คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ที่ ๖๐๖ / ๒๕๔๙
เรื่อง หลักเกณฑและเงือ่ นไขในการพิจารณากรณีคนตางดาว
ขออนุญาตอยูในราชอาณาจักรเปนการชัว่ คราว
---------------------------------------เพื่อใหการพิจารณาอนุญาตใหคนตางดาวอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามมาตรา
๓๕ แหงพระราชบัญญัตคิ นเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ เปนไปตามนโยบายและเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศใน
สถานการณปจ จุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ และ
มาตรา ๑๑ (๔) แหงพระราชบัญญัตติ ํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขใน
การพิจารณาอนุญาตใหคนตางดาวอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติของ
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ดังตอไปนี้
๑.
ใหยกเลิก
๑.๑ คําสั่งสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ที่ ๑๓๑ / ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๓๘ เรื่อง ระเบียบและหลักเกณฑการพิจารณาใหคนตางดาวที่ไดรบั การตรวจลงตราประเภท
อัธยาศัยไมตรี พํานักอยูในราชอาณาจักร
๑.๒ คําสั่งสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ที่ ๒๒๔ / ๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๔๑ เรื่อง การปรับลดขั้นตอนการใหบริการแกคนตางดาวทีข่ ออยูตอ
๑.๓ คําสั่งสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ที่ ๓๗ / ๒๕๔๒ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๔๒ เรื่อง กําหนดหนาที่เพิ่มเติมและการปรับลดขัน้ ตอนการใหบริการแกคนตางดาวที่ประสงคจะขออยู
ตอ กรณีเดิมเปนคนสัญชาติไทย หรือบุตรคนสัญชาติไทย
๑.๔ คําสั่งสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ที่ ๑๑๐ / ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๔๖ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตใหคนตางดาวอยูตอในราชอาณาจักรเปน
การชั่วคราว
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในคําสั่งนี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้ ใหใชคําสั่งนี้แทน

๒

๒.

ในคําสั่งนี้
๒.๑ “คําขอ” หมายความวา คําขออนุญาตเพื่ออยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว
๒.๒ “พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา พนักงานเจาหนาทีต่ ามพระราชบัญญัติ
คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
๒.๓ “ผูรับมอบอํานาจ” หมายความวา พนักงานเจาหนาที่ซึ่งผูบญ
ั ชาการตํารวจ
แหงชาติมอบหมายใหมีอํานาจอนุญาตใหคนตางดาวอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๓๕
แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
หมวด ๑
การยืน่ คําขอ
๓.
การยื่นคําขอของคนตางดาวกระทําไดตอเมื่อถือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช
แทนหนังสือเดินทางอันถูกตองสมบูรณอยู และทางราชการไทยใหการรับรอง แตสําหรับการประทับตรา
อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร หรือการอนุญาตใหอยูรอฟงผลการพิจารณาคําขอที่ไดยื่นไว ตองไมเกินกวา
อายุของหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางนัน้
๔.
ผูมีสิทธิยื่นคําขอ ตองเปนผูที่เดินทางเขามาตามชองทาง ดานตรวจคนเขาเมือง
เขตทา สถานี หรือทองทีต่ ามทีร่ ัฐมนตรีประกาศกําหนด และผานการตรวจของพนักงานเจาหนาที่
๕.
การอนุญาตใหคนตางดาวอยูในราชอาณาจักรไปพลางกอนภายหลังจากระยะเวลา
ที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวสิ้นสุด เพื่อใหรอฟงผลการพิจารณาคําขอในขณะที่ยัง
ไมทราบผลการพิจารณา ใหพนักงานเจาหนาที่อนุญาตใหอยูรอฟงผลไดหลายครัง้ ตามความจําเปน แตรวม
แลวไมเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันอนุญาตสิ้นสุด
๖.
กรณีที่คําขอไมไดรับอนุญาต ใหพนักงานเจาหนาที่แจงเหตุแหงการไมอนุญาตให
ผูยื่นคําขอทราบ ผูยื่นคําขออาจยื่นคําขอทบทวนไดอีกหนึ่งครั้ง โดยตองแจงเหตุผลความจําเปนทําเปน
หนังสือยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ระดับสารวัตรขึ้นไป หรือรองสารวัตรทําหนาทีห่ ัวหนาดานตรวจคนเขาเมือง
เพื่อพิจารณาสั่งเปนลายลักษณอักษรอนุญาตใหรับคําขอไดเสียกอน ทัง้ นี้ ผูยื่นคําขออาจแนบคําขอพรอม
ดวยเอกสารประกอบคําขอเพื่อพิจารณาในคราวเดียวกันก็ได
การขอทบทวนตามวรรคแรก และการพิจารณาคําขอ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในกําหนดระยะเวลาตามขอ ๘ โดยการพิจารณานี้ใหเปนที่สุด

