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ระเบียบกรมการจัดหางาน 
วาดวยหลักเกณฑและเง่ือนไขในการพิจารณาอนุญาตการทํางาน 

ของคนตางดาว (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
-------------------- 

 
  เพื่อใหการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาว ตามมาตรา ๗ มาตรา ๘  
มาตรา ๙ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 
๒๕๒๑  
เปนไปโดยรอบคอบตรงตามเจตนารมณของกฎหมาย สมควรกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขใน
การ 
พิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แหงพระราช
บัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ อธิบดีกรมการจัดหางานโดยความเห็นชอบของรัฐ
มนตร ี
วาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี ้
 
  ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกรมการจัดหางาน วาดวยหลักเกณฑและ
เง่ือนไข 
ในการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕" 
 
  ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
 
  ขอ  ๓  ใหยกเลิกความในขอ ๖ ของระเบียบกรมการจัดหางาน วาดวยหลัก
เกณฑ 
และเง่ือนไขในการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความตอไป
นี ้
แทน 
  "ขอ  ๖  เม่ือมีเหตุจําเปนอันสมควร อธิบดีหรือเจาพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมาย
หรอื 
นายทะเบียน แลวแตกรณี อาจพิจารณาออกใบอนุญาตทํางานตออายุใบอนุญาต และอนุญาตให 
เปล่ียนการทํางานหรือเปล่ียนทองท่ีหรือสถานท่ีในการทํางานใหแกคนตางดาวในลักษณะหนึ่ง
ลักษณะ 
ใดดังตอไปน้ีได โดยมิใหนําขอจํากัดในเรื่องจํานวนคนตางดาวตามความในขอ ๕ มาใชบังคับ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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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                  
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  (๑)  ตัวแทนในธุรกิจการคาระหวางประเทศที่เดินทางเขามาตรวจสอบมาตรฐาน 
สินคาหรือการจัดซื้อสินคา หรือการศึกษาภาวะตลาดสินคา 
  (๒)  งานใหคําปรึกษาดานการลงทุน หรือดานการบริหาร หรือดานเทคนิคและ 
เทคโนโลยี หรือดานการตรวจสอบภายในเปนครั้งคราว 
  (๓)  ผูแทนธุรกิจทองเท่ียวซ่ึงนําชาวตางประเทศเขามาทองเท่ียวในประเทศไทย 
  (๔)  สถาบันการเงินระหวางประเทศซึ่งไดรับการรับรองจากสวนราชการที่รับผิด
ชอบ 
  (๕)  กิจการบันเทิง มหรสพ ดนตร ีศาสนา สังคมสงเคราะห วัฒนธรรม กีฬา 
หรอื 
การศึกษา ซึ่งมีลักษณะการจางงานเปนครั้งคราว และไมแสวงหาผลกําไรหรือเปนการกอใหเกิด
รายได 
ตอประเทศหรือเปนประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม 
  (๖)  การนําคนตางดาวเขามาทํางานโดยสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีหนังสือ 
รับรองจํานวนคนตางดาวพรอมทั้งระบุชื่อ และตําแหนง มาแสดง 
  (๗)  งานที่กอใหเกิดการใชวัตถุดิบภายในประเทศเปนสวนใหญ หรอืสามารถ
ลดการ 
นําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ 
  (๘)  งานท่ีจะชวยใหมีการสงออกซ่ึงสินคาไทย 
  (๙)  งานท่ีนําเทคโนโลยีซ่ึงคนไทยยังทําไมได เพื่อเขามาเผยแพรและถายทอด
ใหแก 
คนไทย 
             (๑๐)  งานท่ีคนไทยสามารถทําไดแตมีจํานวนไมเพียงพอท่ีจะสนองความ
ตองการของ 
ตลาดแรงงานภายในประเทศ 
             (๑๑)  มีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรโดยมีใบสําคัญถิ่นที่อยูหรือใบสําคัญประจําตัว 
คนตางดาว 
             (๑๒)  เปนคูสมรสของคนไทย จดทะเบียนสมรสโดยถูกตองตามกฎหมายและ
ดํารง 
ชีวิตอยูรวมกันฉันทสามีภรรยาโดยเปดเผย และประกอบอาชีพที่สุจริตไมเปนที่รังเกียจตอสังคม 
  เม่ือผูมีอํานาจพิจารณาไดพิจารณาอนุญาตแลว ใหรายงานใหรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมทราบภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดไป" 
 
  ขอ  ๔  บรรดาคําขอที่เจาหนาที่ไดรับไวกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหปฏิบัติ
ตาม 
ระเบียบนี้ 



   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    

 
     ประกาศ ณ วันที ่๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
               วันชัย  ผดุงศุภไลย 
                     อธิบดีกรมการจัดหางาน 
 
[รก.๒๕๔๕/พ๖๕ง/๖/๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕] 
 
       เพ็ญพร/พิมพ/แกไข 
       ๒ ธันวาคม ๒๕๔๕ 
       B+A(c) 
 
 


