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ข้อกาหนดคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการใช้จ่ายเงินของกองทุน
เพื่อการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘๑ (๒) แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
จึงออกข้อกาหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อกาหนดนีเ้ รียกว่า “ข้อกาหนดคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้าว ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการใช้จ่ายเงินของกองทุนเพื่อการบริหาร
จัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ข้อกาหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อกาหนดนี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้าว
“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน ที่เสนอโครงการหรือแผนงาน
ในการดาเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทางาน การจัดสวัสดิการ การศึกษา การสาธารณสุข
และการให้ความคุ้มครองด้านแรงงานแก่คนต่างด้าว
“องค์กรเอกชน” หมายความว่า นิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่ดาเนินกิจกรรมโดยไม่มุ่งหวังผลกาไร
ทางเศรษฐกิจหรือมุง่ หวังผลทางการเมืองที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์
ในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ การศึกษา การสาธารณสุข และหรือการให้ความช่วยเหลือ
ด้านแรงงานแก่คนต่างด้าว
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการจัดหางาน
ข้อ ๔ การใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
(๑) ช่วยเหลือคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทางานตามพระราชกาหนดการบริหารจั ดการการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมายด้านแรงงาน
(๒) ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
(๓) ช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ที่เสนอโครงการหรือแผนงาน
ในการดาเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทางาน การจัดสวัสดิการ การศึกษา การสาธารณสุข
และการให้ความคุ้มครองด้านแรงงานแก่คนต่างด้าว
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(๔) คืนให้แก่คนต่างด้าวที่ส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ และเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดาเนินการ
ดังกล่าว
(๕) บริหารกองทุน
(๖) บริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวตามพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนพิจารณาให้ใช้จ่ายตามความจาเป็น
และความเหมาะสม
ข้อ ๕ การจัดสรรเงินเพื่อคืนเงินให้แก่คนต่างด้าวที่ส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามข้อ ๔ (๔)
ทั้ง ในส่ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค โดยให้ เปิ ด บั ญชี เ งิ นฝากกับ ธนาคารของรั ฐ หรื อ ธนาคารพาณิ ช ย์
ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว (เพื่อคืนคนต่างด้าว)
ของ (ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร) ” เพื่อรับและจ่ายเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักรคืนให้แก่คนต่างด้าว ภายในวงเงินที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ
ข้อ ๖ การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทางานของคนต่างด้าว
ตามข้อ ๔ (๑) (๒) (๓) (๕) และ (๖) ให้ดาเนินการตามแนวทางและหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้หน่วยงานที่ประสงค์ขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุน จัดทาข้อเสนอประกอบด้ว ย
ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน เป้าหมายการดาเนินงาน ผลผลิต ตัวชี้วัด และวงเงินซึ่งมีรายละเอียด
ที่ขอรับการจัดสรรประมาณการรายจ่าย และแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ
กองทุนก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด โดยโครงการที่ขอรั บ
การจั ด สรรเงิ น จากกองทุ น ต้ องไม่ ซ้ าซ้ อ นกั บงบประมาณที่ ได้ รั บ การจั ด สรรจากสานั ก งบประมาณ
และแหล่งทุนอื่น
หากหน่วยงานมีความจาเป็นต้องใช้เงินกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการทางานของคนต่างด้าวในระหว่างปีงบประมาณ ให้จัดทาข้อเสนอเพื่อขอรับการ จัดสรร
เงินกองทุนโดยแสดงรายละเอียดตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการกองทุน
(๒) ให้หน่วยงานที่ขอรับเงินกองทุนเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์
ประเภทออมทรั พ ย์ ชื่ อ บั ญ ชี “กองทุ น เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การการท างานของคนต่ า งด้ า วของ
(ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร) ” สาหรับการรับโอนเงินที่ได้รับการจัดสรรและแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝาก
พร้อมส่งสาเนาสมุดเงินฝากให้แก่กรมการจัดหางานเพื่อจะได้สั่งจ่ายเงินกองทุนเข้าบัญชีเงินฝากโดยตรง
และห้ามนาเงินอื่นใดที่ไม่ใช่เงินกองทุนฝากในบัญชีดังกล่าว
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ข้อ ๗ การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ใช้จ่ายเงินกองทุนภายในวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน
(๒) ให้หน่วยงานที่ขอรับเงินกองทุนเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์
ประเภทกระแสรายวัน ชื่ อบั ญ ชี “กองทุน เพื่ อ การบริห ารจั ด การการท างานของคนต่ า งด้า วของ
(ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร) ” สาหรับจ่ายเงินตามงบรายจ่าย ดังนี้
(ก) งบบุคลากร ได้แก่ ค่าจ้าง โดยให้จ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวได้เฉพาะกรณีที่จาเป็น
