
 

 
คําส่ังสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ

ที่  ๖๐๗ / ๒๕๔๙ 
เร่ือง  หลักเกณฑและเงือ่นไขในการพิจารณากรณีคนตางดาวซ่ึงอยูในฐานะตามมาตรา ๑๕ แหง 
        พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒  ขออนุญาตอยูในราชอาณาจกัรเปนการชั่วคราว 

---------------------------------- 

  เพื่อใหการพิจารณาอนญุาตใหคนตางดาวซึ่งอยูในฐานะตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญตัิ

คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ อยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว เปนไปตามขอตกลงและแนวทางการปฏิบัติ

ระหวางประเทศ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๕  แหงพระราชบญัญตัิคนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒  และ

มาตรา ๑๑ (๔)  แหงพระราชบัญญตัติํารวจแหงชาติ  พ.ศ.๒๕๔๗    จึงกําหนดหลกัเกณฑและเงื่อนไขในการ

พิจารณาอนุญาตใหคนตางดาวซึ่งอยูในฐานะตามมาตรา ๑๕  แหงพระราชบัญญตัคินเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ 

อยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง   

ดังตอไปนี ้

  ๑. ในคําสั่งนี้  

๑.๑ “พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา พนักงานเจาหนาทีต่ามพระราชบัญญตั ิ

คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒  ในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

๑.๒ “ผูรับมอบอํานาจ” หมายความวา   พนักงานเจาหนาที่ซึ่งผูบัญชาการตํารวจ

แหงชาต ิมอบหมายใหมีอํานาจอนญุาตใหคนตางดาวอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๓๕  

แหงพระราชบญัญตัิคนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ 

  ๒. การอนุญาตใหคนตางดาวซึ่งอยูในฐานะตามมาตรา ๑๕   แหงพระราชบัญญตั ิ

คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒  อยูในราชอาณาจักรเปนการชัว่คราว    จะกระทําไดตอเมือ่คนตางดาวดังกลาว 

ถือหนังสือเดนิทาง หรือเอกสารใชแทนหนงัสือเดนิทางอนัถูกตองสมบูรณอยู  และทางราชการไทยใหการ

รับรอง และไดรับการตรวจลงตราหรือไดรบัการยกเวนการตรวจลงตรา ดังนี ้

๒.๑ ถือหนงัสือเดินทางทตู (DIPLOMATIC PASSPORT) หรือหนังสือเดนิทาง

ราชการ (OFFICIAL / SERVICE / SPECIAL PASSPORT) หรือหนงัสือเดนิทางสหประชาชาต ิ(UNITED 

NATIONS LAISSEZ-PASSER) ที่ไดรับการตรวจลงตราหรือไดรบัการยกเวนการตรวจลงตราตามที่รัฐบาล

ของประเทศนัน้ไดทําความตกลงไวกับรัฐบาลไทย 

๒.๒ ถือหนังสอืเดนิทางธรรมดา (ORDINARY PASSPORT) และไดรบัการตรวจ

ลงตราประเภทคนอยูชั่วคราวเพื่อการปฏิบัติหนาทีท่างราชการ (NON-IMMIGRANT VISA category F) 



 ๒ 

๒.๓ ถือหนังสอืเดนิทางธรรมดา (ORDINARY PASSPORT) และไดรบัการตรวจ

ลงตราประเภทคนอยูชั่วคราวเพื่อการตางๆ นอกจากขอ ๒.๒  

             ๓. เปนผูทีเ่ดนิทางเขามาตามชองทาง  ดานตรวจคนเขาเมือง  เขตทา  สถานี  หรือ

ทองทีต่ามทีร่ฐัมนตรีประกาศกําหนด และผานการตรวจของพนักงานเจาหนาที ่

  ๔. การประทับตราอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร หรือการอนญุาตใหอยูรอฟงผล

การพิจารณาคําขอที่ไดย่ืนไว  ตองไมเกินกวาอายุของหนังสือเดนิทางหรือเอกสารใชแทนหนงัสือเดนิทางนั้น 

  ๕. การพิจารณาอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและรายการเอกสาร ดังตอไปนี ้
 

เหตุแหงความจําเปน หลักเกณฑการพิจารณา รายการเอกสาร 

๕.๑ เปนบุคคลในคณะผูแทน
ทางทูต (ตามมาตรา ๑๕ (๑) 
แหงพระราชบัญญัติคนเขา
เมือง พ.ศ.๒๕๒๒) 
  ใหอนุญาตตามกําหนดระยะเวลา

ตามความจําเปน 

 

(๑) เปนบุคคลในคณะผูแทนทางทูตซึ่งรัฐบาลตาง   

     ประเทศสงเขามาปฏิบัติหนาที่ในราชอาณาจักร  

     หรือซึ่งเดินทางผานราชอาณาจักรเพ่ือไปปฏิบัติ 

     หนาที่ในประเทศอ่ืน และ 

(๒) ถือหนังสือเดินทางและไดรับการตรวจลงตรา 

      หรือยกเวนการตรวจลงตราตามขอ ๒.๑ และ 

(๓) ไดรับการรับรองจากกระทรวงการตางประเทศ  

๑. สําเนาหนังสอืเดินทางของผูขออยูตอ 

๒. หนังสือรับรองจากกระทรวงการ      

     ตางประเทศ 

 

๕.๒ เปนพนักงานหรือลูกจาง
ฝายกงสุล (ตามมาตรา ๑๕ (๒)
แหงพระราชบัญญัติคนเขา
เมือง พ.ศ.๒๕๒๒) 
  ใหอนุญาตตามกําหนดระยะเวลา

ตามความจําเปน 

    

(๑) เปนพนักงานฝายกงสลุหรือลูกจางฝายกงสลุ 

     ซึ่งรัฐบาลตางประเทศสงเขามาปฏิบัติหนาที่ 

     ในราชอาณาจักร หรือซ่ึงเดินทางผานราชอาณา  

     จักรเพื่อไปปฏิบัติหนาที่ในประเทศอื่น และ 

(๒) ถือหนังสือเดินทางและไดรับการตรวจลงตรา 

      หรือยกเวนการตรวจลงตราตามขอ ๒.๑  

      หรือ ๒.๒ และ   

(๓) ไดรับการรับรองจากกระทรวงการตางประเทศ   

๑. สําเนาหนังสอืเดินทางของผูขออยูตอ 

๒. หนังสือรับรองจากกระทรวงการ      

     ตางประเทศ 

๕.๓  เปนบุคคลซ่ึงรัฐบาล      
ตางประเทศโดยความเห็นชอบ
ของรัฐบาลไทยใหเขามาปฏิบัติ 
หนาที่หรือภารกิจในราชอาณา 
จักร (ตามมาตรา ๑๕ (๓) แหง
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง  
พ.ศ.๒๕๒๒) 
-  กรณีถือหนังสือเดินทางและไดรับ

การตรวจลงตราหรอืไดรับการยกเวน

การตรวจลงตราตามขอ ๒.๑ หรือ ๒.๒ 

ใหอนุญาตตามความจําเปน    
- กรณีถือหนังสือเดินทางและไดรับการ

ตรวจลงตราตามขอ ๒.๓ ใหอนุญาต

ครั้งละไมเกิน ๑ ป 
 

(๑) เปนบุคคลซึ่งรัฐบาลตางประเทศโดย    

     ความเห็นชอบของรัฐบาลไทยใหเขามา 

     ปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจในราชอาณาจักร และ 

(๒) ถือหนังสือเดินทางและไดรับการตรวจลงตรา 

       หรือยกเวนการตรวจลงตราตามขอ ๒.๑  

       หรือ ๒.๒ หรือ ๒.๓ และ  

(๓) ไดรับการรับรองจากกระทรวงการตางประเทศ 

       หรือจากสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 

 

