑. แบบคําขอ 
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ย่ืนคําขอ 
๓. สําเนาหลักฐานการอนุญาตให้จัดต้ังสถานศึกษาจาก

ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
๔. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากสถานศึกษานั้น

โดยให้ปรากฏรายละเอียดเก่ียวกับ ระยะเวลาที่ศึกษา จํานวน  
ปีการศึกษา ระดับหลักสูตรและผลการศึกษาของผู้ย่ืนคําขอ 

๕. หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐระดับกรมหรือ
เทียบเท่าหรือจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบสถานศึกษา
น้ัน (ยกเว้นกรณีศึกษาในโรงเรียนนานาชาติและกรณีศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา) 

๖. สําเนาหลักสูตรการเรียนและตารางเรียน (เฉพาะ
กรณีโรงเรียนนอกระบบ) 
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๒.๑๐ กรณีเพื่อฝึกสอน หรือค้นคว้าวิจัยใน
สถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร หรือ
สถาบันวิจัย  

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 
 

๑. แบบคําขอ 
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ย่ืนคําขอ 
๓. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากหัวหน้าสถาบัน

การค้นคว้า หรือสถาบันวิจัยน้ัน 
๔. หนังสื อรับรองและขอให้ อ ยู่ ต่อจากหั วห น้ า

สถาบันการศึกษาในราชอาณาจักรน้ัน (กรณีฝึกสอน) 
๕. เฉพาะกรณีตามหลักเกณฑ์ข้อ ๔ ให้แนบหนังสือ

รับรองและขอให้อยู่ต่อจากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  
๒ .๑๑  กรณี เป็นครอบครัว  (เฉพาะบิดา 
มารดา คู่สมรส (ชาย-หญิง)บุตร บุตรบุญธรรม 
หรือบุตรของคู่สมรส) ของคนต่างด้าวที่ได้รับ
อนุญาตให้อ ยู่ ในราชอาณาจักรเ ป็นการ
ชั่ วคราว เพื่ อศึ กษาในสถานศึ กษาตาม
หลักเกณฑ์ข้อ ๒.๘ หรือ ๒.๙ ของคําสั่งนี้  

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 
 

๑. แบบคําขอ 
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ย่ืนคําขอ 
๓ . สําเนาหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวที่ ไ ด้รับ

อนุญาตให้อยู่เพ่ือศึกษา 
๔. สําเนาเอกสารแสดงความสัมพันธ์กัน เช่น หลักฐาน

การสมรส สําเนาสูติบัตร หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร
สําเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 
หรือหลักฐานอ่ืน จากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๕. เฉพาะกรณีตามหลักเกณฑ์ข้อ (๕) ให้แนบหนังสือ 
รับรองการมีเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทยและสําเนา
บัญชีธนาคาร 

๒.๑๒ กรณีปฏิบัติหน้าทีส่ื่อมวลชน 
ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 

 

๑. แบบคําขอ 
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ย่ืนคําขอ 
๓. สําเนาใบอนุญาตทํางาน 
๔ . ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง แ ล ะ ข อ ใ ห้ อ ยู่ ต่ อ จ า ก ก ร ม

ประชาสัมพันธ์ หรือกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
๒.๑๓ กรณีศกึษาพระพุทธศาสนา หรือปฏิบัติ 
ศาสนกิจ 

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 
 

๑. แบบคําขอ 
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ย่ืนคําขอ 
๓. หนังสือรับรองจากสํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

หรือสํานักนายกรัฐมนตรี หรือมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
หรือมหามกุฎราชวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาของสงฆ์อ่ืน ๆ 

๔. หนังสือรับรองจากเจ้าอาวาสวัดที่ผู้ย่ืนคําขอกําลัง
ศึกษาหรือปฏิบัติศาสนกิจ 

๒.๑๔ กรณีเผยแพร่ศาสนา 
          ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 
 

๑. แบบคําขอ 
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ย่ืนคําขอ 
๓. หนังสือรับรองจากกรมการศาสนา หรือสํานัก

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
๔. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากองค์กรศาสนา

น้ันๆ 
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๒.๑๕ กรณีเป็นช่างฝีมือ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการแพทย์การพยาบาลหรือสาขาวิชาชีพ
ต่างๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับคนไทย 

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน  ๙๐ วัน 

๑. แบบคําขอ 
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ย่ืนคําขอ 
๓. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากองค์กรหรือ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๒.๑๖ กรณีเพือ่ติดต้ัง หรือซ่อมแซม   
เครื่องจักรอากาศยาน หรือเรือเดินทะเล 

