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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อการสงคนตางดาว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร
วาดวยการรับเงิน การใชจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน และการตรวจสอบภายใน
ของกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗ (๕) แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกองทุน เพื่อการสงคนตางด าวกลับ ออกไปนอกราชอาณาจักรจึงวาง
ระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บคณะกรรมการกองทุ น เพื่ อ การส ง คนต า งด า ว
กลั บ ออกไปนอกราชอาณาจั ก รว า ด ว ยการรั บ เงิ น การใช จ า ยเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น การจั ด หา
ผลประโยชน และการตรวจสอบภายในของกองทุ น เพื่ อ การส ง คนต า งด า วกลั บ ออกไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“กองทุน” หมายความวา กองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
“คณะกรรมการกองทุ น ” หมายความว า คณะกรรมการกองทุ น เพื่ อ การส ง คนต า งด า ว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมการจัดหางาน
ขอ ๔ การปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการเงิน กองทุน ที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหนํา
ระเบียบของทางราชการมาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๕ เงินกองทุน ประกอบดวย
(๑) เงิ น เพิ่ ม ตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารทํ า งานของคนต า งด า ว
พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) เงิน ที่น ายจา งนํ าสง เขา กองทุน ตามมาตรา ๑๕ แห งพระราชบั ญญัติ การทํา งานของ
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) เปน แคชเชียรเช็ คของธนาคารที่ตั้ งอยูใ นเขตทองที่ ที่กําหนดใหน ายจ างนําสง เงิน เข า
กองทุน
(๓) เปนตั๋วแลกเงินของธนาคารในประเทศไทยสั่งจายในนามกองทุน
(๔) โดยทางธนาคารหรือหนวยบริการอื่นตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนด
ทั้งนี้ คาธรรมเนียมการเรีย กเก็บเงิน ของธนาคารหรือหน วยบริการอื่น ใหตกเปน ภาระแก
นายจางผูนําสงเงินเขากองทุน
ขอ ๘ การรั บ ชํา ระเงิน เข า กองทุ น ให ส วนราชการผูรั บเงิ น ออกใบเสร็ จ รับ เงิ น ให แ ก
ผูชําระเงินทุกครั้ง
หมวด ๒
การใชจายเงิน
ขอ ๙ การใชจายเงินกองทุนใหจายไดในกรณีดังตอไปนี้
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(๑) จายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการสงลูกจางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติ
การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) จายคืน ใหแ กลูกจางตามมาตรา ๑๘ แห งพระราชบัญญัติการทํ างานของคนตางดา ว
พ.ศ. ๒๕๕๑ และเปนคาใชจายที่เกี่ยวกับการดังกลาว
(๓) จายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมาย
วาดวยคนเขาเมือง
(๔) จายเปน คาใชจา ยเกี่ยวกับการส งผู ถูกสั่ งเนรเทศกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตาม
กฎหมายวาดวยการเนรเทศ
(๕) จายเปนคาใชจายอันจําเปนตอการบริหารกองทุนซึ่งตองไมเกินรอยละสิบของดอกผลของ
กองทุน
สําหรับเงิน ของกองทุน ตามขอ ๕ (๗) และดอกผลของเงิน ดังกลาวใหจายเปน คาใชจาย
ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทํางานของคนตางดาวของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๐ ให อ ธิ บ ดี ห รื อ ผู ที่ ไ ด รั บ มอบหมายเป น ผู มี อํ า นาจอนุ มั ติ ก ารใช จ า ยเงิ น โดยลง
ลายมือชื่ออนุมัติใ นหลักฐานการจายหรือใบสําคัญคูจาย หรือหลักฐานการขอรับชําระหนี้ทุกฉบับ
หรือลงลายมือชื่อในงบหนาหลักฐานการจายหรือใบสําคัญคูจายก็ได
ขอ ๑๑ การใชจายเงินกองทุนใหจายจากบัญชีกระแสรายวัน “เงินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร บัญชีที่ ๑ (กรณีนายจางนําเงินสงเขากองทุน)” บัญชีกระแสรายวัน
“เงินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร บัญชีที่ ๒ (กรณีเงินคาธรรมเนียม
ที่เรียกเก็บได)” บัญชีกระแสรายวัน “เงินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
บั ญ ชี ที่ ๓ (กรณี เ งิ น รายได อื่ น )” และบั ญ ชี ก ระแสรายวั น “เงิ น กองทุ น เพื่ อ การส ง คนต า งด า ว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักรสํานักงานจัดหางานจังหวัด....”