๓

หมวด ๒
การอนุญาตใหอยูตอ
๗.
การพิจารณาอนุญาตใหคนตางดาวอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและรายการเอกสาร ดังตอไปนี้
เหตุแหงความจําเปน
หลักเกณฑการพิจารณา
รายการเอกสาร
๗.๑ กรณีมีเหตุจําเปนทางธุรกิจ (๑) คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา
เชน จะตองอยูปฏิบัติงานใน
ประเภทคนอยูชั่วคราว และ
บริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน (๒) คนตางดาวตองมีเงินไดตามตาราง
ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๑ ป
เงินไดแนบทายคําสั่งนี้ และ
(๓) ตองเปนธุรกิจซึ่งมีทุนจดทะเบียนที่
ชําระแลวไมต่ํากวา ๒ ลานบาท และ
(๔) ธุรกิจนั้นตองยื่นงบดุล ณ วันสิ้นงวดป
บัญชีที่ผานมา ที่ไดรับการตรวจรับรอง
ความถูกตองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เพื่อแสดงสถานภาพการเงินของธุรกิจ
วามีความมั่นคงเชื่อถือได โดยยอดรวม
ของสวนของผูเปนเจาของ ในงบดุล
ดังกลาว ตองมีจํานวนเงินไมต่ํากวา
๑ ลานบาท และ
(๕) ธุรกิจนั้นตองยื่นงบกําไรขาดทุน ที่
ผานการตรวจรับรองความถูกตองจาก
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อแสดงผลการ
ดําเนินงานในรอบปที่ผานมา สิ้นสุด ณ
วันเดียวกันกับงบดุล โดยยอดรวมรายได
ในงบกําไรขาดทุนดังกลาว จะตอง
ไมต่ํากวาจํานวนเงินทั้งหมดที่ธุรกิจ
คาดวาตองจายเปนเงินเดือน คาจาง
รวมทั้งสิทธิประโยชนทุกประเภทใหแก
คนตางดาวทุกรายที่ตองยื่นคําขอ ฯ
เพื่อวาจางใหทํางานกับธุรกิจในรอบป
บัญชีถัดไป และ
(๖) ธุรกิจนั้นมีความจําเปนจะตองวาจาง
คนตางดาวทํางาน และ
(๗) ธุรกิจนั้นตองมีอัตราสวนระหวาง
จํานวนคนตางดาวกับพนักงานคนไทย
ประจําในอัตราสวนคนตางดาว ๑ คน
ตอพนักงานคนไทยประจํา ๔ คน

๑. แบบคําขอ
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอ
๓. หนังสือรับรองคนตางดาวเขาทํางาน
ตามแบบของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
๔. สําเนาใบอนุญาตทํางาน
๕. สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนขององคกร
นั้น เชน หนังสือรับรองการจดทะเบียน
บริษัท หรือการจดทะเบียนหางหุนสวน
ฉบับนายทะเบียนรับรองไมเกิน ๖ เดือน
๖. สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุนฉบับ
นายทะเบียนรับรองไมเกิน ๖ เดือน
๗. สําเนางบดุล และงบกําไรขาดทุน ปลาสุด
๘. สําเนาแบบยืน่ รายการภาษีเงินไดหัก ณ
ที่จาย ที่มีชอื่ พนักงาน และชื่อคนตางดาว
ผูย ื่นคําขอเดือนลาสุดพรอมใบเสร็จรับเงิน
๙. สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา ของคนตางดาวผูยื่นคําขอ
ปลาสุด พรอมใบเสร็จรับเงิน (ถามี)
๑๐. สําเนาแบบรายการแสดงการสงเงิน
สมทบตามที่ไดยื่นไวตอสํานักงาน
ประกันสังคม (สปส.๑ - ๑๐) เดือนลาสุด
๑๑. เอกสารหรือหลักฐานแสดงวาธุรกิจมี
ความจําเปนจะตองวาจางคนตางดาว
ทํางาน เชน ประกาศรับสมัครคนไทย
เขาทํางาน แลวไมมีผูสมัคร เปนตน
๑๒. แผนที่แสดงสถานที่ทํางานของผูยื่นคําขอ
๑๓. เอกสารหรือหลักฐานอื่น ตามที่
คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมือง ของ สตม. กําหนด
๑๔. ธุรกิจตามหลักเกณฑขอ (๘) ไมตอง
แสดงเอกสารตามขอ ๖, ๗ และ ๑๑

๔

เหตุแหงความจําเปน

หลักเกณฑการพิจารณา

(๘) ธุรกิจประเภทดังตอไปนี้ ใหไดรับการ
ยกเวนหลักเกณฑตามขอ (๓) (๔) (๕)
และ (๖) และใหไดรับการผอนผันในเรื่อง
อัตราสวนคนไทยตามหลักเกณฑขอ (๗)
โดยใหมีพนักงานคนไทยในอัตราสวน
คนตางดาว ๑ คน ตอพนักงานคนไทย
ประจํา ๑ คน
(ก) ธุรกิจการคาระหวางประเทศ
( สํานักงานผูแทน )
(ข) สํานักงานภูมิภาค
(ค) บริษัทขามชาติ ( สํานักงานสาขา )
๗.๒ กรณีมีเหตุจําเปน จะตอง (๑) คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา
อยูปฏิบัติงานในสวนราชการ
ประเภทคนอยูชั่วคราว และ
องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ
(๒) ไดรับการรับรองและรองขอจาก
องคกรที่รัฐและ/หรือสวนราชการ
หนวยงานหรือองคกรนั้นๆ
และ/หรือรัฐวิสาหกิจมีทุนรวมอยู
ดวยเกินกวารอยละหาสิบ หรือ
องคกรอิสระที่จัดตั้งโดย
พระราชบัญญัติตางๆ
ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๑ ป

๗.๓ กรณีเพื่อการทองเที่ยว
(๑) คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา
ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๓๐ วัน
ประเภทนักทองเที่ยว และ
แตรวมแลวไมเกิน ๙๐ วัน นับแตวัน (๒) ไมเปนบุคคลสัญชาติ หรือจําพวกที่
ที่เดินทางเขามาในราชอาณาจักร
คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมือง ของ สตม. กําหนด

รายการเอกสาร

๑. แบบคําขอ
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอ
๓. สําเนาใบอนุญาตทํางาน
๔. หนังสือรับรองและขอใหอยูตอจาก
สวนราชการระดับกรม องคการมหาชน
รัฐวิสาหกิจ องคกรที่รัฐและ/หรือสวน
ราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจมีทุนรวมอยู
ดวยเกินกวารอยละหาสิบ หรือองคกร
อิสระที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติตางๆ
๕. เฉพาะองคกรที่รัฐและ/หรือสวนราชการ
และ/หรือรัฐวิสาหกิจมีทุนรวมอยูดวยเกิน
กวารอยละหาสิบ ใหแนบสําเนาเอกสาร
แสดงรายชื่อผูถือหุนรายใหญ
๑. แบบคําขอ
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอ

๕

เหตุแหงความจําเปน

หลักเกณฑการพิจารณา

รายการเอกสาร

๗.๔ กรณีเพื่อการลงทุน
ไมนอยกวา ๓ ลานบาท
ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๑ ป

(๑) คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูชั่วคราว และ
(๒) เดินทางเขามาในราชอาณาจักรกอนที่
คําสั่งนี้มีผลใชบังคับ และไดรับอนุญาตให
อยูในราชอาณาจักรเพื่อการลงทุนไมนอย
กวา ๓ ลานบาท ตอเนื่องตลอดมา และ
(๓) มีหลักฐานการโอนเงินเขาสูประเทศไทย
จํานวนไมนอ ยกวา ๓ ลานบาท และ
(๔) มีหลักฐานการลงทุนโดยการซื้อหองชุด
ในอาคารชุดจากหนวยงาน หรือสวน
ราชการที่เกีย่ วของในราคาซื้อไมนอย
กวา ๓ ลานบาท หรือ
(๕) มีหลักฐานการลงทุนโดยการฝากเงิน
ประจํากับธนาคารที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทยซึ่งมีผูถือหุนเปนคนสัญชาติ
ไทยเกินกวารอยละ ๕๐ ไมนอยกวา
๓ ลานบาท หรือ
(๖) มีหลักฐานการลงทุนโดยการซื้อ
พันธบัตรของทางราชการหรือของ
รัฐวิสาหกิจไมนอยกวา๓ ลานบาท หรือ
(๗) มีหลักฐานการลงทุนรวมกันตาม (๔),
(๕) หรือ (๖) ไมนอยกวา ๓ ลานบาท

๑. แบบคําขอ
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอ
๓. สําเนาหลักฐานการโอนเงินจาก
ตางประเทศเขาสูประเทศไทยจากธนาคาร
๔. สําเนาสัญญาซื้อขายหองชุด และสําเนา
การจดทะเบียนแสดงการเปนเจาของ
หองชุดจากสวนราชการหรือหนวยงานที่
เกีย่ วของ (เฉพาะกรณีซื้อหองชุด) หรือ
๕. หนังสือรับรองการมีเงินฝากจากธนาคาร
และสําเนาหลักฐานการฝากเงิน (เฉพาะ
กรณีลงทุนโดยการฝากเงิน) หรือ
๖. สําเนาพันธบัตร (เฉพาะกรณีลงทุนซื้อ
พันธบัตรของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)

๗.๕ กรณีเปนครู หรืออาจารย
หรือผูเชี่ยวชาญในสถานศึกษา
ของรัฐ
ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๑ ป

(๑) คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูชั่วคราว และ
(๒) ไดรับการรับรองและรองขอจาก
สถานศึกษานั้น

๗.๖ กรณีเปนครู หรืออาจารย
หรือผูเชี่ยวชาญในสถานศึกษา
ของเอกชน
ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๑ ป

(๑) คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูชั่วคราว และ
(๒) สถานศึกษานั้นไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการจากสวนราชการที่
เกี่ยวของ และ
(๓) ไดรับการรับรองและรองขอจาก
สถานศึกษานั้น

๑. แบบคําขอ
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอ
๓. สําเนาใบอนุญาตทํางาน
๔. หนังสือรับรองและขอใหอยูตอจาก
สถานศึกษานั้น โดยระบุตําแหนง อัตรา
เงินเดือน และระยะเวลาการจาง
๑. แบบคําขอ
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอ
๓. สําเนาใบอนุญาตทํางาน
๔. สําเนาหลักฐานการอนุญาตใหจัดตั้ง
สถานศึกษาจากสวนราชการที่เกี่ยวของ
๕. หนังสือรับรองและขอใหอยูตอจาก
สถานศึกษานั้น โดยระบุตําแหนง อัตรา
เงินเดือน และระยะเวลาการจาง
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๖. เฉพาะกรณีเปนครูในโรงเรียนเอกชน
ใหแนบสําเนาใบอนุญาตใหเปนครูและ
สําเนาใบอนุญาตใหบรรจุครู
๗.๗ กรณีเพื่อศึกษาใน
(๑) คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา ๑. แบบคําขอ
สถานศึกษาของรัฐ
ประเภทคนอยูชั่วคราว และ
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอ
ใหอนุญาตตามระยะเวลาที่
(๒) ไดรับการรับรองและรองขอจาก
๓. หนังสือรับรองและขอใหอยูตอจาก
สถานศึกษารับรองครั้งละไมเกิน
สถานศึกษานั้น
สถานศึกษานั้นโดยใหปรากฏรายละเอียด
๑ ป
เกีย่ วกับจํานวนปการศึกษา ระดับหลักสูตร
และผลการศึกษาของผูยื่นคําขอ
๗.๘ กรณีเพื่อศึกษาใน
(๑) คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา ๑. แบบคําขอ
สถานศึกษาของเอกชน
ประเภทคนอยูชั่วคราว และ
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอ
ใหอนุญาตตามระยะเวลาที่
(๒) สถานศึกษานั้นไดรับอนุญาตให
๓. สําเนาหลักฐานการอนุญาตใหจัดตั้ง
สถานศึกษารับรองครั้งละไมเกิน
ประกอบกิจการจากสวนราชการที่
สถานศึกษาจากสวนราชการที่เกี่ยวของ
๑ ป
เกี่ยวของ และ
๔. หนังสือรับรองและขอใหอยูตอจาก
(๓) ไดรับการรับรองและรองขอจาก
สถานศึกษานั้นโดยใหปรากฏรายละเอียด
สถานศึกษานั้น และ
เกี่ยวกับจํานวนปการศึกษา ระดับหลักสูตร
(๔) ไดรับการรับรองจากสวนราชการ
และผลการศึกษาของผูยื่นคําขอ
ที่เกี่ยวของ (ยกเวนกรณีศึกษาใน
๕. หนังสือรับรองจากหนวยงานของรัฐระดับ
โรงเรียนนานาชาติ และกรณีศึกษา
กรมหรือเทียบเทา หรือจากผูวาราชการ
ในระดับอุดมศึกษา)
จังหวัดที่รับผิดชอบสถานศึกษานั้น
(ยกเวนกรณีศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ
และกรณีศึกษาในระดับอุดมศึกษา)
๗.๙ กรณีเพื่อฝกสอน หรือ
(๑) คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา ๑. แบบคําขอ
คนควาวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทคนอยูชั่วคราว และ
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอ
หรือสถาบันวิจัย
(๒) ไดรับการรับรองและรองขอจากคณบดี ๓. หนังสือรับรองและขอใหอยูตอจากคณบดี
ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๑ ป
สถาบันอุดมศึกษา หรือจากหัวหนา
สถาบันอุดมศึกษา หรือจากหัวหนา
สถาบันวิจัยนั้นๆ
สถาบันวิจยั นั้นๆ
๔. เฉพาะกรณีตามหลักเกณฑขอ (๓)
(๓) กรณีฝกสอน หรือคนควาวิจัยใน
ใหแนบหนังสือรับรองและขอใหอยูตอจาก
สถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันวิจัยของ
สวนราชการที่เกี่ยวของ
เอกชน ตองไดรับการรับรองและรองขอ
จากสวนราชการที่เกีย่ วของ
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๗.๑๐ กรณีเปนครอบครัวของ
คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหอยู
ในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว
เพื่อศึกษาในสถานศึกษาตาม
หลักเกณฑขอ ๗.๗ หรือ ๗.๘
ของคําสั่งนี้ (เฉพาะบิดา มารดา
คูสมรส บุตร บุตรบุญธรรม หรือ
บุตรของคูสมรส)
ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๑ ป

