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เข้ามาดำาเนินงานในประเทศไทยขององค์การเอกชนต่างประเทศ

ค�าน�า

	 	 หนังสือฉบับน้ีได้จัดท�ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ 

กำรขออนุญำตเข้ำมำด�ำเนินงำนในประเทศไทยขององค์กำรเอกชนต่ำงประเทศ	 

และใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนขององค์กำรเอกชน 

ต่ำงประเทศ

	 	 ส�ำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว	หวังเป็นอย่ำงยิง่ว่ำหนงัสอืฉบบันี	้จะเป็นประโยชน์

ต่อหน่วยงำนและองค์กำรเอกชนต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องตำมสมควร

 

	 	 	 	 	 	 ส�ำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว

	 	 	 	 	 	 กรมกำรจัดหำงำน

	 	 	 	 	 	 กันยำยน	๒๕๕๕
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Preface

  This booklet is published with the aim of overviewing the  

information of the application of permission for foreign private  

organization to operate in Thailand, as well as being a working guideline 

regarding the operation of foreign private organizations.

 

	 The	Office	of	Foreign	Workers	Administration	really	hopes	that	this	

booklet	will	properly	useful	to	agencies	concerned	and	foreign	private	

organizations. 

 

	 	 	 	 	 	 Office	of	Foreign	Workers	Administration

	 	 	 	 	 	 Department	of	Employment

      September 2012
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คุณสมบัติขององค์การเอกชนต่างประเทศ

	 	 (ตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการด�าเนินงานขององค์การเอกชน 

ต่างประเทศ	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ามา 

ด�าเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศในประเทศไทยและการจัดตั้งส�านักงาน

ภูมิภาคในประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๔๓	ข้อ	๖)

	 	 ๑.	เป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยของประเทศนั้น	หรือมีกำรจดทะเบียนถูกต้อง

ตำมกฎหมำยของประเทศภูมิล�ำเนำ

	 	 ๒.	ไม่มีวัตถุประสงค์ในกำรแสวงหำก�ำไรหรือมุ่งหวังผลทำงกำรเมือง

	 	 ๓.	มีกิจกรรมและกำรด�ำเนินงำน	 ซึ่งไม่เป็นภัยต่อควำมมั่นคง	 ไม่ขัดต่อ 

ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน

	 	 ๔.	ไม่มปีระวตัพิฤตกิรรม	หรอืม/ีเสนอโครงกำรด�ำเนนิกจิกรรมในประเทศไทย

ที่จะส่งผลกระทบต่อควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศอื่น	ๆ

	 	 ๕.	มีวัตถุประสงค์ในกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงเศรษฐกิจ	 สังคมและวิชำกำร

แก่ประเทศไทย	 ซึ่งมีแนวทำงให้ควำมช่วยเหลือที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำ	

และควำมมั่นคงของรัฐบำลไทย	ทั้งนี้	จะเป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือภำครัฐบำลหรือ

เอกชนของไทยด้วยก็ได้

	 	 ๖.	อ�ำนวยประโยชน์อย่ำงแท้จริงและคุ้มค่ำแก่ประเทศไทย	ทั้งนี้จะต้องม ี

กำรแสดงฐำนะกำรเงินอันหมำยถึง	 งบประมำณ	 รำยได้และแหล่งท่ีมำ	 รวมท้ัง 

งบประมำณควำมช่วยเหลือที่จะจัดสรรส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนในประเทศไทย

	 	 ๗.	ยอมรับและปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับของรัฐบำลไทย	 และอยู่ภำยใต้

กฎหมำยไทย	 ทั้งนี้	 ในกำรน�ำข้อมูลต่ำง	 ๆ	 ของประเทศไทยไปใช้ประโยชน์	 หรือ 

เผยแพร่ในต่ำงประเทศ	จักต้องได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก่อน
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Qualifications of foreign private organization

  (According to the Rule of the Committee on Consideration  
of the Entry of Foreign Private Organization Governing principle  
for consideration and instruction on the entry of foreign private  
organization to operate in Thailand and the establishment of  
regional	office	in	Thailand	B.E.	2543.Clause	6)
	 	 1.	 Being	 juristic	 person	 under	 law	 of	 that	 country,	 or	 having	 
registered	under	law	of	domicile	country.
	 	 2.	 Not	having	any	profits-making	or	political	purpose
	 	 3.	 Having	the	activities	and	proceeding	which	are	not	detrimental	
to	stability,	and	not	contradict	to	public	order	or	good	moral	of	the	people
	 	 4.	 Not	having	any	record	of	behavior,	or	any	activity	project	 in	
Thailand which shall be detrimental to good relation between Thailand 
and other countries.
	 	 5.	 Having	the	objective	to	provide	assistance	in	economic,	social	
and academic aspects for Thailand with assistance guidelines in concert 
with	development	and	stability	policy	of	Thai	government.	In	this	regard, 
the assistance shall be given either to government or private sectors. 
	 	 6.	 Rendering	real	benefit	and	worthiness	to	Thailand.	In	this	regard,	
financial	status	must	be	shown	stipulating	budget,	income	and	its	source, 
inclusive	of	subsidy	budget	appropriated	for	operation	in	Thailand.
	 	 7.	 Conceding	and	performing	according	to	rules	and	regulation	of	
Thailand	government	and	under	Thai	Law.	In	this	regard,	exploitation	
of various information of Thailand for foreign distribution must acquire 
permission from the concerned units.



การขออนุญาต

เข้ามาดำาเนินงานในประเทศไทยขององค์การเอกชนต่างประเทศ

ประเภทของการเข้ามาด�าเนินงานในประเทศไทย

ขององค์การเอกชนต่างประเทศ

	 	 การขออนุญาตเข้ามาด�าเนินงานในประเทศไทยขององค์การเอกชน 

ต่างประเทศ	 ภายใต้ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม	 ว่าด้วยการ

เข้ามาด�าเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศในประเทศไทย	พ.ศ.	 ๒๕๔๑	

แยกประเภทได้ดังนี้

	 	 ๑.	องค์กำรเอกชนต่ำงประเทศขอเข้ำมำตั้งส�ำนักงำน	 และหรือส่งเจ้ำหน้ำที่

เข้ำมำท�ำงำนในส�ำนักงำน

	 	 ๒.	องค์กำรเอกชนต่ำงประเทศไม่ได้เข้ำมำด�ำเนินงำนเอง	 เพียงแต่ให้ควำม 

ช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเงินหรืออื่น	ๆ	

	 	 ๓.	องค์กำรเอกชนต่ำงประเทศประสงค์จะขอเข้ำมำด�ำเนินงำนจัดประชุม

สัมมนำในประเทศไทย

	 	 ๔.	องค์กำรเอกชนต่ำงประเทศไม่ได้จัดประชุมสัมมนำเอง	 เพียงแต่ให้ควำม

ช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเงินหรืออื่น	
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Type of the entry of foreign private

organization to operate in Thailand

  The application for operation in Thailand under Rule of the 

Ministry of Labour and Social Welfare on the Entry Foreign Private 

Organization	to	Operate	in	Thailand	B.E.2541	can	be	catagorzied	

as follows:

	 	 1.	 A	 foreign	 private	 organization	 applies	 for	 the	 establishment	 

of	an	office	and/or	sending	the	officials	to	serve	in	the	office.

	 	 2.	 A	 foreign	 private	 organization	 does	 not	wish	 to	 operate	 in	 

Thailand	by	itself	but	providing	financial	or	other	assistance	instead.

	 	 3.	 A	 foreign	 private	 organization	wishes	 to	 enter	 for	 seminar	 

arrangement in Thailand

	 	 4.	 A	foreign	private	organization	does	not	arrange	seminar	by	itself	

but	providing	financial	or	other	assistance	for	the	seminar	arrangement.
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ตรวจสอบเอกสำร

สอบประวัติองค์กำร /

คนต่ำงด้ำว

ตรวจเยี่ยมองค์กำร / โครงกำร

สรุป

น�ำเสนอคณะกรรมกำร

เพื่อกำรพิจำรณำ

แจ้งผลกำรพิจำรณำให้องค์กำร

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ

ขั้นตอน
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document check

Background check of 

organization / foreign staff

Office / project visit

Summarize 

Propose to the Committee 

for consideration

Notify the result of consideration

by the Committee to the organization

and relevant agencies

Procedure



การขออนุญาต

เข้ามาดำาเนินงานในประเทศไทยขององค์การเอกชนต่างประเทศ

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 	 ๑.	พระรำชบัญญัติกำรท�ำงำนของคนต่ำงด้ำว	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 	 ๒.	ระเบียบกระทรวงแรงงำนและสวัสดิกำรสังคม	 ว่ำด้วยกำรเข้ำมำ 

ด�ำเนินงำนขององค์กำรเอกชนต่ำงประเทศในประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๔๑

	 	 ๓.	ระเบียบคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรด�ำเนินงำนขององค์กำรเอกชน 

ต่ำงประเทศ	 ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเข้ำมำ 

ด�ำเนินงำนขององค์กำรเอกชนต่ำงประเทศในประเทศไทยและกำรจัดตั้งส�ำนักงำน

ภูมิภำคในประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๔๓

 

การยื่นขออนุญาตเข้ามาด�าเนินงาน

ในประเทศไทย

	 	 องค์การเอกชนต่างประเทศที่ประสงค์จะเข้ามาด�าเนินงานในประเทศไทย	 

ให้ยืน่ค�าขอเป็นหนงัสอืต่อประธานคณะกรรมการพจิารณาการด�าเนนิงานขององค์การ

เอกชนต่างประเทศ	 โดยผ่านกรมการจัดหางาน	 (ระเบียบคณะกรรมการฯ	 ข้อ	 ๙	 

และระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมฯ	ข้อ	 ๑๓)	 พร้อมรายละเอียด 

และหลักฐาน	ดังต่อไปนี้

	 	 ๑.	หลักฐำนหรือหนังสือรับรองสถำนภำพกำรเป็นนิติบุคคลจำกประเทศนั้น

หรือจำกสถำนทูตหรือสถำนกงสุลของประเทศนั้น

	 	 ๒.	หนังสือรับรองจำกหน่วยงำนหรือสถำบันท่ีองค์กำรเอกชนต่ำงประเทศ 

ผู้ขออนุญำตมีแผนงำนจะให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศไทย

หมำยเหตุ	 *รำยละเอยีดกฎหมำยและระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	ดไูด้จำกเวบ็ไซต์	http://wp.doe.go.th
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Relevant Law and Rules

	 	 1.	 Working	of	Alien	Act,	B.E.	2551	
	 	 2.	 Rule	of	the	Ministry	of	Labour	and	Social	Welfare	on	the	Entry	
of	Foreign	Private	Organization	to	Operate	in	Thailand	B.E.	2541	
	 	 3.	 Rule	 of	 Committee	 on	 Consideration	 of	 the	 Entry	 of	 
Foreign	 Private	Organization	 Governing	 principle	 for	 consideration	 
and	instruction	on	the	entry	of	foreign	private	organization	to	operate	
in	 Thailand	 and	 the	 establishment	 of	 regional	 office	 in	 Thailand	 
B.E.	2543	

Application for obtaining permission

for operating in Thailand

	 	 Foreign	 Private	Organization	wishing	 to	 apply	 for	 an	 entry	 to	 
operate in Thailand shall submit an application in writing to the  
Chairman	 through	 the	 Department	 of	 Employment	 .	 (Rule	 of	 the	 
Ministry	 of	 Labour	 and	 Social	Welfare.	 Clause	 13	 and	 Rule	 of	 
Committee.	 Clause	 9)	 The	 required	 particulars	 and	 evidence	 
submitted together with application form are as follows:
	 	 1.	 Evidence	or	certificate	of	juristic	person	status	from	that	coun-
try	or	from	embassy	or	consulate	of	that	country.
	 	 2.	 Certificate	from	work	unit	or	institute	to	which	the	foreign	private	
organization applicant has plans to contribute the assistance for Thailand. 

Note :	 *Law	and	rule	details	can	be	access	at		http://wp.doe.go.th



การขออนุญาต

เข้ามาดำาเนินงานในประเทศไทยขององค์การเอกชนต่างประเทศ

	 	 ๓.	หนังสือแสดงควำมคิดเห็นของหัวหน้ำหน่วยงำนประจ�ำจังหวัดกรณีที่ 

องค์กำรเอกชนต่ำงประเทศผู้ขออนุญำตมีแผนงำนที่จะด�ำเนินงำนในพื้นที่จังหวัด

นั้น	ๆ

	 	 ๔.	รำยงำนประจ�ำปีย้อนหลัง	๓	ปี

	 	 ๕.	หนังสือมอบอ�ำนำจปิดอำกรแสตมป์	๓๐	บำท

	 	 ๖.	รปูถ่ำยขนำด	๒	x	๒.๕	นิว้	ของผูข้ออนญุำต	จ�ำนวน	๔	รูป	ผูรั้บมอบอ�ำนำจ	

จ�ำนวน	๔	รูป	และผู้ร่วมด�ำเนินกำร	จ�ำนวน	๒	รูป

	 	 ๗.	รำยละเอียดโครงกำรที่ขออนุญำตด�ำเนินงำนในประเทศไทย	งบประมำณ

ด�ำเนินงำนตำมเอกสำรที่ก�ำหนด	ได้แก่	อช.	๑	–	๕	อช.	๘	และ	อช.	๙

	 	 ๘.	แผนที่ที่ตั้งขององค์กำรเอกชนต่ำงประเทศในประเทศไทย

	 	 ๙.	หลักฐำนตำมข้อ	๑	–	๘	ให้จัดท�ำเป็นรูปเล่ม	จ�ำนวน	๓๐	เล่ม

 

การยืน่ขออนญุาตเข้ามาจดัตัง้ส�านกังานภูมภิาค

ในประเทศไทยและด�าเนินงานในประเทศอื่น ๆ 

	 	 องค์การเอกชนต่างประเทศที่ประสงค์จะเข้ามาด�าเนินงานในประเทศไทย	 

ให้ยืน่ค�าขอเป็นหนงัสอืต่อประธานคณะกรรมการพจิารณาการด�าเนนิงานขององค์การ

เอกชนต่างประเทศ	 โดยผ่านกรมการจัดหางาน	 (ระเบียบคณะกรรมการฯ	 ข้อ	 ๙	 

และระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมฯ	ข้อ	 ๑๓)	 พร้อมรายละเอียด 

และหลักฐาน	ดังต่อไปนี้

	 	 ๑.	หลักฐำนหรือหนังสือรับรองสถำนภำพกำรเป็นนิติบุคคลจำกประเทศนั้น

หรือจำกสถำนทูตหรือสถำนกงสุลของประเทศนั้น

	 	 ๒.	หนังสือรับรองจำกหน่วยงำนหรือสถำบันท่ีองค์กำรเอกชนต่ำงประเทศ 

ผู้ขออนุญำตมีแผนงำนจะให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศไทย



Application for Obtaining Permission

to Operate in Thailand for Foreign Private Organizations

	 	 3.	 Comment	letter	of	work	unit	chief	in	the	province	in	case	the	
foreign private organization applicant has plans for a proceeding in the 
area of that province.
	 	 4.	 Previous	annual	report	for	3	years.
	 	 5.	 Power	of	Attorney	with	30	baht	duty	stamp	affixed.
	 	 6.	 2	x	2.5	inches	photo	of
	 	 	 -	 the	applicant	 for	4	Photos
	 	 	 -	 the	appointee	 for	4	Photos
	 	 	 -	 the	joint	operator	 for	2	Photos
	 	 7.	 Details	of	project	applied	for	operation	in	Thailand,	operating	
budget	as	per	specified	documents,	namely,	PV	1	–	5,	PV	8	and	PV	9
	 	 8.	 Location	mapping	of	the	foreign	private	organization	in	Thailand
	 	 9.	 Evidences	as	per	no.	1	–	8	shall	be	made	in	book	binding	in	
quantity	of	30	copies.

Application for obtaining permission for regional 

office establishment as well as operation in other country

  Foreign Private Organization wishing to apply for an entry to  
establish	 Regional	 Office	 as	well	 as	 operation	 in	 other	 country	 in	
Thailand shall submit an application in writing to the Chairman through 
the	 Department	 of	 Employment.	 (Rule	 of	 the	Ministry	 of	 Labour	 
and	 Social	Welfare.	 Clause13	 and	 Rule	 of	 Committee.	 Clause	 9)	 
The	 required	 particulars	 and	 evidence	 submitted	 together	 with	 
application form are as follows:
	 	 1.	 Evidence	 or	 certificate	 of	 juristic	 person	 status	 from	 that	 
country	or	from	embassy	or	consulate	of	that	country.
	 	 2.	 Certificate	from	work	unit	or	institute	to	which	the	foreign	private	
organization applicant has a plan to contribute the assistance for Thailand.



การขออนุญาต

เข้ามาดำาเนินงานในประเทศไทยขององค์การเอกชนต่างประเทศ

	 	 ๓.	หนงัสือแสดงควำมคดิเหน็ของหวัหน้ำหน่วยงำนประจ�ำจงัหวดักรณทีีอ่งค์กำร
เอกชนต่ำงประเทศผู้ขออนุญำตมีแผนงำนที่จะด�ำเนินงำนในพื้นที่จังหวัดนั้น	ๆ
	 	 ๔.	รำยงำนประจ�ำปีย้อนหลัง	๓	ปี
	 	 ๕.	หนังสือมอบอ�ำนำจปิดอำกรแสตมป์	๓๐	บำท
	 	 ๖.	รปูถ่ำยขนำด	๒	x	๒.๕	นิว้	ของผูข้ออนญุำต	จ�ำนวน	๔	รูป	ผูรั้บมอบอ�ำนำจ	
จ�ำนวน	๔	รูป	และผู้ร่วมด�ำเนินกำร	จ�ำนวน	๒	รูป
	 	 ๗.	รำยละเอียดโครงกำรที่จะด�ำเนินงำนในประเทศที่ได้รับควำมช่วยเหลือ	
พร้อมหนงัสือรบัรองจำกหน่วยงำนทีไ่ด้รบัควำมช่วยเหลอืและให้ยืน่แบบ	อชภ.	๑	–	๖	
ทั้งน้ี	 องค์กำรเอกชนต่ำงประเทศต้องประสำนควำมเห็นชอบโครงกำรกับประเทศ
นัน้	ๆ 	รวมทัง้ไม่ใช้ประเทศไทยเป็นฐำนในกำรแทรกแซงกจิกำรภำยในของประเทศอืน่
	 	 ๘.	แผนที่ที่ตั้งขององค์กำรเอกชนต่ำงประเทศในประเทศไทย
	 	 ๙.	หลักฐำนตำมข้อ	๑	–	๘	ให้จัดท�ำเป็นรูปเล่ม	จ�ำนวน	๓๐	เล่ม

ระยะเวลาการอนุญาต

	 	 องค์กำรเอกชนต่ำงประเทศที่ขอเข้ำมำด�ำเนินงำนในประเทศไทยและ 
ขอจัดตั้งส�ำนักงำนภูมิภำค	จะได้รับอนุญำตให้ด�ำเนินกำร	เมื่อยื่นขอครั้งแรก	๑	ปี	
และหำกมีกำรขอขยำยระยะเวลำกำรด�ำเนินงำน	 จะพิจำรณำอนุญำตให้ครั้งละ 
ไม่เกิน	๒	ปี	(ระเบียบ	คณะกรรมกำรฯ	ข้อ	๗)

การยื่นขอขยายระยะเวลาการด�าเนินงาน

ในประเทศไทยขององค์การเอกชนต่างประเทศ

	 	 เม่ือระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดลงและองค์การเอกชนต่างประเทศ 
มคีวามประสงค์จะขยายระยะเวลาการด�าเนนิงาน	ให้ยืน่เอกสารขอขยายระยะเวลา
การด�าเนนิงานต่อเลขานกุารก่อนสิน้สุดระยะเวลาการอนญุาตไม่น้อยกว่าเก้าสบิวนั	
(ระเบียบคณะกรรมการฯ	ข้อ	๑๐)	



Application for Obtaining Permission

to Operate in Thailand for Foreign Private Organizations

	 	 3.	 Comment	letter	of	work	unit	chief	in	the	province	in	case	the	
foreign private organization applicant has plan for a proceeding in the 
area of that province.
	 	 4.	 Previous	annual	report	for	3	years.
	 	 5.	 Power	of	Attorney	with	30	bath	duty	stamp	affixed.
	 	 6.	 2	x	2.5	inches	photo	of	
	 	 	 -	 The	applicant	 for	4	photos
	 	 	 -	 The	appointee	 for	2	photos
	 	 	 -	 The	joint	operator	 for	2	photos
	 	 7.	 Project	details	for	operation	in	the	country	receiving	assistance	
shall	be	proposed,	including	certificate	from	work	units	given	assistance	
and	the	PVR	1	–	6	form	shall	be	submitted.	In	this	regard,	the	foreign	
private organization must coordinate for project approval with that 
country,	 in	addition,	 it	 should	not	exploit	Thailand	as	 the	base	 for	
intervening	internal	affairs	of	the	other	country.
	 	 8.	 Location	mapping	of	the	foreign	private	organization	in	Thailand.
	 	 9.	 Evidence	as	per	clause	1	–	9	shall	be	made	in	book	binding	 
in	quantity	of	30	copies.

Length of Permission

  Foreign private organization applying for permission to operate 
in	Thailand	and	set	up	regional	office	would	be	permitted	to	operate	
for	1	year	for	the	first	application.	In	case	of	extension	of	permission,	
2	years	period	shall	be	granted	at	a	time.	(Rule	of	Committee.	Clause7)	

Application for obtaining permission extension for foreign

private organization to operate in Thailand

	 	 When	period	of	permission	has	been	expired	and	the	foreign	private	
organization	requires	to	extend	the	operation	period,	application	for	
operation	extension	shall	be	submitted	to	the	secretary	at	least	ninety	
days	prior	to	the	permission	expiration.	(Rule	of	Committee.Clause10)



การขออนุญาต

เข้ามาดำาเนินงานในประเทศไทยขององค์การเอกชนต่างประเทศ

  ๑. องค์กำรเอกชนต่ำงประเทศขอขยำยระยะเวลำกำรด�ำเนนิงำนในประเทศไทย 
ให้ยื่นหลักฐำน ดังนี้
	 	 	 (๑)		 แบบรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนในรอบปีทีผ่่ำนมำ	โดยใช้แบบ	อช.	๑๐
	 	 	 (๒)		 แบบแผนกำรด�ำเนนิงำนในปีทีข่อขยำยระยะเวลำโดยใช้แบบ	อช.	๑๑
	 	 	 (๓)		 ถ้ำองค์กำรจะขอเพิ่มโครงกำรอื่นอีกในกำรให้ควำมช่วยเหลือให้ยื่น
แบบ	อช.	๕
	 	 	 (๔)		 หนังสือรับรองจำกหน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 ที่องค์กำรเอกชนต่ำงประเทศ 
ให้ควำมช่วยเหลือ
  ๒. องค์กำรเอกชนต่ำงประเทศขอขยำยระยะเวลำกำรด�ำเนนิงำนในประเทศอืน่ ๆ  
ให้ยื่นหลักฐำน	ดังนี้
	 	 	 (๑)		 แบบรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนในรอบปีท่ีผ่ำนมำ	โดยใช้แบบ	อชภ.	๙
	 	 	 (๒)		 แบบแผนกำรด�ำเนนิงำนในปีทีข่อขยำยระยะเวลำ	โดยใช้แบบ	อชภ.	๑๐
	 	 	 (๓)		 ถ้ำองค์กำรเอกชนต่ำงประเทศจะขอเพิ่มโครงกำรอ่ืนอีกในกำรให้ 
ควำมช่วยเหลือให้ยื่นแบบ	อชภ.	๕
	 	 	 (๔)		 หนังสือรับรองจำกหน่วยงำนต่ำง	ๆ	ที่องค์กำรให้ควำมช่วยเหลือ

การยื่นขออนุญาตด�าเนินงานในประเทศไทย 

กรณีองค์การเอกชนต่างประเทศ

ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินหรืออื่น ๆ

	 	 ให้ผู้ซ่ึงได้รับความช่วยเหลือยื่นขออนุญาตแทน	 โดยยื่นค�าขอเป็นหนังสือ 
ต่อประธานกรรมการ	 โดยผ่านกรมการจัดหางานพร้อมรายละเอียด	 หลักฐานดังนี้	
(ระเบียบคณะกรรมการฯ	ข้อ	๒๐)
	 	 ๑.	หลกัฐำนหรอืหนงัสอืรบัรองสถำนภำพกำรเป็นนติบิคุคล	หรอืกำรจดทะเบยีน
ที่ถูกต้องจำกสถำนทูต	หรือสถำนกงสุลของประเทศที่เป็นภูมิล�ำเนำองค์กำรเอกชน
ต่ำงประเทศนั้น	ๆ



Application for Obtaining Permission

to Operate in Thailand for Foreign Private Organizations

  1. The foreign private organization requiring to extend operation 
period in Thailand shall submits the evidences as follows:
	 	 	 1)	 Form	 reporting	 performance	 result	 of	 preceding	 year	 
operation	by	using	PV	10	Form.
	 	 	 2)	 Operation	plan	for	year	of	extension	request,	by	using	PV	
11	Form
	 	 	 3)	 In	case	of	the	addition	of	other	assistance	projects,	submit	
PV	5	Form.
	 	 	 4)	 Certificate	from	various	work	units	receiving	assistance	from	
the foreign private organization.
  2. The foreign private organization requiring to extend operation 
period in other countries shall submit the evidence as follows :
	 	 	 1)	 Form	 reporting	performance	 result	 of	 preceding	 year,	 by	
using	PVR	9	Form.
	 	 	 2)	 Operation	plan	for	year	of	extension	request	by	using	PVR	
10	Form.
	 	 	 3)	 In	case	 the	 foreign	private	organization	 request	 for	other	
additional	assistance	projects,	submit	PVR	5	Form.
	 	 	 4)	 Certificate	from	various	work	units	receiving	assistance	from	
the organization.

Application for obtaining permission

for foreign private organization giving 

financial or other assistance

  A person who receives such assistance may submit the application 
in substation of such organization in writing to the Chairman through 
the Department of Employment together with the particulars and 
evidence	as	follows	;	(Rule	of	Committee.	Clause	20)
	 	 1.	 Evidence	 or	 certificate	 of	 juristic	 person	 status	 or	 correct	 
registration	from	the	embassy	or	consulate	of	the	domicile	country	of	
that foreign private organization.



การขออนุญาต

เข้ามาดำาเนินงานในประเทศไทยขององค์การเอกชนต่างประเทศ

	 	 ๒.	หนังสือชี้แจงเหตุผลและควำมจ�ำเป็นของผู้รับควำมช่วยเหลือ
	 	 ๓.	หลักฐำนหรือหนังสือรับรองสถำนภำพของผู้รับควำมช่วยเหลือและ 
หนังสือรับรองเพื่อแสดงว่ำมีกำรด�ำเนินงำนตำมที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ
	 	 ๔.	เอกสำรแสดงฐำนะทำงกำรเงินของผู้ให้ควำมช่วยเหลือและรำยงำน 
ประจ�ำปีฉบับล่ำสุด
	 	 ๕.	รูปถ่ำยของผู้รับควำมช่วยเหลือ	ขนำด	๒	x	๒.๕	นิ้ว
	 	 ๖.	รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรที่เสนอขอควำมช่วยเหลือ	 ซึ่งได้รับอนุมัติ
จำกผู้ให้ควำมช่วยเหลือ
	 	 ๗.	แผนที่ที่ตั้งองค์กำรผู้ได้รับควำมช่วยเหลือ
	 	 ๘.	แบบ	อช.	๒๑	อช.	๒๒	อช.	๒๔	อช.	๒๔.๑	และ	อช.	๒๘

คุณสมบัติผู้ให้ความช่วยเหลือ

(ระเบียบคณะกรรมการฯ ข้อ ๑๖)

	 	 ๑.	เป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยของประเทศนั้นหรือมีกำรจดทะเบียนถูกต้อง
ตำมกฎหมำยของประเทศภูมิล�ำเนำ
	 	 ๒.	ไม่มีวัตถุประสงค์ในกำรแสวงหำก�ำไร	หรือมุ่งหวังผลทำงกำรเมือง	
	 	 ๓.	มกีจิกรรมและกำรด�ำเนนิงำนเป็นประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวมและไม่เป็นภัย
ต่อควำมมั่นคง	ไม่ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน
	 	 ๔.	มวีตัถปุระสงค์ในด้ำนกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงเศรษฐกิจ	สงัคมและวชิำกำร
แก่ประเทศไทย	โดยให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเงินหรืออื่น	ๆ	ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบำยกำรพัฒนำประเทศและควำมมั่นคงของรัฐบำลไทย
	 	 ๕.	อ�ำนวยประโยชน์อย่ำงแท้จริงและคุ้มค่ำแก่ประเทศไทย	 ทั้งนี้ต้อง 
แสดงฐำนะกำรเงิน	อันหมำยถึง	งบประมำณรำยได้รวมทั้งแหล่งที่มำและหลักฐำน
กำรโอนเงินเข้ำมำ	 และงบประมำณควำมช่วยเหลือท่ีจะจัดสรรส�ำหรับแผนงำน 
หรือโครงกำรที่ผู้รับควำมช่วยเหลือร้องขอ



Application for Obtaining Permission

to Operate in Thailand for Foreign Private Organizations

	 	 2.	 Letter	explaining	reason	and	need	of	the	beneficiary.
	 	 3.	 Evidence	 or	 letter	 certifying	 status	 of	 the	 beneficiary	 and	 
certificate	showing	operation	has	been	performed	as	requested.
	 	 4.	 Document	 showing	 financial	 status	 of	 the	 benefactor	 and	 
his latest annual report.
	 	 5.	 2	x	2.5	inch	photos	of	the	beneficiary.
	 	 6.	 Detail	of	work	plan/project	proposed	for	assistance	request	as	
approved	by	the	benefactor.
	 	 7.	 Location	mapping	of	the	organization	acquiring	the	assistance.
	 	 8.	 Form	PV	21,	PV	22,	PV	24,	PV24.1	and	PV	28.

Qualification of the benefactor

(Rule of Committee. Clause.16)

	 	 1.	 Being	 juristic	 person	 under	 law	 of	 that	 country,	 or	 legally	 
registered	under	law	of	the	domicile	country
	 	 2.	 Not	having	any	profit	–	making,	or	political	purpose.
	 	 3.	 Having	 activities	 and	 proceedings	 beneficial	 to	 society	 as	 
a	whole,	which	are	not	detrimental	to	stability,	and	not	contradict	to	
public order or good moral of the people.
	 	 4.	 Having	the	objective	 in	granting	assistance	 in	 the	economic,	
social	and	academic	aspects	by	giving	financial	and	other	assistance	 
in	 accordance	with	 development	 and	 stability	 policy	 of	 the	 Thai	 
government.
	 	 5.	 Rendering	real	benefit	worthwhile	to	Thailand.	In	this	regard,	
financial	status	must	be	shown,	such	as	budget,	income	and	its	source,	
and	 evidence	 of	money	 transfer	 inclusive	 of	 assistance	 budget	 
appropriated	for	work	plan	or	project	as	requested	by	the	beneficiary.



การขออนุญาต

เข้ามาดำาเนินงานในประเทศไทยขององค์การเอกชนต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้รับความช่วยเหลือ

(ระเบียบคณะกรรมการฯ ข้อ ๑๗)

	 	 ๑.	เป็นผู้มีสัญชำติไทย	 มีถิ่นฐำนในประเทศไทย	 หรือหำกเป็นกลุ่มบุคคล 

จะต้องเป็นนติบิคุคล	หรอืจดทะเบยีนถกูต้องตำมกฎหมำย	ระเบยีบของประเทศไทย

	 	 ๒.	มีกำรด�ำเนินงำนที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในกำรแสวงหำก�ำไรหรือมุ่งหวัง 

ผลทำงกำรเมือง

	 	 ๓.	กิจกรรมและกำรด�ำเนินงำนต้องไม่เป็นภัยต่อควำมมั่นคง	 ไม่ขัดต่อ 

ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน

	 	 ๔.	มีกิจกรรมและกำรด�ำเนินงำนที่เป็นกำรช่วยเหลือและพัฒนำสังคม	 

เพื่อควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของกลุ่มเป้ำหมำยในประเทศไทย

	 	 ๕.	เงินหรือผลประโยชน์อื่น	 ๆ	 ที่ได้รับควำมช่วยเหลือต้องใช้จ่ำยให้ตรง 

ตำมวัตถุประสงค์และอยู่ในกรอบของแผนงำนและโครงกำรเท่ำนั้น

ระยะเวลาการอนุญาต

	 	 ก�ำหนดระยะเวลำกำรอนุญำตเท่ำกับแผนงำน/โครงกำรที่ให้ควำมช่วยเหลือ	

แต่ไม่เกินครั้งละ	๒	ปี	(ระเบียบคณะกรรมกำรฯ	ข้อ	๑๘)

การยื่นขอขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ

	 	 ให้ผู ้รับการช่วยเหลือแจ้งต่อเลขานุการทันทีที่ได้รับการอนุมัติจาก 

ผู้ให้ความช่วยเหลือและด�าเนินการขอขยายระยะเวลาการด�าเนินงาน	 โดยยื่น

เอกสาร	ดังนี้	(ระเบียบคณะกรรมการฯ	ข้อ	๒๑)	



Application for Obtaining Permission

to Operate in Thailand for Foreign Private Organizations

Qualification of the beneficiary

(Rule of Committee. Clause no.17)

	 	 1.	 Being	Thai	nationality,	having	domiciled	in	Thailand,	or	in	case	
of	group	of	people,	must	be	juristic	person,	or	legally	registered	under	
law and regulation of Thailand.
	 	 2.	 Not	having	objective	in	profit	making,	or	political	benefit.
	 	 3.	 Activity	and	proceeding	must	not	be	detrimental	to	security,	
and not contradict to public order or good moral of the people.
	 	 4.	 Having	activity	and	proceeding	in	giving	assistance	and	social	
development for betterment of target group in Thailand.
	 	 5.	 Money	or	other	benefits	from	the	assistance	must	be	utilized	
direct	to	the	objective	and	only	under	frame	of	work	plan	and	project.

Length of Permission

	 	 Permission	 term	 shall	 be	 fixed	 equivalent	 to	 timeframe	 of	 
work	plan	and	project	 for	assistance,	but	not	exceeding	2	years	at	 
a	time	(Rule	of	Committee	.	Clause	18).	

Application for permission extension

for providing assistance

 	 The	 beneficiary	must	 inform	 the	 secretary	 as	 soon	 as	 
assistance	 is	granted	from	the	benefactor	and	must	apply	for	
extension	 by	 submitting	 the	 evidence	 as	 follows:	 (Rule	 of	 
Committee.Clause.21)



การขออนุญาต

เข้ามาดำาเนินงานในประเทศไทยขององค์การเอกชนต่างประเทศ

	 	 ๑.	แบบรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ	แบบ	อช.	๒๑๐	
	 	 ๒.	แผนงำน/โครงกำร	 ท่ีเสนอขอควำมช่วยเหลือในปีที่ขอขยำยระยะเวลำ 
ที่ได้รับอนุมัติจำกผู้ให้ควำมช่วยเหลือ	แบบ	อช.	๒๑๑
	 	 ๓.	หนังสือรับรองจำกหน่วยงำนหรือกลุ่มเป้ำหมำย

การพิจารณาผู้แทนและเจ้าหน้าที่

ซึ่งองค์การเอกชนต่างประเทศแต่งตั้ง

เพื่อเข้ามาด�าเนินงานในประเทศไทย

	 	 ผู ้แทนและเจ้าหน้าที่ซึ่งองค์การเอกชนต่างประเทศแต่งตั้งเพื่อเข้ามา 
ด�าเนินงานในประเทศไทย	(ระเบียบคณะกรรมการฯ	ข้อ	๑๓)	ให้ยื่นหลักฐาน	ดังนี้	
	 	 ๑.	แบบ	อช.	๓/อชภ.	๓	อช.	๔/อชภ.	๔	อช.	๔.๑/อชภ.	๔.๑	โดยระบุเหตุผล
และควำมจ�ำเป็นในกำรให้คนต่ำงด้ำวท�ำงำนโดยทีไ่ม่ใช้คนไทย	รวมทัง้ระบตุ�ำแหน่ง
และลักษณะงำนที่ท�ำให้ละเอียดชัดเจน
	 	 ๒.	แผนที่ที่ตั้งองค์กำรเอกชนต่ำงประเทศในประเทศไทย
	 	 ๓.	แผนภูมิขององค์กำรเอกชนต่ำงประเทศ	 (Organization	Chart)	 ระบุชื่อ
และต�ำแหน่งให้ชัดเจน
	 	 ๔.	ส�ำเนำวุฒิกำรศึกษำ	 (กรณีเป็นวิชำชีพเฉพำะ	ให้แนบใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพ	เช่น	ใบอนุญำตให้ประกอบโรคศิลปะ	เป็นต้น)

องค์การเอกชนต่างประเทศทีข่อเข้ามาด�าเนนิงาน

จัดประชุมสัมมนาในประเทศไทย

	 	 กรณีที่องค์กำรเอกชนต่ำงประเทศประสงค์จะขอเข้ำมำด�ำเนินงำนจัดประชุม
สัมมนำในประเทศไทยให้แนบรำยละเอียดหลักฐำนล่วงหน้ำก่อนวันประชุมสัมมนำ
ไม่น้อยกว่ำ	๓๐	วัน



Application for Obtaining Permission

to Operate in Thailand for Foreign Private Organizations

  1. Operation	performance	report	of	the	preceding	year,	Form	PV	210
	 	 2.	 Work	plan/project	of	the	assistance	for	the	year	requesting	time	
extension	as	approved	by	the	benefactor,	Form	PV	211.
	 	 3.	 Certificate	from	work	unit	or	target	group.

Consideration of representative and staff of 

the foreign private organization 

appointed for operation in Thailand 

  The representative and staff of the foreign private organization 
appointed	for	operation	in	Thailand	,	(Rule	of	Committee.Clause.13)
the evidence shall be submitted as follows:
	 	 1.	 Form	PV	3/PVR	3,	PV	4/PVR	4,PV	4.1/PVR	4.1	in	quantity	of	30	
copies, stipulating reason and need to use foreign staff instead of Thai 
personal, inclusive of stipulating the position and job description in 
clear details.
	 	 2.	 Location	mapping	of	the	foreign	private	organization	office	in	
Thailand.
	 	 3.	 Organization	chart	of	 the	foreign	private	organization	clearly	
specifying	names	and	positions.
	 	 4.	 Copy	of	education	qualification	(in	case	of	specific	profession,	
professional license shall be attached such as medical practitioner 
license,	etc.)

Foreign private organization wishing to 

enter for seminar arrangement in Thailand

	 	 In	case	the	foreign	private	organization	has	intended	to	arrange	
seminar	in	Thailand	shall	submit	permit	application	with	documentary	
evidence	in	advance	of	the	meeting	date	not	less	than	30	days.



การขออนุญาต

เข้ามาดำาเนินงานในประเทศไทยขององค์การเอกชนต่างประเทศ

คุณสมบัติขององค์การเอกชนต่างประเทศ

	 	 ๑.	เป็นนิติบุคคล	หรือจดทะเบียนถูกตอ้งตำมกฎหมำยของประเทศภูมิล�ำเนำ
	 	 ๒.	ไม่มีวัตถุประสงค์ในกำรแสวงหำก�ำไร	หรือมุ่งหวังผลทำงกำรเมือง
	 	 ๓.	กิจกรรมและกำรด�ำเนนิงำนต้องไม่เป็นภยัต่อควำมมัน่คงไม่ขดัต่อควำมสงบ
เรยีบร้อย	หรอืศลีธรรมกอันดขีองประชำชน	ไม่แทรกเซงกจิกำรภำยในของประเทศ
อื่นอันอำจส่งผลกระทบต่อควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศอื่น	

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมแบบค�าขอ

	 	 ๑.	ค�ำขออนญุำต	ซ่ึงช้ีแจงเหตผุลและควำมจ�ำเป็นในกำรจดัประชมุสมัมนำใน
ประเทศไทย
	 	 ๒.	หลักฐำนหรือหนังสือรับรองสถำนภำพเป็นนิติบุคคลหรือกำรจดทะเบียน 
ที่ถูกต้องจำกสถำนทูต	 หรือสถำนกงสุลของประเทศที่เป็นภูมิล�ำเนำขององค์กำร
เอกชนนั้น
	 	 ๓.	โครงกำรจัดประชุมสัมมนำ	(Proposal)
	 	 ๔.	รำยชื่อวิทยำกรและผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำ
	 	 ๕.	ก�ำหนดกำรประชุมและสถำนที่ที่จะใช้จัดประชุมสัมมนำ
	 	 ๖.	งบประมำณในกำรจัดประชุมสัมมนำ

กรณีที่องค์การเอกชนต่างประเทศนั้นไม่ได้จัดประชุม

สัมมนาเองเพียงแต่ให้ความช่วยเหลือทางด้าน

การเงินหรืออื่น ๆ ในการจัดประชุมสัมมนา

  ให้องค์เอกชนต่างประเทศหรอืผูซ้ึง่ได้รบัความช่วยเหลอืยืน่ขออนญุาตแทนได้	
โดยให้ย่ืนค�าขอพร้อมรายละเอียดหลักฐานล่วงหน้าก่อนวันประชุมสัมมนา 
ไม่น้อยกว่า	๓๐	วัน	



Application for Obtaining Permission

to Operate in Thailand for Foreign Private Organizations

Foreign private organization qualification 

	 	 1.	 Being	 juristic	 person,	 or	 legally	 registered	 under	 law	 of	 the 
domicile	country.
	 	 2.	 Not	having	any	profit	making,	or	political	purpose.
	 	 3.	 Activity	and	proceeding	shall	not	be	detrimental	to	security,	 
not contradict to public order or good moral of the people,  not  
intervening	internal	activity	of	other	country	which	may	affect	good	
relation	between	Thailand	and	other	country.

Evidence which must be submitted together 

with the application form :

  1. Permit application, describing reason and need to arrange 
seminar in Thailand.
	 	 2.	 Evidence	 or	 certificate	 of	 juristic	 person	 status	 or	 correct 
registration	from	the	embassy	or	consulate	of	the	domicile	country	of	
that foreign private organization.
	 	 3.	 Proposal	of	the	seminar.
	 	 4.	 Name	list	of	the	speakers	and	seminar	participants.
	 	 5.	 Meeting	schedule	and	venue	of	seminar	arrangement.
	 	 6.	 Budget	in	seminar	arrangement.	

In case foreign private organization only give 

financial or other assistance in the seminar

	 	 The	foreign	private	organization	or	the	beneficiary	shall	submit	
permit application with documentary evidence in advance of the 
meeting	date	not	less	than	30	days.



การขออนุญาต

เข้ามาดำาเนินงานในประเทศไทยขององค์การเอกชนต่างประเทศ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมแบบค�าขอ

	 	 ๑.	ค�ำขออนุญำต	ซึ่งชี้แจงเหตุผลและควำมจ�ำเป็นในกำรจัดประชุมสัมมมนำ

ในประเทศไทย

	 	 ๒.	หลักฐำนหรือหนังสือรับรองสถำนภำพเป็นนิติบุคคลหรือกำรจดทะเบียน 

ที่ถูกต้องจำกสถำนทูต	 หรือสถำนกงสุลของประเทศที่เป็นภูมิล�ำเนำขององค์กำร

เอกชนนั้น

	 	 ๓.	โครงกำรจัดประชุมสัมมนำ	(Proposal)

	 	 ๔.	รำยชื่อวิทยำกรและผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำ

	 	 ๕.	ก�ำหนดกำรประชุมและสถำนที่ที่จะใช้จัดประชุมสัมมนำ

	 	 ๖.	งบประมำณในกำรจัดประชุมสัมมนำ

สิทธิการอุทธรณ์

	 	 กรณีที่คณะกรรมกำรไม่อนุญำตให้องค์กำรเอกชนต่ำงประเทศเข้ำมำ 

ด�ำเนินงำนไม่อนุญำตให้จัดตั้งส�ำนักงำนและหรือส�ำนักงำนสำขำหรือไม่ต่ออำยุ 

ใบอนุญำต	 องค์กำรเอกชนต่ำงประเทศผู้ขออนุญำตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อ

รฐัมนตรภีำยใน	๓๐	วนั	นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัหนงัสอืแจ้งกำรไม่อนญุำตจำกคณะกรรมกำร	

และให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภำยใน	 ๖๐	 วัน	 นับแต่วันท่ีรับหนังสือ

อุทธรณ์	i

	 	 ค�ำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีถือเป็นที่สุด	 (iระเบียบกระทรวงแรงงำนฯ	 

ข้อ	๑๙)



Application for Obtaining Permission

to Operate in Thailand for Foreign Private Organizations

Evidence which must be submitted together with the  

application form :

  1. Permit application, describing reason and need to arrange 

seminar in Thailand.

	 	 2.	 Evidence	 or	 certificate	 of	 juristic	 person	 status	 or	 correct 

registration	from	the	embassy	or	consulate	of	the	domicile	country	of	

that foreign private organization.

	 	 3.	 Proposal	of	the	seminar.

	 	 4.	 Name	list	of	the	speakers	and	seminar	participants.

	 	 5.	 Meeting	schedule	and	venue	of	seminar	arrangement.

	 	 6.	 Budget	in	seminar	arrangement.

Right to Appeal

	 	 In	 the	case	where	 the	Committee	 refuses to grant permission  

to	a	foreign	private	organization	for	entry	to	operate	or	to	establish	

officer	and/or	branch	offices	in	Thailand	or	to	renew	the	license,	such	

foreign private organization has a right to submit an appeal in writing 

to	the	Minister	within	30	days	from	the	date	of	receipt	of	the	letter	

notifying	the	refusal	order	of	the	Committee.	The	Minister	shall	com-

plete	his	or	her	consideration	of	the	appeal	within	60	days	from	the	

date of receipt of such appeal. 

	 	 The	decision	of	the	Minister	shall	be	final.	(Rule	of	the	Ministry	 

of	Labour	and	Social	Welfare	.	Clause19)



การขออนุญาต

เข้ามาดำาเนินงานในประเทศไทยขององค์การเอกชนต่างประเทศ

ข้อปฏิบัติขององค์การเอกชนต่างประเทศ

เมื่อได้รับอนุญาตให้ด�าเนินงานในประเทศไทย

	 	 องค์กำรเอกชนต่ำงประเทศทีไ่ด้รบัอนญุำตให้เข้ำมำด�ำเนนิงำนในประเทศไทย

แล้ว	ต้องปฏิบัติดังนี้	(ระเบียบกระทรวงแรงงำนฯ	ข้อ	๑๔	และข้อ	๒๑)

	 	 ๑.	ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์	 เงื่อนไข	 หรือข้อปฏิบัติส�ำหรับกำรด�ำเนินงำน

ขององค์กำรเอกชนต่ำงประเทศที่คณะกรรมกำรก�ำหนด

	 	 ๒.	ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย	กฎ	ระเบียบ	และข้อบังคับของทำงรำชกำรไทย 

ที่เกี่ยวข้อง	และไม่ขัดต่อศีลธรรม	ขนบธรรมเนียมประเพณี	และวัฒนธรรมไทย

	 	 ๓.	ด�ำเนนิงำนตำมโครงกำรหรอืแผนงำนทีไ่ด้รบัอนญุำต	จะด�ำเนนิกจิกรรมใด

นอกเหนือจำกที่อนุญำตไว้ไม่ได้

	 	 ๔.	รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนให้คณะกรรมกำรทรำบทุกระยะเวลำหกเดือน

	 	 ๕.	ในกรณรีะยะเวลำตำมโครงกำรหรอืแผนงำนซึง่องค์กำรเอกชนต่ำงประเทศ	

ได้รบัอนญุำตจำกคณะกรรมกำรส้ินสุดลงใหองค์กำรเอกชนรำยงำนให้คณะกรรมกำร

ทรำบภำยใน	๙๐	วันนับแต่วันที่โครงหรือแผนงำนสิ้นสุดลง

	 	 ๖.	กรณีองค์กำรเอกชนต่ำงประเทศที่ได้รับอนุญำตให้เข้ำมำด�ำเนินงำน	 

กระท�ำกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมระเบียบ	 หรือในกรณีที่คณะกรรมกำรพิจำรณำ

เห็นว่ำ	กำรด�ำเนินขององค์กำรไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย	หรือเป็นกำรขัดต่อ

ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี	 หรือกระทบกระเทือนต่อควำมมั่นคงของ

ประเทศ	หรือควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศอื่น	คณะกรรมกำร

อำจมหีนงัสอืเตอืนเพือ่ให้องค์กำรเอกชนต่ำงประเทศนัน้ปฏบิตัใิห้ถกูต้องภำยในเวลำ

ที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือเตือนเสียก่อนก็ได้	



Application for Obtaining Permission

to Operate in Thailand for Foreign Private Organizations

Pratices for foreign private organization

permitted to operate in Thailand

	 	 A	 foreign	 private	 organizational	which	 obtain	 a	 permission	 for	

entry	to	operate	in	Thailand	under	this	Rule	shall:	(Rule	of	the	Ministry	

of	labour	and	Social	Welfare	.Clause	14	and	21)

	 	 1.	 Comply	with	the	rules,	conditions	or	practices	regarding	the	

operation	of	foreign	private	organizations	prescribed	by	the	Committee;	

	 	 2.	 Comply	with	laws,	rules	as	well	as	relevant	official	regulations;	 

provided	that	its	activities	shall	not	be	contrary	to	morals,	Thai	custom	

and	culture;	

	 	 3.	 Operate	its	activities	in	accordance	with	the	permitted	projects	

or	work	plan;	and	only	permitted	activities	shall	be	carried	out;

	 	 4.	 Submit	a	semi	–	annual	report	on	the	result	of	operation	to	

the	Committee	for	information.

	 	 5.	 Report	 the	matter	 to	 the	 committee	 for	 information	within	

ninety	days	as	from	the	ending	date	of	the	project	or	work	plan	in	the	

case	where	 the	 term	 of	 projects	 or	work	 plans	 permitted	 by	 the	 

Committee	comes	to	an	end.	

	 	 6.	 Where	a	permitted	foreign	private	organization	violates	or	fails	

to	comply	with	this	Rule	or	where	the	Committee	consider	that	the	

operation	of	a	foreign	private	organization	is	not	beneficial	to	Thailand	

or is good relationship between Thailand and other countries, the 

Committee	may	notify,	in	writing	such	foreign	private	organization	to	

comply	with	the	Rule	within	the	period	specified	therein.	



การขออนุญาต

เข้ามาดำาเนินงานในประเทศไทยขององค์การเอกชนต่างประเทศ

	 	 หำกองค์กำรเอกชนต่ำงประเทศยงัไม่ปฏบิตักิำรให้ถกูต้องภำยในเวลำทีก่�ำหนด

ไว้ในหนังสือเตือน	หรือกำรฝ่ำฝืนดังกล่ำวเป็นเรื่องร้ำยแรง	คณะกรรมกำรมีอ�ำนำจ

สัง่ระงบักำรด�ำเนนิงำนขององค์กำรเอกชนต่ำงประเทศทัง้หมดหรอืบำงส่วนได้	หรอื

เสนอต่อรฐัมนตรเีพือ่สัง่ให้คนต่ำงด้ำวทีเ่ข้ำมำท�ำงำนให้กับองค์กำรเอกชนต่ำงประเทศ	

หรือในส�ำนักงำนภูมิภำค	 หรือส�ำนักงำนสำขำออกจำกประเทศไทย	 หรือยุต ิ

กำรด�ำเนินงำนใด	 ๆ	 ก็ได้	 ทั้งนี้	 ให้หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจด�ำเนินกำรตำมกฎหมำย 

ปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำร

การขอรับใบอนุญาตท�างาน

	 	 หลังจำกได้รับแจ้งกำรอนุญำตให้คนต่ำงชำติท�ำงำนจำกคณะกรรมกำรฯ	แล้ว	

องค์กำรเอกชนต่ำงประเทศที่มีส�ำนักงำนตั้งอยู ่ในเขตกรุงเทพมหำนคร	 

ให้ติดต่อขอรับใบอนุญำตท�ำงำนได้ที่บริเวณชั้น	๒	 ส�ำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว	 

กรมกำรจัดหำงำน	 กระทรวงแรงงำน	 ถนนมิตรไมตรี	 แขวงดินแดง	 เขตดินแดง	

กรุงเทพฯ	๑๐๔๐๐	โทร.	๐	๒๒๔๕	๒๕๓๘	และ	๐	๒๓๕๔	๐๑๑๘	

	 	 ส�ำหรบัองค์กำรเอกชนฯ	ทีม่สี�ำนกังำนตัง้อยูใ่นเขตท้องทีจ่งัหวดัอืน่	ๆ 	ให้ตดิต่อ

ขอรับใบอนุญำตท�ำงำนได้ที่ส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนั้น	ๆ	

	 	 รำยชือ่องค์กำรเอกชนต่ำงประเทศทีไ่ด้รบัอนญุำตให้ด�ำเนนิงำน	ในประเทศไทย

ภำยใต้ระเบียบกระทรวงแรงงำนและสวัสดิกำรสังคมฯ	 สำมำรถดูได้ที่	 http://

wp.doe.go.th 
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	 	 If	the	foreign	private	organization	does	not	comply	with	the	Rule	
within	the	period	specified	in	the	notice	or	in	the	case	such	violation	
is	 severe,	 the	Committee	has	 the	power	 to	 suspend	 the	operation	 
of	such	foreign	private	organization,	either	wholly	or	partially,	or	to	
propose	to	the	Minister	to	order	the	alien	who	enters	to	work	for	the	
foreign	private	organization	in	the	regional	office	or	branch	office	to	
leave	Thailand	or	 to	 terminate	 the	 implementation	of	any	activity;	
provided	that	the	competent	agencies	shall	comply	with	the	resolution	
of the committee.

Work Permit Application

	 	 After	being	 informed	of	obtaining	work	permit	 for	 foreign	 staff	 
from	the	Committee,	any	foreign	private	organization	office	located	in	
Bangkok	,	the	foreigner	shall	apply	for	work	permit	at	2nd	Floor,	Office	
of	 Foreign	Workers	 Administration,	 Department	 of	 Employment,	 
Ministry	of	Labour,	Mit-Maitree	Rd,	Dindaeng	District,	Bangkok	10400	
Tel.	:	02-245-2538,	02-354-0118	

	 	 Any	foreign	private	organization	office	located	in	other	provinces,	
the	foreigner	shall	apply	 for	work	permit	at	Provincial	Employment	
Office	in	that	area.

  The name list of foreign private organization which are permitted 
to	operate	 in	Thailand	under	Rule	of	Ministry	of	Labour	and	Social	
Welfare	can	be	access	at	http://wp.doe.go.th
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สถานที่ติดต่อ

	 	 กำรตดิต่อขออนญุำตเข้ำมำด�ำเนนิงำนในประเทศไทย/จดัตัง้ส�ำนกังำนภมูภิำค/

ขออนุญำตรับคนต่ำงชำติเข้ำท�ำงำน/ขอเปลี่ยนแปลงสถำนที่ตั้งส�ำนักงำน/ 

ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอ�ำนำจให้ด�ำเนินงำนแทนองค์กำรฯ	 และขอรับเจ้ำหน้ำที่

ต่ำงชำติเข้ำท�ำงำนในองค์กำรขององค์กำรเอกชนต่ำงประเทศ	 สำมำรถยื่นเอกสำร

และติดต่อได้ที่	ส�ำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว	กรมกำรจัดหำงำน	กระทรวงแรงงำน	

ถนนมิตรไมตรี	 แขวงดินแดง	 เขตดินแดง	 กรุงเทพมหำนคร	 ๑๐๔๐๐	 โทร.	 

๐	๒๓๕๔	๐๑๑๘	โทร./โทรสำร.	๐	๒๒๔๕	๒๕๓๘

	 	 กรณีองค์กำรเอกชนต่ำงประเทศ	 ได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำ

กำรด�ำเนินงำนขององค์กำรเอกชนต่ำงประเทศ	ให้รับคนต่ำงชำติเข้ำท�ำงำน	จะต้อง

ด�ำเนินกำรติดต่อขอรับใบอนุญำตท�ำงำนก่อนจึงจะท�ำงำนได้
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Place to Contact

	 	 For	 the	application	 for	obtaining	permission	 for	 foreign	private	

organization	 to	 operate	 in	 Thailand/	 setting	 up	 of	 regional	 office/	 

employment	of	foreign	worker/	changing	of	office	location/	changing	

of	attorney/	employment	of	foreign	worker	to	work	in	foreign	private	

organization;	 document	 submission	 and	 further	 information	 are	 

provided	at	the	Office	of	Foreign	Workers	Administration,	Department	

of	 Employment	Ministry	 of	 Labour,	Mit	 -	Maitree	 Road,	 Dindaeng,	 

Bangkok	10400	Tel.:	02-354-0118	Tel/Fax:	02-245-2538

	 	 In	case	of	 foreign	private	organization	that	received	permission	

from	the	Committee	to	employ	foreign	worker,	work	permit	must	be	 

granted prior working.
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บันทึก




