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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
ว่าด้วยการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการตรวจสอบภายใน
ของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานทุ น หมุ น เวี ย นส าหรั บ ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การการท างาน
ของคนต่างด้าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอันจะทาให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการกองทุน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘๑ (๕) แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้าว ว่าด้วยการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการตรวจสอบ
ภายในของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้าว
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการจัดหางาน
ข้อ ๔ ให้อธิบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ วิธีปฏิบัติอื่นใดที่มิได้กาหนดไว้ในระเบี ยบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ว่าด้วยการนั้นโดยอนุโลม
ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการหรือมีความจาเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจาก
ที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ข้อ ๖ กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสาหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
การทางานของคนต่างด้าว
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ข้อ ๗ ให้กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่โอนมาจากกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ตามมาตรา ๑๔๐ แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
(๒) เงินเพิ่มตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(๔) เงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ตามพระราชกาหนดนี้ตามที่กระทรวงการคลังอนุญาต
ให้นาไปใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
(๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
(๖) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่จัดสรรให้ตามความจาเป็น
(๗) เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่กองทุนได้รับไม่ว่ากรณีใด
เงินและทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งให้นาส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ข้อ ๘ ให้กรมการจัดหางานกาหนดโครงสร้างการบริหารงานกองทุนเพื่อรองรับการดาเนินงาน
ด้านต่าง ๆ ของกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนประกาศกาหนด
หมวด ๒
การรับเงิน การใช้จา่ ยเงิน และการเก็บรักษาเงิน
ข้อ ๙ ให้ ก รมการจั ด หางานเปิ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากไว้ ที่ ก รมบั ญ ชี ก ลาง กระทรวงการคลั ง
ชื่อบัญชี “กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว” เพื่อฝากเงินกองทุนและห้ามมิให้
นาเงินไปใช้จ่ายก่อนเข้าบัญชีเงินฝาก
เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการกองทุน กรมการจัดหางานอาจเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับ
ธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์ ในชื่อบัญชีเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง ได้ดังนี้
(๑) เพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนภายในวงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด
โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
(๒) เพื่ อ คื น เงิ น ให้ แ ก่ ค นต่ า งด้ า วที่ ส่ ง เงิ น เข้ า กองทุ น เพื่ อ การส่ ง คนต่ า งด้ า วกลั บ ออกไป
นอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคภายในวงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด
(๓) เพื่อรับเงินคืน เงินเหลือจ่ายและดอกผลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุ น
และให้กรมการจัดหางานนาเงินที่ได้รับส่งเข้าบัญชีของกองทุนที่เปิดไว้ที่กรมบัญชีกลางตามวรรคหนึ่ง
ภายในสามวันทาการนับแต่วันที่รับเงิน
ข้อ ๑๐ ให้กรมการจัดหางานนาเงินที่ได้รับส่งเข้าบัญชีของกองทุนที่เปิดไว้ที่กรมบัญชีกลาง
ตามข้อ ๙ ภายในสามวันทาการนับแต่วันที่รับเงิน
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ข้อ ๑๑ เงินของกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) ช่วยเหลือคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทางานตามพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมายด้านแรงงาน
(๒) ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
(๓) ช่ ว ยเหลื อ และอุ ด หนุ น หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ องค์ ก รเอกชน ที่ เ สนอโครงการ
หรือแผนงานในการดาเนินการบริหารจัดการเกีย่ วกับการทางาน การจัดสวัสดิการ การศึกษา การสาธารณสุข
และการให้ความคุ้มครองด้านแรงงานแก่คนต่างด้าว
(๔) คืนให้แก่คนต่างด้าวที่ส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ตามพระราชบัญญัตกิ ารทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ และเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่าว
(๕) บริหารกองทุน
(๖) บริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวตามพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๑๒ การใช้จ่ายเงินตามข้อ ๑๑ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กองทุนกาหนด ทั้งนี้ ภายในวงเงินประมาณการรายรับและรายจ่ายประจาปีงบประมาณตามข้อ ๑๓
ข้อ ๑๓ ให้กรมการจัดหางานจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
ผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน ประมาณการรายรับรายจ่ายประจาปี และประมาณการ
กระแสเงินสด ทั้งนี้ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกาหนด เพื่อนาเสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณา
อนุมัติอย่างน้อยหกสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณของทุกปี และส่งให้กระทรวงการคลังอย่างน้อย
สามสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณของทุกปี เพื่อใช้ประกอบการกากับดูแล การบริหารและติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน
หมวด ๓
การจัดหาผลประโยชน์
ข้อ ๑๔ การนาเงินกองทุนไปดาเนินการเพื่อหาผลประโยชน์ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
กองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และให้กระทาได้เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ฝากไว้กับธนาคารของรัฐ หรือธนาคารพาณิชย์
(๒) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือรัฐวิสาหกิจ
(๓) ซื้อตราสารแห่งหนี้โดยมีกระทรวงการคลังรับรอง หรืออาวัล หรือค้าประกันเงินต้น
และดอกเบี้ย
(๔) ดาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด
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หมวด ๔
การบัญชีและการตรวจสอบ
ข้อ ๑๕ ให้กรมการจัดหางานจัดทาบัญชีของกองทุนให้เป็นไปตามระบบการบัญชีอย่างถูกต้อง
ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และให้ส่งผู้สอบบัญชีภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
และเมื่อผู้สอบบัญ ชีตรวจสอบรับรองแล้ว ให้ส่งรายงานทางการเงินพร้อมรายงานการสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชีต่อสานักงบประมาณและกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจาก
ผู้สอบบัญชี
ข้อ ๑๖ ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีอิสระที่สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน
ข้อ ๑๗ ให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี ร ายงานผลการสอบบั ญ ชี ต่ อ คณะกรรมการกองทุ น เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรีภายในหนึ่ งร้อยยี่สิบวันนั บแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และให้กรมการจัด หางานเผยแพร่
งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้วภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีรับทราบ
ข้อ ๑๘ เพื่อประโยชน์ในการจัดทางบการเงินในภาพรวมของแผ่นดิน ให้กรมการจัดหางาน
มีการบัน ทึกบั ญชี ของกองทุน ในระบบการบริห ารการเงิน การคลั งภาครัฐ แบบระบบอิ เล็ก ทรอนิก ส์
(GFMIS) ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตามรูปแบบและเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ข้อ ๑๙ ให้กรมการจัดหางานจัดทารายงานเสนอต่อคณะกรรมการกองทุน และส่งให้กรมบัญชีกลาง
ดังต่อไปนี้
(๑) รายงานแผนรายรับและแผนรายจ่ายประจาปี
(๒) รายงานผลรายรับและผลรายจ่ายรายเดือน
(๓) งบทดลองรายเดือนและภาระผูกพัน ณ วันสิ้นเดือน
(๔) รายงานการรับจ่ายและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
(๕) รายงานทางการเงินอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของกองทุน
รูปแบบ วิธีการจัดทารายงานทางการเงิน ระยะเวลาส่งรายงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่
กรมบัญชีกลางกาหนด
ข้อ ๒๐ ให้กรมการจัดหางานจัดให้มรี ะบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการดาเนินงาน
ด้านต่าง ๆ ของกองทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
ประกาศกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการกองทุน
เพื่อการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว

