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ประกาศคณะกรรมการพจิารณาคนเขา้เมือง 
เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขประกอบการพจิารณาอนุญาตใหค้นต่างดา้วเขา้มามถีิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัร 

 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  7 มาตรา 41  มาตรา 43 และมาตรา 45  แหง่พระราช- 

บญัญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522  ซึ่งก าหนดให้คนต่างด้าวท่ีมีความประสงค์จะมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร  
สามารถยื่นค าขอเพื่อมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  ตอ่คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง     

เพื่อให้การเข้ามามีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรของคนตา่งด้าว        เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ 
ประเทศสงูสดุ  คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง  จึงก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับคุณสมบติัของคนต่าง
ด้าวซึง่ขอเข้ามามีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจักร โดยค านึงถึง รายได้ สินทรัพย์  ความรู้  ความสามารถในด้าน
วิชาชีพ   และฐานะในครอบครัวของคนตา่งด้าวดงักลา่วกบับุคคลซึง่มีสญัชาติไทย    เงื่อนไขเก่ียวกบัความ 
มัน่คงของชาติ หรือ เงื่อนไขอ่ืนตามความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจุบนั   และเพื่อให้
การพิจารณาดงักลา่วเป็นไปด้วยความรอบคอบ บริสทุธ์ิ ยติุธรรม ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้มสิีทธิได้รับการพจิารณาให้มถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 
 1.1 คนตา่งด้าวผู้ยื่นค าขอ  ต้องถือหนงัสอืเดินทางที่ได้รับการตรวจลงตราประเภท 

คนอยูช่ัว่คราว (NON-IMMIGRANT VISA)   และได้รับอนญุาตให้อยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นรายปีมาแล้ว  
โดยมีรอบเวลาการพ านกัไม่น้อยกวา่ 3 ปี นบัจนถึงวนัยื่นค าขอ 
 1.2 คนตา่งด้าวท่ีมีอายสุบิสีปี่ขึน้ไป ต้องได้รับการตรวจสอบประวติัดงัตอ่ไปนี ้
 1.2.1 พิมพ์ลายนิว้มือ   และกรอกประวติัลงในแบบพิมพ์ลายนิว้มือคนตา่งด้าว 

ดังกล่าวส่งไปตรวจประวัติ ท่ีกองทะเบียนประวัติอาชญากรเพื่อ
ตรวจสอบวา่มีประวติักระท าผิดหรือไม่      

 1.2.2 ตรวจสอบหนงัสอืรับรองประวติัอาชญากรรมที่คนตา่งด้าวน ามาแสดง 
 1.2.3 ตรวจสอบว่าคนต่างด้าวดังกล่าวเป็นบุคคลต้องห้าม ตามพระราช -

บญัญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 หรือไม่   โดยตรวจสอบจากระบบบญัชี
เฝ้าดขูองส านกังานตรวจคนเข้าเมือง 

 1.2.4 ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลท่ีมีหมายจับของต ารวจสากล   จากกองการ
ตา่งประเทศ ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ  
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 1.3 คนตา่งด้าวต้องแสดงข้อมลูเก่ียวกบัรายได้ สนิทรัพย์ ความรู้   ความสามารถใน 

ด้านวิชาชีพ   และฐานะในครอบครัวของคนตา่งด้าวดงักลา่วกบับุคคลซึง่มีสญัชาติไทย    หรือเงือ่นไขอ่ืน 
ตามความเหมาะสม เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาอนญุาต 
 1.4 คนตา่งด้าวต้องพดูและฟังภาษาไทยได้เข้าใจ 

  
ข้อ 2. ประเภทการยืน่ค าขอ 

 2.1 ประเภทเข้ามาเพื่อการลงทนุ 
 2.2 ประเภทเข้ามาเพื่อท างาน 
 2.3 ประเภทเข้ามาเพื่อเหตผุลทางมนษุยธรรม แบง่เป็น 6 กรณี ดงันี ้

