
 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

คําส่ังสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
ที่  ๓๒๗/๒๕๕๗ 

เร่ือง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าว 
ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 

 
 

ตามที่ได้มีคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่  ๕๔๓/๒๕๔๙  ลงวันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
มอบอํานาจในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามมาตรา  ๓๕  
วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  คําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ที่  ๗๗๗/๒๕๕๑  
ลงวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่  ๓๖๘/๒๕๕๖  ลงวันที่  
๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาต 
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวไว้แล้ว  นั้น 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าว   
ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวดังกล่าวเสียใหม่ให้เหมาะสม  อาศัยอํานาจตามความ   
ในมาตรา  ๑๑  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ   
จึงออกคําสั่ งกําหนดหลักเกณฑ์และเ ง่ือนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามมาตรา  ๓๕  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

๑. ให้ยกเลิก 
 ๑.๑ คําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ที่  ๗๗๗/๒๕๕๑  ลงวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน   

พ .ศ .  ๒๕๕๑  เ ร่ือง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 

 ๑.๒ คําสั่ งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ที่  ๓๖๘/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๕  มิถุนายน   
พ .ศ .  ๒๕๕๖  เ ร่ือง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว  (เพิ่มเติม) 

 บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําสั่งอื่นใด  ในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในคําสั่งนี้  หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับคําสั่งนี้  ให้ใช้คําสั่งนี้แทน   

๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักรกรณีมีเหตุจําเป็น  
คร้ังละไม่เกิน  ๑  ปี  ตามนัยมาตรา  ๓๕  วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักรท้ายคําสั่งนี้  สําหรับ
รายการเอกสารประกอบการพิจารณาให้สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองกําหนดเป็นคําสั่งและรายงาน
สํานักงานตํารวจแห่งชาติเพื่อทราบ  ทั้งนี้ตามเหตุผลและความจําเป็นในแต่ละกรณี ๆ  ไป 



 หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

๓. ในระหว่างการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักรตามข้อ  ๒  ให้คนต่างด้าว 
ผู้นั้นอยู่ในราชอาณาจักรไปพลางก่อนได้  โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับตรานัดฟังผลเพื่ออนุญาต 
ให้คนต่างด้าวผู้นั้นอยู่รอฟังผลได้หลายครั้งตามความจําเป็น  แต่รวมแล้วไม่เกิน  ๓๐  วัน  นับถัดจาก 
วันอนุญาตส้ินสุด 

๔. กรณีที่คนต่างด้าวผู้ย่ืนคําขอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในคําสั่งนี้   
ให้แจ้งคําสั่งไม่อนุญาตและให้คนต่างด้าวเดินทางกลับภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันอนุญาตส้ินสุด   

๕. กรณีคนต่างด้าวผู้ย่ืนคําขอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์  ที่กําหนดในคําสั่งนี้  
หรือในกรณีอื่น ๆ  ที่ไม่ได้กําหนดไว้ในคําสั่ง  ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตั้งแต่ระดับสารวัตร   
ขึ้นไปเห็นว่าคนต่างด้าวรายใดมีเหตุจําเป็นต้องอยู่ในราชอาณาจักร  ให้พิจารณาเสนอผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาคําขอของคนต่างด้าวต่อไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
พลตํารวจเอก  วัชรพล  ประสารราชกิจ 

รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  รักษาราชการแทน   
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 



 
 
 

หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักร 
ตามข้อ ๒  ของคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่  ๓๒๗/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

 

เหตุแห่งความจําเปน็ หลักเกณฑ์การพิจารณา 
๒.๑ กรณีมีเหตุจําเปน็ทางธรุกิจ เช่น จะต้องอยู่
ปฏิบัติงานในบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน เปน็ต้น  

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 
 

(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่ช่ัวคราว  

(๒) คนต่างด้าวต้องมีเงินได้ตามตารางเงินได้
แนบท้ายคําสั่งน้ี  (ผนวก ก) 

(๓) ต้องเป็นธุรกิจซึ่งมีทุนจดทะเบียนที่ชําระ
แล้วไม่ตํ่ากว่า ๒ ล้านบาท  

(๔) ธุรกิจน้ันต้องย่ืนงบการเงิน ณ วันสิ้นงวด 
สองปีบัญชีที่ผ่านมาที่ได้รับการตรวจรับรองความ
ถูกต้องจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู้สอบบัญชี
ภาษีอากรแล้วแต่กรณี  เพ่ือแสดงว่าธุรกิจมีความ
มั่นคงเช่ือถือได้ มีการประกอบการจริงและมีความ
ต่อเ น่ือง   โดยพิจารณาจากแนวทางพิจารณา
สถานภาพธุรกิจว่ามีการประกอบการจริงและมีความ
ต่อเน่ืองแนบท้ายคําสั่งน้ี  (ผนวก ข) 

(๕) ธุรกิจน้ันมีความจําเป็นจะต้องว่าจ้าง  
คนต่างด้าวทํางาน  

(๖) ธุรกิจน้ันต้องมีอัตราส่วนระหว่างจํานวน
คนต่างด้าวกับพนักงานคนไทยประจําในอัตราส่วน  
คนต่างด้าว ๑ คนต่อพนักงานคนไทยประจํา ๔ คน 

