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ระเบียบกรมการจัดหางาน 
ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้าน   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

เพื่อให้การบริหารจัดการและการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้าน  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์มากย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  มาตรา  ๔๕  
ประกอบกับข้อ  ๑๐  (๒)  (ข)  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอจัดตั้ง  การดําเนินงาน  
และการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  กรมการจัดหางานโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงาน  
ไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
(๒) ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้าน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ข้อ  ๔  ในระเบียบนี้   
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้าน 
“งานที่รับไปทําที่บ้าน”  หมายความว่า  งานที่ผู้จ้างงานมอบให้ผู้รับงานไปทําที่บ้านเพื่อไปผลิต

ประกอบ  บรรจุ  ซ่อมหรือแปรรูปสิ่งของตามที่ได้ตกลงในบ้านของตนเองหรือสถานที่ที่มิใช่สถาน
ประกอบกิจการของผู้จ้างงาน 

“ผู้รับงานไปทําที่บ้าน”  หมายความว่า  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งตกลงกับผู้จ้างงานเพื่อรับทํางาน
อันเป็นงานที่รับไปทําที่บ้าน   

“ผู้จ้างงาน”  หมายความว่า  ผู้ประกอบกิจการซึ่งตกลงจ้างผู้รับงานไปทําที่บ้านให้ทํางาน 
ที่รับไปทําที่บ้าน  ไม่ว่าตกลงมอบงานโดยตนเองหรือโดยผ่านตัวแทนหรือกระทําในลักษณะผู้รับเหมาช่วงก็ตาม 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้าน 
“คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน”  หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบาย  

การบริหารทุนหมุนเวียนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน   
“ผู้บริหารกองทุน”  หมายความว่า  ผู้บริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้าน 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมการจัดหางาน 
“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานของกองทุน 
“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างของกองทุน 
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ข้อ ๕ ให้อธิบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจตีความ  วินิจฉัยชี้ขาดปัญหา
เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ วิธีปฏิบัติอื่นใดที่มิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ว่าด้วยการนั้นโดยอนุโลม 

ข้อ ๗ ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามข้อกําหนดในระเบียบนี้  ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
ข้อ ๘ กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับงานไปทําที่บ้านกู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ 

ในการผลิตหรือขยายการผลิต  เพื่อสร้างอาชีพ  และสร้างรายได้ให้กับผู้รับงานไปทําที่บ้าน   
ข้อ ๙ กองทุนประกอบด้วย   
(๑) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
(๒) เงินที่มีผู้บริจาคให้ 
(๓) ดอกผลของเงินกองทุน 
(๔) เงินที่ได้รับคืนจากผู้กู้ 
(๕) เงินรายได้อื่น 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการ 

 
 

ข้อ ๑๐ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้านคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย   
(๑) อธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผู้แทนกระทรวงการคลัง  ผู้แทนสํานักงบประมาณ  และผู้แทนกรมการจัดหางาน   

เป็นกรรมการ 
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกินสามคนซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบ

ของกระทรวงการคลัง  จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์  ด้านการเงิน  เศรษฐศาสตร์  
การลงทุน  กฎหมาย  หรือด้านอื่นที่เก่ียวข้อง   

ให้ผู้บริหารกองทุน  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๑๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
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(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด   
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๕) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากงาน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่   
หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

(๖) ไม่ เป็นผู้ดํ ารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บ ริหารท้องถิ่น   
หรือกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 

(๗) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการดําเนินงานของกองทุนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม   
ข้อ ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี 
ในกรณทีี่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  

อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 
เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่

ให้กรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับ
แต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ข้อ ๑๓ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ   
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ประธานกรรมการให้ออกโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ 

มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๑ 
ข้อ ๑๔ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) กําหนดนโยบาย  กํากับดูแลการบริหารจัดการ  และติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของทนุหมุนเวียน 
(๒) กําหนดข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  การเงิน  การพัสดุ  ตลอดจนการกําหนด

ค่าตอบแทน  สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ  ของผู้บริหารกองทุน  พนักงาน  และลูกจ้าง 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนกําหนด 

(๓) พิจารณาจัดสรรเงิน  และอนุมัติเงินให้กู้ยืม 
(๔) พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานประจําปี 
(๕) แต่งตั้งผู้บริหารกองทุน 
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ข้อ ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง 
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม   

ในการประชุมของคณะกรรมการถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง  ในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๑๖ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย   

การประชุมของคณะอนุกรรมการ  ให้นําบทบัญญัติข้อ  ๑๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๗ ให้กรรมการและอนุกรรมการ  ได้ รับเบ้ียประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น 

ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนกําหนดตามผลการประเมินผลการดําเนินงาน 
หมวด  ๓ 
การบริหาร 

 
 

ข้อ ๑๘ ให้กรมการจัดหางานกําหนดโครงสร้างการบริหารกองทุนเพื่อรองรับการดําเนินงาน
ด้านต่าง ๆ  ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนประกาศกําหนด   

ข้อ ๑๙ ให้ผู้บริหารกองทุนจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
ผลการดําเนินงานของปีที่ผ่านมา  แผนการปฏิบัติงาน  ประมาณการรายรับรายจ่ายประจําปี  และประมาณ
การกระแสเงินสด  ทั้งนี้  ตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนดเพื่อนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
อย่างน้อยหกสิบวันก่อนวันเร่ิมต้นปีบัญชีของทุกปี  และให้ส่งกระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวัน 
ก่อนวันเร่ิมต้นปีบัญชีของทุกปีเพื่อใช้ประกอบการกํากับดูแล  การบริหารกองทุนและติดตาม 
การประเมินผลการดําเนินงาน 

หมวด  ๔ 
ผู้บริหารกองทุน  พนักงาน  และลูกจ้าง 

 
 

ข้อ ๒๐ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้บริหารกองทุนทําหน้าที่บริหารกองทุนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน  โดยให้คํานึงถึงลักษณะการดําเนินงานของกองทุน  ความรับผิดชอบ  ความประหยัด
และความคุ้มค่า  ทั้งนี้  ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนกําหนด 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ผู้บริหารกองทุนมิใช่เจ้าหน้าที่ในกรมการจัดหางานให้การดํารงตําแหน่ง 
การพ้นจากตําแหน่ง  และเง่ือนไขการจ้างเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการนโยบายบริหารทุนหมุนเวียนกําหนด 



   หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๙๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๒๒ การกําหนดตําแหน่ง  คุณสมบัติของตําแหน่ง  อัตราเงินเดือน  ค่าตอบแทน  อํานาจหน้าที่  
ระยะเวลาการจ้าง  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเลิกจ้างพนักงานและลูกจ้าง  ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายบริหารทุนหมุนเวียนกําหนด   

หมวด  ๕ 
การกู้ยืมเงินกองทุน 

 
 

ข้อ ๒๓ การให้ กู้ ยืม  การทําสัญญากู้ ยืม  รวมถึงกําหนดหลักประกัน  การจ่ายเงินกู้   
การชําระคืนเงินกู้  และการเรียกคืนเงินกู้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๔ อัตราดอกเบ้ียหรือค่าตอบแทนอื่น  รวมถึงค่าปรับ  ในการกู้ยืมเงินให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

หมวด  ๖ 
การเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  และการตรวจสอบ 

 
 

ข้อ ๒๕ ให้กรมการจัดหางานเปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง 
หรือสํานักงานคลังจังหวัดแล้วแต่กรณี  ชื่อ  “บัญชีกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้าน”  เพื่อฝากเงินของกองทุน
ที่ได้รับจากหน่วยงานในราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค  และห้ามมิให้นําเงินไปใช้จ่ายก่อนส่งเข้าบัญชีเงินฝาก 

ในกรณีที่มีความจําเป็น  กรมการจัดหางานอาจขอเปิดบัญชีเงินฝากไว้  ณ  ธนาคารของรัฐ 
หรือธนาคารพาณิชย์  ในชื่อบัญชีเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง  เพื่อไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์  ภายในวงเงิน
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ข้อ ๒๖ ให้กรมการจัดหางานนําเงินที่ได้รับส่งเข้าบัญชีของกองทุนที่เปิดไว้ที่กรมบัญชีกลาง
หรือสํานักงานคลังจังหวัดแล้วแต่กรณี  ภายในสามวันทําการนับแต่วันที่รับเงิน 

ข้อ ๒๗ การจ่ายเงินจากกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นเงินกู้ยืมให้แก่ผู้รับงานไปทําที่บ้าน   
(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
ข้อ ๒๘ ให้อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติการใช้จ่ายเงินของกองทุนภายใต้ 

กรอบประมาณการรายจ่ายประจําปีที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง 
เม่ือได้รับอนุมัติตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้บริหารกองทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารกองทุน

มีอํานาจสั่งจ่ายและเบิกเงินของกองทุน 
ข้อ ๒๙ การตัดหนี้สูญ  ให้กรมการจัดหางานขออนุมัติจากคณะกรรมการและขอทําความตกลง

กับกระทรวงการคลังเป็นราย ๆ  ไป 



   หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๙๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๓๐ ให้คณะกรรมการวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถจัดทํา
รายงานทางการเงิน  แสดงฐานะทางการเงิน  และผลการดําเนินงานของกองทุนได้อย่างถูกต้อง 
ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

ข้อ ๓๑ ให้คณะกรรมการจัดทํารายงานการเงินของกองทุนส่งผู้สอบบัญชีภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

ปีบัญชีของกองทุนให้เป็นไปตามปีงบประมาณ  เว้นแต่คณะกรรมการจะประกาศกําหนดเป็นอย่างอื่น
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 

ข้อ ๓๒ ให้กองทุนมีการบันทึกรายการบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  ตามรูปแบบและเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ข้อ ๓๓ ให้กรมการจัดหางานจัดให้มีระบบตรวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบการดําเนินงาน
ต่าง ๆ  ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนกําหนด 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๓๔ บรรดาหลักเกณฑ์และวิธีการที่ออกตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยกองทุน 
เพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้านที่ยังคงใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปจนกว่า 
จะได้มีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ออกตามระเบียบนี้ใช้บังคับ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
อารักษ์  พรหมณี 

อธิบดีกรมการจัดหางาน 