(๑) คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูชั่วคราว และ
(๒) มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ และ
(๓) กรณีคูสมรสตองมีความสัมพันธกันทั้ง
ทางนิตินัยและพฤตินัย หรือ
(๔) กรณีบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของ
คูสมรสขออยูในความอุปการะ บุตร
บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคูสมรสนั้น
ตองยังไมไดสมรส และอยูอาศัยเปน
สวนแหงครัวเรือนนั้น และตองมีอายุ
ไมเกิน ๒๐ ปบริบูรณ หรือ
(๕) กรณีบิดาหรือมารดา ตองมีเงินฝากใน
ธนาคารในประเทศไทยในนามบิดาหรือ
มารดาไมนอยกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดย
แสดงบัญชีเงินฝากยอนหลัง ๓ เดือน
(๑) คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูชั่วคราว และ
(๒) ไดรับการรับรองและรองขอจาก
กรมประชาสัมพันธ หรือกรมสารนิเทศ
กระทรวงการตางประเทศ

๑. แบบคําขอ
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอ
๓. สําเนาหนังสือเดินทางของคนตางดาว
ที่ไดรับอนุญาตใหอยูเพื่อศึกษา
๓. สําเนาเอกสารแสดงความสัมพันธกัน
เชน หลักฐานการสมรส สําเนาสูติบัตร
หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร
สําเนาทะเบียนบาน หลักฐานการจด
ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม หรือหลักฐานอื่น
จากสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
๕. เฉพาะกรณีตามหลักเกณฑขอ (๕)
ใหแนบหนังสือรับรองการมีเงินฝากจาก
ธนาคารในประเทศไทย และสําเนาบัญชี
ธนาคาร

๗.๑๑ กรณีปฏิบัติหนาที่
สื่อมวลชน
ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๑ ป

๗.๑๒ กรณีศึกษาพระพุทธ
ศาสนา หรือปฏิบัติศาสนกิจ
ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๑ ป

๗.๑๓ กรณีเผยแพรศาสนา
ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๑ ป

๑. แบบคําขอ
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอ
๓. สําเนาใบอนุญาตทํางาน
๔. หนังสือรับรองและขอใหอยูตอจาก
กรมประชาสัมพันธ หรือกรมสารนิเทศ
กระทรวงการตางประเทศ
(๑) คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา ๑. แบบคําขอ
ประเภทคนอยูชั่วคราว และ
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอ
(๒) ไดรับการรับรองจากสํานักพระพุทธ
๓. หนังสือรับรองจากสํานักพระพุทธศาสนา
ศาสนาแหงชาติหรือสํานักนายกรัฐมนตรี แหงชาติ หรือสํานักนายกรัฐมนตรี หรือ
หรือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(๓) ไดรับการรับรองจากเจาอาวาสวัดที่ผูยื่น ๔. หนังสือรับรองจากเจาอาวาสวัดที่ผูยื่น
คําขอกําลังศึกษา หรือปฏิบัติศาสนกิจ
คําขอกําลังศึกษา หรือปฏิบัติศาสนกิจ
(๑) คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา ๑. แบบคําขอ
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอ
ประเภทคนอยูชั่วคราว และ
๓. หนังสือรับรองจากกรมการศาสนา หรือ
(๒) ไดรับการรับรองจากกรมการศาสนา
หรือสํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติและ
สํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติ
(๓) ไดรับการรับรองและรองขอจากองคกร ๔. หนังสือรับรองและขอใหอยูตอจากองคกร
ศาสนาที่ผูยื่นคําขอเขามาประจําอยู
ศาสนานั้นๆ
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๗.๑๔ กรณีเปนชางฝมือ หรือ
เปนผูเชี่ยวชาญดานการแพทย
การพยาบาล หรือสาขาวิชาชีพ
ตางๆ เพื่อถายทอดความรูให
กับคนไทย
ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๙๐ วัน
๗.๑๕ กรณีเพื่อติดตั้ง หรือ
ซอมแซม เครื่องจักร อากาศยาน
หรือเรือเดินทะเล
ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๙๐ วัน