2.3.1 กรณีคูส่มรส ขอมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร เพือ่ให้ความอุปการะ หรืออยู่
ในความอุปการะของคูส่มรสผู้ มีสญัชาติไทย   

2.3.2 กรณีบุตร ขอมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร เพือ่ให้ความอุปการะ หรืออยูใ่น
ความอุปการะของบิดาหรือมารดาผู้ มีสญัชาติไทย 

2.3.3 กรณีบิดาหรือมารดา ขอมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร เพื่อให้ความอุปการะ 
หรืออยูใ่นความอุปการะของบุตรผู้ มีสญัชาติไทย 

2.3.4 กรณีคูส่มรส ขอมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร เพื่อให้ความอุปการะ หรืออยู่
ในความอุปการะของคู่สมรสท่ีได้รับอนุญาตให้มี ถ่ินท่ีอยู่ในราช -     
อาณาจกัรแล้ว 

2.3.5 กรณีบุตร ขอมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  เพื่อให้ความอุปการะ หรืออยู่ใน
ความอุปการะของบิดาหรือมารดาท่ีได้รับอนุญาตให้มีถ่ินท่ีอยู่ในราช -
อาณาจกัรแล้ว 

2.3.6 กรณีบิดาหรือมารดา ขอมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร เพื่อให้ความอุปการะ 
หรืออยู่ในความอุปการะของบุตรท่ีได้ รับอนุญาตให้มี ถ่ินท่ีอยู่ใน          
ราชอาณาจกัรแล้ว 

 2.4 ประเภทเข้ามาเป็นผู้ เช่ียวชาญ  
 2.5 ประเภทกรณีพิเศษเฉพาะราย  
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ข้อ 3. คุณสมบัติของการยื่นค าขอแต่ละประเภท 
     3.1 คุณสมบตัขิองการยืน่ค  าขอประเภทเขา้มาเพือ่การลงทุน มีดงัตอ่ไปนี ้

 3.1.1 เป็นผู้น าเงินเข้ามาลงทุนเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท  โดยมี
หนงัสอืรับรองจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ซึ่งแสดงหลกัฐานการ
โอนเงินจากตา่งประเทศเข้ามาในประเทศไทย และ 

 3.1.2 การลงทนุต้องมีลกัษณะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจของประเทศ อยา่งใด
อยา่งหนึง่ หรือรวมกนั  ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

 1) ลงทุนในบริษัทจ ากัด หรือ บริษัทมหาชนจ ากัด โดยต้องมีเอกสาร
หลักฐานแสดงการลงทุนซึ่งรับรองโดยหน่วยงานของรัฐบาลท่ี
เก่ียวข้อง และกิจการนัน้จะต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย  
วฒันธรรม หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน    หรือ 

 2) ลง ทุ น ซื ้อ พั น ธ บั ต ร รั ฐ บ า ล  ห รื อ พั น ธ บั ต ร รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ท่ี
กระทรวงการคลงัหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ค า้ประกัน โดย
แสดงหลกัฐานเก่ียวกับการเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในพันธบัตรนัน้ ๆ 
หรือ 

 3) ลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์  เช่น หุ้นสามัญ หุ้นกู้  หรือ หน่วยลงทุน 
เป็นต้น ทัง้นี ้ต้องได้รับอนุมัติ หรือ รับรองจากคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ พร้อมกับแสดงหลักฐานใบ
หลกัทรัพย์ดงักลา่วข้างต้น 

 3.1.3 คนตา่งด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้มีถ่ินท่ีอยู่ฯ แล้ว ต้องแสดงหลกัฐานการถือ
ครองการลงทุนต่อคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง หรือพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีซึ่งได้รับมอบหมายภายในเดือนกันยายนของแต่ละปี เป็น
ระยะเวลาสามปีติดตอ่กนันบัตัง้แตว่นัได้รับอนุญาตให้มีใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ 
โดยให้กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง หรือ
พนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายมีอ านาจหน้าท่ีตรวจสอบการลงทุน
ดงักลา่วว่าเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง
ก าหนดไว้หรือไม่ แล้วรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองทราบ
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปี 

 3.1.4 เม่ือตรวจสอบในภายหลงัพบวา่ คนตา่งด้าวรายใดท่ีได้รับอนุญาตให้มีถ่ิน
ท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรแล้ว ขาดคณุสมบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ



  หน้าที ่ 4 
 

พิจารณาคนเข้าเมืองก าหนดไว้ ให้กรรมการและเลขานกุาร คณะกรรมการ
พิจารณาคนเข้าเมือง รายงานตอ่คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง และ
ให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อสัง่เพิกถอน
การอนญุาตได้ 

 
                           3.2 คุณสมบตัขิองการยืน่ค  าขอประเภทเขา้มาเพือ่ท  างาน มีดงัตอ่ไปนี ้
 3.2.1 คนตา่งด้าวต้องท างานต าแหน่งระดบัผู้บริหาร ซึ่งได้แก่ ต าแหน่งประธาน

กรรมการ หรือกรรมการของนิติบุคคลซึง่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมี
ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท  และมีอ านาจลงนามผูกพนันิติ
บุคคลนัน้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นบัจนถึงวนัท่ียื่นค าร้อง  โดย
คนตา่งด้าวมีรายได้ตอ่ปีเฉลีย่ไม่น้อยกว่าเดือนละ 50,000 บาท เป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่ 2 ปีติดตอ่กนั นบัจนถึงวนัท่ียื่นค าขอ และ แสดงหลกัฐานการ
เสยีภาษีโดยถกูต้อง  และ 

 3.2.2 ธุรกิจท่ีคนต่างด้าวท างานนัน้ เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ     
อนัได้แก่ 

 
 
 
 

 1) ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับการค้าต่างประเทศ โดยเป็นบริษัทท่ีมียอด
เงินตราตา่งประเทศในการสง่สินค้าออกในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมาเฉลี่ยปี
ละไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท โดยมีหนังสือรับรองจากธนาคาร
พาณิชย์ท่ีเก่ียวข้อง หรือเป็นบริษัทให้เงินกู้ แก่บริษัทท่ีผลิตสินค้าใน
ประเทศ โดยการน าเงินตราต่างประเทศเข้ามาในรอบ 3 ปีรวมแล้ว 
ไม่น้อยกวา่ 100 ล้านบาท หรือ 

 
 
 

 2) ธุรกิจเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียว โดยเป็นบริษัทด าเนินกิจการท่องเท่ียวท่ี
มีผลประกอบการย้อนหลงั 3 ปี  แสดงวา่บริษัทได้น านกัทอ่งเท่ียวเข้า
มา  เฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า 5,000 คน  โดยมีหนังสือรับรองท่ีแสดง
รายละเอียดจากหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องกบัการทอ่งเท่ียว  หรือ 

  3) ธุรกิจอ่ืน ๆ  ต้องเป็นธุรกิจท่ีคนต่างด้าวเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีช าระแล้วเต็ม
มูลค่าในนิติบุคคลนัน้ ๆ ไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท  เป็นเวลาไม่น้อย
กวา่ 2 ปีนบัจนถึงวนัท่ียื่นค าขอ 

 3.2.3 หากคนต่างด้าวไม่มีคุณสมบติัครบถ้วนตามข้อ 3.2.1 และ 3.2.2  ต้องมี
องค์ประกอบ ดงันี ้ 

  1) เป็นผู้ มีใบอนุญาตท างานในประเทศ (WORK PERMIT) มาแล้วไม่
น้อยกวา่ 3 ปีนบัจนถึงวนัท่ียื่นค าขอ และ 
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  2) ต้องท างานในบริษัทฯ ท่ียื่นค าขอมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นบัจนถึง
วนัท่ียื่นค าขอ  และ 

  3) มีรายได้ตอ่ปีเฉลีย่ไม่น้อยกวา่เดือนละ 80,000 บาท เป็นเวลาไม่น้อย
กวา่ 2 ปีติดตอ่กนั นบัจนถึงวนัท่ียื่นค าขอ หรือ มีการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ตัง้แต่ 100,000 บาทขึน้ไป เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ติดตอ่กนั นบัจนถึงวนัท่ียื่นค าขอ 

 

            3.3 คุณสมบตัขิองการยืน่ค  าขอประเภทเขา้มาเพือ่เหตผุลทางมนุษยธรรมแต่ละ

กรณี มีดงัน้ี 

 3.3.1 กรณีคู่สมรส ขอมีถ่ินทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร เพือ่ใหค้วามอุปการะ 

หรอือยูใ่นความอุปการะของคู่สมรสผูมี้สญัชาตไิทย มีคณุสมบติัดงัตอ่ไปนี ้

 1) ประเภทผูใ้หค้วามอปุการะท างานในประเทศไทย 

  (1) เป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยจดทะเบียนสมรสตาม
กฎหมายมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีนบัจนถึงวนัท่ียื่นค าขอ 
และมีบุตรด้วยกันจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถมีบุตรได้ ต้องน า
ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงเหตุผลการไม่สามารถมีบุตร จาก
โรงพยาบาลมาแสดง สว่นในกรณีท่ีไม่มีบุตร และไม่สามารถน า
ใบรับรองแพทย์มาแสดงถึงเหตผุลการไม่สามารถมีบุตรได้ จะต้อง
จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
และ 

 (2) คู่สมรสคนใดคนหนึ่ง หรือทัง้สองคนรวมกัน มีรายได้เพียงพอต่อ
การให้ความอุปการะ  โดยมีรายได้ต่อปีเฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ  
30,000 บาท  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปีติดต่อกันนบัจนถึงวนัท่ี
ยื่นค าขอ และแสดงหลกัฐานการเสยีภาษีโดยถกูต้อง  และ 

 (3) บุคคลสญัชาติไทยแสดงความประสงค์ท่ีจะให้ความอุปการะ หรือ
อยูใ่นความอุปการะของคนตา่งด้าวท่ียื่นค าขอ 

 2) ประเภทผูใ้หค้วามอปุการะเป็นผูสู้งอายุ 

 (1) คนตา่งด้าวต้องมีอาย ุ 50 ปี บริบูรณ์ขึน้ไปนบัจนถึงวนัท่ียื่นค าขอ  
และ 

 (2) เป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยจดทะเบียนสมรสตาม
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กฎหมายมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีนบัจนถึงวนัท่ียื่นค าขอ  
และ  

 (3) ผู้ให้ความอุปการะมีรายได้ตอ่ปีเฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 65,000 
บาท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกันนบัจนถึงวันท่ียื่นค าขอ  
และ 

 (4) บุคคลสญัชาติไทยแสดงความประสงค์ท่ีจะให้ความอุปการะ หรือ
อยูใ่นความอุปการะของคนตา่งด้าวท่ียื่นค าขอ 

 3.3.2 กรณีบุตร ขอมีถ่ินที่อยูใ่นราชอาณาจกัร เพือ่ใหค้วามอุปการะ หรอื 

         อยูใ่นความอุปการะของบิดาหรอืมารดาผูมี้สญัชาตไิทย   
            มีคณุสมบติัดงัตอ่ไปนี ้

 1) ประเภทบุตรใหค้วามอปุการะบิดาหรือมารดาผูม้ีสญัชาติไทย 

 (1) เป็นบุตรโดยหลกัสายโลหิต  และ 
 (2) บิดาหรือมารดาต้องมีอายุ  50 ปี บริบูรณ์ขึน้ไปนบัจนถึงวนัท่ียื่น

