เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๙ ก

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๕๓

กฎกระทรวง
กําหนดงานและจํานวนเงินที่ลูกจางตองสงเขากองทุน
เพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และหลักเกณฑและวิธีการในการสงเงิน
การออกใบรับ หนังสือรับรอง และใบแทนหนังสือรับรองการสงเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง และมาตรา ๑๖
วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ เมื่ อ พ น กํ า หนดเก า สิ บ วั น นั บ แต วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๒ ลูกจางซึ่งไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ (๑) หรือ (๒)
และมาตรา ๑๔ เฉพาะงานดังตอไปนี้ ตองสงเงินเขากองทุนเพื่อเปนประกันคาใชจายในการสงลูกจาง
นั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
(๑) งานรับใชในบาน
(๒) งานกรรมกร
ขอ ๓ ใหลูกจางตามขอ ๒ สงเงินเขากองทุนตามอัตรา ดังตอไปนี้
(๑) ลูกจางสัญชาติพมา
คนละ ๒,๔๐๐ บาท

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๙ ก

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๕๓

(๒) ลูกจางสัญชาติลาว
คนละ ๒,๔๐๐ บาท
(๓) ลูกจางสัญชาติกัมพูชา
คนละ
๒,๑๐๐ บาท
ขอ ๔ ใหนายจางมีหนาที่หักเงินคาจางของลูกจางเพื่อนําสงเขากองทุนตามอัตราที่กําหนด
ตามขอ ๓ โดยเฉลี่ยเปนจํานวนเทากันทุกเดือนติดตอกันเปนเวลาหกเดือน และนําสงเงินที่หักไวนั้น
เขากองทุนภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดไปจนครบอัตราดังกลาว
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนนายจางกอนที่ลูกจางจะสงเงินเขากองทุนครบอัตราที่กําหนดตามขอ ๓
ใหนายจางใหมมีหนาที่หักเงินคาจางของลูกจางในสวนที่ยังขาดอยูและนําสงเขากองทุนใหครบถวน
โดยใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๕ ในการนําสงเงินเขากองทุน ใหนายจางยื่นเงินพรอมดวยแบบแสดงรายการนําสง
เงินที่อธิบดีประกาศกําหนด ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) สํานักบริ หารแรงงานตางดาว กรมการจั ดหางาน หรือสํ านักงานจัดหางานจังหวั ด
ในทองที่ซึ่งเปนที่ตั้งสถานที่ทํางานของลูกจางหรือสํานักงานของนายจาง แลวแตกรณี หรือสถานที่อื่น
ที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๒) ธนาคารพาณิชย ที่ทําการไปรษณีย ศูนยบริการชําระเงิน หรือสถานที่อื่นที่มีขอตกลง
กับกรมการจัดหางานใหเปนสถานที่นําสงเงินเขากองทุน ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ขอ ๖ เมื่อไดรับเงินที่นายจางนําสงเขากองทุนแลว ใหนายทะเบียนออกใบรับตามแบบ
ตท. ๑๒ ทายกฎกระทรวงนี้ ใหแกนายจางเพื่อนําไปมอบใหแกลูกจางไวเปนหลักฐาน
ขอ ๗ เมื่อลูกจางถูกหักเงินคาจางเพื่อนําสงเขากองทุนครบถวนแลวใหนายทะเบียนออก
หนังสือรับรองตามแบบ ตท. ๑๓ ทายกฎกระทรวงนี้ ใหแกลูกจาง และเก็บสําเนาหนังสือรับรอง
ดังกลาวไวเปนหลักฐานดวย
ขอ ๘ ในกรณีที่หนังสือรับรองตามขอ ๗ เสียหายหรือสูญหาย ใหลูกจางยื่น คําขอรับ
ใบแทนหนังสือรับรองตามแบบ ตท. ๑๔ ทายกฎกระทรวงนี้ ตอนายทะเบียนแหงทองที่ที่ออก
หนังสือรับรอง พรอมดวยหลักฐานและเอกสาร ดังตอไปนี้
(๑) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก และไมใสแวนตาสีเขม ขนาด ๔ × ๕.๕ เซนติเมตร
ของผูยื่นคําขอ ซึ่งถายมาแลวไมเกินหกเดือน จํานวนสองรูป
(๒) หนังสือรับรองฉบับที่เสียหายหรือหลักฐานการรับ แจงความของเจาพนักงานตํารวจ
ในกรณีที่หนังสือรับรองสูญหาย แลวแตกรณี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๙ ก

หนา ๓
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ใบแทนหนังสือรับรองใหใชแบบหนังสือรับรอง และเขียนหรือประทับตราความวา “ใบแทน”
ดวยอักษรสีแดงไวดานบนของหนังสือรับรอง โดยระบุวัน เดือน ปที่ออกใบแทน พรอมทั้งลงลายมือชื่อ
นายทะเบียนกํากับไวดวย
ใหไว ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
เฉลิมชัย ศรีออน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน

แบบ ตท. ๑๒
FORM WP. 12
เลมที่ ......
Volume

เลขที่ ......
No.

แบบใบรับเงินคาจางของลูกจางที่นายจางนําสงเขากองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
RECEIPT FORM OF EMPLOYEE’S WAGE REMITTED TO THE ALIEN REPATRIATION FUND
BY AN EMPLOYER

วันที่
Date

กรมการจัดหางานไดรับเงินจาก

(ชื่อและชื่อสกุลของนายจาง)

The Department of Employment receives money from

(given name and family name of employer)

เลขทะเบียนนิติบุคคล / เลขประจําตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง
juristic person registration No. / identification No. / passport No.

ซึ่งเปนเงินคาจางของ

(ชื่อและชื่อสกุลของลูกจาง)

which is the wage of

เลขประจําตัวลูกจาง

( given name and family name of employee)

สัญชาติ

เลขที่ใบอนุญาตทํางาน

nationality

work permit No.

employee identification No.

ออกให ณ จังหวัด

ที่ตั้งสถานที่ทํางาน

issued at Changwat

place of work

รายการ

จํานวนเงิน (บาท)

Items

Amount of money (Baht)

เงินคาจางที่ตองนําสงเขากองทุน รวม ๖ งวด (งวดละ ........ บาท)
The total amount of wage to be remitted to the Fund for 6 installments.

( …… Baht per installment)
เงินคาจางที่นําสงเขากองทุนแลว จํานวน .. งวด
Wage remitted to the Fund for .. installment(s).

เงินคาจางที่นําสงเขากองทุน งวดที่ ..
Wage remitted to the Fund for the .. installment.

ใบเสร็จรับเงิน เลมที่ .. เลขที่ ......... วันที่ .....................
The Receipt

volume

No.

date

รวมเงินคาจางที่นําสงเขากองทุนทั้งสิ้น จํานวน .. งวด
The total wage for .. installment(s) remitted to the Fund.

คงเหลือเงินคาจางที่ตองนําสงเขากองทุน จํานวน .. งวด
The remaining wage for .. installment(s) to be remitted to the Fund.

กําหนดใหนําสงเงินคาจางงวดที่

ภายในวันที่

The wage for the .. installment shall be remitted within ……………………………………….

ลายมือชื่อ

…………………………………………

Signature

(

)
นายทะเบียน
Registrar

คําชี้แจง สําหรับการสงเงินคาจางงวดสุดทายใหแนบรูปถายของลูกจางครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก และไมใส
แวนตาสีเขม ขนาด ๔ × ๕.๕ เซนติเมตร ซึ่งถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ รูป
Notice : In the remittance of the last installment, this receipt must be accompanied by 2 half-length photographs of the employee
which shows the employee’s face in full, not wearing a hat and dark eyeglasses, being 4 × 5.5 centimeter size, and taken
not more than 6 months prior to the date of submission.

แบบ ตท. ๑๓
FORM WP. 13
เลขที่

กรมการจัดหางาน

……../….…

No.

DEPARTMENT OF
EMPLOYMENT

หนังสือรับรอง
CERTIFICATE

หนังสือฉบับนีใ้ หไวเพื่อรับรองวา

(ชื่อและชื่อสกุลของลูกจาง)

This is to certify that

(given name and family name of employee)

เลขประจําตัวลูกจาง

สัญชาติ

employee identification No.

nationality

เลขที่ใบอนุญาตทํางาน

ออกให ณ จังหวัด

work permit No.

issued at Changwat

ที่อยู
address

ไดสงเงินเขากองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรครบถวนแลว
has completely remitted sums to the Alien Repatriation Fund

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

บาท (

จํานวนเงินเปนตัวอักษร

in the total amount of

Baht.

Total amount in words

)

ใหไว ณ วันที่ .... เดือน ..................................... พ.ศ. ....
Given on

Day

Month

Year (B.E.)

ลายมือชื่อ ………………………………………
Signature
(

)

นายทะเบียน
Registrar

ติดรูปถาย
๔ × ๕.๕
เซนติเมตร
Affix a 4 × 5.5
centimeter
photograph

………………………………..

ลายมือชื่อของลูกจาง
Signature of employee

คํ า ชี้ แ จง เพื่ อ ประโยชน ใ นการขอคื น เงิ น ค า จ า ง โปรดลงลายมื อ ชื่ อ ในหนั ง สื อ รั บ รองนี้ ใ ห ต รงกั บ
ใบอนุญาตทํางาน
Notice : For the benefit of wage refund, this certificate must be signed with the same signature as in the work
permit.

เฉพาะเจาหนาที่

แบบ ตท.๑๔
FORM WP.14

FOR OFFICIAL USE ONLY

เลขรับที่...............................................
วันที่รับ................................................
ชื่อผูรับ................................................
ใบอนุญาตทํางานเลขที่............................
ออกใหเมื่อ...........................................
จังหวัด.................................................
หมายเลขประจําตัวคนตางดาว
..........................................................

คําขอรับใบแทนหนังสือรับรอง
ตามมาตรา ๑๖

กรมการจัดหางาน
DEPARTMENT OF
EMPLOYMENT

APPLICATION FOR SUBSTITUTION

กระทรวงแรงงาน

UNDER SECTION 16

OF CERTIFICATE

MINISTRY OF LABOUR

1. ขอมูลลูกจาง
Employee’s information

1.1 ชื่อลูกจางผูยื่นคําขอ นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................
Name of applicant

Mr./Mrs./Miss

สัญชาติ.......................................................... เกิดวันที่..................................... อายุ...................ป
Nationality

Date of birth

Age

Years

1.2 ที่อยูในประเทศไทย เลขที่.......................หมูที่/อาคาร............................ซอย.............................................
Address in Thailand No.
Moo/Building
Soi
ถนน....................................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต............................................
Thanon

Tambon/Khwaeng

Amphoe/Khet

จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพท.................................................
Changwat

Postcode

Telephone

โทรสาร........................................ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส........................................................................
Facsimile

E-mail address

1.3 ชื่อนายจาง............................................................................................................................................
Name of employer

เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล / เลขประจําตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง.............................................................
Juristic Person Registration No. / Identification No. / Passport No.
ออกใหวันที่…..................................……...................… ออกใหที่…..........................................................
Date of issue

Issued at

ที่อยู เลขที่.......... หมูที่/อาคาร.............................ซอย ............................... ถนน..................................
Address No.
Moo/Building
Soi
Thanon
ตําบล/แขวง ………………........ อําเภอ/เขต …….….……….………… จังหวัด ………….…….………… รหัสไปรษณีย..................
Tambon/Khwaeng

Amphoe/Khet

Changwat

Postcode

โทรศัพท....................................โทรสาร.............................. ไปรษณียเล็กทรอนิกส....................................
Telephone

Facsimile

เว็บไซต.........................................
Website

E-mail Address

๒

1.4 ใบอนุญาตทํางานเลขที่.......................................... ออกใหที่ (จังหวัด)...................................................
Work permit No.

Issue at (Changwat)

ออกใหวันที่......................................................... ใชไดถึงวันที่ ............................................................
Date of issue

2.

Valid until

ขอมูลการขออนุญาต
Application information

ขอรับใบแทนหนังสือรับรองเนื่องจาก
Apply for a substitution of certificate on account of

กรณีเสียหาย

เสียหาย เมื่อวันที่ .....................................................................

damage

Date of damage

กรณีสูญหาย

สูญหาย เมื่อวันที่ .....................................................................

lost

Date of lost

แจงความเลขที่............................................................ วันที่...........................................................
Police daily record No.

Date of issue

ณ สถานีตํารวจ.............................................................................................................................
At police station

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความขางตนนี้เปนความจริงทุกประการ
I hereby certify that the information given above is true in every respect.

ลายมือชื่อ ..................................................... ผูยื่นคําขอ
Signature

Applicant

วันที่ .............................................................
Date

๓

เฉพาะเจาหนาที่
FOR OFFICIAL USE ONLY

รายการเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ
๑.
หลักฐานการรับแจงความของเจาหนาทีต่ ํารวจ
๒.
หนังสือรับรองซึ่งเสียหาย
๓.
รูปถาย
๔.
หลักฐานอื่น ...........................................
การพิจารณาคําขอ
๑. ความเห็นของพนักงานเจาหนาที่
เอกสารหลักฐานครบถวน
เห็นควรออกใบแทนหนังสือรับรอง
เห็นควรไมออกใบแทนหนังสือรับรองเหตุผล…………………………………………......…...............................................
…………………………………………………………………………………….…..……......………........................................................…
ลายมือชื่อ......................................................................
(......................................................................)
ตําแหนง…………………………...............…..........................….....
พนักงานเจาหนาที่
วันที่………………………………………………………………………….…...............
๒. คําสั่งของนายทะเบียน
ออกใบแทนหนังสือรับรอง
ไมออกใบแทนหนังสือรับรอง เหตุผล…………………………………………......….......................................................
…………………………………………………………………………………….…..……......…........................................................………
ลายมือชื่อ......................................................................
(......................................................................)
ตําแหนง…………………………...............…..........................….....
นายทะเบียน
วันที่………………………………………………………………………….…...............
บันทึกขอมูล ใบเสร็จเลมที่.................................................เลขที่..................................................................
ลายมือชื่อ......................................................................
(......................................................................)
ตําแหนง…………………………...............…..........................….....
เจาหนาที่บนั ทึกขอมูล
วันที่………………………………………………………………………….…...............

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๙ ก

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๕๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง
และมาตรา ๑๖ วรรคสี่ แหงพระราชบัญ ญัติก ารทํา งานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญ ญัติใ หงาน
และจํ า นวนเงิ น ที่ ลู ก จ า งต อ งส ง เข า กองทุ น เพื่ อ การส ง คนต า งด า วกลั บ ออกไปนอกราชอาณาจั ก ร
รวมทั้งหลัก เกณฑ วิธีการ กําหนดเวลา และอัต ราในการสงเงินเขากองทุน ตลอดจนแบบ หลักเกณฑ
และวิ ธีก ารในการออกใบรั บ หนั ง สือ รั บ รอง และใบแทนหนัง สื อ รับ รอง ให เป น ไปตามที่กํ า หนด
ในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

