
 
 
 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที่ ป. ๒ /๒๕๖๕ 

เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ส าหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ   
ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย 

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

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน  โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย 
และเห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ส าหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ  
(long-term resident visa : LTR Visa) โดยได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็น
ผู้ออกประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน  พ.ศ. ๒๕๒๐  
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ คนต่างด้าวตามประกาศนี้ ได้แก่ 
        ๑.๑ คนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงที่ประสงค์จะขออนุญาตเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรตาม

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณี
พิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน  โดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย 
ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้แก่ กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งค่ังสูง กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ 
กลุ่มท่ีต้องการท างานจากประเทศไทย และกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ  

๑.๒ ผู้ติดตามของคนต่างด้าวตามข้อ ๑.๑ ซึ่งเป็นคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย 
ซึ่งมีอายุไม่เกินยี่สิบปี 
                 ข้อ ๒ ก าหนด คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ส าหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่
ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพ
สูงสู่ประเทศไทย (Long-Term Resident Visa) ของคนต่างด้าวตามข้อ ๑ ดังนี้ 

๒.๑ ประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง (Wealthy Global Citizen) 
๒.๑.๑ ต้องแสดงหลักฐานการลงทุนในประเทศไทยในนามของผู้ขอ ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อย

กว่า ๕๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ  ทั้งนี้ ต้องเป็นการลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ โดยผู้ยื่นค าขอ
ต้องลงทุนหรือมีกรรมสิทธิ์ ก่อนวันที่ยื่นค าขอ  

 (๑)  พันธบัตรรัฐบาลไทย (Government Bond) ซึ่งออกโดยกระทรวงการคลัง
โดยจะต้องมีอายุพันธบัตรคงเหลือก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนไม่น้อยกว่า ๕ ปี ณ วันที่ยื่นค าขอ  



๒ 

 
 (๒)  การลงทุนโดยตรงในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด หรือการลงทุน 

ในบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital Company) หรือทรัสต์เพ่ือกิจการเงินร่วมลงทุน 
(Private Equity Trust) ซึ่งได้จดแจ้งกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือได้รับ
การรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 (๓)  อสังหาริมทรัพย์     
๒.๑.๒ ต้องแสดงหลักฐานการมีรายได้ส่วนบุคคล เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๘๐,๐๐๐ 

เหรียญสหรัฐต่อปี ในระยะเวลา ๒ ปีก่อนวันที่ยื่นค าขอ  
๒.๑.๓ ต้องแสดงหลักฐานสถานะทางการเงินซึ่งมีทรัพย์สินที่สามารถประเมิน

มูลค่าได้รวมกันทั้งในและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า ๑ ล้านเหรียญสหรัฐ ณ วันยื่นค าขอ 
๒.๑.๔ ต้องแสดงกรมธรรม์ประกันสุขภาพซึ่งคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในประเทศ

ไทยไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครองคงเหลือไม่น้อยกว่า ๑๐ เดือน ณ วันที่ออก
หนังสือรับรองคุณสมบัติ หรือสิทธิประกันสังคมซึ่งคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย หรือเงินฝากใน
บัญชีในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ ซึ่งถือครองมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๑๒ เดือน นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  

๒.๑.๕ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  

  ๒.๒ ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ (Wealthy Pensioner) 

๒.๒.๑ อายุ ๕๐ ปีขึ้นไปและมีสถานะเป็นผู้เกษียณอายุ ณ วันที่ยื่นค าขอ  
๒.๒.๒ ต้องแสดงหลักฐานการลงทุนในนามของผู้ขอและ/หรือการมีรายได้ส่วน

บุคคลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้  
 ๒.๒.๒.๑  การรับเงินบ านาญและ/หรือรายได้ประจ าส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 

๘๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐต่อปี ณ วันที่ยื่นค าขอ  
 ๒.๒.๒.๒ การรับเงินบ านาญและ/หรือรายได้ประจ าส่วนบุคคล ต่ ากว่า 

๘๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐต่อปี แต่ไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐต่อปี ณ วันที่ยื่นค าขอ และการลงทุนใน
ประเทศไทยในนามของผู้ขอ ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๒๕๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ ต้องเป็นการลงทุนอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ โดยผู้ยื่นค าขอมีกรรมสิทธิ์ก่อนวันที่ยื่นค าขอ  

(๑)  พันธบัตรรัฐบาลไทย (Government Bond) ซึ่งออกโดยกระทรวงการคลงั
โดยจะต้องมอีายุพันธบัตรคงเหลือก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนไม่น้อยกว่า  
๕ ปี ณ วันที่ยื่นค าขอ  

(๒)  การลงทุนโดยตรงในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด หรือการลงทุน
ในบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital Company) 
หรือทรัสต์เพ่ือกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust) ซึ่งได้จดแจ้ง
กับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   (๓)  อสังหาริมทรัพย์  



๓ 

 
๒.๒.๓ ต้องแสดงกรมธรรม์ประกันสุขภาพซึ่งคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย 

ไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครองคงเหลือไม่น้อยกว่า ๑๐ เดือน ณ วันที่ออกหนังสือ
รับรองคุณสมบัติ หรือสิทธิประกันสังคมซึ่งคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย หรือเงินฝากในบัญชีใน
ประเทศไทยหรือในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ ซึ่งถือครองมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน 
นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  

๒.๒.๔ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

 ๒.๓ ผู้ที่ต้องการท างานจากประเทศไทย (Work-From-Thailand Professional) 
๒.๓.๑ ต้องแสดงหลักฐานการมีรายได้ส่วนบุคคลขั้นต่ า ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้  

 ๒.๓.๑.๑ การมีรายได้ส่วนบุคคล เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  ๘๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ 
ต่อปี ในระยะเวลา ๒ ปีก่อนวันที่ยื่นค าขอ  

 ๒.๓.๑.๒ ในกรณีผู้ยื่นค าขอแสดงหลักฐานการส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทข้ึนไป หรือครอบครองทรัพย์สินทางปัญญา หรือได้รับเงินทุน Series A (การระดมทุนของวิสาหกิจ
เริ่มต้นในช่วงระยะเติบโต ซึ่งผ่านพ้นรอบระดมทุนในช่วงระยะเริ่มต้น (Seed Fund) มาแล้ว ในธุรกิจ 
ไม่น้อยกว่า ๑ ล้านเหรียญสหรัฐ) ต้องแสดงหลักฐานการมีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ 
เหรียญสหรัฐต่อปีในระยะเวลา ๒ ปีก่อนยื่นค าขอ  

๒.๓.๒ ต้องแสดงหลักฐานการท างานกับนายจ้างในต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ต่อไปนี้  

 ๒.๓.๒.๑ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศใด ๆ  
 ๒.๓.๒.๒ บริษัทมีการด าเนินงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ปีและมีรายได้

รวมกันในระยะเวลา ๓ ปี ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ล้านเหรียญสหรัฐนับถึงวันที่ยื่นค าขอ 
๒.๓.๓ ต้องแสดงหลักฐานการมีประสบการณ์การท างานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อย

กว่า ๕ ปีภายในระยะเวลา ๑๐ ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 
๒.๓.๔ ต้องแสดงกรมธรรม์ประกันสุขภาพซึ่งคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย 

ไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครองคงเหลือไม่น้อยกว่า ๑๐ เดือน ณ วันที่ออกหนังสือ
รับรองคุณสมบัติ หรือสิทธิประกันสังคมซึ่งคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย หรือเงินฝากในบัญชีใน
ประเทศไทยหรือในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ ซึ่งถือครองมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน  
นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  

๒.๓.๕ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

๒.๔ ผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ (High-Skilled Professional) 
๒.๔.๑ ต้องแสดงสัญญาจ้างหรือสัญญาบริการกับกิจการในประเทศ หรือกับกิจการ 

ในต่างประเทศ โดยได้รับมอบหมายให้เข้ามาท างานในประเทศไทย หรือแสดงหลักฐานการท างานให้กับ
สถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันวิจัย หรือสถาบันฝึกอบรมเฉพาะทาง หรือหน่วยงานภาครัฐในประเทศ ทั้งนี้ 
จะต้องเป็นการท างานในกิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 



๔ 

 
(๑) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  
(๒) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
(๓) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับคุณภาพ  
(๔) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  
(๕) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง  
(๖) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์  
(๗) อุตสาหกรรมการบิน  
(๘) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  
(๙) อุตสาหกรรมดิจิทัล  
(๑๐)  อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
(๑๑)  อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
(๑๒)  อุตสาหกรรมที่สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน  (Circular Economy)   

 โดยตรงและมีนัยส าคัญ เช่น การผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ การบริหาร 
 จัดการทรัพยากรน้ า เป็นต้น 

(๑๓)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยพัฒนาเพ่ืออุตสาหกรรม   
 เป้าหมาย 

(๑๔)  อุตสาหกรรมเป้าหมายอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
 ตามที่คณะกรรมการนโยบายเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ของประเทศ ส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้ความเห็นชอบ 

๒.๔.๒ ต้องแสดงหลักฐานการมีรายได้ส่วนบุคคลขั้นต่ า ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้  
 ๒.๔.๒.๑ การมีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๘๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ

ต่อปีในระยะเวลา ๒ ปีก่อนวันที่ยื่นค าขอ  
 ๒.๔.๒.๒ ในกรณีผู้ยื่นค าขอแสดงหลักฐานการส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโท หรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาด้านวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาย
งานซึ่งจะเข้ามาท างานในประเทศไทย ต้องแสดงหลักฐานการมีรายได้ส่วนบุคคล เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ 
เหรียญสหรัฐต่อปี ในระยะเวลา ๒ ปีก่อนวันที่ยื่นค าขอ  

ทั้งนี้ ในกรณีผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกษียณอายุ
แล้วสามารถแสดงหลักฐานการมีรายได้ส่วนบุคคล เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐต่อปี ใน
ระยะเวลา ๒ ปีก่อนการเกษียณโดยอนุโลมได้ 

 ๒.๔.๒.๓ ในกรณีผู้ยื่นค าขอแสดงหลักฐานการเข้ามาท างานในสถาบันอุดม 
ศึกษาของรัฐ หรือสถาบันวิจัยของรัฐ หรือสถาบันฝึกอบรมเฉพาะทางของรัฐ หรือหน่วยงานภาครัฐ ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องแสดงหลักฐานรายได้ขั้นต่ า 



๕ 

 
๒.๔.๓ ต้องแสดงหลักฐานการมีประสบการณ์การท างานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ไม่

น้อยกว่า ๕ ปีในห้วงระยะเวลา ๑๐ ปีนับถึงวันที่ยื่นค าขอ ยกเว้นผู้ที่เข้ามาท างานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
หรือสถาบันวิจัยของรัฐ หรือสถาบันฝึกอบรมเฉพาะทางของรัฐ หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าข้ึนไป  

๒.๔.๔ ต้องแสดงกรมธรรม์ประกันสุขภาพซึ่งคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย 
ไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครองคงเหลือไม่น้อยกว่า ๑๐ เดือน ณ วันที่ออกหนังสือ
รับรองคุณสมบัติ หรือสิทธิประกันสังคมซึ่งคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย หรือเงินฝากในบัญชีใน
ประเทศไทยหรือในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ ซึ่งถือครองมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน 
นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  

๒.๔.๕ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

            ๒.๕ ผู้ติดตาม  
๒.๕.๑ ต้องแสดงหลักฐานการเป็นคู่สมรสหรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของคนต่าง

ด้าวตามข้อ ๑.๑   
๒.๕.๒ ต้องแสดงกรมธรรม์ประกันสุขภาพซึ่งคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในประเทศ

ไทยไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ และมีระยะเวลาคุ้มครองคงเหลือไม่น้อยกว่า ๑๐ เดือน ณ วันที่ออก
หนังสือรับรองคุณสมบัติ หรือสิทธิประกันสังคมซึ่งคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย หรือเงินฝาก
เพ่ิมขึ้นในบัญชีในประเทศไทยหรือในต่างประเทศในนามของคนต่างด้าวตามข้อ ๑.๑ หรือในนามของ
ผู้ติดตามเอง ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ เหรียญสหรัฐต่อคน ซึ่งถือครองมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน นับถึงวันที่
ยื่นค าขอ  

๒.๕.๓ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
  ข้อ ๓ ให้คนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒ และได้รับสิทธ ิเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราวและสิทธิอ่ืนๆ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กระทรวงมหาดไทย ส านักงานตรวจ
คนเข้าเมือง และหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เกี่ยวข้องประกาศก าหนด  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป     

           ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ดวงใจ  อัศวจินตจิตร ์

    (นางสาวดวงใจ  อัศวจินตจิตร์)          
       เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 


