
ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ที ่ ป. 1 / 2544

เรือ่ง  หลกัเกณฑการอนญุาตใหถิน่ทีอ่ยูในราชอาณาจักร
-------------------------------

ดวยคณะรฐัมนตรีไดมีมติเม่ือวันที ่31 ตุลาคม 2543 อนญุาตใหถิน่ทีอ่ยูในราชอาณาจักร
แกนักลงทุน ผูเชีย่วชาญหรอืนักวิชาการตางประเทศ หรือคนไทยที่ไดเปลี่ยนสัญชาติเขามาลงทุน
เพื่อนํ าความรูความช ํานาญมากอใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจของชาต ิโดยไดมอบหมายใหสํ านักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเปนผูรับค ําขอการมีถิน่ทีอ่ยูในราชอาณาจักร

สํ านกังานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุนจึงยกเลกิประกาศสํ านักงานคณะกรรมการ        
สงเสรมิการลงทุนที ่ป.9/2540   ลงวันที่ 24 กันยายน 2540   เรื่อง หลกัเกณฑการอนญุาตใหถิน่ทีอ่ยูใน
ราชอาณาจักร   และใหใชประกาศฉบับนี้แทน   โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้

1.  คณุสมบติัของผูขออนญุาต
ผูขออนญุาตและครอบครัวทีอ่ยูในขายจะไดรับการพิจารณาอนุญาตใหถิน่ทีอ่ยูใน

ราชอาณาจักร ไดแก  บุคคลที่ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  เชน ไมเปนผูที่
เคยถกูจํ าคกุเวนแตโทษนั้นเปนความผิดลหุโทษ เปนผูที่ไมถูกเนรเทศหรือถูกเพิกถอนสิทธิการ
อนญุาตใหอยูในประเทศนั้น  ไมมีพฤติการณที่เชื่อวาเปนภัยตอสังคมหรือความสงบสุขของประชาชน

2.  การลงทุน
จะตองน ําเงินจากตางประเทศ เขามาลงทุนในกรณีดังตอไปนี้
2.1 การลงทุนทางตรง

2.1.1 จะตองนํ าเงินเขามาไมนอยกวา 10 ล านบาท เพือ่ลงทุนในโครงการใหม
หรือโครงการที่ด ําเนินการอยูแลว แตประสงคจะเพิม่การลงทนุ
และ เปนโครงการทีอ่ยูในขายทีจ่ะไดรับการสงเสรมิการลงทนุ หรือ เปน
โครงการทีอ่ยูในขายทีค่ณะกรรมการใหถิน่ทีอ่ยูในราชอาณาจักรจะให
ความเห็นชอบ
(1 ) ในกรณีเปนโครงการทีไ่มอยูในขายทีจ่ะไดรับการสงเสรมิการลงทนุ
คณะกรรมการใหถิน่ทีอ่ยูในราชอาณาจักรจะคํ านึงถึง

(ก) ผลประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศดาน:-
- การผลิตเพื่อการสงออก
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   - การเพิ่มการจางงาน
   - การใชทรพัยากรในประเทศเปนวัตถดุบิ

- การมีแหลงประกอบการในภูมิภาค
- การปองกนัและรกัษาส่ิงแวดลอม

   - การสนบัสนุนการถายทอดเทคโนโลยีแกคนไทย
 (ข) เปนโครงการที่ไมมีลักษณะ:-

- ตองหามตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
  ของคนตางดาว  พ.ศ. 2542
- แข งขันกันแบบท ําลายธุรกิจภายในประเทศที่
   ด ําเนินการอยูแลว

 - ปดโอกาสการเจริญเติบโตของธุรกิจในประเทศ
   ทั้งที่ด ําเนนิการไดอยูแลว   หรือยังพัฒนาไมได

(2) ในกรณีเปนโครงการทีอ่ยูในขายทีจ่ะไดรับการสงเสรมิการลงทนุ โดย
 ไดยื่นขอหรือไดรับการสงเสริมการลงทุน นักลงทุนจะตองน ําเงินเขา
มาลงทุนในโครงการซ่ึงยงัไมไดเปดดํ าเนินการ   หรอืโครงการที่เปด
ด ําเนนิการแล วแตประสงคจะเพิ่มการลงทุน โดยการรวมทุนในบรษิัท
ทีจ่ะจัดตั้งขึ้นใหมหรือในบริษัทที่ไดจัดตั้งขึ้นแลว เพื่อดํ าเนินการ
ตามโครงการลงทุนนั้น     ทัง้นีก้ารรวมทุนจะตองทํ าใหโครงการมี
ความเหมาะสมทางเศรษฐกจิดีขึน้  เชน  ชวยหาตลาดสงออกหรือ
ชวยนํ าเอาเทคโนโลยีเหมาะสมมาใชในโครงการ 

2.1.2 เงินทีน่ ําเขามาลงทนุจะตองลงทุนในหุนสามัญของบรษิทัจํ ากดัทีไ่ดจัดตัง้
 ขึน้เพือ่ด ําเนินการตามโครงการลงทุนดังกลาว โดยจะตองมีอตัราสวน
ของการถอืหุนไมนอยกวารอยละ 25 ของทนุจดทะเบยีน เวนแตโครงการ
ทีมี่ขนาดการลงทุนตั้งแต 100 ลานบาทขึ้นไป (ไมรวมคาทีด่นิและทนุ
หมุนเวียน)  คณะกรรมการใหถิน่ทีอ่ยูในราชอาณาจักรอาจผอนผนัเปน
อยางอื่นได

 2 .1 .3 นักลงทุนจะต องดํ  ารงไวซ่ึงคุณสมบตัติามขอ  2.1.1 และ  2.1.2  เปน
เวลาไมนอยกวา 3ป นับแตวันทีไ่ดรับอนุญาตใหมีถิน่ทีอ่ยูในราชอาณาจักร

 2.1.4 สํ าหรับการลงทนุทางตรง   นักลงทนุอาจจะยืน่ค ําขอมีถิ่นที่อยูในราช
อาณาจักรสํ าหรับตนเองและครอบครัวได    ดังตอไปนี้
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 (ก)  คูสมรส
 (ข)  บิดา   มารดา
 (ค)  บุตรทีย่งัไมบรรลนุติภิาวะและยังไมไดสมรส ไมเกิน 3 คน
 

 2.2 การลงทนุในหล ักทรัพย
 จะต องนํ  า เ งินเข ามาเพื่อ ซ้ือพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่
กระทรวงการคลังเปนผูคํ ้าประกัน มีก ําหนดอายุตั้งแต 5 ปขึ้นไป และหาม
จํ านอง  จํ าหนาย   โอน  ภายในระยะเวลา  5  ป  โดยมีมูลคาการลงทุนซ้ือ
พนัธบตัร  ไมนอยกวาอตัราเปนรายบคุคล   ดังนี้
(ก)  นักลงทุน 8  ลานบาท

 (ข)  คูสมรส 6  ลานบาท
 (ค)  บุตรทีย่งัไมบรรลนุติภิาวะและยังไมไดสมรสคนละ 2  ลานบาท
 

 2.3 การลงทุนในอาคารชุด
 จะต องนํ  า เ งินเข ามาเพือ่ซ้ืออาคารชดุทีไ่ดขึน้ทะเบยีนไวกับสํ านักงานคณะ
กรรมการสงเสริมการลงทุน   และ หามจํ านอง   จํ าหนาย   โอน   ภายในระยะ
เวลา  5  ป   โดยมีมูลคาการลงทุนซ้ืออาคารชดุไมนอยกวาอตัราเปนรายบคุคล
ดังนี้

 (ก)  นักลงทุน 8  ลานบาท
 (ข)  คูสมรส 6  ลานบาท
 (ค)  บุตรทีย่งัไมบรรลนุติภิาวะและยังไมสมรสคนละ 2  ลานบาท

 ทัง้นี ้ คณะกรรมการใหถิน่ทีอ่ยูในราชอาณาจักร จะพิจารณาหลักฐานการซ้ือ
พนัธบัตรรัฐบาลหรือพันธบตัรรัฐวิสาหกิจ   หรืออาคารชุด    และคณุสมบัติของ
นักลงทนุเปนราย ๆ ไป

 

 3. การเปนผ ูเชี่ยวชาญหรือนักวิชาการ
 3 .1  ต องเป นบุคคลทีมี่ความรูความชํ านาญทีอ่ยูในความตองการ     และเปน

ประโยชนตอประเทศ           โดยจะตองมีหลกัฐานแสดงวุฒกิารศึกษาและ
                                  ใบรับรองการท ํางานซึ่งสถานฑตูไทยหรอืสถานกงสุล ไทยรับรอง   ในประเทศ

ที่ไมมีสถานฑตูไทยหรือสถานกงสุลไทยตั้งอยู   ตองมีโนตารีพับลิกรับรอง
 3.2 ตองมีหลักฐานที่แสดงวาเคยมีรายไดไมตํ ่ากวาปละ 20,000 เหรียญสหรัฐ
 3.3 ตองมีอายุไมตํ ่ากวา 25 ป    และจะอนุญาตใหครอบครวัของผูเชีย่วชาญ  หรือ
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           นกัวิชาการ  ซ่ึงไดแก    คูสมรส    บิดามารดา   บุตรทีย่งัไมบรรลนุติภิาวะและ
           ยงัไมสมรส    ไดรบัอนญุาตใหมีถิน่ทีอ่ยูในราชอาณาจักร

