เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗ ง

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มกราคม ๒๕๖๕

คำสั่งสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
ที่ 312/2564
เรื่อง ปรับปรุงรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำว
ขออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชัว่ ครำว
ตำมคำสั่งสำนั กงำนตรวจคนเข้ำเมือง ที่ 138/2557 เรื่อง รำยกำรเอกสำรประกอบ
กำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ลงวันที่ 7 กรกฎำคม พ.ศ. 2557
แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ที่ 300/2562 เรื่อง ปรับปรุงรำยกำรเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ลงวันที่ 27 กันยำยน
พ.ศ. 2562 นั้น
โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออยู่ต่อ
ในรำชอำณำจักรเป็น กำรชั่วครำว เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน
พ.ศ. 2564 ซึ่งอนุมัติในหลักกำรให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรทำประกันสุขภำพสำหรับคนต่ำงด้ำวผู้ขอรับ
กำรตรวจลงตรำประเภทคนอยู่ชั่วครำว Non-Immigrant Visa รหัส O - A (ระยะเวลำไม่เกิน 1 ปี)
อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในข้อ 2 แห่ ง ค ำสั่ ง สำนั กงำนต ำรวจแห่ง ชำติ ที่ 327/๒๕๕7
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกรณีคนต่ำงด้ำวขออนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ลงวันที่
30 มิ ถุ น ำยน พ.ศ. ๒๕๕7 จึ ง ให้ ย กเลิ ก ค ำสั่ ง ส ำนั ก งำนตรวจคนเข้ ำ เมื อ ง ที่ 300/2562
เรื่อง ปรับปรุงรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำวขออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว
ลงวันที่ 27 กันยำยน พ.ศ. 2562 และกำหนดรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำกรณีคนต่ำงด้ำว
ขออยู่ต่อในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำมเหตุแห่งควำมจำเป็นข้อ 2.22 ตำมควำมที่แนบท้ำยคำสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕65 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 27 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖4
พลตำรวจโท ภำคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์
ผู้บัญชำกำรสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง

รายการเอกสารประกอบการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
แนบท้ายคาสั่งสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 312/2564 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เหตุแห่งความจาเป็น
รายการเอกสาร
๑. แบบคำขอ
2.22 กรณีใช้ชีวิตในบั้นปลาย
๒. สำเนำหนังสือเดินทำงของผู้ยื่นคำขอ
(1) ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี
๓. หลักฐำนแสดงกำรมีเงินได้ เช่น เงินบำนำญ หรือ
(2) คนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่
ชั่วคราว (Non - Immigrant Visa) รหัส O-A ตามหลักเกณฑ์ กำรได้รับดอกเบี้ย หรือเงินปันผล เป็นต้น และ / หรือ
๔. หนั งสื อ รับ รองกำรมี เงิน ฝำกจำกธนำคำรพำณิ ช ย์
การพิจารณา (6) ให้อนุญาตตามระยะเวลาความคุ้มครองของ
ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และสำเนำบัญชีธนำคำร
กรมธรรม์ ครั้งละไม่เกิน 1 ปี
5. เฉพาะคนต่างด้าวตามหลักเกณฑ์การพิจารณา (6)
5.1 กรณีซื้อประกันสุขภาพของไทยต้องมีหลักฐาน
แสดงการประกันภัยตามแบบที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย (คปภ.) อนุ มั ติ
โดยสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ longstay.tgia.org
5.2 กรณี ซื้ อ ประกั น สุ ข ภาพต่ า งประเทศ หรื อ
มีสวัสดิการภาครัฐจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารการรับรอง
จากสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจาประเทศไทย หรือ
หนังสือรับรองลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามในเอกสารที่มา
แสดง (Notary) จากกระทรวงการต่างประเทศของผู้ยื่นคาขอ
ตามแบบที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
5.3 กรณี บ ริษั ท ประกั น ภั ยปฏิ เสธการซื้ อ ประกั น
สุขภาพทั้งหมดหรือบางส่วน
5.3.1 หากซื้อประกันสุขภาพในประเทศไทย
ต้องมีหนังสือปฏิเสธการซื้อประกันรับรองโดยบริษัทประกันภัย
นั้น
5.3.2 หากซื้อประกันสุขภาพจากต่างประเทศ
ต้องมีหนังสือรับรองลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามในเอกสาร
ที่มาแสดง (Notary) จากกระทรวงการต่างประเทศของผู้ ยื่น
คาขอ ตามแบบที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
6. กรณี ต ามหลั ก เกณฑ์ ข้ อ (7) ให้ แ สดงเอกสาร
เช่นเดียวกับข้อ ๑ – ๔ ข้างต้น

แนบท้ายคาสั่งสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 312/2564 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0712.03/5207 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564