(๑) คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูชั่วคราว และ
(๒) ไดรับการรับรองและรองขอจากองคกร
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ

๑. แบบคําขอ
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอ
๓. หนังสือรับรองและขอใหอยูตอจากองคกร
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ

(๑) คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูชั่วคราว และ
(๒) ไดรับการรับรองและรองขอจากองคกร
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
๗.๑๖ กรณีเปนนักแสดง นักรอง (๑) คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา
นักดนตรี ประจําโรงแรม หรือ
ประเภทคนอยูชั่วคราว และ
ประจําบริษัททีป่ ระกอบธุรกิจ
(๒) ไดรับการรับรองการจางจากโรงแรม
บันเทิงในประเทศไทย ซึ่งมีทุน
หรือจากบริษัทที่ประกอบธุรกิจบันเทิง
จดทะเบียนชําระเต็มมูลคา
ในประเทศไทยซึ่งมีทุนจดทะเบียนชําระ
ไมนอยกวา ๒๐ ลานบาท
เต็มมูลคาไมนอยกวา ๒๐ ลานบาท
ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๑๒๐ วัน

๗.๑๗ กรณีเปนครอบครัวของ
ผูมีสัญชาติไทย (เฉพาะบิดา
มารดา คูสมรส บุตร บุตรบุญ
ธรรม หรือบุตรของคูสมรส)
ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๑ ป

(๑) คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูชั่วคราว และ
(๒) มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ และ
(๓) กรณีคูสมรสตองมีความสัมพันธกันทั้ง
ทางนิตินัยและพฤตินัย หรือ
(๔) กรณีบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของ
คูสมรสขออยูในความอุปการะ บุตร
บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคูสมรสนั้น

๑. แบบคําขอ
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอ
๓. หนังสือรับรองและขอใหอยูตอจากองคกร
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑. แบบคําขอ
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอ
๓. สําเนาใบอนุญาตทํางาน
๔. สําเนาหนังสือสัญญาวาจางผูยื่นคําขอ
ทํางานเปนนักแสดง นักรอง หรือนักดนตรี
๕. สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนขององคกร
นั้น เชน หนังสือรับรองการจดทะเบียน
บริษัท หรือการจดทะเบียนหางหุนสวน
ฉบับนายทะเบียนรับรองไมเกิน ๖ เดือน
๖. เฉพาะกรณีบริษัทที่ประกอบธุรกิจบันเทิงฯ
ใหแนบสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุนฉบับ
นายทะเบียนรับรองไมเกิน ๖ เดือน
๗. สําเนาแบบยืน่ รายการภาษีเงินไดหัก ณ
ที่จาย ที่มีชอื่ คนตางดาวผูยื่นคําขอ
เดือนลาสุดพรอมใบเสร็จรับเงิน
๘. สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา ของคนตางดาวผูยื่นคําขอ
ปลาสุด พรอมใบเสร็จรับเงิน (ถามี)
๑. แบบคําขอ
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอ
๓. สําเนาเอกสารแสดงความสัมพันธกัน
เชน หลักฐานการสมรส สําเนาสูติบัตร
หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร
สําเนาทะเบียนบาน หลักฐานการจด
ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม หรือหลักฐานอื่น
จากสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ

๙

เหตุแหงความจําเปน

๗.๑๘ กรณีเปนครอบครัวของ
ผูมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
(เฉพาะบิดา มารดา คูสมรส
บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตร
ของคูสมรส)
ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๑ ป

หลักเกณฑการพิจารณา
ตองยังไมไดสมรส และอยูอาศัยเปน
สวนแหงครัวเรือนนั้น และตองมีอายุ
ไมเกิน ๒๐ ปบริบูรณ หรือ
(๕) กรณีบิดาหรือมารดา บิดาหรือมารดา
นั้นตองมีอายุตั้งแต ๕๐ ปบริบูรณขึ้นไป
(๖) กรณีสมรสกับหญิงไทย ฝายใดฝาย
หนึ่ง หรือทั้งสองฝายรวมกันตองมีรายได
เฉลี่ยทั้งป ไมนอยกวาเดือนละ ๔๐,๐๐๐
บาท เวนแตคนตางดาวนั้น ไดเดินทาง
เขามาในราชอาณาจักรกอนที่คําสั่งนี้
มีผลใชบังคับ และไดรับอนุญาตใหอยูใน
ราชอาณาจักรกรณีสมรสกับหญิงไทย
ตอเนื่องตลอดมา หากไมมีรายไดตามที่
กําหนดขางตน ก็ตองมีเงินฝากธนาคาร
ในประเทศไทย ในนามคนหนึ่งคนใดหรือ
ทั้งสองคน ไมนอยกวา ๔๐๐,๐๐๐ บาท
โดยแสดงบัญชีเงินฝากยอนหลัง ๓ เดือน
(๑) คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูชั่วคราว และ
(๒) มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ และ
(๓) กรณีคสู มรสตองมีความสัมพันธกันทั้ง
ทางนิตินัยและพฤตินัย หรือ
(๔) กรณีบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของ
คูสมรสขออยูในความอุปการะ บุตร
บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคูสมรสนั้น
ตองยังไมไดสมรส และอยูอาศัยเปน
สวนแหงครัวเรือนนั้น และตองมีอายุ
ไมเกิน ๒๐ ปบริบูรณ หรือ
(๕) กรณีบิดาหรือมารดา บิดาหรือมารดา
นั้นตองมีอายุตั้งแต ๕๐ ปบริบูรณขึ้นไป

รายการเอกสาร
๔. สําเนาหลักฐานการมีสัญชาติไทย
ของคูสมรส บิดา มารดา บุตร หรือบุตร
บุญธรรม เชน บัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน หรือหลักฐานอื่นจาก
สวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
๕. เฉพาะกรณีตามหลักเกณฑขอ (๖) ใหแนบ
หนังสือรับรองการมีเงินฝากจากธนาคาร
ในประเทศไทย และสําเนาบัญชีธนาคาร
หรือแนบเอกสารแสดงการมีรายไดของ
ฝายหนึ่งฝายใดหรือของทั้งสองฝาย
รวมกันไมนอยกวาเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท
เชน หลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการ
เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแบบใด
แบบหนึ่งพรอมใบเสร็จรับเงิน หลักฐาน
การมีเงินบํานาญ หลักฐานรับรอง
การไดรับดอกเบี้ยเงินฝาก หรือหลักฐาน
การมีเงินไดอื่นจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑. แบบคําขอ
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอ
๓. สําเนาเอกสารแสดงความสัมพันธกัน
เชน หลักฐานการสมรส สําเนาสูติบัตร
หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร
สําเนาทะเบียนบาน หลักฐานการจด
ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม หรือหลักฐานอื่น
จากสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
๔. สําเนาใบสําคัญถิ่นที่อยู และสําเนาใบ
สําคัญประจําตัวคนตางดาวของผูมีถิ่นที่อยู

๑๐
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๗.๑๙ กรณีเปนครอบครัวของ
คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหอยู
ในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว
ตามหลักเกณฑขอ ๗.๑, ๗.๒,
๗.๔, ๗.๕, ๗.๖, ๗.๙, ๗.๑๑,
๗.๑๒, ๗.๑๓, ๗.๑๔, ๗.๑๕,
๗.๑๖, ๗.๒๐, ๗.๒๑, ๗.๒๕ หรือ
๗.๒๘ ของคําสั่งนี้ (เฉพาะบิดา
มารดา คูสมรส บุตร บุตรบุญ
ธรรม หรือบุตรของคูสมรส)
ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๑ ป

(๑) คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยูชั่วคราว และ
(๒) มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ และ
(๓) กรณีคูสมรสตองมีความสัมพันธกันทั้ง
ทางนิตินัยและพฤตินัย หรือ
(๔) กรณีบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของ
คูสมรสขออยูในความอุปการะ บุตร
บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคูสมรสนั้น
ตองยังไมไดสมรส และอยูอาศัยเปน
สวนแหงครัวเรือนนั้น และตองมีอายุ
ไมเกิน ๒๐ ปบริบูรณ หรือ
(๕) กรณีบิดาหรือมารดา บิดาหรือมารดา
นั้นตองมีอายุตั้งแต ๕๐ ปบริบูรณขึ้นไป

๗.๒๐ กรณีมีเหตุจําเปนจะตอง (๑) คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา
อยูปฏิบัติงานในองคการกุศล
ประเภทคนอยูชั่วคราว และ
สาธารณะ องคการเอกชน
(๒) ไดรับการรับรองและรองขอจากผูมี
ตางประเทศ มูลนิธิ สมาคม
อํานาจ หรือผูดาํ รงตําแหนงสูงสุดใน
หอการคาตางประเทศ สภาหอ
องคกรนั้น และ / หรือ
การคาแหงประเทศไทย หรือสภา
(๓) ไดรับการรับรองและรองขอจากหัวหนา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สวนราชการระดับ ๑๐ หรือเทียบเทา
ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๑ ป
ขึ้นไปซึ่งเกี่ยวของกับองคกรนั้น
กรณีไมมีสวนราชการตาม
หลักเกณฑขอ (๓) รับรองมา ให
อนุญาตครั้งละไมเกิน ๙๐ วัน

๗.๒๑ กรณีใชชีวิตในบั้นปลาย
ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๑ ป

รายการเอกสาร
๑. แบบคําขอ
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอ
๓. สําเนาหนังสือเดินทางของคนตางดาว
ที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรฯ
๔. สําเนาเอกสารแสดงความสัมพันธกัน
เชน หลักฐานการสมรส สําเนาสูติบัตร
หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร
สําเนาทะเบียนบาน หลักฐานการจด
ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม หรือหลักฐานอื่น
จากสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ

๑. แบบคําขอ
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอ
๓. สําเนาใบอนุญาตทํางาน
๔. สําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งองคกรจากทาง
ราชการ หรือสําเนาใบอนุญาตใหเขามา
ดําเนินการจากสวนราชการที่เกี่ยวของ
๕. หนังสือรับรองและขอใหอยูตอจาก
องคกรนั้น
๖. บัญชีรายชื่อคนตางดาวที่ทํางานในองคกร
๗. เฉพาะกรณีตามหลักเกณฑขอ (๓)
ใหแนบหนังสือรับรองและขอใหอยูตอจาก
หัวหนาสวนราชการที่เกีย่ วของ
(๑) คนตางดาวตองไดรับการตรวจลงตรา ๑. แบบคําขอ
ประเภทคนอยูชั่วคราว และ
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอ
(๒) มีอายุตั้งแต ๕๐ ปบริบูรณขึ้นไป และ ๓. หลักฐานแสดงการมีเงินได เชน
(๓) มีหลักฐานการมีเงินไดไมนอยกวา
เงินบํานาญ หรือการไดรับดอกเบี้ย
เดือนละ ๖๕,๐๐๐ บาท หรือ
หรือเงินปนผล เปนตน และ / หรือ
(๔) มีเงินฝากในธนาคารในประเทศไทย
๔. หนังสือรับรองการมีเงินฝากจากธนาคาร
ในประเทศไทย และสําเนาบัญชีธนาคาร
ไมนอยกวา ๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยแสดง
๕. เฉพาะกรณีตามหลักเกณฑขอ (๖)
บัญชีเงินฝากยอนหลัง ๓ เดือน หรือ
(๕) มีเงินไดในรอบป และมีเงินฝากธนาคาร
ใหแสดงเอกสารเชนเดียวกับขอ ๑ – ๔
คํานวณรวมกันไดไมนอยกวา
ขางตน
๘๐๐,๐๐๐ บาท นับถึงวันยืน่ คําขอ