 

 4. คนไทยทีไ่ดเปล ี่ยนสัญชาติ
 4 .1  ต องเป นบุคคลที่ มีความรูความช ํานาญทีอ่ยูในความตองการ     และเปน

ประโยชน ต อประเทศ      โดยจะตองมีหลักฐานประวัตกิารศึกษา    หรือ
ประวัตกิารท ํางาน

 4 .2  ต องมีอายุไม ตํ่  ากวา 20 ป   และจะอนุญาตใหครอบครัวของคนไทยที่ได
เปลีย่นสัญชาต ิ ซ่ึงไดแก   คูสมรส    บิดามารดา   บุตรทีย่งัไมบรรลนุติภิาวะ

                               และยังไมสมรส   ไดรบัอนญุาตใหมีถิน่ทีอ่ยูในราชอาณาจักร
 

5. หลกัเกณฑการพิส ูจน
 5.1 ผูขออนุญาตตองแสดงหลักฐานวาตนไมมีประวัติอาชญากรรมและไมเปนโรค

 ตองหามตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง และผานการตรวจสอบลักษณะ
ต องหามจากสํ านักงานตรวจคนเขาเมือง และสภาความม่ันคงแหงชาติ  โดย
สํ านกังานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเปนผูประสานงานในการตรวจสอบ

 5 .2นักลงทุนต องแสดงหลักฐานวาไดมีการน ําเงินลงทนุเขามาจากตางประเทศ 
      โดยการโอนเงินผานระบบธนาคารพาณิชย

 

 6. การเพกิถอนใบส  ําคัญถ ิ่นที่อยู
 หากปรากฏผลจากการตรวจสอบในภายหลังวา ผูไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในราช
อาณาจักรมีพฤติการณอยางใดอยางหนึง่   หรือเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวย
คนเขาเมืองทีไ่มอาจแกไขได หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ไดรับอนุญาต  ใหเพิกถอนใบสํ าคัญถิ่นที่
อยูในราชอาณาจักรนัน้  และจะไมคนืเงินคาธรรมเนยีมใบสํ าคญัถิน่ทีอ่ยูในราชอาณาจักร
 

 

 7. การยื่นค ําขอ
7.1 ผูประสงคจะมีถิน่ทีอ่ยูในราชอาณาจักร ใหยื่นคํ าขอไดที่สํ านักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย  โดยยื่นดวยตัวเองหรือ
มอบหมายใหผูอื่นมายื่นแทนก็ได  และจะตองยืน่แบบฟอรมค ําขอ โดยใช
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BOI FORM PR-1 จํ านวน 2 ชุด และสํ าหรบันกัลงทุนทางตรงใหยื่นพรอมกับ
BOI FORM PR-2  จํ านวน 2 ชดุ   โดยจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
ของรฐับาล ที่ออกใหไมเกิน 3 เดือน แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎหมาย
และใบรบัรองของทางราชการทีต่นมีภูมิล ําเนา แสดงวาไมเคยไดรับโทษเวนแต
เปนโทษสํ าหรับความผิดลหุโทษหรือความผิดฐานประมาท

 7 .2ในกรณีทีเ่ปนการลงทุนในโครงการทีจ่ะเสนอใหคณะกรรมการใหถิน่ทีอ่ยูใน  
ราชอาณาจักรใหความเห็นชอบ  จะตองแนบรายละเอยีดดังนี้
7.2.1 ในกรณีทีเ่ปนโครงการทีไ่ดรับการสงเสรมิการลงทนุ หรือโครงการสวน
          ขยายตองแนบบัตรสงเสริมดวย
7.2.2 หลกัฐานการน ําเงินตราตางประเทศเขามา
7.2.3 หลกัฐานการลงทุนในหุนสามัญของบรษิทัจํ ากัด

โดยช ําระคาธรรมเนียมในการยื่นค ําขอเปนจํ านวนเงิน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน)
 

 8. ระยะเวลาการยื่นคํ าขอ
      ตองยืน่ค ําขอภายในวันที ่ 13  พฤษภาคม  พ.ศ.  2546
 

 ประกาศ  ณ  วันที ่ 31 มกราคม พ.ศ. 2544
 

 

 

 

 (นายสถาพร  กวิตานนท)
 เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
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