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ อัตราค่าจ้างและวุฒิการศึกษาให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ โดยอนุโลม
(ข) งบดาเนินงาน ให้ใช้จ่ายได้ตามรายการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติโดยให้ถัวจ่ าย
ภายใต้ ก รอบวงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ เว้ น แต่ รายจ่ า ยประเภทค่ า สาธารณู ป โภคให้ น าไปใช้ จ่ า ย
ในประเภทอื่นภายในงบประมาณรายจ่ายนี้ได้ หากไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระ
(ค) งบลงทุนที่จาเป็นในการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ
(ง) งบรายจ่ายอื่น ให้ใช้จ่ายได้ตามที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ
(๓) ในกรณีที่หน่วยงานมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดรายการค่าใช้จ่ายใน
งบดาเนินงาน ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนให้ดาเนินการ
เฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาในการดาเนินงานหรือเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงาน โดยคานึงถึงประโยชน์
ในการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว และต้องสอดคล้องกับเป้าหมายการดาเนินงานและ
ผลผลิต ตามที่ร ะบุในเอกสารประกอบการจั ด ทาข้ อเสนอ เพื่อ ขอรับการจัด สรรเงิน กองทุน ตามมติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลแต่ต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการของหน่ ว ยงานตามวรรคหนึ่ ง ที่ จ าเป็ น ต้ อ งเปลี่ ย นแปลงมี อ านาจ
เปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดรายการค่าใช้จ่ายในงบดาเนินงาน ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุน เมื่อหน่วยงานได้ดาเนินการเปลี่ยนแปลง เพิ่ ม หรือลดรายการค่าใช้จ่ายแล้วให้
รายงานต่อคณะกรรมการกองทุนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดรายการ
ค่าใช้จ่าย
ข้อ ๘ ให้อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอานาจอนุมัติการใช้จ่ายเงินตามแผนการ
ด าเนิ น งานประจ าปี ที่ ค ณะกรรมการกองทุ น อนุ มั ติ โ ดยลงลายมื อ ชื่ อ อนุ มั ติ ใ นหลั ก ฐานการจ่ า ย
หรือใบสาคัญคู่จ่าย หรือหลักฐานการขอรับชาระหนี้ทุกฉบับหรือลงลายมือชื่อในงบหน้าหลักฐานการจ่าย
หรือใบสาคัญคู่จ่ายก็ได้
ข้อ ๙ การใช้จ่ายเงินกองทุนตามข้อ ๗ จากบัญชีประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุน
เพื่อการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวของ (ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร) ” ให้ทาได้เมื่อ
นาเข้าบัญชีประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวของ
(ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร) ”
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ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินกองทุนให้กระทาได้โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คระบุชื่อผู้มีสิทธิ และขีดฆ่า คาว่า “หรือผู้ถือ” ออก
(๓) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของคนต่างด้าว หรือเข้าบัญชีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีของคนต่างด้าวที่ขอรับเงินประกันค่าใช้ จ่ายในการส่ง
คนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรคืนให้ตกเป็นภาระแก่ผู้รับโอน
ข้อ ๑๑ การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินกองทุนของกรมการจัดหางาน ให้มีผู้ลงลายมือชื่อสั่งจ่าย
ร่วมกัน สองฝ่ายฝ่ายละหนึ่งคน คือ อธิบดีหรือรองอธิบดีผู้ที่ได้รับมอบหมายฝ่ายหนึ่งกับผู้ซึ่งอธิบ ดี
มอบหมายอีกฝ่ายหนึ่ง
ข้อ ๑๒ การสั่งจ่ายเงิน จากบัญชีเงินกองทุนของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร ให้หัวหน้ า
หน่วยงานหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยงานฝ่ายหนึ่งร่วมกับผู้ที่ได้รับมอบหมายอีกฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งปฏิบัติงาน ในหน่วยงานนั้น ตามความจาเป็นและเหมาะสม
ข้อ ๑๓ วิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การรั บ เงิ น การเบิ ก เงิ น การจ่ า ยเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น
การนาเงินฝากคลัง การบัญชี การนาเงินส่ง และการพัสดุ หรือวิธีปฏิบัติอื่นใดที่ยังไม่ได้กาหนดไว้ใน
ข้อกาหนดนี้ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม หากไม่สามารถปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการได้ ให้นาเสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติก่อนขอทา
ความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ข้อ ๑๔ ให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของเงินกองทุนที่ได้รับ
การจัดสรรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ข้อ ๑๕ หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนต้องจัดทารายงานการรับจ่ายเงินกองทุน
ประจาเดือนพร้อมรายงานผลการดาเนินงานและส่งให้แก่กรมการจัดหางานภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป
พร้อมเก็บหลักฐานการใช้จ่ายเงินไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อ ๑๖ หน่ว ยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุ นต้องจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายเงินต่อกองทุนภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดโครงการหรือวันสิ้นสุดปีงบประมาณ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการกองทุน หากมี เ งิ น เหลือ จ่ า ยให้ น าส่ ง เงิ น เหลื อ จ่ า ยพร้ อ มดอกผลคื น กองทุ น ภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการกองทุน
เพื่อการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว

