เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

ระเบียบกรมการจัดหางาน
ว่าด้วยการรับเงินเข้ากองทุนและออกบัตรสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติร ะเบีย บบริหารราชการแผ่น ดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
อธิบดีกรมการจัดหางานจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบีย บนี้เรีย กว่า “ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการรับเงินเข้ากองทุนและ
ออกบัตรสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการรับเงินเข้ากองทุนและออกบัตรสมาชิก
กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศ
ข้อ ๕ ผู้รับอนุญ าตจัดหางานเพื่อไปทํางานในต่างประเทศ นายจ้างในต่างประเทศ หรือ
คนหางานที่ประสงค์ส่งเงินเข้ากองทุน ให้ยื่นคําขอ ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักจัดหางานกรุงเทพ
เขตพื้ น ที่ หรื อ สํ า นั ก งานบริ ห ารแรงงานไทยไปต่ า งประเทศ ตามแบบท้ า ยระเบี ย บนี้ พ ร้ อ ม
เอกสารหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว
ข้อ ๖ การส่งเงินเข้ากองทุนตามข้อ ๕ ให้ส่งเป็นเงินสด เช็คที่ธนาคารในประเทศไทยเป็น
ผู้ออกให้ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารในประเทศไทย โดยสั่งจ่ายในนามกองทุน หรือส่งเป็นธนาณัติ
โดยระบุนามอธิบดีกรมการจัดหางานเป็นผู้รับเงินตามธนาณัติ
ข้อ ๗ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอตรวจสอบคําขอส่งเงินเข้ากองทุน พร้อมหลักฐานเอกสารให้
ถูกต้องครบถ้วน และออกใบเสร็จรับเงินแก่ผู้นําเงินส่งเข้ากองทุนทุกครั้ง
ข้อ ๘ ให้สํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ หรือสํานักงานบริหาร
แรงงานไทยไปต่ า งประเทศ ออกบั ต รสมาชิ ก กองทุ น ให้ แ ก่ ค นหางาน ซึ่ งผู้ รั บ อนุ ญ าตจั ด หางาน
เพื่อไปทํางานในต่างประเทศ นายจ้างในต่างประเทศ หรือตนเองได้ส่งเงิน เข้ากองทุน แล้ว โดยให้
ข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้น ไป และตําแหน่ง ประเภททั่ว ไป
ระดับชํานาญงานขึ้นไป เป็นผู้ออกบัตรสมาชิกกองทุนและลงนามกํากับที่รูปถ่ายของคนหางานในบัตร
สมาชิกกองทุน

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๙ ให้สํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ หรือสํานักงานบริหาร
แรงงานไทยไปต่า งประเทศ นํ าเงิ น ที่ไ ด้ รั บไว้ ต ามข้ อ ๖ ฝากเข้ า บัญ ชี เ งิน กองทุ น เพื่อ ช่ ว ยเหลื อ
คนหางานไปทํางานในต่างประเทศ (บัญชีที่ ๑) ทุกวันที่มีการรับเงินเข้ากองทุน เว้นแต่ได้รับเงินเข้า
กองทุนหลังจากธนาคารปิดทําการแล้ว ให้รวมยอดนําฝากในวันทํางานถัดไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ประวิทย์ เคียงผล
อธิบดีกรมการจัดหางาน

คําขอส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศ
(กรมการจัดหางานจัดส่ง)
เขียนที่.....................................
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ..................
ด้วยข้าพเจ้า นาย/ นาง /นางสาว..............................................................................คนหางาน
ภูมิลําเนาอยูเ่ ลขที.่ ...................หมูท่ ี่............. ถนน...................................ตําบล/แขวง..........................................
อําเภอ/เขต.......................................................จังหวัด......................................................ซึง่ จะเดินทางไปทํางาน
ในต่างประเทศ โดยกรมการจัดหางาน เพื่อไปทํางานกับนายจ้างชื่อ.....................................................................
ที่อยู่........................................................................................................................ประเทศ..................................
ข้าพเจ้าขอส่งเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศ จํานวน...........บาท
(...............................................................................................) โดยจ่ายเป็น
( ) เงินสด
( ) เช็คของธนาคาร...........................................หมายเลข..........................................................
( ) ตั๋วแลกเงินของธนาคาร.........................................................................................................
พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานเอกสาร ดังนี้
๑. สําเนาหนังสือเดินทาง
๒. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน จํานวน ๑ รูป

(ลงชื่อ)......................................................
(....................................................)

คําขอส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศ
(บริษัทจัดหางานจัดส่ง)
เขียนที่.....................................
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ..................
ด้วยข้าพเจ้า บริษัทจัดหางาน....................................................................................คนหางาน
ใบอนุญาตจัดหางานเลขที่ ต ....................................... ออกให้ ณ วันที่ ..............................................................
ใช้ได้ถึงวันที่.............................................................. ตั้งอยูเ่ ลขที่ ....................... ถนน ........................................
ตําบล/แขวง..................................... อําเภอ/เขต ....................................จังหวัด..................................................
ได้รับอนุญาตให้จัดส่งคนหางานไปทํางานกับนายจ้างชื่อ บริษัท ..........................................................................
ประเทศ........................................... ตามหนังสืออนุญาตที่ จต.๓/ ........................ ลงวันที่ ................................
จํานวน............................คน
ข้าพเจ้าขอส่งเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศ จํานวน............ คน
คนละ ................. บาท รวมเป็นเงินทีส่ ่งเข้ากองทุน ......................... บาท (.......................................................)
โดยจ่ายเป็น
( ) เงินสด
( ) เช็คของธนาคาร.............................................หมายเลข........................................................
( ) ตั๋วแลกเงินของธนาคาร.........................................................................................................
พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานเอกสาร ดังนี้
๑. สําเนาหนังสืออนุญาตให้จดั ส่งคนหางานไปทํางานในต่างประเทศ
๒. บัญชีรายชื่อคนหางานไปทํางานในต่างประเทศ (แบบ จง.๑๑)
๓. สําเนาหนังสือเดินทางพร้อมรูปถ่ายของคนหางานขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน
จํานวน ๑ รูป

(ลงชื่อ)......................................................
(....................................................)

คําขอสงเงินเขากองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ
(กรณีคนหางานเดินทางดวยตนเอง)
เขียนที่.....................................
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ..................
ดวยขาพเจา นาย/ นาง /นางสาว..............................................................................คนหางาน
ภูมิลําเนาอยูเลขที่....................หมูที่............. ถนน...................................ตําบล/แขวง..........................................
อําเภอ/เขต.......................................................จังหวัด......................................................ซึ่งจะเดินทางไปทํางาน
ในตางประเทศดวยตนเอง โดยทําสัญญาจางกับนายจางชื่อ..................................................................................
ที่อยู...................................................................................................................ประเทศ.......................................
ขาพเจาขอสงเงินกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ จํานวน...........บาท
(.................................................................) โดยจายเปน
( ) เงินสด
( ) เช็คของธนาคาร................................................หมายเลข.....................................................
( ) ตั๋วแลกเงินของธนาคาร.........................................................................................................
พรอมนี้ไดแนบหลักฐานเอกสาร ดังนี้
๑. สําเนาสัญญาจาง
๒. สําเนาหนังสือเดินทาง
๓. รูปถายขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถายไวไมเกินหกเดือน จํานวน ๑ รูป
๔. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นมาดําเนินการแทน)

(ลงชื่อ)......................................................
(....................................................)

