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ระเบียบกระทรวงแรงงาน
วาดวยกิจการที่จะใชจายเงินจากกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม วาดวยกิจการ
ที่จะใชจายเงินจากกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อใหเปน
ประโยชนแ กคนหางาน โดยการขยายความคุมครองและเพิ่มสิทธิประโยชน และใหสอดคลองกับ
มาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน
พ.ศ. ๒๕๒๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
และมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรี ยกว า “ระเบียบกระทรวงแรงงาน วาด วยกิ จการที่จ ะใช จายเงิน จาก
กองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม วาดวยกิจการที่จะใชจายเงิน
จากกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
บรรดาระเบียบหรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“กองทุน” หมายความวา กองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ
“สมาชิกกองทุน” หมายความวา คนหางานซึ่งตนเองหรือนายจางหรือผูรับอนุญาตจัดหางาน
เพื่อไปทํางานในตางประเทศไดสงเงินเขากองทุน
“ประสบอันตราย” หมายความวา การที่สมาชิกกองทุนไดรับอันตรายแกชีวิต รางกาย หรือ
ผลกระทบทางจิตใจ ทั้งนี้ การไดรับอันตรายตองมิไดเกิดจากการที่สมาชิกกองทุนเปนผูกอใหเกิดขึ้น
เนื่องมาจากการกระทําอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิด
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“พิการ” หมายความวา การสูญเสียอวัยวะที่เห็นไดอยางชัดเจน หรือกรณีที่แพทยวินิจฉัยแลววา
มีความบกพรองทางจิตใจ
“ทุพพลภาพ” หมายความวา การสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของรางกายหรือสูญเสีย
สภาวะปกติของจิตใจจนประกอบกรณีกิจตามปกติไมไดเกินยี่สิบวันโดยการวินิจฉัยของแพทย
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมการจัดหางาน
ขอ ๕ ใหจายเงินจากกองทุนในกิจการตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) จัดการใหสมาชิกกองทุนซึ่งถูกทอดทิ้งอยูใ นตางประเทศไดเดินทางกลับประเทศไทย
จนถึงภูมิลําเนา ซึ่งมีคาใชจาย ดังนี้
(ก) คาพาหนะ คาที่พัก คาอาหาร คารักษาพยาบาล และคาใชจายอื่นที่จําเปน
(ข) คาใชจายของเจาหนาที่ในการจัดการใหสมาชิกกองทุนเดิน ทางกลับประเทศไทย
จนถึงภูมิลําเนา ใหกระทําไดในกรณีที่จําเปน
(ค) เงินชดเชยคาใชจายแกผูรับอนุญาตจัดหางานที่ไดรับอนุมัติจากอธิบดี ตามมาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘
(๒) ใหการสงเคราะหแกสมาชิกกองทุนซึ่งไปหรือจะไปทํางานในตางประเทศหรือทายาทโดยธรรม
ของสมาชิกของกองทุนตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งมีคาใชจายและหรือ
เงินสงเคราะห ดังนี้
(ก) เงิน สงเคราะหเปน คารักษาพยาบาลกรณีสมาชิกกองทุน ประสบอัน ตรายกอ นไป
ทํางานในตางประเทศหรือประสบอันตรายในตางประเทศ
(ข) เงินสงเคราะหกรณีสมาชิกกองทุนตองเดินทางกลับประเทศไทยเพราะถูกเลิกจาง
โดยมีสาเหตุมาจากการประสบอันตรายและเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในตางประเทศ
(ค) เงินสงเคราะหกรณีสมาชิกกองทุนประสบอันตรายจนพิการหรือทุพพลภาพในระหวางที่
