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ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
วาดวยการเขามาดําเนินงานขององคการเอกชนตางประเทศในประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๑

โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเขามา
ดําเนินงานขององคการเอกชนตางประเทศในประเทศไทยใหเหมาะสมสอดคลองกับ
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศในปจจุบัน กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
วาดวยการเขามาดําเนินงานขององคการเอกชนตางประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเขามาดําเนินงาน
ขององคการเอกชนตางประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๔ ระเบียบนี้ไมใชบังคับกับองคการเอกชนตางประเทศที่เขามาดําเนินงาน
ตามความตองการของรัฐบาลไทยหรือภายใตความตกลงกับรัฐบาลไทย
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“องคการเอกชนตางประเทศ” หมายความวา สถาบัน องคการ สมาคม มูลนิธิ
หรือนิติบุคคลอื่น หรือกลุมบุคคลตางประเทศที่เปนเอกชนหรือที่ไดรับการสนับสนุน
จากรัฐบาลตางประเทศ
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“การดําเนินงาน” หมายความวา การขอจัดตั้งสํานักงานหรือดําเนินกิจกรรม
ใหความชวยเหลือสนับสนุน ไมวาในรูปของการใหการสนับสนุนทางการเงิน การจัด
ประชุมสัมมนา นิทรรศการ การบริจาค การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ ครุภณ
ั ฑ วิชาการ
และเทคโนโลยี หรือการชวยเหลือสนับสนุนอื่นใดแก บุคคล กลุมบุคคล หรือนิติบุคคล
และหรือสวนราชการหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยหรือประเทศอื่น
ในภูมิภาคนี้
“สํานักงานภูมิภาค” หมายความวา สํานักงานขององคการเอกชนตางประเทศ
หรือสํานักงานสาขาที่ตั้งอยูในประเทศไทย โดยใหความชวยเหลือสนับสนุนแกบุคคล
กลุมบุคคล หรือนิติบุคคล และหรือสวนราชการหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทยหรือประเทศอื่นในภูมิภาคนี้
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาการดําเนินงานของ
องคการเอกชนตางประเทศ
"ใบอนุญาต" หมายความวา ใบอนุญาตใหเขามาดําเนินงานขององคการ
เอกชนตางประเทศ
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ขอ ๖ ใหป ลัดกระทรวงแรงงานและสวัส ดิก ารสังคมเปนผูรักษาการตาม
ระเบียบนี้
หมวด ๑
คณะกรรมการ
ขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการดําเนินงานขององคการเอกชน
ตางประเทศ ประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือรองปลัดกระทรวง
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แรงงานและสวัสดิการสังคม ผูไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคมเปนประธาน ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทนกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ผูแทนกรมวิเทศสหการ ผูแทนกรมองคการระหวางประเทศ ผูแทนสํานักขาวกรอง
แหง ชาติ ผูแ ทนกรมประชาสงเคราะห ผูแ ทนกรมการศาสนา ผูแ ทนสํา นัก งาน
สภาความมั่นคงแหงชาติ ผูแทนกองบัญชาการทหารสูงสุด ผูแทนสํานักงานตรวจคน
เขาเมือง ผูแทนสํานักงานตํารวจสันติบาล และผูทรงคุณวุฒิอื่น ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
อีกไมเกินสี่คนเปนกรรมการ ผูแทนกรมการจัดหางานเปนกรรมการและเลขานุการ
เจาหนาที่กรมการจัดหางานซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งไมเกินสองคน เปนกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
ขอ ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหอยูในตําแหนงคราวละ
สองป และอาจไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอีก
ขอ ๙ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาอนุญาตการเขามาดําเนินงานขององคการเอกชนตางประเทศ
(๒) พิจารณาอนุญาตใหองคการเอกชนตางประเทศตั้งสํานักงานในประเทศไทย
(๓) พิจารณาอนุญาตใหองคการเอกชนตางประเทศตั้งสํานักงานภูมิภาค
ในกรณีที่ไมจําเปนตองมีการทําความตกลงเปนพิเศษระหวางรัฐบาลไทยกับสํานักงาน
ภูมิภาคนั้น
(๔) พิจารณาอนุญาตจํานวนตําแหนง และลักษณะงานของคนตางดาวซึ่ง
เขามาทํางานใหกับองคการเอกชนตางประเทศและในสํานักงานภูมิภาค
(๕) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อดําเนินการตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
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(๖) กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข หรือขอปฏิบัติสําหรับการดําเนินงานของ
องคการเอกชนตางประเทศนอกเหนือจากที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้
ขอ ๑๐ ในการพิจารณาอนุญาตใหองคการเอกชนตางประเทศเขามาดําเนินงาน
และหรือตั้งสํานักงานภูมิภาคนั้น ใหคณะกรรมการคํานึงถึงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
สั ง คม และความมั่ น คงของประเทศ ความสั ม พั น ธ อั น ดี ร ะหว า งประเทศไทยกั บ
ประเทศอื่น วัตถุประสงคและแนวทางการดําเนินงานขององคการเอกชนตางประเทศนั้น
ตลอดจนความเห็นและขอเสนอแนะของสวนราชการที่เกี่ยวของประกอบดวย
ขอ ๑๑ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม
ในการประชุมคราวใด ถาประธานคณะกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เปนประธานใน
ที่ประชุม
มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด
หมวด ๒
การดําเนินงานขององคการเอกชนตางประเทศ
ขอ ๑๒ องคการเอกชนตางประเทศที่จะขอเขามาดําเนินงาน ตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้

เลม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๑๐๖ ง

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๑

(๑) ไมมุงหวังผลกําไร หรือมุงหวังผลทางการเมือง
(๒) มีวัตถุประสงคในการเขามาใหความชวยเหลือ หรือพัฒนาแกบุคคล
กลุมบุคคลหรือนิติบุคคลและหรือสวนราชการหรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่สอดคลอง
กับนโยบายการพัฒนาและความมั่นคงของประเทศไทยและมีแนวทางการดําเนินงาน
ที่ไมขัดกับนโยบายของรัฐบาลไทย
ขอ ๑๓ องคก ารเอกชนตา งประเทศที่ป ระสงคจ ะขอเขา มาดํา เนิน งาน
ใหยื่นคําขอเปนหนังสือตอประธานคณะกรรมการ โดยผานกรมการจัดหางานพรอม
รายละเอียดและหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่องคการเอกชนตางประเทศขอเขามาตั้งสํานักงาน และหรือสง
เจาหนาที่เขามาทํางานในสํานักงาน ใหแนบรายละเอียดหลักฐานดังนี้
(ก) วัตถุประสงคการจัดตั้งองคการ
(ข) นโยบายขององคการ
(ค) โครงการหรือแผนงาน และแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนเพียงพอ
ตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด
(ง) รายชื่อของคณะกรรมการบริหารหรือผูบริหาร
(จ) รายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ รายไดและแหลงที่มา
(ฉ) หลักฐานหรือหนังสือรับรองสถานภาพการเปนนิติบุคคลจากประเทศ
ที่เปนภูมิลําเนาขององคการเอกชนตางประเทศนั้น หรือสถานทูต หรือสถานกงสุล
ของประเทศที่เปนภูมิลําเนาขององคการเอกชนตางประเทศนั้น
(ช) ในกรณีที่องคการเอกชนตางประเทศไมมีฐานะเปนนิติบุคคลตาม
กฎหมาย จะตองมีหนังสือจากสถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศที่เปนภูมิลําเนา
ขององคการเอกชนตางประเทศนั้นรับรองเรื่องภูมิลําเนาและฐานะทางการเงิน
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(ฌ) หนังสือแตงตั้งผูแทนผูมีอํานาจเต็มขององคการเอกชนตางประเทศ
นั้น เพื่อ ประสานงานกับ คณะกรรมการในดา นขอมูล หรือ เอกสารที่จํา เปน อื่น ๆ
ในการพิจารณาอนุญาต
(๒) กรณีที่องคการเอกชนตางประเทศไมไดเขามาดําเนินงานเอง เพียงแต
ใหค วามช ว ยเหลื อ ทางด า นการเงิ น หรื อ อื่ น ๆ ให ผู ซึ่ ง ได รั บ ความช ว ยเหลื อ ยื่ น ขอ
อนุญาตแทนได โดยแนบรายละเอียดหลักฐานดังนี้
(ก) วัตถุประสงคและกิจกรรมขององคการเอกชนตางประเทศที่ให
ความชวยเหลือ
(ข)
หนังสือรับรององคการเอกชนตางประเทศ จากสถานทูตหรือ
สถานกงสุลของประเทศที่เปนภูมิลําเนาขององคการนั้น ๆ
(ค) ขอมูลโครงการที่ไดรับความชวยเหลือจากองคการเอกชน
ตางประเทศ
(๓) กรณีที่องคการเอกชนตางประเทศประสงคจะขอเขามาดําเนินงาน
จัด ประชุม สั ม มนาในประเทศไทยให แ นบรายละเอี ย ดหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ การจั ด
ประชุมสัมมนา ดังนี้
(ก) วัตถุประสงคของการจัดประชุมสัมมนา
(ข) รายชื่อวิทยากรและผูเขารวมประชุม
(ค) หัวขอการประชุม
(ง) กําหนดการประชุม
(๔) กรณีองคการเอกชนตางประเทศนั้นไมไดจัดประชุมสัมมนาเอง เพียงแต
ใหความชวยเหลือทางดานการเงินหรืออื่น ๆ ในการจัดประชุมสัมมนา ใหผูซึ่งไดรับ
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ความชวยเหลือยื่นขออนุญาตแทนได ทั้งนี้ใหยื่นคําขอลวงหนากอนวันประชุมสัมมนา
ไมนอยกวาสามสิบวัน
ยกเวนองคการเอกชนตางประเทศที่ไดดําเนินงานอยูภายใตความรับผิดชอบ
ของกระทรวง ทบวง กรมอยูแลวกอนหนาที่ระเบียบนี้จะประกาศใชไมตองยื่นคําขอ
อนุญาต
ขอ ๑๔ องคก ารเอกชนตา งประเทศที่ไ ดรับ อนุญ าตใหเขามาดํา เนิน งาน
ตามระเบียบนี้แลวตองปฏิบัติดังนี้
(๑) ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข หรือขอปฏิบัติสําหรับการดําเนินงาน
ขององคการเอกชนตางประเทศที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) ตองปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการไทย
ที่เกี่ยวของ และไมขัดตอศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย
(๓) ดําเนินงานตามโครงการหรือแผนงานที่ไดรับอนุญาต จะดําเนินกิจกรรมใด
นอกเหนือจากที่อนุญาตไวไมได
(๔) รายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการทราบทุกระยะเวลาหกเดือน
(๕) ในกรณีที่ระยะเวลาตามโครงการหรือแผนงาน ซึ่งองคการเอกชนตางประเทศ
ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการสิ้นสุดลง ใหองคการเอกชนตางประเทศรายงานให
คณะกรรมการทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันที่โครงการหรือแผนงานสิ้นสุดลง
ขอ ๑๕ คนตางดาวที่เขามาทํางานใหกับองคการเอกชนตางประเทศที่ไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการตามขอ ๑๓ ตองไดรับใบอนุญาตทํางานตามกฎหมาย
วาดวยการทํางานของคนตางดาวกอนจึงจะทํางานได
ขอ ๑๖ ใบอนุญาตใหองคการเอกชนตางประเทศเขามาดําเนินงาน ใหมีอายุ
ครั้งละไมเกินสองป
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ราชกิจจานุเบกษา
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ขอ ๑๗ องคการเอกชนตางประเทศที่ไดรับอนุญาตประสงคจะขอตออายุ
ใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตอคณะกรรมการกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ไมนอยกวาเกาสิบวัน เมื่อ ไดยื่น คํา ขอดัง กลา วแลว ใหดํา เนิน งานตอ ไปไดจ นกวา
คณะกรรมการจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
ขอ ๑๘ เมื่อคณะกรรมการไดอนุญาตใหองคการเอกชนตางประเทศเขามา
ดําเนินงานแลว ใหกรมการจัดหางานแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งจังหวัดและ
อําเภอที่จะเขาไปดําเนินงานทราบ
กรณีคณะกรรมการไมอนุญาต ใหคณะกรรมการแจงคําสั่งไมอนุญาตเปน
หนังสือใหองคการเอกชนตางประเทศผูขออนุญาตทราบโดยไมชักชา
ขอ ๑๙ ในกรณีที่คณะกรรมการไมอนุญาตใหองคการเอกชนตางประเทศ
เขามาดําเนินงาน ไมอนุญาตใหจัดตั้งสํานักงานและหรือสํานักงานสาขาหรือไมตอ
อายุใบอนุญาต องคการเอกชนตางประเทศผูขออนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือ
ตอ รัฐ มนตรีภ ายในสามสิบ วัน นับ แตวัน ที่ไ ดรับ หนัง สือ แจง การไมอ นุญ าตจาก
คณะกรรมการและใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่
รับหนังสืออุทธรณ
คําวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรีถือเปนที่สุด
หมวด ๓
การขอตั้งสํานักงานภูมิภาคและการดําเนินงานในประเทศอื่น
ขอ ๒๐ ใหนําความในหมวด ๒ วาดวยการดําเนินงานขององคการเอกชน
ตางประเทศ มาใชบังคับการขอตั้งสํานักงานภูมิภาค และการดําเนินงานขององคการ
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เอกชนตางประเทศในประเทศอื่น ในกรณีที่ไมจําเปนตองมีการทําความตกลงเปน
พิเศษระหวางรัฐบาลไทยกับสํานักงานภูมิภาคนั้นโดยอนุโลม
หมวด ๔
มาตรการควบคุม
ขอ ๒๑ กรณีองคการเอกชนตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหเขามาดําเนินงาน
กระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณา
เห็นวา การดําเนินงานขององคการเอกชนตางประเทศไมเปนประโยชนตอประเทศไทย
หรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ ศีลธรรมอันดี หรือกระทบกระเทือน
ตอความมั่นคงของประเทศ หรือความสัมพันธอันดีระหวางประเทศไทยกับประเทศอื่น
คณะกรรมการอาจมีหนังสือเตือนเพื่อใหองคการเอกชนตางประเทศนั้นปฏิบัติใหถูกตอง
ภายในเวลาที่กําหนดไวในหนังสือเตือนเสียกอนก็ได
หากองคการเอกชนตางประเทศยังไมปฏิบัติการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดไว
ในหนังสือเตือน หรือการฝาฝนดังกลาวเปนเรื่องรายแรง คณะกรรมการมีอํานาจสั่งระงับ
การดําเนินงานขององคการเอกชนตางประเทศทั้งหมดหรือบางสวนได หรือเสนอตอ
รัฐมนตรีเพื่อสั่งใหคนตางดาวที่เขามาทํางานใหกับองคการเอกชนตางประเทศ หรือ
ในสํานักงานภูมิภาค หรือสํานักงานสาขาออกจากประเทศไทย หรือยุติการดําเนินงาน
ใด ๆ ก็ได ทั้ง นี้ ใหห นว ยงานที่มีอํา นาจดํา เนิน การตามกฎหมายปฏิบัติต ามมติ
คณะกรรมการ
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หมวด ๕
บทเฉพาะกาล

ขอ ๒๒ บรรดาหลัก เกณฑ เงื่อ นไข หรือ ขอ ปฏิบ ัต ิสํ า หรับ การเขา มา
ดําเนินงานขององคการเอกชนตางประเทศที่คณะกรรมการพิจารณาการดําเนินงาน
ขององคการเอกชนตางประเทศกําหนดไวต ามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย วา ดว ย
การเขามาดําเนินงานขององคการเอกชนตางประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๕
และยังคงใชบังคับอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปจนกวา
จะมีหลักเกณฑ เงื่อนไข หรือขอปฏิบัติที่ออกตามระเบียบนี้
ขอ ๒๓ ใบอนุญาตใหเขามาดําเนินงานขององคก ารเอกชนตางประเทศ
ในประเทศไทยที่ออกใหตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเขามาดําเนินงาน
ขององคการเอกชนตางประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๕ กอนวันที่ระเบียบนี้
ใช บังคับ ใหใชไดจนกวาจะสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑
ไตรรงค สุวรรณคีรี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