๑. สําเนาหนงัสอืเดินทางของผูขออยูตอ 

๒. หนังสือรับรองจากกระทรวงการ    

     ตางประเทศ หรือจากสวนราชการ   

     ระดับกรมหรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓ 

เหตุแหงความจําเปน หลักเกณฑการพิจารณา รายการเอกสาร 

๕.๔ เปนบุคคลซ่ึงปฏิบัติหนาที่ 
หรือภารกิจในราชอาณาจักร
ตามความตกลงที่รัฐบาลไทยได 
ทําไวกับรัฐบาลตางประเทศ 
(ตามมาตรา ๑๕ (๔) แหง
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง 
พ.ศ.๒๕๒๒) 
-  กรณีถือหนังสือเดินทางและไดรับ

การตรวจลงตราหรอืไดรับการยกเวน

การตรวจลงตราตามขอ ๒.๑ หรือ ๒.๒ 

ใหอนุญาตตามความจําเปน    

- กรณีถือหนังสือเดินทางและไดรับการ

ตรวจลงตราตามขอ ๒.๓ ใหอนุญาต

ครั้งละไมเกิน ๑ ป   

(๑) เปนบุคคลซึ่งปฏิบัติหนาที่ หรือภารกิจใน 

     ราชอาณาจักรเพื่อรัฐบาลไทย ตามความตกลง 

     ที่รัฐบาลไทยทําไวกับรัฐบาลตางประเทศ และ 

(๒) ถือหนังสือเดินทางและไดรับการตรวจลงตรา 

      หรือยกเวนการตรวจลงตราตามขอ ๒.๑  

      หรือ ๒.๒ หรือ ๒.๓  และ 

(๓) ไดรับการรับรองจากกระทรวงการตางประเทศ   

      หรือจากสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

๑. สําเนาหนังสอืเดินทางของผูขออยูตอ 

๒. หนังสือรับรองจากกระทรวงการ    

     ตางประเทศ หรือจากสวนราชการ 
     ระดับกรมหรือเทียบเทา 
๓. บันทกึความตกลงที่รัฐบาลไทยทําไว 

     กับรัฐบาลตางประเทศ 

๕.๕ เปนหัวหนาสํานักงานหรือ
พนักงาน หรือผูเช่ียวชาญ หรือ
บุคคลอื่น ซ่ึงไดรับแตงต้ังหรือ
มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่หรือ
ภารกิจในราชอาณาจักร ตาม
ความตกลงที่รัฐบาลไทยไดทํา
ไวกับองคการ หรือทบวงการ
ระหวางประเทศ  (ตามมาตรา 
๑๕ (๕) แหงพระราชบัญญัติ  
คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒) 
-  กรณีถือหนังสือเดินทางและไดรับ