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน 
 

๑. แบบคําขอ 
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ย่ืนคําขอ 
๓. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากองค์กรหรือ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๒.๑๗ กรณีเป็นนักแสดง นักร้อง นักดนตรี 
ประจําโรงแรม หรือประจําบริษัทที่ประกอบ
ธุ ร กิ จ บั น เ ทิ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ซ่ึ ง มี ทุ น  
จ ด ท ะ เ บี ย น ชํ า ร ะ แ ล้ ว ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  
๒๐ ล้านบาท 

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑๒๐ วัน 

๑. แบบคําขอ 
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ย่ืนคําขอ 
๓. สําเนาใบอนุญาตทํางาน 
๔. สําเนาหนังสือสัญญาว่าจ้างผู้ย่ืนคําขอทํางานเป็น

นักแสดง นักร้อง หรือนักดนตรี 
๕. สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนขององค์กรน้ัน เช่น 

หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือ การจดทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วนฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน ๖ เดือน 

๖. เฉพาะกรณีบริษัทที่ประกอบธุรกิจบันเทิง  ให้แนบ
สําเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน  
๖ เดือน 

๗. สําเนาแบบย่ืนรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่มี
ช่ือคนต่างด้าวผู้ย่ืนคําขอเดือนล่าสุดพร้อมใบเสร็จรับเงิน 

๘. สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ของคนต่างด้าวผู้ย่ืนคําขอปีล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) 

๒.๑๘  กรณีเป็นครอบครัว(เฉพาะบิดามารดา 
คู่สมรส (ชาย-หญิง) บุตร บุตรบุญธรรม หรือ
บุตรของคู่สมรส) ของผู้มีสัญชาติไทย 

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 
 

๑. แบบคําขอ 
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ย่ืนคําขอ 
๓. สําเนาเอกสารแสดงความสัมพันธ์กัน เช่น หลักฐาน

การสมรส สําเนาสูติบัตร หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร 
สําเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 
หรือหลักฐานอ่ืนจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๔. สําเนาหลักฐานการมีสัญชาติไทยของคู่สมรส บิดา 
มารดา บุตร หรือบุตรบุญธรรม เช่น บัตรประจําตัวประชาชน 
สําเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานอ่ืนจากส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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 ๕. เฉพาะกรณีตามหลักเกณฑ์ข้อ (๕) วรรคหน่ึง และ 

(๖) ให้แนบหนังสือรับรองการมีเงินฝากจากธนาคารในประเทศ
ไทย และสําเนาบัญชีธนาคาร หรือให้แนบเอกสารแสดงการมี
รายได้ของบิดามารดา หรือสามีซึ่งเป็นคนต่างด้าวเฉลี่ยทั้งปี  
ไม่น้อยกว่าเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท เช่น หลักฐานการยื่นแบบ
แสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบใดแบบหนึ่ง
พร้อมใบเสร็จรับเงิน   หลักฐานการมีเงินบํานาญ หลักฐาน
รับรองการได้รับดอกเบ้ียเงินฝากหรือหลักฐานการมีเงินได้อ่ืน
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  และให้บันทึกถ้อยคํารับรองการเป็น
คู่สมรสของคนต่างด้าวหรือการเป็นบิดาหรือมารดาของบุตร  
ผู้มีสัญชาติไทย หากผู้ให้ถ้อยคํารับรองมีเหตุจําเป็นหรือ  
เหตุสุดวิสัยไม่อยู่ในสถานะที่สามารถให้การรับรองได้ ให้บันทึก
สอบปากคําของบุคคลที่น่าเช่ือถือ อาทิเช่น บุคคลในครอบครัว 
เป็นต้น 

 
๒.๑๙ กรณี เ ป็ น ค รอบครั ว (เ ฉพา ะบิ ด า  
มารดา คู่สมรส(ชาย-หญิง) บุตร บุตรบุญธรรม 
หรือบุตรของคู่สมรส) ของผู้ มี ถ่ินที่อ ยู่ใน
ราชอาณาจักร  

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 
 

๑. แบบคําขอ 
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ย่ืนคําขอ 
๓. สําเนาเอกสารแสดงความสัมพันธ์กัน เช่น หลักฐาน

การสมรส สําเนาสูติบัตร หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร 
สําเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม  
หรือหลักฐานอ่ืนจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๔. กรณีบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรสที่มี
อายุเกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์ เจ็บป่วยหรือพิการและไม่สามารถดํารง
ชีพได้โดยลําพัง ต้องอยู่ในความอุปการะของบิดาหรือมารดา 
ให้มีใบรับรองและขอให้อยู่ต่อจากแพทย์ประจําโรงพยาบาล
หรือจากสถาบันทางการแพทย์ที่อยู่ในสังกัดของรัฐมาแสดง 

๕. สําเนาใบสําคัญถิ่นที่อยู่ และสําเนาใบสําคัญ
ประจําตัวคนต่างด้าวของผู้มีถิ่นที่อยู่ 

๒.๒๐ กรณีเป็นครอบครัวของคนต่างด้าวที่
ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราวตามหลักเกณฑ์ข้อ ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓ 
๒.๕, ๒.๖, ๒.๗, ๒.๑๐, ๒.๑๒, ๒.๑๓, ๒.๑๔, 

๑. แบบคําขอ 
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ย่ืนคําขอ 
๓ . สําเนาหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวที่ ไ ด้รับ

อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 
 
 

 
 
 
 



- ๙ - 
เหตุแห่งความจําเป็น รายการเอกสาร 

๒.๑๕, ๒.๑๖, ๒.๑๗, ๒.๒๑, ๒.๒๒, ๒.๒๖, 
๒.๒๙ ของคําสั่งนี้ หรือ มาตรา ๓๔ (๑) (๒) 
และ (๗) รวมทั้งครอบครัวของคนต่างด้าว  
ผู้ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว 
โดยมีอักษร “A” (เอ) ต่อท้ายรหัสกํากับตาม
วัตถุประสงค์ที่เดินทางเข้ามา (เฉพาะบิดา
มารดา  คู่สมรส (ชาย-หญิง )  บุตร บุตร  
บุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรส) ยกเว้นการ
ตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-
Immigrant รหัส L-A 

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 

๔. สําเนาเอกสารแสดงความสัมพันธ์กัน เช่น หลักฐาน
การสมรส สําเนาสูติบัตร หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร 
สําเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 
หรือหลักฐานอ่ืนจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๕. กรณีบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรสที่มี
อายุเกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์ เจ็บป่วยหรือพิการและไม่สามารถดํารง
ชีพได้โดยลําพัง ต้องอยู่ในความอุปการะของบิดาหรือมารดา 
ให้มีใบรับรองและขอให้อยู่ต่อจากแพทย์ประจําโรงพยาบาล
หรือจากสถาบันทางการแพทย์ที่อยู่ในสังกัดของรัฐมาแสดง 

๒.๒๑ กรณีมีเหตุจําเป็นจะต้องอยู่ปฏิบัติงาน
ในองค์การกุศลสาธารณะ องค์การเอกชน
ต่างประเทศ มูลนิธิ สมาคม หอการค้า
ต่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรณี
มูลนิธิ และสมาคม ยกเว้นนักกีฬาอาชีพ) 

(๑) ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 
(๒) กรณีไม่มีส่วนราชการตามหลักเกณฑ์

ข้อ (๓) รับรองมา ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน  
๙๐ วัน แต่รวมแล้วไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที ่ 
เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

๑. แบบคําขอ 
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ย่ืนคําขอ 
๓. สําเนาใบอนุญาตทํางาน 
๔. สําเนาใบอนุญาตให้จัดต้ังองค์กรจากทางราชการ 

หรือสําเนาใบอนุญาตให้เข้ามาดําเนินการจากส่วนราชการที่
เก่ียวข้อง 

๕. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากองค์กรน้ัน 
๖. บัญชีรายช่ือคนต่างด้าวที่ทํางานในองค์กร 
๗. เฉพาะกรณีตามหลักเกณฑ์ข้อ (๓) ให้แนบหนังสือ

รับรองและขอให้อยู่ต่อจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป หรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หรือหัวหน้าหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กรน้ัน 

๒.๒๒ กรณีใชช้ีวิตในบ้ันปลาย 
ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 

 

๑. แบบคําขอ 
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ย่ืนคําขอ 
๓. หลักฐานแสดงการมีเงินได้ เช่น เงินบํานาญ หรือ

การได้รับดอกเบ้ีย หรือเงินปันผล เป็นต้น  และ / หรือ 
๔. หนังสือรับรองการมีเงินฝากจากธนาคารในประเทศ

ไทย และสําเนาบัญชีธนาคาร 
๕. เฉพาะกรณีตามหลักเกณฑ์ข้อ (๖) ให้แสดงเอกสาร

เช่นเดียวกับข้อ ๑ – ๔ ข้างต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 



- ๑๐ - 
เหตุแห่งความจําเป็น รายการเอกสาร 

๒.๒๓ กรณีกลับภูมิลําเนาเดิมของผู้ เคยมี
สัญชาติไทย หรือของผู้ที่มีบิดาหรือมารดาเป็น
บุคคลสัญชาติไทยหรือเคยมีสัญชาติไทย 

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 
 

๑. แบบคําขอ 
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ย่ืนคําขอ 
๓. สําเนาเอกสารแสดงว่าเดิมเคยมีสัญชาติไทย หรือ

แสดงว่าบิดา หรือมารดา มีสัญชาติไทย หรือเคยมีสัญชาติไทย  
(กรณีหลักฐานแสดงการมีสัญชาติไทยมีข้อมูลไม่ตรงกับหนังสือ
เดินทางให้ใช้หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุล  
หรือหลักฐานเอกสารที่ยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกัน เช่น บันทึก
สอบปากคําของบุคคลที่น่าเช่ือถือ) 

๒.๒๔ กรณีเพื่อเย่ียมคูส่มรส (ชาย-หญิง) หรือ
เย่ียมบุตรซ่ึงมีสัญชาติไทย 

ให้อนุญาตครั้งเดียวไม่เกิน ๖๐ วัน 
 

๑. แบบคําขอ 
๒.สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ย่ืนคําขอ 
๓. สําเนาทะเบียนบ้าน 
๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีสัญชาติไทย 
๕. สําเนาทะเบียนสมรส หรือสําเนาสูติบัตร 

๒.๒๕ กรณีเพื่อรับการรักษาพยาบาล หรือการ
พักฟื้น หรือเพื่อดูแลผู้ป่วย 
        ก. กรณีเพื่อรับการรักษาพยาบาล หรือ
การพักฟื้น หรือเพื่อดูแลผู้ป่วย 

  ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ข .  ก รณี ค น ต่ า ง ด้ า ว ซ่ึ ง เ ข้ า ม า ใ น
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรับการ
รักษาพยาบาลและผู้ติดตามได้รับยกเว้นการ
ตรวจลงตราและอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน
เก้าสิบวัน สําหรับคนชาติราชอาณาจักร
บาห์เรน รัฐคูเวต รัฐสุลต่านโอมาน รัฐกาตาร์ 
ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับ 
เอมิ เรตส์และประเทศอ่ืนตามท่ีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยจะได้กําหนด 

ก. กรณีเพื่อรบัการรักษาพยาบาล หรือการพักฟื้น หรือ
เพื่อดูแลผู้ป่วย 

๑. แบบคําขอ 
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ย่ืนคําขอ 
๓. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากแพทย์ประจํา

โรงพยาบาลหรือจากสถาบันทางการแพทย์ที่อยู่ในสังกัดของรัฐ
ที่ทําการตรวจรักษา 

๔. เฉพาะกรณีดูแลผู้ป่วยให้แนบหนังสือรับรองและ
ขอให้อยู่ต่อจากแพทย์ประจําโรงพยาบาลหรือจากสถาบันทาง
การแพทย์ที่อยู่ในสังกัดของรัฐที่ทําการตรวจรักษา และเอกสาร
แสดงความสัมพันธ์ (กรณีผู้ดูแลซึ่งเป็นส่วนแห่งครัวเรือน) เช่น 
หลักฐานการสมรส สําเนาสูติบัตร หลักฐานการจดทะเบียน
รับรองบุตร เป็นต้น โดยได้รับการรับรองจากสถานทูต หรือ
สถานกงสุล 
      ข. กรณีคนต่างด้าวซ่ึงเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราวเพื่อรับการรักษาพยาบาลและผู้ติดตามได้รับยกเว้น
การตรวจลงตราและอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินเก้าสิบวัน 
สําหรับคนชาติราชอาณาจักรบาห์เรน รัฐคูเวต รัฐสุลต่าน
โอมาน รัฐกาตาร์ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย สหรัฐ
อ าหรั บ เ อ มิ เ รตส์   และประ เทศอื่ น ต ามที่ ป ร ะกาศ
กระทรวงมหาดไทยจะได้กําหนด 

 
 
 
 
 



- ๑๑ - 
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ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน  แต่รวม
แล้วไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่เดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 
 

๑.  แบบคําขอ 
๒.  สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ย่ืนคําขอ 
๓. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากสถานพยาบาลใน

ประเทศไทยตามประกาศรายช่ือที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
ที่ทําการตรวจรักษา  หรือจากกระทรวงสาธารณสุข 

๔. ผู้รับการรักษาพยาบาล ให้แนบเอกสารเก่ียวกับ 
การรักษาพยาบาลท่ีออกโดยสถานพยาบาลในประเทศไทยตาม
ประกาศรายช่ือที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดที่ได้รับการ
ตรวจสอบโดยกระทรวงสาธารณสุข หรือออกโดยกระทรวง
สาธารณสุข  ได้แก่  เอกสารการนัดหมายเข้ารับการรักษา 
พยาบาล  เอกสารการรับรองการรักษาพยาบาลของแพทย์ 
เอกสารยืนยันการเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือเอกสาร  
ทางการแพทย์ประเภทอ่ืน  

๕ . ผู้ ดูแลผู้ ป่วย  กรณีที่ เป็นบิดา มารดา คู่สมรส  
(ชาย-หญิง) บุตร หรือบุตรบุญธรรม ให้แนบเอกสารแสดง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น สําเนาทะเบียนบ้าน  สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาสูติบัตร 
สํ า เ น า ใ บ รั บ ร อ ง บุ ต ร  หรื อ ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง จ า ก ผู้ รั บ  
การรักษาพยาบาลในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส  สําหรับ
กรณีบุคคลอ่ืนนอกเหนือจาก บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือ
บุตรบุญธรรม ให้แนบสัญญาว่าจ้าง หรือหนังสือรับรองจาก 
ผู้รับการรักษาพยาบาล  โดยทั้งสองกรณีต้องแนบเอกสาร  
แสดงรายช่ือผู้ดูแลผู้ป่วยซึ่งผู้รับการรักษาพยาบาลลงลายมือช่ือ
รับรองเอกสาร 

ทั้งน้ี เอกสารดังกล่าวข้างต้นต้องรับรองโดยสถานทูต
หรือหน่วยงานราชการของประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิก 
คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (GCC : Gulf        . 
Cooperation Council) (ตามแบบฟอร์มเอกสารหนังสือ
รั บ รอ งความ เ ป็นญา ติและผู้ ติ ดต ามของผู้ รั บบริ ก า ร
รักษาพยาบาล (Affidavit of Support) โดยแปลเป็นภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษ 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๑๒ - 

เหตุแห่งความจําเป็น รายการเอกสาร 
๒.๒๖ กรณีเพื่อการดําเนินคดีหรือดําเนิน
กระบวนพิจารณาอันเก่ียวกับคดี 

พิ จ ารณาตามความ จํ า เ ป็นแ ห่ งค ดี  
หากจะอนุญาต   ให้อนุญาตคร้ังละไม่ เ กิน  
๙๐ วัน 
 

๑. แบบคําขอ 
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ย่ืนคําขอ 
๓. หนังสือรับรองจากพนักงานสอบสวนที่เก่ียวข้องกับ

คดี  หรือหนังสือหรือเอกสารทางราชการที่ ยืนยันว่าเป็น
ผู้เก่ียวข้องกับการดําเนินคดี  หรือดําเนินกระบวนพิจารณา  
อันเก่ียวกับคดี 

๒.๒๗ กรณีปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจให้แก่ 
ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ หรือสถานทูต หรือสถานกงสุล 
หรือองค์การระหว่างประเทศ 

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน 
เ ว้นแต่กรณีมี เหตุจํา เ ป็นเฉพาะราย  

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 

๑. แบบคําขอ 
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ย่ืนคําขอ 
๓. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากส่วนราชการ

ระดับกรมหรือเทียบเท่า  หรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หรือหัวหน้า
หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เก่ียวข้อง หรือจากส่วนราชการตํารวจ
ระดับกองบังคับการหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือจากส่วนราชการ
ทหารระ ดับผู้ บั งคับห น่วยในสั ง กัดกระทรวงกลาโหม 
กอ ง บัญช าก า ร กอ ง ทั พ ไ ทยกอ งทั พบก  กอ งทั พ เ รื อ 
กองทัพอากาศซึ่งมีช้ันยศ พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรีขึ้นไป 
ในส่วนราชการที่เก่ียวข้อง หรือจากสถานทูตหรือสถานกงสุล 
หรือจากองค์การระหว่างประเทศ 

๒.๒๘ กรณีมีเหตุจําเป็นโดยมีสถานทูต หรือ 
สถานกงสุล ให้การรับรองและร้องขอ 

(๑) กรณีมีเหตุจําเป็นให้อนุญาตครั้งละ
ไม่เกิน ๓๐ วัน 

(๒) เฉพาะกรณีฝึกงานให้อนุญาต ครั้งละ
ไม่เกิน ๙๐ วัน 

๑. แบบคําขอ 
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ย่ืนคําขอ 
๓. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากสถานทูต หรือ

สถานกงสุลประจําประเทศไทย 
๔. เฉพาะกรณีฝึกงาน ให้แนบสําเนาใบอนุญาตทํางาน 

๒.๒๙ กรณีเพือ่พิสูจน์สญัชาติ 
ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑๘๐ วัน 

 

๑. แบบคําขอ 
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ย่ืนคําขอ 
๓. หนังสือรับรองจากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

๒.๓๐ กรณีเป็นนักแสดง นักร้อง นักดนตรี  
ผู้ ค วบคุ มการแสดงตลอดจนผู้ มี หน้ าที่
เก่ียวข้องกับการแสดงเพ่ือการบันเทิง หรือ
มหรสพ โดยมาเปิดการแสดงเป็นครั้งคราว 

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน 

๑. แบบคําขอ 
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ย่ืนคําขอ 
๓. หลักฐานการได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน 
๔. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากภาคเอกชนที่

เก่ียวข้อง 
๒ .๓๑ กรณีเป็นผู้ควบคุมพาหนะและคน
ประจําพาหนะที่เข้ามายังท่า สถานี หรือท้องที่
ในราชอาณาจักร และยังไม่สามารถเดินทาง
ออกนอกราชอาณาจักรได้ 

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน 

๑. แบบคําขอ 
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ย่ืนคําขอ 
๓. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากองค์กรหรือ

หน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เก่ียวข้อง 
 

 
 
 
 
 



- ๑๓ - 
เหตุแห่งความจําเป็น รายการเอกสาร 

๒.๓๒ กรณีเป็นนักกีฬาอาชีพ หรือบุคลากร  
ที่เก่ียวข้องด้านกีฬาอาชีพ 

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 

๑. แบบคําขอ 
๒. สําเนาหนังสือเดินทาง 
๓. หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทํางานตามแบบของ

สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
๔. สําเนาใบอนุญาตทํางานหรือใบรับคําขอกรณีเปลี่ยน

สถานประกอบการและใบอนุญาตทํางานยังมีอายุใช้ได้อยู่ 
๕. สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนขององค์กรน้ัน เช่น 

หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฉบับนายทะเบียนรับรอง
ไม่เกิน ๖ เดือน หรือสําเนาใบอนุญาตให้จัดต้ังองค์กรจากทาง
ราชการหรือสําเนาใบอนุญาตให้เข้ามาดําเนินการจากส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง 

๖. สําเนาบัญชีรายช่ือ ผู้ถือหุ้นฉบับนายทะเบียน
รับรองไม่เกิน ๖ เดือน (เฉพาะกรณีบริษัท) 

๗. หนังสือรับรองจากบริษัท สมาคม สโมสร หรือ
องค์กรยืนยันการจ้างผู้ย่ืนคําขอ 

๘. สัญญาการจ้างงาน 
๙. หนังสือรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย 

๑๐. สําเนาหลักฐานรับรองภาษาอังกฤษระบุการเป็น
นักกีฬาของบริษัท  สมาคม/สโมสรฟุตบอลที่ผู้ ย่ืนคําขอ  
เล่นอยู่/เคยเล่น ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศน้ัน ๆ ที่ใช้ประกอบการ
ย่ืนขอรับการตรวจลงตราก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

๑๑. สําเนาหนังสือรับรองว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม/  
ยาเสพติด จากประเทศท่ีคนต่างด้าวพํานักอยู่ที่ใช้ประกอบการ
ย่ืนขอรับการตรวจลงตราก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

๑๒.สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ของคนต่างด้าวผู้ย่ืน   คําขอปีล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) 

๑๓ . แผนที่แสดงสถานที่ทํางานของผู้ ย่ืนคําขอ และ
ภาพถ่าย สถานที่ประกอบการ ภายนอกและภายในขณะ  
เปิดทําการ 

๑๔. เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนตามที่คณะกรรมการติดตาม
การปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของ
สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองกําหนด 

๑๕. บัญชีรายช่ือคนต่างด้าวที่ทํางานในองค์กร 
                                                                                                                                                        
 
 
 
 


