
ข้อมูลท่ัวไปของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 

การจัดตั้ง 
        กองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวจัดตั้งขึ้นตามพระราชก าหนดการบริหารจัดการ
การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๗๕ ก าหนดให้จัดตั้งกองทุนขึ้นในกรมการจัดหางาน เรียกว่า
กองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการการท างานของคนต่างด้าว   

ที่มาของเงินกองทุน 
๑. เงินหรือทรัพย์สินที่โอนมาจากกองทุนเพ่ือการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

ตามมาตรา ๑๔๐ 
๒. เงินเพ่ิมตามมาตรา ๑๑ วรรคห้า และมาตรา ๔๗ วรรคสอง และค่าปรับทางปกครองที่ปรับ          

ตามพระราชก าหนดนี้ 
๓. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
๔. เงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ตามพระราชก าหนดนี้ตามที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้น าไป  

ใช้จ่ายได้ โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
๕. ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
๖. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่จัดสรรให้ตามความจ าเป็น 
๗. เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่กองทุนได้รับไม่ว่ากรณีใด 

วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกองทุน 
๑. ช่วยเหลือคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาท างานตามพระราชก าหนดนี้ที่ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมายด้านแรงงาน 
๒. ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
๓. ช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ที่เสนอโครงการหรือแผนงานในการ

ด าเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการท างาน การจัดสวัสดิการ การศึกษา การสาธารณสุข และการให้ความ
คุ้มครองด้านแรงงานแก่คนต่างด้าว 

๔. คืนให้แก่คนต่างด้าวที่ส่งเงินเข้ากองทุนเพ่ือการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร         
ตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ และเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าว 

๕. บริหารกองทุน 
๖. บริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวตามพระราชก าหนดนี้ 



๒ 

 

การบริหารงาน 
 การบริหารกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  เป็นไปตามพระราชก าหนด 
การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ .ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๘ โดยคณะกรรมการกองทุน 
เพื่อการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว ประกอบด้วย 
  (๑)  ปลัดกระทรวงแรงงาน    ประธานกรรมการ 
  (๒)  อธิบดีกรมการจัดหางาน    รองประธานกรรมการ 
  (๓)  ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ   กรรมการ 
  (๔)  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง     กรรมการ 
  (๕)  ผู้แทนส านักงบประมาณ    กรรมการ 
  (๖)  ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด    กรรมการ 
  (๗)  ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินห้าคน   กรรมการ 
       ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ 
                          ด้านแรงงาน ด้านการคลัง ด้านเศรษฐศาสตร์  
                          ด้านการบริหาร หรือด้านกฎหมาย 
  (๘)  ผู้อ านวยการส านักบริหารแรงงานต่างด้าว  กรรมการและเลขานุการ 
  (๙)  ข้าราชการกรมการจัดหางานซ่ึงคณะกรรมการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                           กองทุนอาจแต่งตั้งจ านวนไม่เกินสองคน 
 คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑.  ก าหนดนโยบาย ก ากับดูแลการบริหารจัดการ และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
 ๒.  ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการใช้จ่ายเงินกองทุนตามวัตถุประสงค์ 
ของกองทุน 
  ๓. พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานประจ าปี 
 ๔. พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
 ๕. ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และ
การตรวจสอบภายในของกองทุนโดยความเห็นของกระทรวงการคลัง 
 ๖. ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุน เพ่ื อใช้ในการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการท างานของคนต่างด้าว และการเบิกจ่ายเงินทดรองในการด าเนินการดังกล่าว 
 โดยคณะกรรมการกองทุนได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการของกองทุน เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย จ านวน ๓ คณะ ดังนี้ 

 

 

 



๓ 

 

๑. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ 
การท างานของคนต่างด้าว มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

 ๑.๑ กลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประสงค์ขอรับการจัดสรรชั้นต้นก่อน ให้สอดคล้องกับแผนงานการบริหารจัดการ                
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 ๑.๒ ประสานงานกับคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆ  ที่ประสงค์ขอรับการจัดสรรเงินกองทุน
เพ่ือการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  เพ่ือจัดส่งเอกสารและอาจเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา
ให้ข้อมูลตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 ๑.๓ รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการท างาน
ของคนต่างด้าว 