การตรวจลงตราหรอืไดรับการยกเวน

การตรวจลงตราตามขอ ๒.๑ หรือ ๒.๒ 

ใหอนุญาตตามความจําเปน    

- กรณีถือหนังสือเดินทางและไดรับการ

ตรวจลงตราตามขอ ๒.๓ ใหอนุญาต

ครั้งละไมเกิน ๑ ป  

(๑) เปนหัวหนาสํานักงานขององคการ หรือ 

     ทบวงการระหวางประเทศที่มีกฎหมายคุมครอง 

     การดําเนินงานในประเทศไทย หรือซ่ึงรัฐบาล   

     ไทยไดใหความเห็นชอบดวยแลว หรือ 

           เปนพนักงานหรือผูเชี่ยวชาญหรือบุคคลอ่ืน 

     ซึ่งองคการ หรือทบวงการตามวรรคแรก แตงตั้ง 

     หรือมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ หรือภารกิจใน 

     ราชอาณาจักร เพ่ือองคการ หรือทบวงการ    

     ดังกลาว หรือเพ่ือรัฐบาลไทยตามความตกลงที่    

     รัฐบาลไทยไดทําไวกับองคการ หรือทบวงการ    

     ระหวางประเทศนั้น และ 

(๒) ถือหนังสือเดินทางและไดรับการตรวจลงตรา 

     หรือยกเวนการตรวจลงตราตามขอ ๒.๑  

     หรือ ๒.๒ หรอื ๒.๓ และ  

(๓) ไดรับการรับรองจากกระทรวงการตางประเทศ  

      หรือจากสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

๑. สําเนาหนังสอืเดินทางของผูขออยูตอ 

๒. หนังสือรับรองจากกระทรวงการ    

     ตางประเทศ หรือจากสวนราชการ   

     ระดับกรมหรือเทียบเทา 

๕.๖ เปนคูสมรส หรือบุตรซ่ึง
อยูในความอุปการะและเปน
สวนแหงครัวเรือน (ตามมาตรา 
๑๕ (๖) แหงพระราชบัญญัติ   
คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒) 
-  กรณีถือหนังสือเดินทางและไดรับ

การตรวจลงตราหรอืไดรับการยกเวน  
การตรวจลงตราตามขอ ๒.๑ หรือ ๒.๒ 

ใหอนุญาตตามความจําเปน    

 

(๑) เปนคูสมรส หรือบุตรซึ่งอยูในความอุปการะ 

     และเปนสวนแหงครัวเรือนของบุคคลตาม 

     มาตรา ๑๕ (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) แหง      

   พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ และ 
(๒) ถือหนังสือเดินทางและไดรับการตรวจลงตรา 

     หรือยกเวนการตรวจลงตราตามขอ ๒.๑  

     หรือ ๒.๒ หรอื ๒.๓ และ 
(๓) ไดรับการรับรองจากกระทรวงการตางประเทศ   

      หรือจากสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 

๑. สําเนาหนังสอืเดินทางของผูขออยูตอ 

๒. หนังสือรับรองจากกระทรวงการ    

     ตางประเทศ หรือจากสวนราชการ   

     ระดับกรมหรือเทียบเทา 

 

 

 

 



 ๔ 

เหตุแหงความจําเปน หลักเกณฑการพิจารณา รายการเอกสาร 

- กรณีถือหนังสือเดินทางและไดรับการ    

 ตรวจลงตราตามขอ ๒.๓ ใหอนุญาต  

 ครั้งละไมเกิน ๑ ป 

      

๕.๗ เปนคนรับใชสวนตัว  
(ตามมาตรา ๑๕ (๗) แหง
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง 
พ.ศ.๒๕๒๒)   
  ใหอนุญาตครั้งละไมเกิน ๑ ป 
    

(๑) เปนคนรับใชสวนตัวซ่ึงเดินทางจากตางประเทศ  

     เพ่ือมาทํางานประจําเปนปกติ ณ ที่พักอาศัย 

     ของบุคคลตามมาตรา ๑๕ (๑) แหงพระราช  

     บัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ หรือ ณ ที่พัก 

     อาศัยของบุคคลซึ่งไดรับเอกสิทธิเทาเทียมกนั 

     กับบุคคลซึ่งมีตําแหนงทางทูตตามความตกลง 

     ที่รัฐบาลไทยไดทําไวกับรัฐบาลตางประเทศหรือ  

     กับองคการ หรือทบวงการระหวางประเทศ และ 

(๒) ถือหนังสือเดินทางและไดรับการตรวจลงตรา 

      หรือยกเวนการตรวจลงตราตามขอ ๒.๑  

      หรือ ๒.๒ หรือ ๒.๓ และ  

(๓) ไดรับการรับรองจากกระทรวงการตางประเทศ 

๑. สําเนาหนังสือเดินทางของผูขออยูตอ 

๒. หนังสือรับรองจากกระทรวงการ 

     ตางประเทศ 

 

 

๖. บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในคําสั่งนี ้หรือ

ซึ่งขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้ ใหใชคําส่ังนี้แทน  

 

ทั้งนี้  ตัง้แตวันที่    ๑   ตุลาคม   พ.ศ.๒๕๔๙   เปนตนไป 
 

               สั่ง  ณ วันที่   ๘   กันยายน   พ.ศ.๒๕๔๙    
 

     พลตํารวจเอก      โกวิท   วัฒนะ 

( โกวิท   วัฒนะ ) 

        ผูบัญชาการตํารวจแหงชาต ิ

 
 

 

 

 