๑๑
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รายการเอกสาร

(๖) คนตางดาวซึ่งเดินทางเขามาใน
ราชอาณาจักรกอนวันที่ ๒๑ ตุลาคม
๒๕๔๑ และไดรับอนุญาตใหอยูใน
ราชอาณาจักรเพื่อใชชีวิตในบั้นปลาย
ตอเนื่องตลอดมา ใหใชหลักเกณฑดังนี้
(ก) อายุ ๖๐ ปขึ้นไป และมีรายไดที่
แนนอน โดยมีเงินฝากไมนอยกวาปละ
๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยแสดงบัญชีเงินฝาก
ยอนหลัง ๓ เดือน หรือ มีรายไดไมนอย
กวาเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
(ข) อายุไมถงึ ๖๐ ปแตไมนอยกวา ๕๕
ป ตองมีรายไดที่แนนอนโดยมีเงินฝาก
ไมนอยกวาปละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดย
แสดงบัญชีเงินฝากยอนหลัง ๓ เดือน
หรือมีรายไดไมนอยกวาเดือนละ
๕๐,๐๐๐ บาท
(๑) มีหลักฐานแสดงวาเดิมเคยมีสัญชาติ ๑. แบบคําขอ
ไทย หรือแสดงวาบิดา หรือมารดา
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอ
มีสัญชาติไทย หรือเคยมีสัญชาติไทย ๓. สําเนาเอกสารแสดงวาเดิมเคยมีสัญชาติ
ไทย หรือแสดงวาบิดา หรือมารดา มี
สัญชาติไทย หรือเคยมีสัญชาติไทย

๗.๒๒ กรณีเพื่อเยี่ยมญาติหรือ
กลับภูมิลําเนาเดิมของผูเคยมี
สัญชาติไทย หรือของผูที่มีบิดา
หรือมารดาเปนบุคคลสัญชาติ
ไทยหรือเคยมีสัญชาติไทย
ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๑ ป
๗.๒๓ กรณีเพื่อเยี่ยมคูสมรส
(๑) มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ และ
หรือเยี่ยมบุตรซึ่งมีสัญชาติไทย (๒) กรณีคูสมรสตองมีความสัมพันธกันทั้ง
ใหอนุญาตครั้งเดียวไมเกิน ๖๐ วัน
ทางนิตินัยและพฤตินัย

๑. แบบคําขอ
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอ
๓. สําเนาทะเบียนบาน
๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมี
สัญชาติไทย
๕. สําเนาทะเบียนสมรส หรือสําเนาสูติบัตร
๗.๒๔ กรณีเพื่อรับการรักษา
(๑) ไดรับการรับรองและรองขอจากแพทย ๑. แบบคําขอ
พยาบาล หรือการพักฟน หรือ
ประจําโรงพยาบาลที่ทําการตรวจรักษา ๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอ
เพื่อดูแลผูปวย
(๒) กรณีดูแลผูปวยตองไดรับการรับรองและ ๓. หนังสือรับรองและขอใหอยูตอจากแพทย
ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๙๐ วัน
รองขอจากแพทยประจําโรงพยาบาล
ประจําโรงพยาบาลที่ทําการตรวจรักษา
ที่ทําการตรวจรักษา หรือจากสถานทูต ๔. เฉพาะกรณีดูแลผูปวยใหแนบหนังสือ
หรือสถานกงสุล
รับรองและขอใหอยูตอจากแพทยประจํา
(๓) กรณีผูดูแลซึ่งไมไดเปนสวนแหง
โรงพยาบาลที่ทําการตรวจรักษา หรือจาก
ครัวเรือนใหอนุญาตไดไมเกินหนึ่งคน
สถานทูต หรือสถานกงสุล

๑๒

เหตุแหงความจําเปน

หลักเกณฑการพิจารณา

๗.๒๕ กรณีเพื่อการดําเนินคดี
(๑) มีหลักฐานยืนยันวาเปนผูเกีย่ วของกับ
หรือดําเนินกระบวนพิจารณา
การดําเนินคดี หรือดําเนินกระบวน
อันเกี่ยวกับคดี
พิจารณาอันเกี่ยวกับคดี โดยเปน
ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๙๐ วัน
ผูกลาวหา ผูเ สียหาย ผูตองหา โจทก
จําเลย หรือพยาน

รายการเอกสาร

๑. แบบคําขอ
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอ
๓. หนังสือรับรองจากพนักงานสอบสวนที่
เกีย่ วของกับคดี หรือหนังสือหรือเอกสาร
ทางราชการที่ยืนยันวาเปนผูเ กี่ยวของกับ
การดําเนินคดี หรือดําเนินกระบวน
พิจารณาอันเกี่ยวกับคดี
๗.๒๖ กรณีปฏิบัติหนาที่หรือ
(๑) ไดรับการรับรองและรองขอจาก
๑. แบบคําขอ
ภารกิจใหแกสวนราชการ
สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอ
หรือองคการระหวางประเทศ
หรือจากสวนราชการตํารวจระดับ
๓. หนังสือรับรองและขอใหอยูตอจาก
ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๙๐ วัน
กองบัญชาการ หรือจากสวนราชการ
สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา
ขึ้นตรงตอ ผบ.ตร. หรือจากสวนราชการ
หรือจากสวนราชการตํารวจระดับ
ทหารระดับกองทัพบก กองทัพเรือ
กองบัญชาการ หรือจากสวนราชการ
หรือกองทัพอากาศ ขึ้นไป
ขึ้นตรงตอ ผบ.ตร. หรือจากสวนราชการ
หรือจากองคการระหวางประเทศ
ทหารระดับกองทัพบก กองทัพเรือ
หรือกองทัพอากาศ ขึ้นไป หรือจาก
องคการระหวางประเทศ
๗.๒๗ กรณีมีเหตุจําเปน โดยมี (๑) ไดรับการรับรองและรองขอจาก
๑. แบบคําขอ
สถานทูต หรือสถานกงสุล ให
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอ
สถานทูต หรือสถานกงสุล
การรับรองและรองขอ
(๒) กรณีฝกงาน คนตางดาวนั้นตองไดรับ ๓. หนังสือรับรองและขอใหอยูตอจากสถาน
(๑) กรณีมีเหตุจําเปนใหอนุญาต
การตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราว
ทูต หรือสถานกงสุลประจําประเทศไทย
ครั้งละไมเกิน ๓๐ วัน
๔. เฉพาะกรณีฝกงาน ใหแนบสําเนาใบ
(๒) เฉพาะกรณีฝกงานใหอนุญาต
อนุญาตทํางาน
ครั้งละไมเกิน ๙๐ วัน
๗.๒๘ กรณีเพื่อพิสูจนสัญชาติ
(๑) ไดรับการรับรองจากสวนราชการที่
๑. แบบคําขอ
ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๑๘๐วัน
เกี่ยวของ
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอ
๓. หนังสือรับรองจากสวนราชการที่เกี่ยวของ
๗.๒๙ กรณีเปนนักแสดง นักรอง (๑) ไดรับการรับรองและรองขอจาก
๑. แบบคําขอ
นักดนตรี ผูควบคุมการแสดง
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
๒. สําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอ
ตลอดจนผูมีหนาที่เกี่ยวของกับ
๓. สําเนาใบอนุญาตทํางาน
การแสดงเพื่อการบันเทิง หรือ
๔. หนังสือรับรองและขอใหอยูตอจาก
มหรสพ โดยมาเปดการแสดง
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
เปนครั้งคราว
ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๙๐ วัน

๑๓

๘.
กรณีที่คนตางดาวผูยื่นคําขอมีคณ
ุ สมบัติไมครบถวนตามหลักเกณฑทกี่ ําหนดในคําสั่งนี้
ใหอนุญาตใหอยูตอในราชอาณาจักรเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ ไดไมเกิน ๗ วันนับถัดจากวันอนุญาตสิ้นสุด
๙.
กรณีแมคนตางดาวผูยื่นคําขอ มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถวนตามหลักเกณฑทกี่ ําหนดในคําสั่งนี้
ใหเสนอคําขอถึง
แตมีพฤติการณเปนทีน่ าเชือ่ วาเปนบุคคลที่ไมสมควรไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร
ผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง หรือพนักงานเจาหนาที่ผรู ับมอบอํานาจ เพื่อพิจารณาไมอนุญาตก็ได
๑๐. คนตางดาวซึ่งมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนดในคําสั่งนี้ และไดรับอนุญาต
ใหอยูตอในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวแลว หากภายหลังขาดคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑที่กําหนดในคําสั่งนี้
ใหเสนอผูบญ
ั ชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง เพื่อพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตนัน้
๑๑. กรณีเปนการลงทุน หรือการอื่นที่เกี่ยวกับการลงทุนภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการลงทุน ใหพิจารณาตามหนังสือรับรองและกําหนดระยะเวลาตามที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
หรือคณะกรรมการอื่นตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนพิจารณา
๑๒. ในกรณีอื่น ๆ ที่ไมไดกําหนดไวในคําสั่งนี้ ใหเสนอคําขอถึงผูบัญชาการสํานักงานตรวจ
คนเขาเมือง หรือพนักงานเจาหนาที่ผรู ับมอบอํานาจ เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ตามเหตุผลความจําเปนในแตละกรณี
บทเฉพาะกาล
๑๓. ภายในกําหนด ๑ ปนับแตคําสั่งนีม้ ีผลใชบังคับ คนตางดาวซึ่งเขามาและไดรับอนุญาต
ใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตอเนื่องตลอดมากอนที่คําสั่งนี้ใชบังคับ
และไมมีคณ
ุ สมบัตคิ รบตาม
หลักเกณฑในคําสั่งนี้ ใหผบู ัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง หรือพนักงานเจาหนาที่ผรู ับมอบอํานาจ เปน
ผูพิจารณา ตามเหตุผลความจําเปนในแตละกรณี
ทั้งนี้ ตัง้ แตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙
พลตํารวจเอก

โกวิท วัฒนะ
( โกวิท วัฒนะ )
ผูบญ
ั ชาการตํารวจแหงชาติ

ตารางเงินไดทายคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ ๖๐๖ / ๒๕๔๙
ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ ตามหลักเกณฑ ขอ ๗.๑ (๒)
สัญชาติ

รายไดขั้นต่ํา

๑. ประเทศในทวีปยุโรป และทวีปออสเตรเลีย, ประเทศแคนาดา, ประเทศญี่ปุน, และประเทศสหรัฐ อเมริกา ๕๐,๐๐๐ บาท/เดือน
๒. ประเทศเกาหลีใต, ประเทศสิงคโปร, ใตหวัน, และฮองกง
๔๕,๐๐๐ บาท/เดือน
๓. ประเทศในทวีปเอเชีย และทวีปอเมริกาใต, ประเทศในเขตยุโรปตะวันออก, ประเทศในเขตอเมริกากลาง, ๓๕,๐๐๐ บาท/เดือน
ประเทศเม็กซิโก, ประเทศตุรกี, ประเทศรัสเซีย, และประเทศแอฟริกาใต
๔. ประเทศในทวีปแอฟริกา, ประเทศกัมพูชา, ประเทศพมา, ประเทศลาว, และประเทศเวียดนาม
๒๕,๐๐๐ บาท/เดือน

