
 หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการสงคนตางดาว 
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

วาดวยการรับเงิน  การใชจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจัดหาผลประโยชน  และการตรวจสอบภายใน 

ของกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๗  (๕)  แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรจึงวาง
ระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เ รียกวา   “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อการสงคนตางด าว   
กลับออกไปนอกราชอาณาจักรวาดวยการรับเงิน  การใชจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจัดหา
ผลประโยชน   และการตรวจสอบภายในของกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
“คณะกรรมการกองทุน”  หมายความวา  คณะกรรมการกองทุนเพื่อการสงคนตางดาว   

กลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
“อธิบดี”  หมายความวา  อธิบดีกรมการจัดหางาน 
ขอ ๔ การปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการเงินกองทุนที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้  ใหนํา

ระเบียบของทางราชการมาใชบังคับโดยอนุโลม 
ขอ ๕ เงินกองทุน  ประกอบดวย 
(๑) เงินเพิ่มตามมาตรา  ๘  วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว   

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๒) เงินที่นายจางนําสงเขากองทุนตามมาตรา  ๑๕  แหงพระราชบัญญัติการทํางานของ 

คนตางดาว  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๓) เงินเพิ่มตามมาตรา  ๑๗  แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
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(๔) เงินที่ตกเปนของกองทุนตามมาตรา  ๑๙  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการทํางานของ
คนตางดาว  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

(๕) เงินที่เรียกเก็บจากนายจางตามมาตรา  ๒๐  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติการทํางานของ
คนตางดาว  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

(๖) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่มีผูอุทิศให 
(๗) เงินคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บไดตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

ตามที่กระทรวงการคลังอนุญาตใหนําไปใชจายไดโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
(๘) ดอกผลของกองทุน 
(๙) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ขอ ๖ ใหอธิบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด  ๑ 
การรับเงิน 

 

 

ขอ ๗ การรับเงินกองทุนใหรับไดดังตอไปนี้ 
(๑) เปนเงินสด 
(๒) เปนแคชเชียรเช็คของธนาคารที่ต้ังอยูในเขตทองที่ที่กําหนดใหนายจางนําสงเงินเขา

กองทุน 
(๓) เปนต๋ัวแลกเงินของธนาคารในประเทศไทยสั่งจายในนามกองทุน 
(๔) โดยทางธนาคารหรือหนวยบริการอื่นตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนด 
ทั้งนี้  คาธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินของธนาคารหรือหนวยบริการอื่นใหตกเปนภาระแก

นายจางผูนําสงเงินเขากองทุน 
ขอ ๘ การรับชําระเงินเขากองทุน  ใหสวนราชการผูรับเงินออกใบเสร็จรับเงินใหแก   

ผูชําระเงินทุกคร้ัง 
 

หมวด  ๒ 
การใชจายเงิน 

 

 

ขอ ๙ การใชจายเงินกองทุนใหจายไดในกรณีดังตอไปนี้ 
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(๑) จายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการสงลูกจางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติ
การทํางานของคนตางดาว  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

(๒) จายคืนใหแกลูกจางตามมาตรา  ๑๘  แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว   
พ.ศ.  ๒๕๕๑  และเปนคาใชจายที่เกี่ยวกับการดังกลาว 

(๓) จายเปนคาใชจายเก่ียวกับการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมาย
วาดวยคนเขาเมือง 

(๔) จายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการสงผู ถูกส่ังเนรเทศกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตาม
กฎหมายวาดวยการเนรเทศ 

(๕) จายเปนคาใชจายอันจําเปนตอการบริหารกองทุนซ่ึงตองไมเกินรอยละสิบของดอกผลของ
กองทุน 

สําหรับเงินของกองทุนตามขอ  ๕  (๗)  และดอกผลของเงินดังกลาวใหจายเปนคาใชจาย   
ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทํางานของคนตางดาวของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๐ ใหอธิบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูมีอํานาจอนุมัติการใชจายเงิน  โดยลง 
ลายมือชื่ออนุมัติในหลักฐานการจายหรือใบสําคัญคูจาย  หรือหลักฐานการขอรับชําระหนี้ทุกฉบับ   
หรือลงลายมือชื่อในงบหนาหลักฐานการจายหรือใบสําคัญคูจายก็ได 

ขอ ๑๑ การใชจายเงินกองทุนใหจายจากบัญชีกระแสรายวัน  “เงินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร  บัญชีที่  ๑  (กรณีนายจางนําเงินสงเขากองทุน)”  บัญชีกระแสรายวัน  
“เงินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  บัญชีที่  ๒  (กรณีเงินคาธรรมเนียม   
ที่เรียกเก็บได)”  บัญชีกระแสรายวัน  “เงินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  
บัญชีที่  ๓  (กรณีเงินรายไดอื่น)”  และบัญชีกระแสรายวัน  “เงินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาว 
กลับออกไปนอกราชอาณาจักรสํานักงานจัดหางานจังหวัด....” 

ขอ ๑๒ การใชจายเงินใหกระทําไดโดยวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
(๑) เงินสด 
(๒) เช็คระบุชื่อลูกจางหรือผูมีสิทธิ  และขีดฆา  คําวา  “หรือผูถือ”  ออก 
(๓) โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของลูกจาง  หรือเขาบัญชีของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑที่อธิบดีกําหนด 
ขอ ๑๓ การใชจายเงินกองทุนจากบัญชีออมทรัพย  “เงินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาว 

กลับออกไปนอกราชอาณาจักร  บัญชีที่  ๑  (กรณีนายจางนําเงินสงเขากองทุน)”  บัญชีออมทรัพย  “เงินกองทุน
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เพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  บัญชีที่  ๒  (กรณีเงินคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บได)”  
และบัญชีออมทรัพย  “เงินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  บัญชีที่  ๓  (กรณี
เงินรายไดอื่น)”  จะทําไดเมื่อนําไปเขาบัญชีกระแสรายวัน  “เงินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร  บัญชีที่  ๑  (กรณีนายจางนําเงินสงเขากองทุน)”  บัญชีกระแสรายวัน  “เงินกองทุนเพื่อ
การสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  บัญชีที่  ๒  (กรณีเงินคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บได)”   
และบัญชีกระแสรายวัน  “เงินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  บัญชีที่  ๓  
(กรณีเงินรายไดอื่น)”  เทานั้น 

ขอ ๑๔ การใชจายเงินกองทุนจากบัญชีออมทรัพย  “เงินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาว 
กลับออกไปนอกราชอาณาจักรสํานักงานจัดหางานจังหวัด....”  จะทําไดเมื่อนําไปเขาบัญชีกระแสรายวัน  
“เงินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรสํานกังานจัดหางานจังหวัด....”  เทานั้น 

ขอ ๑๕ การสั่งจายเงินจากบัญชีเงินกองทุนของกรมการจัดหางาน  ใหมีผูลงลายมือชื่อ   
ส่ังจายรวมกันสองฝาย  ฝายละหนึ่งคน  คือ  อธิบดีหรือรองอธิบดีผูที่ไดรับมอบหมายฝายหนึ่งกับผูซ่ึง
อธิบดีมอบหมายอีกฝายหนึ่ง 

ขอ ๑๖ การส่ังจายเงินจากบัญชีเงินกองทุนของสํานักงานจัดหางานจังหวัด  ใหอธิบดี
กําหนดใหมีผูลงลายมือชื่อส่ังจายรวมกันอยางนอยสองคน  ซ่ึงตองเปนจัดหางานจังหวัดรวมกับ
ขาราชการพลเรือนสามัญดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ  ๕  คนหนึ่ง  ซ่ึงปฏิบัติงานในสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดนั้น 

 
หมวด  ๓ 

การเก็บรักษาเงิน 
 

 

ขอ ๑๗ ใหกรมการจัดหางานเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร  ดังตอไปนี้ 
ก. กรณีการเปดบัญชีของกรมการจัดหางาน  ใหกรมการจัดหางานเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร  

เพื่อเปนศูนยกลางการควบคุมเงินกองทุนทั่วราชอาณาจักร  ดังนี้ 
(๑) บัญชี เงินฝากออมทรัพย  โดยใชชื่อบัญชีวา   “เ งินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาว 

กลับออกไปนอกราชอาณาจักร  บัญชทีี่  ๑  (กรณีนายจางนําเงินสงเขากองทุน)”  เพื่อรับเงินรายรับของกองทุน
ตามขอ  ๕  (๒) 
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(๒) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  โดยใชชื่อบัญชีวา  “เงินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร  บัญชีที่  ๑  (กรณีนายจางนําเงินสงเขากองทุน)”  เพื่อจายตามขอ  ๙  (๑)  (๒)  และ  (๕)  
และโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย  “เงินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรสํานักงาน
จัดหางานจังหวัด....” 

(๓) บัญชีเงินฝากออมทรัพย  โดยใชชื่อบัญชีวา  “เงินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร  บัญชีที่  ๒  (กรณีเงินคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บได)”  เพื่อรับเงินรายรับของกองทุนตาม
ขอ  ๕  (๗) 

(๔) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  โดยใชชื่อบัญชวีา  “เงินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร  บัญชีที่  ๒  (กรณีเงินคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บได)”  เพื่อจายตามขอ  ๙  วรรคสอง  และโอน
เงินเขาบัญชีออมทรัพย  “เงินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรสํานักงานจัดหางาน
จังหวัด....” 

(๕) บัญชีเงินฝากออมทรัพย  โดยใชชื่อบัญชีวา  “เงินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร  บัญชีที่  ๓  (กรณีเงินรายไดอื่น)”  เพื่อรับเงินรายรับของกองทุนตามขอ  ๕  
(๑)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๘)  และ  (๙) 

(๖) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  โดยใชชื่อบัญชีวา  “เงินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร  บัญชีที่  ๓  (กรณีเงินรายไดอื่น)”  เพื่อจายตามขอ  ๙  (๓)  (๔)  และ  (๕)  และ
โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย  “เงินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรสํานักงาน
จัดหางานจังหวัด....” 

ข. กรณีการเปดบัญชีของสํานักงานจัดหางานจังหวัด  ใหสํานักงานจัดหางานจังหวัด 
เปดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร  ดังนี้ 

(๑) บัญชีเงินฝากออมทรัพย  โดยใชชื่อบัญชีวา  “เงินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไป
นอกราชอาณาจักรสํานักงานจัดหางานจังหวัด....”  เพื่อรับโอนเงินจากบัญชีกระแสรายวัน  “เงินกองทุนเพื่อ
การสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร” 

(๒) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  โดยใชชื่อบัญชีวา  “เงินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักรสํานักงานจัดหางานจังหวัด....”  เพื่อจายตามขอ  ๙ 

ขอ ๑๘ ใหสํานักบริหารแรงงานตางดาว  กองการจัดระบบการนําเขาแรงงานตางดาว  สํานัก
จัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่  กรมการจัดหางาน  และสํานักงานจัดหางานจังหวัดนําเงินรายรับของ
กองทุนตามขอ  ๕  สงเขาบัญชีเงินกองทุนทุกส้ินวัน  ดังนี้ 



 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

(๑) เงินรายรับของกองทุนตามขอ  ๕  (๒)  ใหนําสงเขาบัญชีออมทรัพย  “เงินกองทุนเพื่อการ
สงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  บัญชีที่  ๑  (กรณีนายจางนําเงินสงเขากองทุน)” 

(๒) เงินรายรับของกองทุนตามขอ  ๕  (๗)  ใหนําสงเขาบัญชีออมทรัพย  “เงินกองทุนเพื่อการ
สงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  บัญชีที่  ๒  (กรณีเงินคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บได)” 

(๓) เงินรายรับของกองทุนตามขอ  ๕  (๑)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๘)  และ  (๙)  ใหนําสงเขา  
บัญชีออมทรัพย  “เงินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  บัญชีที่  ๓” 

ใหกองการจัดระบบการนําเขาแรงงานตางดาว  สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่  กรมการ
จัดหางาน  และสํานักงานจดัหางานจังหวัดจัดทํารายงานการนําเงินสงเขาบัญชีเงินกองทุนตามวรรคหนึ่ง  
สงใหสํานักบริหารแรงงานตางดาวสัปดาหละหนึ่งคร้ัง 

 
หมวด  ๔ 

การจัดหาผลประโยชน 
 

 

ขอ ๑๙ ใหนําเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชนไดโดยการฝากออมทรัพยหรือฝากประจํากับ
ธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจหรือโดยการซื้อหลักทรัพยของรัฐบาล 

 
หมวด  ๕ 

การตรวจสอบภายใน 
 

 

ขอ ๒๐ ใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชีและการพัสดุของกองทุนแลว
รายงานใหอธิบดีทราบอยางนอยปละคร้ัง 

 
หมวด  ๖ 
การบัญชี 

 

 

ขอ ๒๑ การจัดทําบัญชีใหจัดทําบัญชีตามหลักบัญชีคู  เกณฑคงคางตามมาตรฐาน  การจัดทํา
บัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด 

การปดบัญชีใหกระทําปละคร้ังโดยถือปงบประมาณเปนรอบปบัญชี  และใหจัดทํางบการเงิน
พรอมรายละเอียดประกอบภายในระยะเวลาหกสิบวัน  นับจากวันส้ินปบัญชีเพื่อสงใหสํานักงาน 



 หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

การตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ  และเมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรองแลว  ใหสง
สําเนางบการเงินดังกลาวใหสํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลางเพื่อทราบตอไป 

เพื่อประโยชนในการจัดทํางบการเงินในภาพรวมของแผนดินใหกรมการจัดหางานจัดสงขอมูล
ทางบัญชีของกองทุนเขาสูระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกส  ตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ขอ ๒๒ ใหสํานักงานจัดหางานจังหวัดจัดทํารายงานการรับจายเงินกองทุนประจําเดือน   
ตามแบบที่อธิบดีกําหนดพรอมรายงานผลการดําเนินงานสงใหกรมการจัดหางานภายในวันที่สิบของ  
เดือนถัดไป  หากในเดือนใดไมมีการรับจายเงินจะไมทํารายงานการรับจายเงินก็ได  แตใหหมายเหตุ   
ในรายงานการรับจายเงินกองทุนประจําเดือนที่มีการรับจายเงินเดือนถัดไป  ทั้งนี้  ใหเก็บหลักฐาน 
การรับจายเงินไวตรวจสอบ  และเมื่อส้ินปงบประมาณใหจัดทํางบการเงินกองทุนในปที่ลวงมาแลวสงให
กรมการจัดหางานภายในสามสิบวันนับจากวันส้ินปงบประมาณ 

ใหผูที่อธิบดีแตงต้ังใหรับผิดชอบงานกองทุนจัดทํารายงานการรับจายเงินในภาพรวมของ
กองทุนประจําเดือนเสนออธิบดีเพื่อทราบ 

ขอ ๒๓ นายจางรายใดเปนบุคคลลมละลายหรือไดจดทะเบียนเลิกกิจการหรือมิไดประกอบ
กิจการหรือถูกถอนทะเบียนการประกอบกิจการ  และไมอยูในฐานะที่จะชําระหนี้ได  หรือกรณีหนี้นั้น
ขาดอายุความในการใชสิทธิเรียกรอง  ใหกรมการจัดหางานเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กองทุนเพื่อพิจารณาจําหนายออกจากบัญชีเปนหนี้สูญ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

จุฑาธวัช  อินทรสุขศรี 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการกองทุนเพื่อการสงคนตางดาว 

กลับออกไปนอกราชอาณาจักร 