เปนสมาชิกกองทุน ไมวาเหตุการณที่กอใหเกิดอันตรายจะเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือตางประเทศ
(ง) คาพาหนะ คาที่พัก คาอาหาร คารักษาพยาบาลและคาใชจายอื่นที่จําเปนใหแ ก
สมาชิกกองทุนระหวางที่อยูในตางประเทศ กรณีประสบปญหาในตางประเทศ ไดแก รอการเขาทํางานใหม
รอการสงกลับประเทศไทย รอการดําเนินคดี เปนเหตุใหสูญเสียรายไดจากการทํางาน หรือกรณีไมไดรบั
ความเปนธรรมจากนายจางโดยไมใชความผิดของสมาชิกกองทุน หรือกรณีอื่นในลักษณะเดียวกัน
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(จ) เงินสงเคราะหกรณีสมาชิกกองทุนตองเดินทางกลับประเทศไทยกอนสิ้นสุดการเปน
สมาชิกกองทุน เนื่องจากผลการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลของประเทศนั้น พบวาสมาชิกกองทุน
เปนโรคที่ตามขอบังคับของทางการของประเทศนั้น หามมิใหทํางานในประเทศตอไป
(ฉ) เงิน สงเคราะหกรณีสมาชิ กกองทุน ประสบปญหาตองเดิน ทางกลับ ประเทศไทย
กอนสิ้นสุดการเปนสมาชิกกองทุน เนื่องจากภัยสงครามหรือปญหาความไมสงบหรือจากภัยธรรมชาติ
หรือเกิดโรคระบาด ซึ่งทางการของประเทศนั้น ๆ ประกาศกําหนดแลว
(ช) คาเชาสถานที่ คาสาธารณูปโภคและคาใชจายอื่น ๆ รวมทั้งคาภาษีเทาที่จําเปน
ในการจัดการและการบริหารที่พักฉุกเฉินในตางประเทศ
(ซ) คาจางทนายความเพื่อตอสูคดีกรณีสมาชิกกองทุน ถูกดําเนิน คดีอาญาในความผิด
ซึ่งมิใ ชเกิดจากการกระทําโดยเจตนาในตางประเทศ หรือสมาชิกกองทุน ดําเนิน คดีแ พงแกน ายจาง
เนื่องจากไมไดรับความเปนธรรมจากการทํางานซึ่งเกิดขึ้นระหวางที่เปนสมาชิกกองทุน
(ฌ) เงิน สงเคราะหใ นการจัดการศพและเงินชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอ นแก
ทายาทโดยธรรมของสมาชิ กกองทุน ตามที่บัญญัติไวใ นประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย กรณี
ประสบอัน ตรายกอ นไปทํางานในตางประเทศจนถึงแกชีวิต กรณีเสียชีวิตขณะกลับมาประเทศไทย
และกรณีเสียชีวิตในตางประเทศระหวางที่เปนสมาชิกกองทุน
(๓) การคัดเลือกและทดสอบฝมือ และการฝกอบรมคนหางานกอนจะเดินทางไปทํางานใน
ตางประเทศ ซึ่งมีคาใชจาย ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ คาจาง คาตอบแทนลูกจางชั่วคราว คาวิทยากร และ
คาใชจายอื่นที่จําเปนของทางราชการในการคัดเลือกและฝกอบรมคนหางานกอนจะเดินทางไปทํางานใน
ตางประเทศ
(ข) คาใชจายเกี่ยวกับวัสดุที่ใชในการทดสอบฝมือคนหางานซึ่งจะไปทํางานในตางประเทศ
การขอรับการสนับสนุนคาใชจายตาม (ก) และ (ข) นั้น หากไดรับอนุมัติจากเงินงบประมาณ
จะใชเงินกองทุนฯ ไมได
(๔) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินกองทุนและคาธรรมเนียมการใหบริการรับ-สงเงิน ตามที่
ธนาคารเรียกเก็บ
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(๕) ภายใตบังคับมาตรา ๕๓ คาใชจายอื่น ใดที่เกี่ยวกับการชวยเหลือคนหางานไปทํางาน
ในตางประเทศที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ หากมีความจําเปนและมีเหตุอันสมควร ใหอธิบดีมีอํานาจ
สั่งจายเงินกองทุนเพื่อใหการสงเคราะหแกสมาชิกกองทุนไดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการกองทุน
เพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ
ขอ ๖ ใหอธิบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
สมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน

