
กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

กรมการจัดหางาน 
 

๑. ข้อมูลทั่วไปของกองทุน 
๑)  ความเป็นมาของกองทุนฯ 

      กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๕๒ เพ่ือใช้จ่ายในกิจการตามมาตรา ๕๓ ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังนี้ 
     (๑)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

 (๒)  เงินที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปท างานในต่างประเทศ นายจ้างหรือคนหางานส่งเข้ากองทุน 
 (๓)  ดอกผลกองทุน 
 (๔)  เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให ้

  (๕)  หลักประกันที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา ๓๔ 
 เงินและทรัพย์สินกองทุนไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

  การบริหารกองทุนและการควบคุมการใช้จ่ายเงินกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ก าหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
  ปัจจุบันกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับ 
ดูแล ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  
 

 ๒) วัตถุประสงค์ 
            วัตถุประสงค์ หรือกิจการที่จะใช้จ่ายเงินกองทุน ตามมาตรา ๕๓ ได้แก่ 

   (๑) จัดการให้คนหางานซึ่งถูกทอดทิง้อยู่ในต่างประเทศได้เดินทางกลับประเทศไทย 
  (๒) ให้การสงเคราะห์แก่คนหางานซึ่งไปหรือจะไปท างานในต่างประเทศหรือทายาทโดยธรรมของ 

บุคคลดังกล่าว 
  (๓) การคัดเลือก และทดสอบฝีมือและการฝึกอบรมคนหางานก่อนการเดินทางไปท างานต่างประเทศ 
 

 ๓) วิสัยทัศน์กองทุนฯ (VISION) 
  พัฒนากองทุนให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน และให้ความรู้แก่สมาชิกมีความ
พร้อมในการไปท างานในต่างประเทศ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ในการท างาน 
  

 ๔) พันธกิจ (MISSION) 
  ๑. ส่งเสริมคนหางานให้เป็นสมาชิกกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ เพ่ือให้
ได้รับการคุ้มครองในการไปท างานในต่างประเทศ 
  ๒. สนับสนุนการพัฒนาระบบการฝึกอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปท างานในต่างประเทศ สิทธิ
ประโยชน์จากกองทุนฯ กฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี การด าเนินชีวิตในต่างประเทศ หลักการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
สิทธิประโยชน์ในการท างาน 
  ๓. บริหารจัดการกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ให้มีประสิทธิภาพ 
 

 ๕)  เป้าหมาย (TARGET) 
  ๑. คนหางานที่ไปท างานในต่างประเทศเป็นสมาชิกกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
  ๒. คนหางานที่จะไปท างานต่างประเทศมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากกองทุนฯ ตลอดจน

สิทธิประโยชน์และกฎหมายของประเทศที่จะไปท างาน 
  ๓. กองทุนฯ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงและยั่งยืน สามารถให้การช่วยเหลือสมาชิก

ได้อย่างทั่วถึง 
 



 

 

๒ 
 

 ๖)  ค่านิยม (CORE VALUE) 
  “ท างานเป็นทีม   เน้นความโปร่งใส   ใส่ใจคุณภาพ” 
 

 ๗) ภารกิจกองทุนฯ 
  (๑) ออกบัตรสมาชิกกองทุนฯ เการรับเงินเข้ากองทุนฯ และการเก็บรักษาเงิน  การบันทึกบัญชี  
การรายงานทางการเงิน 
  (๒) รับเรื่องและวินิจฉัยค าร้องเพ่ือให้การสงเคราะห์เงินช่วยเหลือแก่สมาชิกกองทุนฯ 
  (๓) การขอและออกหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินตามโครงการสินเชื่อเพ่ือไปท างานในต่างประเทศ 
  (๔) การอบรมคนหางานก่อนการเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 
  (๕) การจัดท าและพัฒนาสื่อการฝึกอบรม เช่น เอกสาร วิดีทัศน์ และให้บริการข้อมูลการพัฒนาความ
พร้อมคนหางานเพ่ือไปท างานในต่างประเทศ 
  (๖) การประสานงานการด าเนินงานกับส านักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ 
  (๗) การด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
  

 ๘) การบริหารกองทุน 
      กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ อยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ของกองบริหาร
แรงงานไทยไปต่างประเทศ และคณะกรรมการกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ให้ความเห็นชอบ
แผนงานต่างๆ รวมทั้งการด าเนินงานกองทุนฯ ที่ส าคัญ  โดยมีอธิบดีกรมการจัดหางานเป็นประธานกรรมการ และบุคคล
อ่ืนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินหกคนเป็นกรรมการ และมีผู้อ านวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ     
เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี คณะกรรมการ
กองทุนมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

  (๑) เสนอค าแนะน าต่อรัฐมนตรีในการออกระเบียบตามมาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓  
      (๒) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อธิบดี นายทะเบียน และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง         

กับกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

  ๙) รายได้หลักในปัจจุบันเป็นรายได้จากสมาชิกกองทุนฯ 
      อัตราการส่งเงินเข้ากองทุนฯ ส าหรับคนหางานแต่ละคนเป็นไปตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ อัตราที่
ก าหนด ๓๐๐, ๔๐๐ และ ๕๐๐ บาท  ซึ่งแตกต่างกันตามประเทศท่ีเดินทางไปท างาน ดังนี้ 

 

อัตรา ประเทศ / ทวีป 
๕๐๐ บาท ประเทศในทวีปยุโรป  ทวีปอเมริกาเหนือ  ทวีปออสเตรเลีย  ประเ ทศญี่ปุ่น  ไต้หวัน  

สาธารณรัฐเกาหลี 
๔๐๐ บาท บรูไน  กาตาร์  คูเวต  บาร์เรน  โอมาน  อิสราเอล  ซาอุดีอาระเบีย  โมร็อคโก  จอร์แดน   

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  จิบูตี  ตูนีเซีย  ซูดาน  โซมาลี  แอลจีเรีย  เลบานอน  ลิเบีย  สิงคโปร์  
ซีเรีย  เยเมน  อียิปต์  อิรัก  มอริเตเนีย  อิหร่าน  ฮ่องกง 

๓๐๐ บาท ประเทศอ่ืนๆ นอกจากประเทศในกลุ่มท่ี ๑ และกลุ่มที่ ๒ 
 

 ๑๐) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ  
                   ๑)  คนหางานที่เดินทางไปท างานต่างประเทศโดยบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง 
        ๒)  คนหางานที่เดินทางไปท างานต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง 
 



 

 

๓ 
 

        ๓)  คนหางานที่แจ้งการเดินทางไปท างานต่างประเทศด้วยตนเอง หากประสงค์จะเป็นสมาชิก
กองทุนโดยสมัครใจส่งเงินเข้ากองทุนฯ ก่อนเดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
 

 ๑๑) ระยะเวลาการคุ้มครอง 
                   เมื่อคนหางานสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ โดยจ่ายเงินเข้ากองทุนฯ ตามอัตราที่ก าหนดแล้วจะอยู่     
ในการคุ้มครองของกองทุนฯ ตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญาจ้าง และเมื่อท างานครบก าหนดตามสัญญาจ้างหรือ
วันที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลง หากคนหางานยังอยู่หรือยังท างานอยู่ในต่างประเทศ จะได้รับการคุ้มครองจากกองทุนฯ 
ต่อไปอีก ๕ ปี นับแต่วันครบก าหนดตามสัญญาจ้าง (ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน       
พ.ศ. ๒๕๒๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๔๘/๑ วรรคหนึ่งและวรรคสอง) 
 

 ๑๒) สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกฯ จะได้รับจากกองทุนฯ 
                   ตามระเบียบกระทรวงแรงงาน 

๑) ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยกิจการท่ีจะใช้จ่ายจากกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางาน 
ไปท างานในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒) ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างาน 
ในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙   
 

                   (๑) กรณีถูกทอดทิ้งในต่างประเทศสงเคราะห์เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ าเป็นให้สมาชิกได้เดินทาง
กลับประเทศไทยตามที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น 
ตามท่ีจ่ายจริงไม่เกินคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
         (๒) กรณีประสบอันตรายก่อนไปท างานหรือขณะท างานในต่างประเทศ สงเคราะห์เป็นค่า
รักษาพยาบาลเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
    (๓) กรณีถูกเลิกจ้างจากสาเหตุประสบอันตราย สงเคราะห์คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
    (๔) กรณีประสบอันตรายจนพิการสงเคราะห์คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ทุพพลภาพ สงเคราะห์คนละ 
๓๐,๐๐๐ บาท 
    (๕) ประสบปัญหาในต่างประเทศ สงเคราะห์ เป็นค่าพาหนะ ค่าที่ พัก ค่าอาหาร ค่า
รักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ตามท่ีจ่ายจริงไม่เกินคนละ  ๓๐,๐๐๐ บาท 
    (๖) ถูกส่งกลับเนื่องจากเป็นโรคต้องห้าม กรณีท างานไม่ถึงหกเดือน สงเคราะห์คนละ ๒๕,๐๐๐ 
บาท ท างานมากกว่าหกเดือน สงเคราะห์ ๑๕,๐๐๐ บาท 
    (๗) กรณีประสบปัญหาจากภัยสงคราม ภัยธรรมชาติ หรือโรคระบาด สงเคราะห์คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
       (๘) กรณีเสียชีวิตก่อนเดินทางหรือขณะกลับมาพักที่ประเทศไทย สงเคราะห์จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
กรณีเสียชีวิตในต่างประเทศ สงเคราะห์จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการจัดการศพเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 
๔๐,๐๐๐ บาท 
       (๙) สมาชิกกองทุนถูกด าเนินคดีอาญาในความผิดซึ่งมิใช่เกิดจากการกระท าโดยเจตนาในต่างประเทศ 
หรือเนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการท างาน ให้จ่ายเป็นค่าทนายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 

 ๑๓) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนฯ 
        ๑. มีการจัดท าแผนการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๑) 
       ๒. ปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงแรงงานฯ ว่าด้วยการบริหารกองทุนฯ เพ่ือเพ่ิมสิทธิประโยชน์
กองทุนฯ และเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิารบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 



 

 

๔ 
 

                   ๓. แก้ไขกฎกระทรวง เพ่ือเพ่ิมอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิกกองทุนฯ ให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในสถานการณ์ปัจจุบัน 

       ๔. แผนปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการเงิน (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 

 

 
 

 กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
สิงหาคม  ๒๕๖๑ 