(๗) ธุรกิจประเภทดังต่อไปนี้ ให้ได้รับการ
ยกเว้นหลักเกณฑ์ตามข้อ (๓)  (๔) และ (๕) และให้
ได้รับการผ่อนผันในเรื่องอัตราส่วนคนไทยตาม
หลักเกณฑ์ข้อ  (๖ ) โดยให้มีพนักงานคนไทยใน
อัตราส่วนคนต่างด้าว ๑ คน ต่อพนักงานคนไทย
ประจํา ๑ คน 

(ก) ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  
(สํานักงานผู้แทน) 

(ข)  สํานักงานภูมิภาค 
(ค)  บริษัทข้ามชาติ (สํานักงานสาขา) 

๒.๒ กรณีมีเหตุจําเป็นจะต้องอยู่ปฏิบั ติงาน
เก่ียวกับการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวง ทบวง กรมที่เก่ียวข้อง  
       ให้อนุญาตคร้ังละไม่เกิน ๑ ปี 

(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่ช่ัวคราว  

(๒) ได้รับการรับรองและร้องขอจากกระทรวง 
ทบวง กรมที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 



 
 

- ๒ - 

 
 
 
 

เหตุแห่งความจําเปน็ หลักเกณฑ์การพิจารณา 
๒.๓ กรณีมีเหตุจําเป็นจะต้องอยู่ปฏิบัติงาน 
ในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน 
อ่ืนของรัฐ 

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 

(๑)  คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา
ประเภทราชการ หรือประเภทคนอยู่ช่ัวคราว  

(๒) ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ รอ งและ ร้ อ ง ขอจ าก
หน่วยงานหรือองค์กรน้ัน ๆ 

๒.๔ กรณีเพื่อการท่องเที่ยว 
ให้อนุญาตครั้งเดียวไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่  

วันอนุญาตสิ้นสุด 

(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา
ประเภทนักท่องเที่ยว หรือได้รับยกเว้นการตรวจ  
ลงตราเพ่ือการท่องเท่ียวไม่เกิน ๓๐ วัน ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

(๒) ไม่ เ ป็นบุคคลสัญชาติหรือจํ าพวกที่
คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติราชการของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสํานักงานตรวจคน  
เข้าเมืองกําหนด 

๒.๕  กรณีเพือ่การลงทุน 
ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 

 

ก. กรณีเพื่อการลงทุนไม่น้อยกว่า ๓ ล้านบาท 
(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา

ประเภทคนอยู่ช่ัวคราว  
(๒) เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรก่อนวันที่ 

๑  ตุลาคม  ๒๕๔๙  และไ ด้รับอนุญาตใ ห้อ ยู่ ใน
ราชอาณาจักรเพ่ือการลงทุนไม่น้อยกว่า  ๓ ล้านบาท
ต่อเน่ืองตลอดมา 

(๓) มีหลักฐานการโอนเงินเข้าสู่ประเทศไทย
จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ ล้านบาท 

(๔) มีหลักฐานการลงทุนโดยการซื้อห้องชุด  
ในอาคารชุดจากหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  
ในราคาซื้อไมน้่อยกว่า ๓  ลา้นบาท  หรือ 

(๕) มีหลักฐานการลงทุนโดยการฝากเงิน
ประจํากับธนาคารท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งม ี 
ผู้ถือหุ้นเป็นคนสัญชาติไทยเกินกว่าร้อยละ ๕๐  
ไม่น้อยกว่า ๓ ล้านบาท หรือ 

(๖) มีหลักฐานการลงทุนโดยการซื้อพันธบัตร
ของทางราชการหรือของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่า  
๓  ล้านบาท หรือ 

(๗) มีหลักฐานการลงทุนรวมกันตาม (๔) (๕) 
หรือ (๖) ไม่น้อยกว่า ๓ ล้านบาท 



 
- ๓ - 

เหตุแห่งความจําเปน็ หลักเกณฑ์การพิจารณา 
 ข. กรณีเพื่อการลงทุนไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท 

(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่ช่ัวคราว  

(๒) มีหลักฐานการโอนเงินเข้าสู่ประเทศไทย
จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท  

(๓) มีหลักฐานการลงทุนโดยการซื้อหรือเช่า
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ห้องชุดในอาคารชุดจาก
หน่วยงาน หรือส่วนราชการที่เก่ียวข้องในราคาซื้อ 
หรือเช่าไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท หรือ 

(๔) มีหลักฐานการลงทุนโดยการฝากเงิน
ประจํากับธนาคารที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งม ี 
ผู้ถือหุ้นเป็นคนสัญชาติไทยเกินกว่าร้อยละ ๕๐  
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท หรือ 

(๕) มีหลักฐานการลงทุนโดยการซื้อพันธบัตร 
ของทางราชการหรือของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่า  
๑๐ ล้านบาท หรือ 

(๖) มีหลักฐานการลงทุนรวมกันตาม (๓) (๔) 
หรือ (๕) ไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท 

๒.๖  กรณีเปน็คร ูหรืออาจารย์ หรือผู้สอน หรือ 
ผู้ เชี่ยวชาญ หรือบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาของรัฐ 

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 
 

(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา
ประเภทราชการ หรือ ประเภทคนอยู่ช่ัวคราว  

(๒) ได้รับการรับรองและร้องขอจาก
สถานศึกษานัน้ 

๒.๗ กรณีเป็นครู หรืออาจารย์ หรือผู้สอน หรือ
ผู้ เชี่ยวชาญ หรือบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาของเอกชน 

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 
บุคลากรทางการศึกษา  ได้แก่            

ผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรณรักษ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ งาน  
แนะแนว   ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานเทคโนโลยีการศึกษา  
ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล  ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่บริหารงานท่ัวไป  และผู้สนับสนุนการศึกษา  
ตามที่ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนกําหนด 

(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่ช่ัวคราว 

(๒) สถานศึกษานั้นได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการจากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

(๓ )  ไ ด้ รั บการรั บ รองและ ร้อ งขอจาก
สถานศึกษานั้น 

(๔) กรณีบุคลากรทางการศึกษา ต้องมีคุณวุฒิ
หรือประสบการณ์ตรงกับหน้าที่ที่ปฏิบัติและมีจํานวน
ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของจํานวน ครูหรืออาจารย์ของ
สถานศึกษานั้น 

 
 
 
 
 
 



 
 

- ๔ - 
 

เหตุแห่งความจําเปน็ หลักเกณฑ์การพิจารณา 
๒.๘   กรณีเพือ่ศึกษาในสถานศึกษาของรฐั 

ให้อนุญาตตามระยะเวลาที่สถานศึกษา
รับรองคร้ังละไม่เกิน  ๑ ปี 
 

(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา
ประเภทราชการ หรือ ประเภทคนอยู่ช่ัวคราว  

(๒) ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ รอ งและ ร้ อ ง ขอจ าก
สถานศึกษานั้น 

๒.๙  กรณีเพือ่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน 
(๑) กรณีโรงเรียนในระบบให้อนุญาตตาม

ระยะเวลาที่สถานศึกษารับรองคร้ังละไม่เกิน ๑ ปี 
(๒) กรณีโรงเรียนนอกระบบให้อนุญาตตาม

ระยะเวลาที่สถานศึกษารับรอง ครั้งละไม่เกิน  
๙๐  วัน  แต่รวมแล้วไม่ เ กิน  ๑  ปี นับแต่วันที่  
เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

 

ประเภทและลักษณะของโรงเรียนนอกระบบ 
ได้แก่  ประเภทสอนศาสนา,ประเภทศิลปะและ
กีฬา, ประเภทวิชาชีพ, ประเภทกวดวิชา  และ
ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต ตามที่ประกาศ
คณะก ร รมก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ศึ ก ษ า เ อ กชน
กําหนด*** 

(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่ช่ัวคราว  

(๒) สถานศึกษาน้ันได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการจากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

(๓)  ได้รับการรับรองและร้องขอจาก
สถานศึกษานัน้  

(๔)  ได้รับการรับรองจากส่วนราชการที่
เก่ียวข้อง (ยกเว้นกรณีศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ 
และกรณีศึกษาในระดับอุดมศึกษา) 

๒.๑๐ กรณีเพื่อฝึกสอน หรือค้นคว้าวิจัยใน
สถาบั นกา รศึ กษา ในราชอาณา จักรหรื อ
สถาบันวิจัย  

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 
 
 
 

(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา
ประเภทราชการ หรือประเภทคนอยู่ช่ัวคราว  

(๒) ได้รับการรับรองและร้องขอจากสถาบัน
การค้นคว้าหรือสถาบันวิจัยน้ัน 

(๓)  ได้รับการรับรองและร้องขอจากสถาบัน 
การศึกษาในราชอาณาจักรน้ัน (กรณีฝึกสอน) 

(๔) ก ร ณี ค้ น ค ว้ า วิ จั ย ใ น ส ถ า บั น ก า ร
ค้ น ค ว้ า วิ จั ย  ข อ ง เ อ ก ช น  ห รื อ ฝึ ก ส อ น ใ น
สถาบันการศึกษาในราชอาณาจักรของเอกชน ต้อง
ได้รับการรับรองและร้องขอจากส่วนราชการที่
เก่ียวข้อง 

 

 
 
 
 
 

*** ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เร่ือง การกําหนดประเภทและลักษณะของโรงเรียน การจัด   
การเรียนการสอนและหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ ลงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒ 
 ประเภทสอนศาสนา เป็นโรงเรียนท่ีจัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะการสอนศาสนา 
 ประเภทศิลปะและกีฬา เป็นโรงเรียนท่ีจัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเกี่ยวกับดนตรี ศิลปะ และกีฬา 
 ประเภทวิชาชีพ เป็นโรงเรียนท่ีจัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพเพ่ือให้นักเรียนนําไปประกอบ

อาชีพ หรือเพ่ิมเติมทักษะในการประกอบอาชีพ 
 ประเภทกวดวิชา เป็นโรงเรียนท่ีจัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เสริมความรู้บางรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต เป็นโรงเรียนท่ีจัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างความคิด เชาวน์ปัญญา และทักษะ

อ่ืน 



 
 

- ๕ - 
 

เหตุแห่งความจําเปน็ หลักเกณฑ์การพิจารณา 
๒.๑๑  กรณีเป็นครอบครัว (เฉพาะบิดา มารดา  
คู่สมรส (ชาย-หญิง) บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตร
ของคู่สมรส) ของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อศึกษา
ในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ข้อ ๒.๘ หรือ ๒.๙ 
ของคําสั่งนี้  

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 
 

(๑)  คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่ช่ัวคราว  

(๒) มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์  
(๓) กรณีคู่สมรสต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งทาง

นิตินัยและพฤตินัย หรือ 
(๔) กรณีบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของ  

คู่สมรสขออยู่ในอุปการะ บุตร บุตรบุญธรรมหรือบุตร
ของคู่สมรสน้ันต้องยังไม่ได้สมรส และอยู่อาศัยเป็น
ส่วนแห่งครัวเรือนน้ันและต้องมีอายุไม่เกิน ๒๐ ปี
บริบูรณ์ หรือ  

(๕) กรณีบิดาหรือมารดา ต้องมีเงินฝาก  
ในธนาคารในประเทศไทยในนามบิดาหรือมารดา  
คงอยู่ในบัญชีตลอดระยะเวลาย้อนหลัง ๓ เดือน  
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท เฉพาะในปีแรกให้แสดง
บัญชีเงินฝาก โดยมีเงินจํานวนดังกล่าว ฝากอยู่ใน
บัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ณ วันที่ย่ืนขอตาม
เหตุผลน้ี 

๒.๑๒  กรณีปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน 
ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 

 
 
 

(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา
ประเภทราชการ หรือประเภทคนอยู่ช่ัวคราว  

(๒) ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ รอ งและร้ อ ง ขอจาก  
กรมประชาสัมพันธ์ หรือกรมสารนิเทศ กระทรวง  
การต่างประเทศ 

๒.๑๓  กรณีศึกษาพระพุทธศาสนา หรือปฏิบัติ
ศาสนกิจ 

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 
 

(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่ช่ัวคราว 

(๒) ได้รับการรับรองจากสํานักพระพุทธ 
ศาสนาแห่งชาติ หรือสํานักนายกรัฐมนตรี หรือ  
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย หรือมหามกุฎ  
ราชวิทยาลัย 

(๓ ) ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ รอ งและ ร้ อ ง ขอจ าก 
เจ้าอาวาสวัดที่ผู้ย่ืนคําขอกําลังศึกษาหรือปฏิบัติศาสนกิจ 

๒.๑๔  กรณีเผยแพร่ศาสนา 
ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 

 
 
 
 

(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่ช่ัวคราว  

(๒) ได้รับการรับรองจากกรมการศาสนาหรือ
สํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

(๓) ได้รับการรับรองและร้องขอจากองค์กร
ศาสนาที่ผู้ย่ืนคําขอเข้ามาประจําอยู่ 
 
 
 
 
 



 
 
- ๖ - 
 

เหตุแห่งความจําเปน็ หลักเกณฑ์การพิจารณา 
๒.๑๕  กรณีเป็นช่างฝีมือ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการแพทย์การพยาบาล หรือสาขาวิชาชีพ
ต่างๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับคนไทย 
          ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน 

(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่ช่ัวคราว  

(๒) ได้รับการรับรองและร้องขอจากองค์กร
หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

๒.๑๖ กรณีเพื่อติดต้ัง หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักร 
อากาศยาน หรือเรือเดินทะเล 

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน 
 

(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่ช่ัวคราว  

(๒) ได้รับการรับรองและร้องขอจากองค์กร
หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๒ .๑๗ กรณีเป็นนักแสดง นักร้อง นักดนตรี 
ประจําโรงแรม หรือประจําบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจบันเทิงในประเทศไทย ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน
ชําระแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐ ล้านบาท 

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑๒๐ วัน 

(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่ช่ัวคราว  

(๒) ได้รับการรับรองการจ้างจากโรงแรมหรือ
จากบริษัทที่ประกอบธุรกิจบันเทิงในประเทศไทยซึ่งมี
ทุนจดทะเบียนชําระแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐ ล้านบาท 

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

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 
 

(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่ช่ัวคราว  

(๒) มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์  
(๓) กรณีคู่สมรสต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งทาง

นิตินัยและพฤตินัย หรือ 
(๔) กรณีบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของ  

คู่สมรสขออยู่ในความอุปการะ บุตร บุตรบุญธรรม 
หรือบุตรของคู่สมรสน้ันต้องยังไม่ได้สมรส และอยู่
อาศัยเป็นส่วนแห่งครัวเรือนน้ัน และต้องมีอายุไม่เกิน 
๒๐ ปีบริบูรณ์ เว้นแต่เจ็บป่วยหรือพิการ และไม่
สามารถดํารงชีพได้โดยลําพัง ต้องอยู่ในความอุปการะ
ของบิดาหรือมารดา หรือ 

(๕) กรณีบิดาหรือมารดา บิดาหรือมารดาน้ัน
ต้ อ ง มี ร า ย ไ ด้ เ ฉ ลี่ ย ทั้ ง ปี ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า เ ดื อนล ะ  
๔๐ ,๐๐๐  บาท  หรือ ต้องมี เ งินฝากไม่ น้อยกว่า 
๔๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือไว้ใช้จ่ายในรอบ ๑ ปี 

กรณีบิดาหรือมารดาขออยู่ ในความ
อุปการะของบุตร บิดาหรือมารดาต้องมีอายุ ต้ังแต่ 
๕๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
 
 
 
 
 



 
 
- ๗ - 
 

เหตุแห่งความจําเปน็ หลักเกณฑ์การพิจารณา 
 กรณีมีเหตุจําเป็นอ่ืน ให้ ผบช .สตม . 

หรือ รอง ผบช.สตม.ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอํานาจ
พิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป 

(๖) กรณีสมรสกับหญิงไทย ฝ่ายสามีซึ่งเป็น  
คนต่างด้าวต้องมีรายได้เฉลี่ยทั้งปีไม่น้อยกว่าเดือนละ 
๔๐,๐๐๐ บาท หรือเงินฝากในธนาคารในประเทศไทย
คงอยู่ในบัญชีตลอดระยะเวลาย้อนหลัง ๒ เดือน  
ไม่น้อยกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือไว้ใช้จ่ายในรอบปี 

๒.๑๙  กรณีเป็นครอบครัว (เฉพาะบิดา มารดา  
คู่สมรส (ชาย-หญิง)  บุตร บุตรบุญธรรม หรือ
บุ ต ร ข อ ง คู่ ส ม ร ส ) ข อ ง ผู้ มี ถ่ิ น ที่ อ ยู่ ใ น
ราชอาณาจักร   
           ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 
 

(๑)  คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่ช่ัวคราว  

(๒) มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์  
(๓) กรณีคู่สมรสต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งทาง

นิตินัยและพฤตินัย หรือ 
(๔) กรณีบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของ  

คู่สมรสขออยู่ในความอุปการะ  บุตร บุตรบุญธรรม 
หรือบุตรของคู่สมรสน้ันต้องยังไม่ได้สมรส และอยู่
อาศัยเป็นส่วนแห่งครัวเรือนน้ัน และต้องมีอายุไม่เกิน 
๒๐ ปีบริบูรณ์  เว้นแต่เจ็บป่วยหรือพิการ และไม่
สามารถดํารงชีพได้โดยลําพัง ต้องอยู่ในความอุปการะ
ของบิดาหรือมารดา หรือ 

(๕) กรณีบิดาหรือมารดา บิดาหรือมารดานั้น
ต้องมีอายุต้ังแต่ ๕๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

๒.๒๐ กรณีเป็นครอบครัวของคนต่างด้าวที่ได้รับ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ตามหลักเกณฑ์ข้อ 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 (๑) (๒) และ (๗) รวมท้ัง
ครอบครัวของคนต่างด้าวผู้ ไ ด้รับการตรวจ  
ลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว โดยมีอักษร “A” 
( เอ) ต่อท้ายรหัสกํากับตามวัตถุประสงค์ที่  
เดินทางเข้ามา (เฉพาะบิดามารดา คู่สมรส  
(ชาย-หญิง)  บุตร  บุตรบุญธรรม   หรือบุตรของ 

(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่ช่ัวคราว  

(๒) มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์  
(๓) กรณีคู่สมรสต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งทาง

นิตินัยและพฤตินัย หรือ 
(๔) กรณีบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของ  

คู่สมรสขออยู่ในความอุปการะ  บุตร  บุตรบุญธรรม 
หรือบุตรของคู่สมรสน้ันต้องยังไม่ได้สมรส และอยู่
อาศัยเป็นส่วนแห่งครัวเรือนน้ัน และต้องมีอายุไม่เกิน 
๒๐ ปีบริบูรณ์ เว้นแต่เจ็บป่วยหรือพิการ และไม่
สามารถดํารงชีพได้โดยลําพังต้องอยู่ในความอุปการะ 
 
 
 
 
 
 



 
 

- ๘ - 
 

เหตุแห่งความจําเปน็ หลักเกณฑ์การพิจารณา 
คู่สมรส) ยกเว้นการตรวจลงตราประเภทคนอยู่
ชั่วคราว Non-Immigrant รหัส L-A 

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 

ของบิดาหรือมารดา หรือ 
(๕) กรณีบิดาหรือมารดา บิดาหรือมารดา

น้ันต้องมีอายุต้ังแต่ ๕๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
๒.๒๑ กรณีมีเหตุจําเป็นจะต้องอยู่ปฏิบัติงานใน
องค์การกุศลสาธารณะ องค์การเอกชนต่าง 
ประเทศ  มูลนิธิ สมาคม หอการค้าต่างประเทศ 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กรณีมูลนิธิ และสมาคม ยกเว้น
นักกีฬาอาชีพ) 

(๑) ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 
(๒) กรณีไม่มีส่วนราชการตามหลักเกณฑ์ 

ข้อ (๓) รับรองมา ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน 
แต่รวมแล้วไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่เดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักร 

(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่ช่ัวคราว  

(๒) ได้รับการรับรองและร้องขอจากผู้มี 
อํานาจ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งสูงสุดในองค์กรน้ัน 
และ/หรือ 

(๓) ได้รับการรับรองและร้องขอจากหัวหน้า
ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือ 
หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หรือหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กรน้ัน 

๒.๒๒  กรณีใช้ชีวิตในบ้ันปลาย 
ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 

 

(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่ช่ัวคราว  

(๒) มีอายุต้ังแต่ ๕๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  
(๓ ) มีหลักฐานการมี เ งินได้ไม่ น้อยกว่า  

เดือนละ ๖๕,๐๐๐ บาท หรือ 
(๔) ณ วันย่ืนคําขอมีเงินฝากในธนาคารใน

ประเทศไทยคงอยู่ในบัญชีตลอดระยะ เวลาย้อนหลัง 
๓ เดือน ไม่น้อยกว่า ๘๐๐,๐๐๐ บาท เฉพาะใน  
ปีแรกให้แสดงบัญชีเงินฝากโดยมีเงินจํานวนดังกล่าว
ฝากอยู่ในบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน หรือ 

(๕) มีเงินได้ในรอบปีและมีเงินฝากธนาคาร
คํานวณรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ๘๐๐,๐๐๐ บาท  
นับถึงวันย่ืนคําขอ 

(๖) คน ต่ า ง ด้ า วซึ่ ง เ ดิ นท า ง เ ข้ า ม า ใน
ราชอาณาจักรก่อนวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ และ
ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพ่ือใช้ชีวิตใน
บ้ันปลายต่อเน่ืองตลอดมา ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังน้ี 

(ก) อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และมีรายได้ที่
แน่นอน โดยมีเงินฝากคงอยู่ในบัญชีตลอดระยะเวลา
ย้อนหลัง ๓ เดือน ไม่น้อยกว่าปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- ๙ - 
 

เหตุแห่งความจําเปน็ หลักเกณฑ์การพิจารณา 
 หรือมีรายได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

(ข) อายุไม่ถึง ๖๐ ปีแต่ไม่น้อยกว่า  
๕๕ ปี ต้องมีรายได้ที่แน่นอนโดยมีเงินฝากคงอยู่ใน
บัญชีตลอดระยะเวลาย้อนหลัง ๓ เดือน ไม่น้อยกว่า
ปีละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือมีรายได้ไม่น้อยกว่า  
เดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท 

๒.๒๓ กรณีกลับภูมิลําเนาเดิมของผู้เคยมีสัญชาติ
ไทย หรือของผู้ที่มีบิดาหรือมารดาเป็นบุคคล
สัญชาติไทยหรือเคยมีสัญชาติไทย   

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 

(๑) มีหลักฐานแสดงว่าเดิมเคยมีสัญชาติไทย 
หรือแสดงว่าบิดา หรือมารดามีสัญชาติไทย หรือเคย
มีสัญชาติไทย 

๒.๒๔ กรณีเพือ่เย่ียมคูส่มรส (ชาย-หญิง) หรือ
เย่ียมบุตรซ่ึงมีสัญชาติไทย    

ให้อนุญาตครั้งเดียวไม่เกิน ๖๐ วัน 

(๑) มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์  
(๒) กรณีคู่สมรสต้องมีความสัมพันธ์กันทั้ง

ทางนิตินัยและพฤตินัย 
๒.๒๕ กรณีเพื่อรับการรักษาพยาบาล หรือการ  
พักฟื้น หรือเพื่อดูแลผู้ป่วย 
        ก. กรณีเพื่อรับการรักษาพยาบาล หรือการ
พักฟื้น หรือเพื่อดูแลผู้ป่วย 

  ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
        ข . ก ร ณี ค น ต่ า ง ด้ า ว ซ่ึ ง เ ข้ า ม า ใ น
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรับการ
รั กษาพยาบาลและผู้ ติ ดตามไ ด้ รั บยก เ ว้น  
การตรวจลงตราและอยู่ ในราชอาณาจักรได้  
ไม่เกินเก้าสิบวัน สําหรับคนชาติราชอาณาจักร
บาห์เรน รัฐคูเวต รัฐสุลต่านโอมาน รัฐกาตาร์ 
ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย   สหรัฐอาหรับ  
เอมิเรตส ์และประเทศอ่ืนตามที่ประกาศกระทรวง 

ก. กรณีเพื่อรับการรักษาพยาบาลหรือการ  
พักฟื้น หรือเพื่อดูแลผู้ป่วย 
           (๑) ได้รับการรับรองและร้องขอจากแพทย์
ประจําโรงพยาบาลหรือจากสถาบันทางการแพทย์ที่
อยู่ในสังกัดของรัฐที่ทําการตรวจรักษา โดยให้
ปรากฏรายละเอียดเก่ียวกับอาการป่วยระยะเวลาใน
การรักษา และความเห็นของแพทย์ผู้รักษาว่าอาการ
ป่วยน้ันเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง 

(๒) กรณีดูแลผู้ป่วยต้องได้รับการรับรอง
และร้องขอจากแพทย์ประจําโรงพยาบาลหรือจาก
สถาบันทางการแพทย์ที่อยู่ในสังกัดของรัฐที่ทําการ
ตรวจรักษา หรือจากสถานทูตหรือสถานกงสุล 

(๓) ผู้ดูแลผู้ป่วย นอกจากบิดามารดา  
คู่สมรส (ชาย-หญิง) บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตร
ของคู่สมรสแล้วให้อนุญาตได้อีกไม่เกิน ๑ คน 

 ข .  ก ร ณี ค น ต่ า ง ด้ า ว ซ่ึ ง เ ข้ า ม า ใ น  
ราชอาณาจักร เป็นการชั่ วคราวเพื่ อรับการ
รั กษาพยาบาลและผู้ ติ ดตาม ไ ด้ รั บยก เ ว้น  
การตรวจลงตราและอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน  
เ ก้ า สิ บ วั น  สํ าหรั บคนชา ติ ร าชอาณา จั ก ร  
บาห์เรน รัฐคูเวต รัฐสุลต่านโอมาน รัฐกาตาร์ 
ราชอาณาจักรซาอุ ดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับ  
เอมิเรตส ์และประเทศอ่ืนตามที่ประกาศกระทรวง 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

- ๑๐ - 
 

เหตุแห่งความจําเปน็ หลักเกณฑ์การพิจารณา 
มหาดไทยจะได้กําหนด 

ให้อนุญาตคร้ังละไม่เกิน ๙๐ วัน แต่รวม 
แล้วไม่ เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ เ ดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 

มหาดไทยจะได้กําหนด 
(๑) ผู้รับการรักษาพยาบาลและผู้ดูแลผู้ป่วย 

ต้องได้รับการรับรองและร้องขอจากสถานพยาบาล
ในประเทศไทยตามประกาศรายช่ือที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนดที่ทําการตรวจรักษาหรือออกโดย
กระทรวงสาธารณสุข 

(๒) ผู้ดูแลผู้ป่วย ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส 
(ชาย-หญิง) บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุคคลอ่ืนตาม
เอกสารแสดงรายช่ือที่ผู้ รับการรักษาพยาบาล  
ลงลายมือช่ือรับรองเอกสาร จํานวนไม่เกิน ๓ คน 

๒.๒๖  กรณเีพื่อการดําเนนิคดีหรือดําเนนิ 
กระบวนพิจารณาอันเก่ียวกับคดี 

พิจารณาตามความจําเป็นแห่งคดี  หากจะ
อนุญาต ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน 

(๑) มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้เก่ียวข้องกับ
การดําเนินคดี หรือดําเนินกระบวนพิจารณาอัน
เก่ียวกับคดี โดยเป็นผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา 
โจทก์จําเลย หรือพยาน 

(๒) ไม่มีพฤติการณ์ที่จะประวิงเวลาการอยู่
ในราชอาณาจักร 

๒ .๒๗   กรณีปฏิบั ติหน้าที่หรือภารกิจให้แก่  
ส่วนราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ หรือสถานทูต หรือสถานกงสุล หรือ
องค์การระหว่างประเทศ 

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน 
เว้นแต่มีความจําเป็นเฉพาะรายให้อนุญาต

ครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 

(๑) ได้รับการรับรองและร้องขอจากส่วน
ราชการระดับกรม หรือเทียบเท่า หรือหัวหน้า
รัฐวิสาหกิจ หรือหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือ
จากส่วนราชการตํารวจระดับกองบังคับการหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป หรือจากส่วนราชการทหารระดับ  
ผู้ บั ง คั บ ห น่ ว ย ใ น สั ง กั ด ก ร ะท ร ว ง ก ล า โ ห ม
กองบัญชาการกองทัพไทย  กองทัพบก กองทัพเรือ  
กองทัพอากาศ  ซึ่ งมี ช้ั นยศพลตรี  พลเรื อตรี  
พลอากาศตรีขึ้นไปในส่วนที่ เ ก่ียวข้อง หรือจาก
สถานทูตหรือสถานกงสุล หรือจากองค์การระหว่าง
ประเทศ  

(๒)  กรณีมีเหตุผลความจําเป็นเฉพาะราย
ต้องอยู่เกินกําหนด ๙๐ วัน ให้เสนอ ผบช.สตม.หรือ 
รอง ผบช.สตม.ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

- ๑๑ - 
 

เหตุแห่งความจําเปน็ หลักเกณฑ์การพิจารณา 
๒.๒๘ กรณีมีเหตุจําเปน็โดยมีสถานทูต หรอืสถาน
กงสุล ให้การรบัรองและร้องขอ 

(๑)  กรณมีีเหตุจําเป็นให้อนุญาตครั้งละ 
ไม่เกิน ๓๐ วัน  

(๒) เฉพาะกรณีฝึกงาน ให้อนุญาตครั้งละ  
ไม่เกิน ๙๐ วัน 

(๑ )  ไ ด้รับการ รับรองและร้องขอจาก
สถานทูต หรือสถานกงสุล  

(๒) กรณีฝึกงานคนต่างด้าวน้ันต้องได้รับการ
ตรวจลงตราประเภทคนอยู่ช่ัวคราว 

 

๒.๒๙ กรณีเพือ่พิสูจน์สญัชาติ 
ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑๘๐ วัน 

(๑) ได้รับการรับรองจากส่วนราชการที่
เก่ียวข้อง 
 

๒ .๓๐  กรณีเป็นนักแสดง นักร้อง  นักดนตรี  
ผู้ควบคุมการแสดง  ตลอดจนผู้มีหน้าที่เก่ียวข้อง
กับการแสดงเพื่อการบันเทิง หรือมหรสพ โดยมา
เปิดการแสดงเป็นครั้งคราว 

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน 

(๑ )  ไ ด้รับการ รับรองและร้องขอจาก
ภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

๒.๓๑ กรณีเป็นผู้ควบคุมพาหนะและคนประจํา
พาหนะที่ เข้ามายังท่า  สถานี  หรือท้องที่ ใน
ราชอาณาจักรและยังไม่สามารถเดินทางออกนอก
ราชอาณาจักรได้ 

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน 

(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา
ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร 

(๒) ให้พิจารณาจากเหตุผลความจําเป็นที่ไม่ 
สามารถเดินทางออกได้ 

๒.๓๒ กรณีเป็นนักกีฬาอาชีพ หรือบุคลากรท่ี
เก่ียวข้องด้านกีฬาอาชีพ 

ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี 

(๑)  คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่ช่ัวคราว 

(๒)  คนต่างด้าวมีรายได้ขั้นตํ่าไม่น้อยกว่า 
๔๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน 

(๓)  ได้รับการรับรองและร้องขอจากหัวหน้า
องค์กรน้ัน 

(๔)  ไ ด้รับการรับรองจากการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

(๕)  กรณีบริษัท  ต้องเป็น ธุร กิจซึ่ งมีทุน  
จดทะเบียนที่ชําระแล้วไม่ตํ่ากว่า ๒ ล้านบาท 

                                                                                                                                                                                        



ตารางเงินได้ทา้ยคําสั่งสํานกังานตํารวจแห่งชาติ ที ่   ๓๒๗/๒๕๕๗ 
ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๗  ตามหลักเกณฑ ์ข้อ ๒.๑(๒) 

 
สัญชาต ิ รายได้ข้ันต่ํา 

๑. ประเทศในทวีปยุโรป (ยกเว้นประเทศรัสเซีย) และทวีปออสเตรเลีย 
    ประเทศแคนาดา, ประเทศญี่ปุ่น  และประเทศสหรฐัอเมริกา 

๕๐,๐๐๐ บาท/เดือน 

๒. ประเทศเกาหลีใต้, ประเทศสิงคโปร์, ไต้หวัน และฮอ่งกง ๔๕,๐๐๐ บาท/เดือน 
๓. ประเทศในทวีปเอเชีย (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น, ประเทศเกาหลีใต้, ประเทศ 

สิงคโปร์, ไต้หวัน, ฮอ่งกง, ประเทศกมัพูชา, ประเทศพม่า, ประเทศลาว  
และประเทศเวียดนาม)  และทวีปอเมริกาใต้, ประเทศในเขตยุโรปตะวันออก,  
ประเทศในเขตอเมริกากลาง, ประเทศเมก็ซโิก, ประเทศรัสเซีย และประเทศ 
แอฟริกาใต ้

๓๕,๐๐๐ บาท/เดือน 

 ๔. ประเทศในทวีปแอฟริกา (ยกเว้นประเทศแอฟริกาใต้) , ประเทศกัมพูชา,  
ประเทศพม่า, ประเทศลาว และประเทศเวียดนาม 

๒๕,๐๐๐ บาท/เดือน 

 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ก 



 
 

แนวทางพิจารณาสถานภาพธุรกิจว่ามีการประกอบการจริงและมีความต่อเนื่อง 
  
ท้ายคําสั่งสํานกังานตํารวจแห่งชาติ ที ่ ๓๒๗/๒๕๕๗  ลงวันท่ี  ๓๐  มิถนุายน พ.ศ.๒๕๕๗ ตามหลักเกณฑ ์ข้อ ๒.๑(๔) 

 

รายการพิจารณา 
มี/ 
ใช ่

ไม่มี/ 
ไม่ใช ่ สําเนาเอกสาร 

๑. กิจการมีการประกอบการตรงตามวัตถุประสงค์ 
    ท่ีจดทะเบียน 

  - หนังสอืรับรองการจดทะเบียนของกิจการ   
  ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกินหกเดอืน 
- แบบนําส่งงบการเงิน (สบช.๓ หรอื สบช.๓/๑) 

๒. งบการเงินรับรองโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตหรอื 
    ผู้สอบบัญชภีาษีอากร 
๓. รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต หรือรายงาน 
    การตรวจสอบและรับรองบัญชีของผูส้อบบัญช ี
    ภาษีอากรแสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข หรอื  
    หากมีเง่ือนไข เป็นเง่ือนไขที่ไม่กล่าวถึงการ 
    ดําเนินงานตอ่เน่ืองของกิจการ (Going Concern) 

  - รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือรายงาน 
  การตรวจสอบและรับรองบัญชีของผูส้อบบัญช ี
  ภาษีอากรแล้วแต่กรณ ี

๔. มีการเปลี่ยนแปลงสินทรพัย์ในรายการเงินสด 
    และเงินฝากสถาบันการเงินลูกหน้ีการค้า  
    สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ตามที่    
    ปรากฏในงบการเงิน 
๕. มีการคิดค่าเสื่อมราคาหรือการดอ้ยค่าของ 
   ทรัพย์สินทีอ่ยู่ภายใตห้ัวข้อทีด่ินอาคารและอุปกรณ์ 

  - งบดุล, หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

๖. มีการเปลี่ยนแปลงหน้ีสินในรายการเจ้าหน้ี 
    การค้าเงินกู้ยืม หน้ีสินหมุนเวียนอื่น ตามท่ีปรากฏ 
    ในงบการเงิน 

  - งบดุล, หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

๗. ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ไม่ได้ระบุว่า 
    “ไม่ได้ประกอบการ” 

  - งบกําไรขาดทุน, หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

๘. มีการย่ืนแบบภาษีมูลค่าเพ่ิมทุกเดอืน กรณีกิจการ 
    ท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ทุกรายสําหรับ   
    กิจการท่ีมรีายได้จากการขายหรือให้บรกิารหรือ 
    รายได้หลักอื่นใดของกิจการเกินกว่าปีละ  
    ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท หรือตามที่กรมสรรพากร 
    กําหนดให้มีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

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

๙. มีการย่ืนแบบเพ่ือนําส่งภาษีธุรกิจเฉพาะทุกเดอืน  
    (สําหรับกิจการที่ตอ้งจดทะเบียนในระบบภาษี 
    ธุรกิจเฉพาะ) 

  - แบบแสดงรายการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 
  (ภ.ธ.๔๐), ใบเสร็จรับเงิน 

๑๐. มีการย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได ้
     บุคคลธรรมดาทุกเดอืน 

  - แบบแสดงรายการนําส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย  
  เงินเดอืนของพนักงาน (ภ.ง.ด.๑) 

๑๑. มีการย่ืนแบบรายการแสดงการนําส่งเงินประกัน 
      สังคมทุกเดอืน 

  - แบบรายการแสดงรายการส่งเงินสมทบ 
  สปส.๑-๑๐ (ประกันสังคม) ทั่วไป 

 
 
 
 
 

ผนวก ข 


