
 

 

 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที่  ป.  ๓ /๒๕๖๕ 

เรื่อง  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นขอรับรองคุณสมบัติส าหรับคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ 
ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย 

 

                     อนุสนธิประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.  ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่  
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  เรื่อง  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขส าหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว 
เป็นกรณีพิเศษตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง 
สู่ประเทศไทย (Long-Term Resident Visa : LTR Visa) 

                    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐  
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนจึงให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การยื่นค าขอรับรองคุณสมบัต ิ
     คนต่างด้าวที่ประสงค์จะยื่นค าขอรับรองคุณสมบั ติ ให้ยื่นค าขอผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอ่ืนที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก าหนด  

 ข้อ ๒ การด าเนินการรับรองคุณสมบัติ 
 ๒.๑ เมื่อได้รับค าขอรับรองคุณสมบัติพร้อมหลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ศูนย์บริการ

วีซ่าและใบอนุญาตท างาน (One Stop Service Center for Visa and Work Permit) ส่งค าขอไปยังหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑.๑ กระทรวงการต่างประเทศ ตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อ
ประเทศ เฉพาะกรณีคนต่างด้าวในกลุ่มสัญชาติเฝ้าระวังหรือกรณีท่ีมีข้อสงสัย  
                                   ๒.๑.๒ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ตรวจสอบการไม่เป็นบุคคลต้องห้าม 
เดินทางเข้าประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  
            ๒.๑.๓ กรมการจัดหางาน ตรวจสอบว่าไม่เป็นการท างานต้องห้ามตามกฎหมาย 
เฉพาะกรณีที่ไม่ปรากฏชัดแจ้งว่าต าแหน่งหรือหน้าที่ของคนต่างชาติเข้าข่ายเป็นงานหรืออาชีพต้องห้ามส าหรับ
คนต่างด้าว  
                                   



๒ 
 

 ๒.๑.๔ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบว่าเป็นผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษจริง เฉพาะกรณี
ผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ (High-Skilled Professional) ที่ยื่นหลักฐานการศึกษาหรือประสบการณ์ท างาน 
ซึ่งไม่ปรากฏความเชี่ยวชาญอย่างชัดแจ้ง   
        ๒.๑.๕ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับรองการท างานใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย เฉพาะกรณีคนต่างชาติเป็นผู้สมัครประเภทผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ (High-Skilled 
Professional)  

                         ๒.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๒.๑.๑ – ๒.๑.๕ ต้องแจ้งผลการพิจารณาให้
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างานทราบ  

 ๒.๓ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างานจะพิจารณากลั่นกรองตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขส าหรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติ
ที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย (Long-Term Resident Visa : LTR Visa) และแจ้งผลการพิจารณา ดังนี้       

      ๒.๓.๑ กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การรับรองคุณสมบัติ  
                     ให้แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ยื่นค าขอรับรองคุณสมบัติและ/หรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณ ี
             ๒.๓.๒ กรณีผ่านเกณฑ์การรับรองคุณสมบัติ ให้ด าเนินการ   
  (๑) แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ที่ยื่นค าขอรับรองคุณสมบัติ เพ่ือยื่นขอรับ

ตรวจลงตรา ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน  สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ  
หรือสถานที่อ่ืนที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองก าหนด ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรองคุณสมบัติ  
  (๒) แจ้งผลการพิจารณาไปยังกระทรวงการต่างประเทศ  ส านักงานตรวจ
คนเข้าเมืองหรือสถานที่อ่ืนที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองก าหนด เพ่ือพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อ ๓ ผู้ติดตามซึ่งเป็นคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายอาจยื่นค าขอรับรองคุณสมบัติ 
ตามข้อ ๑ พร้อมกับคนต่างด้าวที่ต้องติดตามหรือในภายหลังก็ได้ และให้ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน
พิจารณาจัดส่งค าขอเพ่ือด าเนินการตามข้อ  ๒.๑.๑ - ๒.๑.๓ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาต
ท างานจะด าเนินการแจ้งผลตามข้อ ๒.๓ 

 ข้อ ๔ คนต่างด้าวและผู้ติดตามที่ได้รับการตรวจลงตรา LTR Visa ซึ่งประสงค์จะขออยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปภายหลังจากครบก าหนดเวลาอนุญาตครั้งแรกไม่เกิน ๕ ปีแล้ว ให้คนต่างด้าว
ด าเนินการขอหนังสือรับรองคุณสมบัติจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ก่อนครบก าหนดเวลา
อนุญาตเดิมสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า ๒๐ วันท าการ เพ่ือด าเนินการยื่นขอขยายระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ ต่อ 
ในราชอาณาจักรกับส านักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อนก าหนดเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเดิมสิ้นสุดลง 



๓ 
 

 ข้อ ๕ คนต่างด้าวและผู้ติดตามซึ่งประสงค์จะขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป 
ภายหลังจากที่ครบก าหนดเวลาอนุญาต ๑๐ ปีแล้ว ให้คนต่างด้าวด าเนินการยื่นค าขอรับรองคุณสมบัติ 
ตามข้อ ๑ จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ก่อนก าหนดเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเดิม
สิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า ๒๐ วันท าการ เพ่ือด าเนินการยื่นขออยู่ต่อในราชอาณาจักรกับส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  
ทัง้นี้ คนต่างด้าวต้องมีคุณสมบัติ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ส าหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่
ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง
สู่ประเทศไทยตามที่ส านักงานก าหนด  

 ข้อ ๖ ส านักงานจะพิจารณาและแจ้งผลการรับรองคุณสมบัติให้คนต่างด้าวทราบภายใน  
๒๐ วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้ลงรับค าขอรับรองคุณสมบัติ 

  ข้อ ๗ กรณีคนต่างด้าวและผู้ติดตามประสงค์จะขอยกเลิกสิทธิการอยู่ในราชอาณาจักร
ประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติ
ที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย (Long-Term Resident Visa : LTR Visa) นั้น  ให้ด าเนินการแจ้งผ่านช่องทาง 
ที่ส านักงานก าหนด และให้ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างานแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป     

        ประกาศ ณ วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
        ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ 

   (นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์) 
      เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 

 