ค าขอ  และ 
 (3) ผู้ให้ความอุปการะมีรายได้ตอ่ปีเฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 

บาท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกันนบัจนถึงวันท่ียื่นค าขอ   
และแสดงหลกัฐานการเสยีภาษีโดยถกูต้อง และ 

 (4) บุคคลสญัชาติไทยแสดงความประสงค์ท่ีจะอยู่ในความอุปการะ
ของคนตา่งด้าวท่ียื่นค าขอ 

 2) ประเภทบุตรขออยู่ในความอปุการะของบิดาหรอืมารดาผูม้ีสญัชาติไทย 

 (1) เป็นบิดาหรือมารดาโดยหลกัสายโลหิต  และมีการจดทะเบียน
รับรองบุตร  และ 

 (2) เป็นบุตรท่ียงัไม่สมรส และอายุต ่ากว่า 20 ปี หากอายุตัง้แต่ 20 ปี
ขึน้ไปนบัจนถึงวันท่ียื่นค าขอ ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นท่ียงัต้อง
อยูใ่นความอุปการะของบิดาหรือมารดา  เช่น  ก าลงัศึกษาอยู่ใน
ระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี  โดยมีหลกัฐานการศึกษามาแสดง  
และเป็นกรณีท่ีได้ศึกษาต่อเน่ืองมาก่อนอายุครบ 20 ปี หรือ    
ป่วยจนไม่สามารถดูแลตนเองได้ ซึ่งต้องน าใบรับรองแพทย์         
ท่ีแสดงผลการป่วยจากโรงพยาบาลมาแสดง และ 

 (3) ผู้ให้ความอุปการะมีรายได้ตอ่ปีเฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 
บาท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกัน นบัจนถึงวันท่ียื่นค าขอ 
และแสดงหลกัฐานการเสยีภาษีโดยถกูต้อง และ 
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 (4) บุคคลสัญชาติไทยแสดงความประสงค์ท่ีจะให้ความอุปการะ     
คนตา่งด้าวท่ียื่นค าขอ 

 

 3.3.3 กรณีบิดาหรอืมารดา ขอมีถ่ินทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร เพือ่ใหค้วาม 

         อุปการะ หรอือยูใ่นความอุปการะของบุตรผูมี้สญัชาตไิทย   

        มีคณุสมบติัดงัตอ่ไปนี ้
  

 1) ประเภทบิดาหรือมารดาใหค้วามอปุการะบุตรผูม้ีสญัชาติไทย 

 (1) เป็นบิดาหรือมารดาโดยหลกัสายโลหิต    และมีการจดทะเบียน
รับรองบุตร  และ 

 (2) เป็นบุตรท่ียงัไม่สมรส และอายุต ่ากว่า 20 ปี หากอายุตัง้แต่ 20 ปี
ขึน้ไปนบัจนถึงวันท่ียื่นค าขอ ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นท่ียงัต้อง
อยูใ่นความอุปการะของบิดาหรือมารดา  เช่น  ก าลงัศึกษาอยู่ใน
ระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี  โดยมีหลกัฐานการศึกษามาแสดง  
และเป็นกรณีท่ีได้ศึกษาต่อเน่ืองมาก่อนอายุครบ 20 ปี หรือป่วย
จนไม่สามารถดูแลตนเองได้ ซึ่งต้องน าใบรับรองแพทย์ท่ีแสดง   
ผลการป่วยจากโรงพยาบาลมาแสดง และ 

 (3) ผู้ให้ความอุปการะมีรายได้ตอ่ปีเฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 
บาท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกัน นบัจนถึงวันท่ียื่นค าขอ 
และแสดงหลกัฐานการเสยีภาษีโดยถกูต้อง   

  

 2) ประเภทบิดาหรอืมารดาขออยู่ในความอปุการะของบุตรผูม้ีสญัชาติไทย 

 (1) เป็นบุตรโดยหลกัสายโลหิต  และ 
 (2) บิดาหรือมารดาต้องมีอายุ  50 ปีบริบูรณ์ขึน้ไปนบัจนถึงวนัท่ียื่น  

ค าขอ  และ 
 (3) ผู้ให้ความอุปการะมีรายได้ตอ่ปีเฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 

บาท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกันนบัจนถึงวันท่ียื่นค าขอ   
และแสดงหลกัฐานการเสยีภาษีโดยถกูต้อง และ 

 (4) บุคคลสัญชาติไทยแสดงความประสงค์ท่ีจะให้ความอุปการะ    
คนตา่งด้าวท่ียื่นค าขอ 
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 3.3.4 กรณีคู่สมรส ขอมีถ่ินทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร เพือ่ใหค้วามอุปการะ  

         หรอือยูใ่นความอุปการะของคู่สมรสทีไ่ดร้บัอนุญาตใหมี้ถ่ินทีอ่ยูใ่น 

         ราชอาณาจกัรแลว้  มีดงัตอ่ไปนี ้

 1) เป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยต้องจดทะเบียนสมรสตาม
กฎหมายมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปี นบัจนถึงวนัท่ียื่นค าขอ และ 

 2) คู่สมรสท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักรแล้ว แสดงความประสงค์ท่ีจะให้
ความอุปการะหรืออยูใ่นความอุปการะของคนตา่งด้าวท่ียื่นค าขอ และ 

 3)  ผู้ให้ความอุปการะมีคณุสมบติัเช่นเดียวกับผู้ยื่นค าขอ ประเภทเข้ามา
เพื่อการลงทนุ หรือเข้ามาเพื่อท างาน  

 3.3.5 กรณีบุตร ขอมีถ่ินที่อยูใ่นราชอาณาจกัร เพือ่ใหค้วามอุปการะ หรอื 

         อยูใ่นความอุปการะของบิดาหรอืมารดาทีไ่ดร้บัอนุญาตใหมี้ถ่ินทีอ่ยู่ 

        ในราชอาณาจกัรแลว้  มีดงัตอ่ไปนี ้

 1) ประเภทบุตรใหค้วามอปุการะบิดาหรือมารดาที่มีถิ่นที่อยู่ฯ แลว้ 

 (1) เป็นบุตรโดยหลกัสายโลหิต  และ 
 (2) บิดาหรือมารดาต้องมีอายุ 50 ปีบริบูรณ์ขึน้ไปนบัจนถึงวนัท่ียื่นค า

ขอ  และ 
 (3) บิดาหรือมารดา แสดงความประสงค์ท่ีจะอยู่ในความอุปการะของ

คนตา่งด้าวท่ียื่นค าขอ และ 
 (4) ผู้ให้ความอุปการะมีคุณสมบติัเช่นเดียวกับผู้ยื่นค าขอ ประเภทเข้า

มาเพื่อการลงทนุ หรือ เข้ามาเพื่อท างาน  

 2) ประเภทบุตรขออยู่ในความอปุการะของบิดาหรอืมารดาที่มีถิ่นที่อยู่ฯ แลว้ 

 (1) เป็นบุตรโดยหลกัสายโลหิต ท่ียังไม่สมรส และอายุต ่ากว่า 20 ปี 
หากอายุตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไปนับจนถึงวนัท่ียื่นค าขอ  ต้องมีเหตุผล
ความจ าเป็นท่ียงัต้องอยู่ในความอุปการะของบิดาหรือมารดา เช่น  
ก าลังศึกษาอยู่ในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี  โดยมีหลักฐาน
การศึกษามาแสดง และเป็นกรณีท่ีได้ศึกษาต่อเน่ืองมาก่อนอายุ
ครบ 20 ปี หรือป่วยจนไม่สามารถดแูลตนเองได้ ซึง่ต้องน าใบรับรอง
แพทย์ท่ีแสดงผลการป่วยจากโรงพยาบาลมาแสดง และ 

 (2) บิดาหรือมารดา แสดงความประสงค์ท่ีจะให้ความอุปการะคนต่าง
ด้าวท่ียื่นค าขอ และ 
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 (3) ผู้ ให้ความอุปการะมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ยื่นค าขอประเภทเข้า
มาเพื่อการลงทนุ หรือ เข้ามาเพื่อท างาน  

 
 

 3.3.6 กรณีบิดาหรอืมารดา ขอมีถ่ินทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร เพือ่ใหค้วาม 

         อุปการะหรอือยูใ่นความอุปการะของบุตรทีไ่ดร้บัอนุญาตใหมี้ถ่ินที่ 

         อยูใ่นราชอาณาจกัรแลว้   มีดงัตอ่ไปนี ้
  

 1) ประเภทบิดาหรือมารดาใหค้วามอปุการะบุตรที่มีถิ่นที่อยู่ฯ แลว้ 

 (1) เป็นบุตรโดยหลกัสายโลหิตท่ียงัไม่สมรส และอายุต ่ากว่า 20 ปี 
หากอายุตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไปนับจนถึงวนัท่ียื่นค าขอ  ต้องมีเหตุผล
ความจ าเป็นท่ียงัต้องอยูใ่นความอุปการะของบิดาหรือมารดา เช่น  
ก าลังศึกษาอยู่ในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี  โดยมีหลักฐาน
การศกึษามาแสดง  และเป็นกรณีท่ีได้ศึกษาต่อเน่ืองมาก่อนอายุ
ครบ 20 ปี หรือป่วยจนไม่สามารถดูแลตนเองได้   ซึ่งต้องน า
ใบรับรองแพทย์ท่ีแสดงผลการป่วยจากโรงพยาบาลมาแสดง และ 

 (2) บิดาหรือมารดาแสดงความประสงค์ท่ีจะให้ความอุปการะคนต่าง
ด้าวท่ียื่นค าขอ และ 

 (3) ผู้ให้ความอุปการะมีคณุสมบติัเช่นเดียวกบัผู้ยื่นค าขอ ประเภทเข้า
มาเพื่อการลงทนุ หรือเข้ามาเพื่อท างาน 

  

 2) ประเภทบิดาหรอืมารดาขออยู่ในความอปุการะของบุตรที่มีถิ่นที่อยู่ฯ แลว้ 

 (1) เป็นบุตรโดยหลกัสายโลหิต    และ 
 (2) บิดาหรือมารดาต้องมีอาย ุ 50 ปี บริบูรณ์ขึน้ไปนบัจนถึงวนัท่ียื่น

ค าขอ  และ 
 (3) ผู้ให้ความอุปการะแสดงความประสงค์ท่ีจะให้ความอปุการะคน

ตา่งด้าวท่ียื่นค าขอ และ 
 (4) ผู้ให้ความอุปการะมีคณุสมบติัเช่นเดียวกบัผู้ยื่นค าขอ ประเภทเข้า

มาเพื่อการลงทนุ หรือเข้ามาเพื่อท างาน  
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                           3.4 คุณสมบตัขิองการยืน่ค  าขอประเภทเขา้มาเป็นผูเ้ชี่ยวชาญ  
                      มีคณุสมบติัดงัต่อไปนี ้

  1) ต้องเป็นบุคคลผู้ มีความรู้ไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรี และมีความสามารถเป็น
พิเศษอยูใ่นความต้องการและเป็นประโยชน์ตอ่ประเทศ  และ 

2) ต้องได้รับการสนบัสนนุและมีหนงัสอืรับรองเป็นหลกัฐานจากหนว่ยงาน
ของรัฐท่ีเก่ียวข้อง และ 

3) มีหนงัสอืรับรองซึง่รับรองการท างานในหน้าที่การงานนัน้ ๆ ระบุระยะเวลา
การท างานอยา่งน้อย 3 ปีนบัจนถึงวนัท่ียื่นค าร้อง 

 
 

                           3.5 คุณสมบตัขิองการยืน่ค  าขอประเภทกรณีพเิศษเฉพาะราย 
                      มีคณุสมบติัดงัตอ่ไปนี ้

1) เป็นผู้ท าคณุประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย  หรือ รัฐบาลไทย หรือ ได้รับการ
คดัเลอืกจากสถาบนัท่ีมีช่ือเสยีงระดบัชาติ  อนัเช่ือถือได้วา่เป็นผู้ ท่ีมีผลงาน
ดีเดน่ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ประเทศ  หรือท างานให้กบัหนว่ยงาน และ 

2) มีหนังสือรับรองตัง้แต่ระดับกรม หรือผู้ ว่าราชการจังหวัด หรือจากส่วน 
ราชการ หรือข้าราชการ  พลเรือนตัง้แต่ระดับ 10 ขึน้ไป  หรือข้าราชการ
ทหาร ต ารวจ  ชัน้ยศพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก พลต ารวจเอก  หรือ 
ข้าราชการการเมืองท่ีด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือรองประธานวุฒิสภา  
หรือ คณะกรรมการองค์กรอิสระตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยมี
รายละเอียดของผลงาน  หรือ 

3) คณุสมบติัอ่ืนใด หรือจ านวนท่ีจะอนญุาตตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาคน
เข้าเมืองเห็นสมควร 
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ข้อ 4. หลกัการพจิารณา 
 4.1 คนตา่งด้าวต้องมีคณุสมบติัครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไข   ในประกาศ 

คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองฉบบันี ้ โดยพิจารณาจากคณุสมบติัของการยื่นค าขอแตล่ะประเภท   
นบัจนถึงวนัท่ียื่นค าขอ   
 4.2 ในกรณีท่ีคนตา่งด้าวสญัชาติใดสญัชาติหนึง่มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม 4.1 และ    
มีจ านวนเกินกวา่ที่ก าหนด      ให้แบง่สดัสว่นจ านวนการอนญุาตตามประเภทการยื่นค าขอกบัจ านวนของผู้
ท่ีมีคณุสมบติัครบตามหลกัเกณฑ์ทัง้หมดของคนตา่งด้าวสญัชาตินัน้ ๆ 
 

 อนึง่  คนตา่งด้าวรายใดแม้มีคณุสมบติัครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ไว้ แต่เม่ือพิจารณาถึงความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมของประเทศโดยรวมแล้ว 
คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง  หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจท่ีจะพิจารณา         
ไม่อนุญาต   หรือ ไม่ให้ความเห็นชอบให้คนต่างด้าวผู้นัน้เข้ามามีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักรได้ และให้ถือ
เป็นท่ีสดุ  และถือเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีไม่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 15 (1) (2) แห่งพระราชบญัญัติข้อมูล
ขา่วสาร พ.ศ. 2540  

 บรรดาหลกัเกณฑ์  มติ  หรือค าสัง่อ่ืนใด ซึง่ใช้ในการประกอบการพิจารณาอนญุาตให้ 
คนตา่งด้าวเข้ามามีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรท่ีใช้อยูเ่ดิม หรือ  ซึง่ขดัหรือแย้งกบัหลักเกณฑ์ฉบบันีใ้ห้ยกเลกิ 
และให้ใช้หลกัเกณฑ์ฉบบันีแ้ทน 
 

                          ทัง้นี ้  ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป 
 

    ประกาศ  ณ  วนัท่ี  26  ธันวาคม  พ.ศ. 2546 
 
  
 

                    ( นายศิวะ  แสงมณี ) 
                                                                         รองปลดักระทรวงมหาดไทย 

        หวัหน้ากลุม่ภารกิจด้านกิจการความมัน่คงภายใน 
     ประธานคณะกรรมการพจิารณาคนเข้าเมือง 
 