ขอ ๑๒ การใชจายเงินใหกระทําไดโดยวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คระบุชื่อลูกจางหรือผูมีสิทธิ และขีดฆา คําวา “หรือผูถือ” ออก
(๓) โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของลูกจาง หรือเขาบัญชีของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่อธิบดีกําหนด
ขอ ๑๓ การใช จ ายเงิ น กองทุ น จากบั ญชี ออมทรั พย “เงิ น กองทุ น เพื่ อการส งคนต างด า ว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร บัญชีที่ ๑ (กรณีนายจางนําเงินสงเขากองทุน)” บัญชีออมทรัพย “เงินกองทุน

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๓๖ ง

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑

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 การใชจา ยเงิน กองทุน จากบัญ ชีออมทรั พย “เงิน กองทุ น เพื่ อการสงคนตา งดา ว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักรสํานักงานจัดหางานจังหวัด....” จะทําไดเมื่อนําไปเขาบัญชีกระแสรายวัน
“เงินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรสํานักงานจัดหางานจังหวัด....” เทานั้น
ขอ ๑๕ การสั่ งจายเงิน จากบัญ ชีเงิน กองทุ น ของกรมการจัด หางาน ใหมีผูล งลายมือชื่ อ
สั่งจายรวมกันสองฝาย ฝายละหนึ่งคน คือ อธิบดีหรือรองอธิบดีผูที่ไดรับมอบหมายฝายหนึ่งกับผูซึ่ง
อธิบดีมอบหมายอีกฝายหนึ่ง
ขอ ๑๖ การสั่ งจ ายเงิน จากบั ญชี เ งิน กองทุ น ของสํ านั กงานจั ดหางานจัง หวัด ให อธิ บ ดี
กํา หนดใหมี ผูล งลายมื อชื่ อสั่ งจ า ยร วมกัน อย างน อยสองคน ซึ่ ง ตอ งเปน จัด หางานจัง หวั ดร วมกั บ
ขาราชการพลเรือนสามัญดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๕ คนหนึ่ง ซึ่งปฏิบัติงานในสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดนั้น
หมวด ๓
การเก็บรักษาเงิน
ขอ ๑๗ ใหกรมการจัดหางานเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ดังตอไปนี้
ก. กรณีการเปดบัญชีของกรมการจัดหางาน ใหกรมการจัดหางานเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
เพื่อเปนศูนยกลางการควบคุมเงินกองทุนทั่วราชอาณาจักร ดังนี้
(๑) บั ญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย โดยใช ชื่ อ บั ญ ชี ว า “เงิ น กองทุ น เพื่ อ การส ง คนต า งด า ว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร บัญชีที่ 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 โดยใชชื่อบัญชีวา “เงินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร บัญชีที่ ๒ (กรณีเงินคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บได)” เพื่อจายตามขอ ๙ วรรคสอง และโอน
เงินเขาบัญชีออมทรัพย “เงินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรสํานักงานจัดหางาน
จังหวัด....”
