
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกรมการจัดหางาน 
วาดวยหลักเกณฑและเง่ือนไขในการพิจารณาอนุญาต 

การทํางานของคนตางดาว 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

   
 

เพ่ือใหการพิจารณาอนุญาตทํางานของคนตางดาว ตามมาตรา ๗ มาตรา ๘ 
มาตรา ๙ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 
๒๕๒๑ เปนไปโดยรอบคอบตรงตามเจตนารมณของกฎหมาย สมควรกําหนดหลักเกณฑและ
เง่ือนไขในการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ อธิบดีกรมการจัดหางานโดย
ความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมจึงวางระเบียบ ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑและ

เง่ือนไขในการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๕” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑในการพิจารณาคําขออนุญาต

ทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๓๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(๒) ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑในการพิจารณาคําขออนุญาต

ทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๓) ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑในการพิจารณาคําขออนุญาต

ทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“ผูมีอํานาจพิจารณา” หมายความวา อธิบดีหรือเจาพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมาย

หรือนายทะเบียน แลวแตกรณี 
“การพิจารณาออกใบอนุญาต” หมายความวา การออกใบอนุญาตทํางานตาม

มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคน
ตางดาว พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 
ขอ ๕  หลักเกณฑการพิจารณาออกใบอนุญาตทํางาน ตออายุใบอนุญาตและการ

อนุญาตใหเปลี่ยนการทํางานหรือเปล่ียนทองที่หรือสถานที่ในการทํางานใหผูมีอํานาจพิจารณา
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนพิเศษ ๔๗ ง/หนา ๒๔/๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อนุญาตเฉพาะกิจการที่ไมขัดตอกฎหมายและอนุญาตแกคนตางดาวเฉพาะที่มีคุณสมบัติตาม
เง่ือนไขในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี ้

(๑) เปนคนตางดาวที่จะทํางานในสถานประกอบการที่มีทุนชําระแลวและทุน
ประกอบธุรกิจเริ่มตนไมนอยกวาสองลานบาทและทุกสองลานบาทใหมีคนตางดาวทํางานไดหนึ่ง
คน ทั้งนี้ ตองไมเกินสิบคน โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานทุนชําระแลวและทุนประกอบธุรกิจ 
ตลอดจนรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีของธนาคาร รวมทั้งงบการเงินของปที่ผานมาประกอบการ
พิจารณาดวย 

(๒) ทํางานในสถานประกอบการที่ไดชําระภาษีเงินไดใหแกรัฐในรอบสามปที่
ผานมารวมกันไมนอยกวาหาลานบาท ใหมีคนตางดาวทํางานไดหนึ่งคน โดยพิจารณาจากเอกสาร
หลักฐานการชําระภาษีเงินได 

(๓) ทํางานในสถานประกอบการที่ดําเนินธุรกิจสงออกสินคาไปตางประเทศและ
นําเงินตราตางประเทศเขาประเทศสามลานบาทขึ้นไปในปที่ผานมา ใหมีคนตางดาวทํางานไดหนึ่ง
คนทุกๆ จํานวนสามลานบาท แตไมเกินสามคน โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานใบขนสินคาขา
ออก 

(๔) ทํางานในสถานประกอบการที่มีการจางงานคนไทยทุกหาสิบคน ใหมีคนตาง
ดาวทํางานไดหนึ่งคน แตไมเกินหาคน โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานแบบรายการแสดงการสง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

(๕) เปนคนตางดาวที่มีรายไดและมีหนาที่ ชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ประจําปใหแกรัฐบาลไทยตั้งแตหนึ่งหมื่นแปดพันบาทขึ้นไป หรือไดชําระภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาในปที่ผานมาเปนจํานวนตั้งแตหนึ่งหมื่นแปดพันบาทขึ้นไป โดยพิจารณาจากเอกสาร
หลักฐานการชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

 
ขอ ๖  เมื่อมีเหตุจําเปนอันสมควรอธิบดีอาจพิจารณาออกใบอนุญาตทํางานตอ

อายุใบอนุญาต และอนุญาตใหเปลี่ยนการทํางานหรือเปล่ียนทองที่หรือสถานที่ในการทํางานใหแก
คนตางดาวในลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังตอไปนี้ได โดยมิใหนําขอจํากัดในเรื่องจํานวนคนตางดาว
ตามความในขอ ๕ มาใชบังคับ 

(๑) ตัวแทนในธุรกิจการคาระหวางประเทศที่เดินทางเขามาตรวจสอบมาตรฐาน
สินคา หรือการจัดซื้อสินคา หรือการศึกษาภาวะตลาดสินคา 

(๒) งานใหคําปรึกษาดานการลงทุน หรือดานการบริหาร หรือดานเทคนิคและ
เทคโนโลยี หรือดานการตรวจสอบภายในเปนครั้งคราว 

(๓) ผูแทนธุรกิจทองเที่ยว ซึ่งนําชาวตางประเทศเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย 
(๔) สถาบันการเงินระหวางประเทศ ซึ่งไดรับการรับรองจากสวนราชการที่

รับผิดชอบ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) กิจการ บันเทิง มหรสพ ดนตรี ศาสนา สังคมสงเคราะห วัฒนธรรม กีฬา ซึ่ง
มีลักษณะการจางงานเปนครั้งคราว และไมแสวงหาผลกําไร หรือเปนการกอใหเกิดรายไดตอ
ประเทศหรือเปนประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม 

(๖) การนําคนตางดาวเขามาทํางานเพื่อใหงานสําเร็จภายใตโครงการของสวน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีหนังสือรับรองจํานวนคนตางดาวพรอมทั้งระบุช่ือตําแหนง มาแสดง 

(๗) งานที่กอใหเกิดการใชวัตถุดิบภายในประเทศเปนสวนใหญ หรือสามารถลด
การนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ 

(๘) งานที่จะชวยใหมีการสงออกซึ่งสินคาไทย 
(๙) งานที่นําเทคโนโลยีซึ่งคนไทยยังทําไมได เพ่ือเขามาเผยแพรและถายทอด

ใหแกคนไทย 
(๑๐) งานที่คนไทยสามารถทําได แตมีจํานวนไมเพียงพอที่จะสนองความ

ตองการของตลาดแรงงานภายในประเทศ 
(๑๑) มีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร โดยมีใบสําคัญถิ่นที่อยูหรือใบสําคัญประจําตัว

คนตางดาว 
(๑๒) เปนคูสมรสของคนไทย จดทะเบียนสมรสโดยถูกตองตามกฎหมายและ

ดํารงชีวิตอยูรวมกันฉันทสามีภรรยาโดยเปดเผย และประกอบอาชีพที่สุจริตไมเปนที่รังเกียจตอ
สังคม 

เมื่ออธิบดีไดพิจารณาอนุญาตแลว ใหรายงานใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมทราบภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดไป 

 
ขอ ๗  ในกรณีที่คนตางดาวจากประเทศที่อาจเปนภัยตอความมั่นคงของชาติ

ตามที่กระทรวงการตางประเทศกําหนด ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตทํางานตามมาตรา ๗ หรือกรณีที่
บุคคลใดประสงคจะใหคนตางดาวเขามาทํางานในกิจการของตนในราชอาณาจักรและยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตแทนคนตางดาวตามมาตรา ๘ ก็ดีใหดําเนินการสงตรวจสอบประวัติไปยังสํานักขาว
กรองแหงชาติ ศูนยรักษาความปลอดภัยแหงชาติ หรือสํานักงานตํารวจสันติบาล สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ 

ในระหวางดําเนินการตรวจสอบประวัติขางตน ถาเปนการยื่นคําขอตามมาตรา ๗ 
อาจจะพิจารณาออกใบอนุญาตทํางานใหกอนไดเทาระยะเวลาการอยูในราชอาณาจักรตามหนังสือ
เดินทางที่มีกําหนดไมเกินเกาสิบวัน 

ในกรณีที่ผลการตรวจสอบประวัติตามวรรคหนึ่งปรากฏวา คนตางดาวขางตนเปน
บุคคลที่อาจเปนภัยตอความมั่นคงของชาติ หามพิจารณาออกใบอนุญาตหรือตองเพิกถอนการ
อนุญาตและใหมีหนังสือแจงสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ 

 
ขอ ๘  กอนใบอนุญาตสิ้นอายุและผูรับใบอนุญาตประสงคจะทํางานนั้นตอไปให

ย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตตอนายทะเบียน และใหผูขอตออายุใบอนุญาต ทํางานไปพลางกอน
จนกวานายทะเบียนจะมีคําส่ังไมอนุญาต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๙  ในกรณีที่คนตางดาวขออนุญาตทํางานในสถานประกอบการที่เปนนิติ

บุคคล มูลนิธิ สมาคม หรือทํางานใหกับกลุมบุคคลหรือบุคคลในประเทศไทยที่ไดรับความ
ชวยเหลือจากองคการเอกชนตางประเทศที่มิไดอยูในความควบคุมของกรมวิเทศสหการ ให
ตรวจสอบการเขามาดําเนินงานขององคการเอกชนตางประเทศนั้นหากยังมิไดย่ืนขออนุญาตเขามา
ดําเนินงานและหรือตั้งสํานักงานภูมิภาคในประเทศไทยตามระเบียบวาดวยการเขามาดําเนินงาน
ขององคการเอกชนตางประเทศในประเทศไทยใหระงับการพิจารณาการอนุญาตของคนตางดาว
นั้นไวกอน จนกวาองคการเอกชนตางประเทศนั้นจะไดรับอนุญาตตามระเบียบดังกลาวแลว 

 
ขอ ๑๐  ในการพิจารณาออกใบอนุญาต กรณีผูมีอํานาจพิจารณามีคําส่ังไม

อนุญาต ใหมีหนังสือแจงพรอมระบุเหตุผลแหงการไมอนุญาตใหผูย่ืนคําขอทราบ 
 
ขอ ๑๑  ผูขอมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีโดยทําเปนหนังสือย่ืนตออธิบดีหรือเจา

พนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือนายทะเบียน แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ได
รับทราบคําส่ังไมอนุญาตหรือไมตออายุใบอนุญาตทํางาน ไมอนุญาตใหทํางานอื่นหรือเปลี่ยน
ทองที่หรือสถานที่ในการทํางาน ซึ่งผูรับอุทธรณตองนําสงคณะกรรมการพิจารณาการทํางานของ
คนตางดาวภายในสิบหาวัน และคณะกรรมการพิจารณาการทํางานของคนตางดาวจะพิจารณา
เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีภายในสิบหาวัน และรัฐมนตรีวินิจฉัยคําอุทธรณภายในสามสิบวัน คํา
วินิจฉัยของรัฐมนตรี ใหเปนที่สุด 

กรณีอุทธรณคําส่ังไมตออายุใบอนุญาตทํางาน ผูอุทธรณมีสิทธิทํางานไปพลาง
กอนไดจนกวาจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรี 

 
ขอ ๑๒  คนตางดาวที่ไดรับใบอนุญาตกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหทํางานได

ตอไปจนกวาครบระยะเวลาการอนุญาต 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
วันชัย  ผดุงศภุไลย 

อธิบดีกรมการจัดหางาน 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/ปรับปรุง 
๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 


