
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  การอนุญาตให้คนตา่งด้าวบางจ าพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจกัรเป็นกรณีพิเศษ 

ตามมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศกัยภาพสูงสู่ประเทศไทย 
 
 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ  รัฐบาลจึงก าหนดมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิและการลงทุนโดยการดงึดูดคนต่างดา้ว
ที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย  โดยอนุญาตให้คนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร 
เป็นกรณีพิเศษเพ่ือการพ านักระยะยาว  อันจะส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายภายในประเทศที่มากขึ้น  และจะเป็น 
ผลดีต่อผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  ก่อให้เกิดรายได้ต่อเนื่องให้แก่ประชาชนและแรงงาน  ส่งผลให้
เกิดการลงทุนมากขึ้น  และท าให้ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ  อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึง่  แห่งพระราชบญัญตัิคนเขา้เมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๘๗/๒๕๕๗  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเตมิ
ผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานต ารวจ  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ คนต่างด้าวดังต่อไปนี้สามารถขออนุญาตเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
ตามประกาศนี้ 

(๑) คนต่างด้าวที่มศีักยภาพสูง  ได้แก่  กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมัง่คั่งสูง  กลุ่มผู้เกษียณอายุ
จากต่างประเทศ  กลุ่มที่ต้องการท างานจากประเทศไทย  และกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ  โดยมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม  
การลงทุนประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

(๒) ผู้ติดตามของคนต่างด้าวตาม  (๑)  ซึ่งเป็นคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุ 
ไม่เกินยี่สิบปี  โดยมีจ านวนรวมกันไม่เกินสี่คน 

ข้อ ๒ คนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะขออนุญาตเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  
ตามประกาศนี้  ให้ยื่นค าขอหนังสือรับรองคุณสมบัติโดยด าเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก  ในกรณ ี
ที่ไม่สามารถด าเนินการได้หรือมีเหตุอื่นท าให้ไม่สามารถด าเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้ยื่นค าขอ   
ณ  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  หรือสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทย 
ในต่างประเทศ  หรือสถานที่หรือวิธีการอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก าหนด   

ข้อ ๓ ในกรณีที่คนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองคุณสมบัติตามข้อ  ๒  แล้ว  ให้คนต่างด้าว
ยื่นค าขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ  ประเภทผู้พ านักระยะยาว  (long-

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถุนายน   ๒๕๖๕



term  resident  visa  :  LTR  Visa)  โดยสามารถยื่นขอรับการตรวจลงตราได้จากสถานเอกอัครราชทตู
หรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ  หรือจากส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  ส าหรับใช้ได้ไม่จ ากัด
จ านวนครั้ง  ภายในอายุการใช้งานการตรวจลงตราสิบปี   โดยต้องยื่นขอรับการตรวจลงตราภายใน 
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรอง 

ให้ผู้ติดตามของคนต่างด้าวได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ  
ประเภทผู้พ านักระยะยาว  (long-term  resident  visa  :  LTR  Visa)  ตามสิทธิของคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง   

ให้คนต่างด้าวและผู้ติดตามเสียค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราครั้งเดียวในอัตราห้าหมื่นบาท 
ทั้งนี้  การตรวจลงตราตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กระทรวงการต่างประเทศ   

หรือส านักงานตรวจคนเข้าเมืองก าหนด 
ข้อ ๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองประทับตราอนุญาตให้คนต่างด้าว 

และผู้ติดตามอยู่ในราชอาณาจักรในครั้งแรกเป็นเวลาไม่เกินห้าปี   ส าหรับใช้ได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง   
โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราเพ่ือกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก 

ข้อ ๕ ในกรณีที่คนต่างด้าวและผู้ติดตามประสงค์จะขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ต่อไปภายหลังจากที่ครบก าหนดเวลาอนุญาตตามข้อ  ๔  แล้ว  ก่อนครบก าหนดเวลาอนุญาต  ให้คนต่างด้าว 
ด าเนินการตามข้อ  ๒  และเมื่อได้รับหนังสือรับรองคุณสมบัติจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุนแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองประทับตราขยายระยะเวลาอนุญาตให้ 
คนต่างด้าวและผู้ติดตามอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้อีกไม่เกินห้าปี   ส าหรับใช้ได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง  
ทั้งนี้  ระยะเวลาดังกล่าวเมื่อรวมกับระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามข้อ  ๔  แล้วต้องไม่เกิน 
อายุการตรวจลงตราตามข้อ  ๓   

ข้อ ๖ คนต่างด้าวและผู้ติดตามซึ่งเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายที่ได้รับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ  ประเภทผู้พ านักระยะยาว  (long-term  resident  visa  :  LTR  Visa)  
ที่ประสงค์จะท างานในราชอาณาจักร  เมื่อได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว  ให้ยื่นด าเนินการ 
ขอใบอนุญาตท างานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว   

ข้อ ๗ ให้คนต่างด้าวและผู้ติดตามด าเนินการแจ้งที่พักอาศัยตามมาตรา  ๓๗  วรรคหนึ่ง  (๕)   
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเมื่อพ านักในราชอาณาจักรครบทุกหนึ่งปีนับแต่  
วันที่ได้รับอนุญาต 

ข้อ ๘ คนต่างด้าวและผู้ติดตามซึ่งได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ   
ประเภทผู้พ านักระยะยาว  (long-term  resident  visa  :  LTR  Visa)  ต่อมามีความประสงค์จะขอ 
เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหรือขอรับการตรวจลงตราเพ่ืออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว  
ด้วยวัตถุประสงค์อื่นให้สามารถกระท าได้ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ทั้งนี้  การพิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา  และการอยู่ต่อในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวด้วยวัตถุประสงค์อื่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ส านักงาน 
ตรวจคนเข้าเมืองก าหนด 

ข้อ ๙ การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามประกาศนี้เป็นอันสิ้นผล 
ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คนต่างด้าวไม่ด าเนินการตามประกาศนี้   
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุนประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี   
(๓) มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นภัยต่อสังคม  หรือถูกรัฐบาลต่างประเทศออกหมายจับ  หรือ 

ถูกรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลต่างประเทศเนรเทศ  หรือถูกเพิกถอนสิทธิการอยู่ในราชอาณาจักร 
การสิ้นผลการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง  ให้หมายความรวมถึง 

ผู้ติดตามของคนต่างด้าวนั้นด้วย  และให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่ผู้ติดตามด้วยโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๐ การด าเนินการตามประกาศนี้ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่กระทรวงการตา่งประเทศ  ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง  และหน่วยงานอื่นของรฐัที่เกีย่วขอ้งก าหนดดว้ย 
ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕65 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถุนายน   ๒๕๖๕