 ๑.๔ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการท างานของ 
คนต่างด้าวมอบหมาย 

๒. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุน
เพื่อการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

๒.๑ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการบริหาร
จัดการการท างานของคนต่างด้าวของหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการ
ท างานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 

๒.๒ ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และรายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุน
เพ่ือการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตาม            
และประเมินผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 

๒.๓ รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการท างาน
ของคนต่างด้าวทุกสามเดือน 

๒.๔ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการท างานของ     
คนต่างด้าวมอบหมาย 

๓. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการท างาน
ของคนต่างด้าว มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

๓.๑ จัดท า ปรับปรุง พัฒนาและเร่งรัดการออกกฎ ระเบียบ ค าสั่ง ข้อก าหนด และประกาศ
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับกองทุนเพ่ือการบริการจัดการการท างานของคนต่างด้าว 

๓.๒ พิจารณาเกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความเห็นในข้อกฎหมาย 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 

๓.๓ ประสานงานกับคณะบุคคลและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดส่งเอกสารหรือเชิญ
ผู้แทนมาร่วมชี้แจงตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

๓.๔ รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการท างาน
ของคนต่างด้าว 

๓.๕  ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการท างาน      
ของคนต่างด้าวมอบหมาย 



๔ 

 

ผังโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
 
 
 

ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการ 

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน 

รองประธานกรรมการ 

 

ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ 

กรรมการ 

 

ผู้แทนอัยการสูงสุด 

กรรมการ 

 

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง 

กรรมการ 

 

ผู้แทนส านักงบประมาณ 

กรรมการ 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน ๕ คน 

กรรมการ 

 

ผู้อ านวยการส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

กรรมการและเลขานุการ 

 

หัวหน้ากลุ่มงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ 

การท างานของคนต่างด้าว 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หัวหน้าฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุน  

กลุ่มงานกองทุนฯ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 



๕ 

 

ผังโครงสร้างคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุน 
เพื่อการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี 

เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานกองทุนฯ  

ประธานอนุกรรมการ 

 

ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกรมบัญชีกลาง 

อนุกรรมการ 

 

ผู้แทนส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

 

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง 

อนุกรรมการ 

 

ผู้แทนส านักงบประมาณ 

อนุกรรมการ 

 

เลขานุการกรม  

กรมการจัดหางาน 

อนุกรรมการ 

 

ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

กรมการจัดหางาน 

อนุกรรมการ 

ผู้อ านวยการส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

กรมการจัดหางาน 

อนุกรรมการและเลขานุการ 

หัวหน้ากลุ่มงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ

การท างานของคนต่างด้าว 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หัวหน้าฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุน 

กลุ่มงานกองทุนฯ  

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

อนุกรรมการ 

 



๖ 

 

ผังโครงสร้างคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย 
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานกองทุนฯ  

ประธานอนุกรรมการ 

 

ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด 

อนุกรรมการ 

 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

อนุกรรมการ 

 

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง 

อนุกรรมการ 

 

ผู้แทนส านักงบประมาณ 

อนุกรรมการ 

 

ผู้อ านวยการกองนิติการ 

กรมการจัดหางาน 

อนุกรรมการ 

 

เลขานุการกรม  

กรมการจัดหางาน 

อนุกรรมการ 

 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

อนุกรรมการ 

 

ผู้อ านวยการส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

กรมการจัดหางาน 

อนุกรรมการและเลขานุการ 

หัวหน้ากลุ่มงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ

การท างานของคนต่างด้าว 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หัวหน้าฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุน 

กลุ่มงานกองทุนฯ  

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 



๗ 

 

ผังโครงสร้างคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุน 
เพื่อการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้แทนส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง 

อนุกรรมการ 

 

ผู้แทนส านักงบประมาณ 

อนุกรรมการ 

 

ผู้อ านวยการส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

กรมการจัดหางาน 

อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

หัวหน้ากลุ่มงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ

การท างานของคนต่างด้าว  

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานกองทุนฯ  

รองประธานอนุกรรมการ 

 

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน 

อนุกรรมการ 

 

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

กลุ่มงานกองทุนฯ  

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน  

ประธานอนุกรรมการ 

 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

อนุกรรมการ 

 