(๕) บัญชีเงินฝากออมทรัพย โดยใชชื่อบัญชีว า “เงิน กองทุน เพื่อการสงคนตางดาวกลั บ
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. กรณี ก ารเป ด บั ญ ชีข องสํ า นั ก งานจัด หางานจั ง หวั ด ให สํ า นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด
เปดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ดังนี้
(๑) บัญชีเงินฝากออมทรัพย โดยใชชื่อบัญชีวา “เงินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไป
นอกราชอาณาจักรสํานักงานจัดหางานจังหวัด....” เพื่อรับโอนเงินจากบัญชีกระแสรายวัน “เงินกองทุนเพื่อ
การสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร”
(๒) บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยใชชื่อบัญชีวา “เงินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักรสํานักงานจัดหางานจังหวัด....” เพื่อจายตามขอ ๙
ขอ ๑๘ ใหสํานักบริหารแรงงานตางดาว กองการจัดระบบการนําเขาแรงงานตางดาว สํานัก
จัดหางานกรุงเทพเขตพื้น ที่ กรมการจัดหางาน และสํานักงานจัดหางานจังหวัดนําเงิน รายรับของ
กองทุนตามขอ ๕ สงเขาบัญชีเงินกองทุนทุกสิ้นวัน ดังนี้
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(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 และสํานักงานจัดหางานจังหวัดจัดทํารายงานการนําเงินสงเขาบัญชีเงินกองทุนตามวรรคหนึ่ง
สงใหสํานักบริหารแรงงานตางดาวสัปดาหละหนึ่งครั้ง
หมวด ๔
การจัดหาผลประโยชน
ขอ ๑๙ ใหนําเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชนไดโดยการฝากออมทรัพยหรือฝากประจํากับ
ธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจหรือโดยการซื้อหลักทรัพยของรัฐบาล
หมวด ๕
การตรวจสอบภายใน
ขอ ๒๐ ใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและการพัสดุของกองทุนแลว
รายงานใหอธิบดีทราบอยางนอยปละครั้ง
หมวด ๖
การบัญชี
ขอ ๒๑ การจัดทําบัญชีใหจัดทําบัญชีตามหลักบัญชีคู เกณฑคงคางตามมาตรฐาน การจัดทํา
บัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด
การปดบัญชีใหกระทําปละครั้งโดยถือปงบประมาณเปนรอบปบัญชี และใหจัดทํางบการเงิน
พรอ มรายละเอี ยดประกอบภายในระยะเวลาหกสิบ วัน นับ จากวัน สิ้น ป บัญชี เพื่ อสง ใหสํ านัก งาน
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การตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ และเมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรองแลว ใหสง
สําเนางบการเงินดังกลาวใหสํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลางเพื่อทราบตอไป
เพื่อประโยชนในการจัดทํางบการเงินในภาพรวมของแผนดินใหกรมการจัดหางานจัดสงขอมูล
ทางบัญชีของกองทุนเขาสูระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกส ตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ขอ ๒๒ ใหสํานักงานจัด หางานจังหวัดจั ดทํารายงานการรับจายเงิน กองทุน ประจําเดือ น
ตามแบบที่อธิบดีกําหนดพรอมรายงานผลการดําเนินงานสงใหกรมการจัดหางานภายในวัน ที่สิบของ
เดือนถัดไป หากในเดือนใดไมมีการรับจายเงินจะไมทํารายงานการรับจายเงินก็ได แตใหหมายเหตุ
ในรายงานการรับจายเงิน กองทุน ประจําเดือนที่มีการรับจายเงิน เดือนถัดไป ทั้งนี้ ใหเก็บหลักฐาน
การรับจายเงินไวตรวจสอบ และเมื่อสิ้นปงบประมาณใหจัดทํางบการเงินกองทุนในปที่ลวงมาแลวสงให
กรมการจัดหางานภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ
ใหผูที่อธิบดีแ ตงตั้งใหรับผิดชอบงานกองทุน จัดทํารายงานการรับจายเงิน ในภาพรวมของ
กองทุนประจําเดือนเสนออธิบดีเพื่อทราบ
ขอ ๒๓ นายจางรายใดเปนบุคคลลมละลายหรือไดจดทะเบียนเลิกกิจการหรือมิไดประกอบ
กิจการหรือถูกถอนทะเบียนการประกอบกิจการ และไมอยูในฐานะที่จะชําระหนี้ได หรือกรณีหนี้นั้น
ขาดอายุความในการใชสิทธิเรียกรอง ใหกรมการจัดหางานเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กองทุนเพื่อพิจารณาจําหนายออกจากบัญชีเปนหนี้สูญ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
จุฑาธวัช อินทรสุขศรี
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการกองทุนเพื่อการสงคนตางดาว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร

