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ระเบียบกระทรวงแรงงาน
วาดวยการรับเงิน การจายเงินและการเก็บรักษาเงินกองทุนเพื่อชวยเหลือ
คนหางานไปทํางานในตางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม วาดวยการบริหาร
และการใชจายเงินกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให
เปนประโยชนแกคนหางานโดยการขยายความคุมครองและเพิ่มสิทธิประโยชนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๕๒ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงแรงงาน วาดวยการรับเงิน การจายเงินและ
การเก็บรักษาเงินกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบหรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“กองทุน” หมายความวา กองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ
“สมาชิกกองทุน” หมายความวา คนหางานซึ่งตนเองหรือนายจางหรือผูรับอนุญาตจัดหางาน
เพื่อไปทํางานในตางประเทศไดสงเงินเขากองทุน
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมการจัดหางาน
ขอ ๕ การปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับเงินกองทุนที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหนําระเบียบ
ของทางราชการมาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๖ การใดที่ระเบียบดังกลาวกําหนดใหเปนหนาที่ของหัวหนากองคลังพึงปฏิบัติ ก็ใหเปน
หนาที่ของหัวหนาสวนราชการเทียบเทากองซึ่งไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบเงินกองทุน
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ขอ ๗ เงินกองทุน ประกอบดวย
(๑) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๒) เงินที่ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ นายจาง หรือคนหางานสงเขา
กองทุน ตามพระราชบัญ ญัติจัดหางานและคุม ครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ แกไขเพิ่มเติม โดย
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
(๓) ดอกผลของกองทุน
(๔) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่มีผูอุทิศให
(๕) หลักประกันที่ตกเปนของกองทุน ตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง
คนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๗
ขอ ๘ ใหอธิบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การรับเงิน

ขอ ๙ การรับเงินตามขอ ๗ (๒) ใหกรมการจัดหางานรับไดโดยวิธีดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารในประเทศไทยเปนผูออกใหสั่งจายในนามกองทุน เปนเช็คขีดครอมและ
ขีดฆา คําวา “หรือผูถือ”
(๓) ตั๋วแลกเงินของธนาคารในประเทศไทยสั่งจายในนามกองทุน
(๔) ธนาณัติโดยระบุนามอธิบดีเปนผูรับเงิน
กรณีสํานักงานแรงงานไทย สถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยเปน ผูรับเงิน
เขากองทุน โดยรับจากนายจางหรือคนหางานที่ไ ปทําสัญญาจ างกับนายจา งคนใหมใ นตางประเทศ
ตามมาตรา ๔๘/๑ ใหรับเปนเงินสด โดยเทียบอัตราแลกเปลี่ยนเงินของประเทศนั้น ในขณะรับเงิน
เขากองทุน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๔ ง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

ขอ ๑๐ การรับชําระเงินเขากองทุน ใหสวนราชการผูรับเงินออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูชําระเงิน
ทุกครั้ง
หมวด ๒
การเก็บรักษาเงิน
ขอ ๑๑ ใหกรมการจัดหางานเปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารที่เปน รัฐวิสาหกิจ คือ บัญชี
เงินกองทุนที่ ๑ เปนบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย บัญชีเงินกองทุนที่ ๒ เปนบัญชีเงินฝากประเภท
กระแสรายวัน และบัญชีเงินกองทุนบัญชีที่ ๓ เปนบัญชีเงินฝากประเภทประจํา
ใหมีบัญชีเงินกองทุนฝากไวกับธนาคารในตางประเทศที่มสี ํานักงานแรงงานไทยตั้งอยู ในกรณีที่
สํานักงานแรงงานไทยแหงใดจะมีบัญชีเงินกองทุนมากกวาหนึ่งบัญชี ใหอยูในดุลยพินิจของอธิบดี
ใหสํานักงานแรงงานไทยมีเงินสดไว ณ สํานักงาน เพื่อสํารองจายในการชวยเหลือคนหางาน
ตามที่ระเบียบกระทรวงแรงงาน วาดวยการบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ
กําหนด โดยเบิกจากบัญชีเงินกองทุนในตางประเทศตามวรรคสอง ในวงเงินที่อธิบดีกําหนด
ขอ ๑๒ บรรดาเงินรายรับของกองทุน ใหนําสงเขาบัญชีเงินกองทุนบัญชีที่ ๑ ทั้งจํานวน
โดยไมหักไวเพื่อการใด ยกเวน
(๑) ดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีเงินกองทุนบัญชีที่ ๓ ใหคงไวในบัญชีเงินกองทุนบัญชีที่ ๓
(๒) เงิน รายรั บ ในตางประเทศ ใหนํา สงเขาบั ญชีเงิน กองทุน ในตางประเทศ เมื่อรายรั บ
ในบัญชีดังกลาวเกินวงเงิน ที่อธิบดีกําหนด ใหโอนเงิน เขาบัญชีเงิน กองทุน บัญชีที่ ๑ และแจงให
กรมการจัดหางานทราบภายในหาวันทําการ
ใหมีเงินในบัญชีเงินกองทุนบัญชีที่ ๑ เทาที่จําเปนเพื่อการใชจาย นอกนั้นใหนําสงเขาบัญชี
เงินกองทุนบัญชีที่ ๓
บัญชีเงินกองทุนบัญชีที่ ๑ และบัญชีเงินกองทุนในตางประเทศใหมีวงเงินตามที่อธิบดีกําหนด
ขอ ๑๓ ใหกรมการจัดหางานและสํานักงานแรงงานไทยมีตูนิรภัยสําหรับเก็บรักษาเงินของ
กองทุนโดยตั้งไวในที่ปลอดภัย ตูนิรภัยใหมีลูกกุญแจอยางนอย ๒ ดอก แตละดอกมีลักษณะแตกตางกัน
โดยใหกรรมการเก็บรักษาเงินถือคนละดอก ลูกกุญแจตูนิรภัยใหมี ๒ ชุด ใหกรรมการเก็บรักษาเงิน ๑ ชุด
อีก ๑ ชุด ใหนําฝากเก็บรักษาในลักษณะหีบหอกับกองคลัง กรมการจัดหางานหรือสถานเอกอัครราชทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทย แลวแตกรณี
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ขอ ๑๔ ใหเจาหนาที่กรมการจัดหางานซึ่งไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานกองทุนจัดทํา
รายงานการรับเงินประจําวันและรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ตามแบบที่ทางราชการกําหนดเปนประจํา
ทุกวัน
ใหสํานักงานแรงงานไทยจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันตามแบบในวรรคหนึ่ง เปนประจํา
ทุกวันที่มีการรับจายเงิน
หากวันใดไมมีการรับจายเงิน ใหหมายเหตุในรายงานเงินคงเหลือประจําวันที่มีการรับจายเงิน
ในวันถัดไป
หมวด ๓
การจายเงิน

ขอ ๑๕ ใหอธิบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงิน โดยลงลายมือชื่อ
อนุมัติในหลักฐานการจายหรือใบสําคัญคูจาย หรือหลักฐานการขอรับชําระหนี้ทุกฉบับ หรือลงลายมือชื่อ
ในงบหนาหลักฐานการจายหรือใบสําคัญคูจายก็ได
ขอ ๑๖ การจายเงินกองทุนใหจายจากบัญชีเงิน กองทุน บัญชีที่ ๒ หรือบัญชีเงินกองทุน
ในตางประเทศที่มีสํานักงานแรงงานไทยตั้งอยู ณ ประเทศนั้น
ในกรณีที่มีสมาชิกกองทุนถูกทอดทิ้งหรือตองการความชวยเหลืออยูในประเทศที่ไมมีสํานักงาน
แรงงานไทยเปนผูดูแลรับผิดชอบ ใหจายเงินจากบัญชีเงินกองทุนบัญชีที่ ๒ ผานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยซึ่งดูแลประเทศนั้น เพื่อจายเงินกองทุนในการชวยเหลือคนหางานตามที่ระเบียบ
กระทรวงแรงงาน วาดวยการบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศกําหนดไว
ขอ ๑๗ การจายเงินใหกระทําไดโดยวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็ค ตั๋วแลกเงิน
(๓) ธนาณัติ
(๔) โอนเงินผานทางธนาคาร
การโอนเงินผานทางธนาคาร ใหใชเอกสารการรับเงินของธนาคารเปนใบสําคัญคูจายชั่วคราวได
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ขอ ๑๘ การเขียนเช็คสั่งจายเงิน ใหเขียนเช็คสั่งจายเงินในนามเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน
และขีดฆา คําวา “หรือผูถือ” ออก
ขอ ๑๙ การจายเงินจากบัญชีเงินกองทุนบัญชีที่ ๑ จะทําไดเมื่อนําไปเขาบัญชีเงินกองทุน
บัญชีที่ ๒ บัญชีกองทุนบัญชีที่ ๓ และบัญชีกองทุนในตางประเทศที่มีสํานักงานแรงงานไทยตั้งอยู
ขอ ๒๐ การจายเงินจากบัญชีเงินกองทุนบัญชีที่ ๓ เพื่อโอนเงินไปเขาบัญชีเงินกองทุนบัญชีที่ ๑
ใหกระทําไดในกรณีมีเหตุฉุกเฉินและยอดเงินในบัญชีเงินกองทุนบัญชีที่ ๑ มีนอยกวาวงเงินที่มีความจําเปน
เพื่อการใชจาย
ขอ ๒๑ การสั่ ง จ า ยเงิ น จากบั ญ ชี เ งิ น กองทุ น บั ญ ชี ที่ ๑ เงิ น กองทุ น บั ญ ชี ที่ ๒ และ
เงินกองทุนบัญชีที่ ๓ ใหมีผูลงลายมือชื่อสั่งจายรวมกันสองฝาย ฝายละหนึ่งคน คือ อธิบดีหรือรองอธิบดี
ผูที่ไดรับมอบหมายฝายหนึ่งกับผูซึ่งอธิบดีมอบหมายอีกฝายหนึ่ง
ขอ ๒๒ การสั่งจ ายเงิน จากบั ญชีเ งิน กองทุน ที่ อยูใ นตา งประเทศ ให อธิบ ดีกํา หนดให มี
ผูลงลายมือชื่อสั่งจายรวมกัน อยางนอยสองคน ซึ่งตองเปน ขาราชการพลเรือ นสามัญดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาระดับ ๕ คนหนึ่ง รวมกับหัวหนาสํานักงานแรงงานไทยในประเทศนั้น
หมวด ๔
การบัญชี

ขอ ๒๓ ใหกรมการจัดหางานจัดทําบัญชีเพื่อบันทึกรายการทางการเงินแสดงถึงผลการดําเนินงาน
และฐานะการเงินของกองทุน โดยถูกตองตามความเปนจริง
ขอ ๒๔ ใหกรมการจัดหางานปดบัญชีกองทุนตามปงบประมาณ และจัดทําบัญชีตามหลัก
บัญชีคู เกณฑคงคาง ตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ผังบัญชีมาตรฐานและ
มาตรฐานรายงานการเงินที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนด โดยสงงบการเงินประจําปใหสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินตรวจสอบภายใน ๙๐ วัน นับแตวันสิ้นงวดบัญชี พรอมทั้งสงงบการเงินที่สํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรองแลวเสนออธิบดีเพื่อทราบ และสงสําเนางบการเงินดังกลาวให
กรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณทราบตอไป
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ขอ ๒๕ ใหสํานักงานแรงงานไทยจัดทํารายงานการรับจายเงินกองทุนประจําเดือน พรอมสง
หลักฐานการรับจายเงิน ใหกรมการจัดหางานภายในวัน ที่สิบของเดือ นถัดไป หากในเดือ นใดไม มี
การรับจายเงินจะไมทํารายงานการรับจายเงินก็ได แตใหหมายเหตุในรายงานการรับจายเงินกองทุนประจําเดือน
ที่มีการรับจายเงินเดือนถัดไปใหทราบดวย
ใหผูที่อธิบดีแ ตงตั้งใหรับผิดชอบงานกองทุน จัดทํารายงานการรับจายเงิน ในภาพรวมของ
กองทุนประจําเดือนเสนออธิบดีเพื่อทราบ
ขอ ๒๖ ใหมี การตรวจสอบภายในเกี่ ยวกั บการเงิ น การบัญ ชีแ ละการพัส ดุของกองทุ น
แลวรายงานใหอธิบดีทราบอยางนอยปละครั้ง
ขอ ๒๗ ลูกหนี้รายใดที่คางชําระเกินกวาสองปขึ้นไป นับแตวันที่ถงึ กําหนดชําระ ใหกองทุน
ตั้งสํารองหนี้สูญเทากับจํานวนหนี้สินนั้น
ขอ ๒๘ ลูกหนี้รายใดไมอยูในฐานะที่ชําระหนี้ได เชน ลมละลาย หรือเปนหนี้ที่คางชําระ
เกินสิบปขึ้นไป และไมสามารถเรียกรองใหชําระหนี้ได ใหจําหนายออกจากบัญชีเปนหนี้สูญ โดยให
ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเปนกรณีๆ ไป
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