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ค าน า 

 การจัดการความรู้เรื่องแนวปฏิบัติการออกหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินโครงการสินเชื่อ
เพื่อไปท างานต่างประเทศ เป็นการจัดท าข้ันตอน/กระบวนการท างานในการออกหนังสือรับรองสิทธิฯ ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด และได้รวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ประกอบการออกหนังสือรับรองสิทธิฯ 
ดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการสินเช่ือ เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน การออกหนังสือรับรองสิทธิฯ ถือเป็น
กระบวนงานที่อ านวยความสะดวกและเอื้อประโยชน์แก่คนหางานที่จะเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 
สามารถขอสินเช่ือเพื่อไปท างานในต่างประเทศจากธนาคารของรัฐในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม  

 กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ได้จัดท าแนวปฏิบัติการออกหนังสือ
รับรองสิทธิการกู้เงินโครงการสินเช่ือเพื่อไปท างานต่างประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง และคนหางานได้รับความสะดวกในการขอสินเช่ือจากธนาคารมากยิ่งข้ึน     
 
  คณะผู้จัดท า 
  กันยายน  ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

สารบัญ 
ค าน า หน้า 
สารบัญ 
บทท่ี ๑ บทน า ๑ 
  ๑. หลักการและเหตุผล ๑ 
  ๒. วัตถุประสงค์ ๒ 
  ๓. ค าจ ากัดความ ๒ 
 ๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๓ 
บทท่ี ๒ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง                
 - ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการขอและออกหนงัสอืรบัรองสทิธิการกูเ้งิน  ๔ 
   ตามโครงการสินเช่ือเพื่อไปท างานต่างประเทศ พ.ศ. 2540 
บทท่ี ๓ แนวปฏิบัติการออกหนังสือรับรองสิทธิเพ่ือขอรับสินเชื่อเพ่ือไปท างานต่างประเทศ ๗ 
 ๑. กรณีเดินทางไปท างานต่างประเทศโดยบริษัทจัดหางานจัดสง่ ๗ 
 2. กรณีเดินทางไปท างานต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานจัดส่ง ๘ 
 ๓. แผนผังข้ันตอนการขอและออกหนงัสือรับรองสิทธิการกูเ้งินโครงการสินเช่ือ ๑๐ 
  เพื่อไปท างานต่างประเทศ 
 4. กระบวนงานการขอและออกหนังสือรับรองสิทธิการกูเ้งินเพื่อประกอบการกูเ้งิน 11 
  จากธนาคารตามโครงการสินเช่ือเพื่อไปท างานต่างประเทศ  
 5. โครงการสินเช่ือเพือ่ไปท างานต่างประเทศ ๑2 
  - ระบบที่ ๑ ระบบมีหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู ้ ๑2 
  - ระบบที่ ๒ ระบบไมม่ีหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้ (ใช้บุคคลค้ าประกัน) ๑5 
บทท่ี ๔ บทสรุป   ๑7 
บรรณานุกรม ๑8 
ภาคผนวก ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการขอและออกหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน  
    ตามโครงการสินเช่ือเพือ่ไปท างานต่างประเทศ พ.ศ. 2540 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

บทท่ี 1 
      บทน า 

1. หลักการและเหตุผล 
 กรมการจดัหางาน มีภารกิจหลกัทีส่ าคัญคือการส่งเสรมิการมงีานท าเพื่อให้ประชาชนมีงานท า
ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความถนัด ไม่ถูกหลอกลวงตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์เหมาะสมและ
เป็นธรรม ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ การจัดส่งแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ      
เป็นการส่งเสริมการมีงานท าอีกวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการว่างงานของภาครัฐ และมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถน าเงินตราต่างประเทศกลับเข้าประเทศเป็นจ านวนมาก  และ      
ยังส่งผลให้คนหางานและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน โดยการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ    
เป็นภารกิจหลักของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ มีหน้าที่ด าเนินการจัดส่งแรงงานไปต่างประเทศ 
รวมถึง การก ากับ ดูแล พัฒนาและตรวจสอบการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศ และคุ้มครองช่วยเหลือ
คนหางานที่ไปท างานต่างประเทศให้ได้รับการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งการเดินทางไปท างานในต่างประเทศ
ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ส าหรับบางประเทศที่จ าเป็นต้องใช้แรงงานต่างชาติเป็นจ านวนมาก ซึ่ง
การไปท างานในต่างประเทศนั้นให้ค่าตอบแทนหรือรายได้ค่อนข้างสูง แต่การเดินทางเพื่อไปท างานใน
ต่างประเทศ แรงงานไทยก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินการ ประกอบกับคนหางานบางรายมีฐานะยากจน 
จ าเป็นต้องกู้ยืมเงินเพื่อน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท างานในต่างประเทศ ทั้งนอกระบบและในระบบ
ที่มีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง ท าให้คนหางานต้องแบกรับภาระหนี้สินมากเกินกว่าที่ชดใช้คืนได้ ด้วยสภาพ
ปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึงมีนโยบายให้กระทรวง แรงงานเป็นผู้รับผิดชอบหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า เพื่อให้คนหางาน
ใช้ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท างานในต่างประเทศ โดยกรมการจัดหางานได้ประสานกับธนาคาร
ของรัฐเพื่อเข้าร่วมด าเนินการโครงการสินเช่ือเพื่อไปท างานในต่างประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกและตอบสนอง
ความต้องการให้แก่แรงงานที่เดินทางไปท างานในต่างประเทศได้มีเงินแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า  

 ปัจจุบันโครงการสินเช่ือเพื่อไปท างานต่างประเทศ ภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
กองทุนเพื่อช่วยเหลอืคนหางานไปท างานในต่างประเทศ เป็นหน่วยงานในสังกัดกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งจัดตั้งข้ึนตามพระราชบญัญตัิจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือคนหางานในการจัดการให้คนหางานซึ่งถูกทอดทิ้งอยู่ในต่างประเทศได้เดินทาง
กลับประเทศไทย และให้การสงเคราะห์แก่คนหางานซึ่งไปหรือจะไปท างานในต่างประเทศหรือทายาทโดยธรรม 
ของสมาชิกกองทุนฯ รวมถึงการออกหนังสอืรบัรองสิทธ์ิการกู้ยืมเพือ่น าไปใช้เปน็เอกสารประกอบในการขอกู้สินเช่ือ
เพื่อไปท างานในต่างประเทศ ซึ่งภารกิจดังกล่าวของกองทุนฯ นับว่าเป็นประโยชน์แก่คนหางานเป็นอย่างมาก 

 กระบวนการและข้ันตอนการด าเนินการของโครงการสินเช่ือเพื่อไปท างานต่างประเทศ ใน
การออกหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินถือเป็นภารกิจที่ส าคัญของกองทุนฯ ต่อสมาชิกกองทุนฯ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการแก่คนหางานที่ต้องการเดินทางไปท างานต่างประเทศแต่ขาดทุนทรัพย์ ซึ่งข้ันตอนในการปฏิบัติงาน
ยึดตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายประการ เพื่อเป็นหลักในการให้ค าแนะน าและการปฏิบัติงาน 

 



 

 

- ๒ - 

แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนหางาน ซึ่งโครงการ
สินเช่ือเพื่อไปท างานต่างประเทศที่มีข้อตกลงกับ 3 ธนาคาร ประกอบด้วยธนาคารการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร(ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) ธนาคารออมสิน โดยแยกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ ระบบที่มี
หลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้ และระบบที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินเงินกู้ (ใช้บุคคลค้ าประกัน) ซึ่งมี
รายละเอียดและข้ันตอนในการด าเนินการค่อนข้างมาก อาจท าให้ผู้ปฏิบัติงานหรือคนหางานบางส่วนที่ยังมี
ความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับระเบียบการปฏิบัติงาน ดังนั้น แนว
การปฏิบัติ ในการออกหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินตามโครงการสินเช่ือเพื่ อไปท างานต่างประเทศ จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นต่อการให้ค าแนะน าและการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
จึงได้จัดท า “แนวปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองสิทธิการกู้ เงินตามโครงการสินเช่ือเพื่อไปท างาน
ต่างประเทศ” เพื่อเป็นองค์ความรู้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ ให้มีความรู้          
และความเข้าใจถูกต้องและมีประสทิธิภาพ รวมถึงการปรบัปรงุข้อมลูในแนวปฏิบัติงานการออกหนังสือรับรองสิทธิ
การกู้เงินตามโครงการสินเช่ือเพื่อไปท างานต่างประเทศให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติแก่บุคลากร   
ของกองทุนฯ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

2. วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง        
ในการออกหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินตามโครงการสินเช่ือเพื่อไปท างานต่างประเทศ 
 2. เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ สามารถให้ค าแนะน าและปฏิบัติงาน
ในการออกหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินตามโครงการสินเช่ือเพื่อไปท างานต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3. ค าจ ากัดความ  
 “แรงงาน/คนหางาน” หมายถึง บุคคลซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท างานต่างประเทศ โดยเรียก
หรือรับค่าจ้างจากนายจ้างในต่างประเทศ 
 “รัฐ” หมายถึง กรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานของรัฐซึ ่งด าเนินโครงการสินเชื่อ
เพื่อไปท างานต่างประเทศกับธนาคาร 
 “กองทุน” หมายถึง กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ  
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายถึง ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 
 “โครงการ” หมายความว่า โครงการสินเช่ือเพื่อไปท างานต่างประเทศ 
 “สินเช่ือเพื่อไปท างานต่างประเทศ” หมายถึง เงินกู้ยืมให้แก่คนหางานที่จะเดินทางไปท างาน
ต่างประเทศ 
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 “ธนาคาร” หมายถึง ธนาคารของรัฐที่รว่มด าเนินโครงการสนิเช่ือเพื่อไปท างานต่างประเทศกบัรัฐ 
 “หนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน” หมายความว่า หนังสือรับรองที่กรมการจัดหางานออกให้กับ
คนหางาน เพื่อน าไปแสดงต่อธนาคารในการขอใช้สิทธิกู้เงินตามโครงการ 

4. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการออก
หนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินตามโครงการสินเช่ือเพื่อไปท างานต่างประเทศ 
 2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ สามารถให้ค าแนะน าและปฏิบัติงาน        
ในการออกหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินตามโครงการสินเช่ือเพื่อไปท างานต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

บทท่ี 2 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 
ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการขอและออกหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน 

ตามโครงการสินเชื่อเพ่ือไปท างานต่างประเทศ พ.ศ. 2540 
 
 เพื่อให้การปฏิบัติงานตามโครงการสินเช่ือเพื่อไปท างานต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2537 เป็นไปโดยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับความในข้อ 9          
แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติงานราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2532         
ที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐออกระเบียบเพือ่ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการส าหรบัการขอและการออกหนังสือ
รับรองสิทธิการกู้เงินตามโครงการสินเช่ือเพื่อการไปท างานต่างประเทศไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการขอและออกหนังสือรับรอง
สิทธิการกู้เงินตามโครงการสินเช่ือเพื่อไปท างานต่างประเทศ  พ.ศ. 2540” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิกระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการกู้เงินตามโครงการสินเช่ือเพื่อไปท างาน
ต่างประเทศ พ.ศ. 2538 
 ข้อ 4  “โครงการ” หมายความว่า โครงการสินเช่ือเพื่อไปท างานต่างประเทศ 
  “ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ตามประกาศ    
กรมการจัดหางาน เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินตามโครงการสินเช่ือเพื่อไปท างานต่างประเทศ 
  “หนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน” หมายความว่า หนังสือรับรองที่กรมการจัดหางาน
ออกให้กับคนหางาน เพื่อน าไปแสดงต่อธนาคารในการขอใช้สิทธิกู้เงินตามโครงการ 
 ข้อ 5  ในการกู้ เงินตามโครงการนี้ ให้คนหางานแสดงหนังสือรับรองสิทธิการกู้ เงิน
ต่อธนาคารที่คนหางานแจ้งความประสงค์ขอกู้เงิน 
 ข้อ 6 คนหางานที่ประสงค์จะขอรับหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  (1) ลงทะเบียนไว้กับศูนย์ทะเบียนคนหางานเพื่อไปท างานต่างประเทศ ณ ส านักงาน
บริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หรือส านักงานจัดหางานจังหวัด หรือส านักงานเขตพื้นที่แล้ว 
  (2) มีความพร้อมที่จะเดินทางไปท างานต่างประเทศ มีหนังสือเดินทางผ่านการตรวจ
สุขภาพแล้วไม่เป็นโรคต้องห้ามท างานส าหรับท างานในต่างประเทศที่จะไปท างาน มีหลักฐานแสดงความเป็น
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในต าแหน่งที่จะไปท างาน ยกเว้นผู้ที่จะไปท างานต าแหน่งกรรมกรหรือแรงงานทั่วไป 
  (3) มีความประสงค์จะเดินทางไปท างานต่างประเทศ โดยการจัดส่งของผู้รับอนุญาต
จัดหางานเพื่อไปท างานต่างประเทศ 
  (4) มีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งประกอบการกู้ เงิน เช่น เงินฝากธนาคาร 
พันธบัตร ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และมีบุคคลค้ าประกันการกู้หนึ่งคน ได้แก่  คู่สมรส หรือบิดา 
หรือมารดา หรือพี่ หรือน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 
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  (5) ไม่เคยได้รับหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน ซึ่งออกโดยผู้อ านวยการส านักงาน
กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ หรือส านักงานจัดหางานจังหวัด หรือหัวหน้า
ส านักงานจัดหางานพื้นที่ หรือได้รับหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินมาก่อนแล้ว แต่หนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน
หมดอายุในการน าไปใช้แล้ว 
 ข้อ 7 การยื่นค าขอรับหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินให้ยื่นตามแบบ ส. 1 ท้ายระเบียบนี้ 
 ข้อ 8 การยื่นค าขอตามข้อ 7 ให้ยื่น ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัด หรือหัวหน้าส านักงาน           
จัดหางานพื้นที่ที่คนหางานลงทะเบียนไว้ หรือ ณ ส านักงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
ในกรณีที่คนหางานลงทะเบียนไว้กับส านักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศแล้วแต่กรณี 
 ข้อ 9 เมื่อคนหางานผู้ยื่นค าขอมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในข้อ 6  ให้ส านักงานจัดหางาน
จังหวัด หรือหัวหน้าส านักงานจัดหางานพื้นที่ที่คนหางานลงทะเบียนไว้ หรือ ณ ส านักงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือ
คนหางานไปท างานในต่างประเทศ ในกรณีที่คนหางานลงทะเบียนไว้กับส านักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ออกหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินตามแบบ ส. 2 ท้ายระเบียบนี้ 
  หนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินที่ออกให้ตามระเบียบนี้ ให้มีอายุส าหรับการใช้รับรอง
สิทธิการกู้เงินได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน 
  กรณีจัดหางานจังหวัด หรือหัวหน้าส านักงานจัดหางานพื้นที่ออกหนังสือรับรองสิทธิ
การกู้เงนิให้แกค่นหางาน ให้จัดหางานจงัหวัดหรอืหวัหน้าส านักงานจัดหางานพื้นที่นั้นส่งบัญชีรายช่ือคนหางาน         
ที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินตามแบบ ส. 3 ท้ายระเบียบนี้ให้ผู้อ านวยส านักงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือ
คนหางานไปท างานในต่างประเทศภายในห้าวันนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินให้คนหางาน 
 ข้อ 10 เมื่อได้รับหนังสือจากธนาคารขอให้ตรวจสอบการอนุญาตให้คนหางานไปท างาน
ในต่างประเทศ ให้ผู้อ านวยส านักงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศมีหนังสือแจ้งผล
การอนุญาตให้จัดส่งคนหางานไปท างานในต่างประเทศตามรายช่ือที่ปรากฏในหนังสือของธนาคาร ให้ธนาคาร
ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือของธนาคาร 
  กรณียังไม่มีค าขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปท างานในต่างประเทศตามรายช่ือที่
ปรากฏในหนังสือของธนาคาร ให้ผู้อ านวยส านักงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
แจ้งข้อเท็จจริงให้ธนาคารทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือของธนาคาร และภายในระยะเวลาหกเดือน 
นับแต่วันที่มีหนังสือแจ้งให้ธนาคารทราบ หากคนหางานน้ันได้รับอนุญาตให้ไปท างานต่างประเทศ ให้ผู้อ านวย
ส านักงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศแจ้งผลการอนุญาตให้จัดส่งคนหางานไปท างาน
ในต่างประเทศ ตามรายช่ือที่ปรากฏในหนังสือของธนาคารให้ธนาคารทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่อธิบดี
กรมการจัดหางานพิจารณาอนุญาต 
 เมื่อผู้อ านวยส านักงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
มีหนังสือแจ้งให้ธนาคารทราบตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว ให้ผู้อ านวยส านักงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือ
คนหางานไปท างานในต่างประเทศแจ้งให้ส านักงานจัดหางานจังหวัด หรือส านักงานจัดหางานเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
ทราบตามแบบ ส. 4 ท้ายระเบียบนี้ 
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 ข้อ 11 ให้ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
จัดท าทะเบียนการออกหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินทั้งที่ออกโดยผู้อ านวยการส านักงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือ
คนหางานไปท างานในต่างประเทศ จัดหางานจังหวัด และหัวหน้าส านักงานจัดหางานเขตพื้นที่ 
  กรณีคนหางานผู้ได้ท าสัญญากู้เงินกับธนาคารไม่ได้เดินทางไปท างานในต่างประเทศ
หรือประสบปัญหาในต่างประเทศ เช่น ไม่มีงานท าในต่างประเทศ หรือถูกเลิกจ้าง หรือถูกส่งตัวกลับประเทศไทย
หรือเปลี่ยนสถานทีท่ างาน หรือถูกจ าคุก หรือเสียชีวิตในระหว่างท างานในต่างประเทศ เป็นต้น ให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศแจ้งให้ธนาคารทราบทันที 
 ข้อ 12 ให้ส านักงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ จัดให้มี
ทะเบียนผู้กู้เงินจากธนาคารตามโครงการและคุมยอดการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการ 
 ข้อ 13 ให้ส านักงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศขออนุมัติ
เบิกจ่ายจ านวนดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายชดเชยให้ธนาคารภายในสี่วันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งธนาคาร และให้
ส านักงานเลขานุการกรมเบกิจา่ยเงินใหธ้นาคารภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงานกองทนุ
เพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี 3 
แนวปฏิบัติการออกหนังสือรับรองสิทธิเพื่อขอรับสินเช่ือ 

เพื่อไปท างานต่างประเทศ 

ธนาคารท่ีเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือไปท างานต่างประเทศ 
 กรมการจัดหางานได้จัดท าโครงการสินเช่ือเพื่อไปท างานต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการให้สินเช่ือแก่คนหางานในอัตราดอกเบี้ยต่ าส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปท างานต่างประเทศ ปัจจุบันมีธนาคารของรัฐเ ข้าร่วมโครงการสินเ ช่ือ ๓ ธนาคาร คือ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

สถานท่ีติดต่อขอหนังสือรับรองสิทธิการกู้ 
 คนหางานที่ประสงค์ขอกู้เงินจากธนาคารที่เข้าร่วมโครงการสินเช่ือฯ สามารถติดต่อขอ
หนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินได้ ดังนี้ 
 ๑. ส่วนกลาง ขอได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (กลุ่มงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือ
คนหางานไปท างานในต่างประเทศ) กรมการจัดหางาน ส านักงานจังหวัดเขตพื้นที่ ๑ - ๑๐ 
 ๒. ส่วนภูมิภาค ขอได้ที่ส านักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด  

1. กรณีเดินทางไปท างานต่างประเทศโดยบริษัทจัดหางานจัดส่ง 
 คุณสมบัติของผู้ขอหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน 
 ๑. เป็นผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับศูนย์ทะเบียนคนหางานเพื่อไปท างานต่างประเทศ ณ กองบริหาร
แรงงานไทยไปต่างประเทศหรือส านักงานจัดหางานจังหวัด  
 ๒. เป็นผู้ที่จะเดินทางไปท างานต่างประเทศ โดยการจัดส่งของบริษัทจัดหางานที่ได้จดทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการจัดหางาน   
 ๓. เป็นผู้มีความพร้อมทีจ่ะเดินทางไปท างานต่างประเทศ โดยมหีนังสือเดินทางผา่นการตรวจโรค
จากสถานพยาบาลที่ราชการก าหนด ผ่านการทดสอบฝีมือ (ยกเว้นต าแหน่งกรรมกรหรือคนงานทั่วไป) 
 ๔. มีหลักประกันการกู้เงินตามที่ธนาคารก าหนด เช่น เงินฝากธนาคาร พันธบัตร ที่ดิน    
หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือบุคคลค้ าประกัน 
 ขั้นตอนการขอและออกหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน 
 ๑. คนหางานเตรียมเอกสารเพื่อขอหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินดังนี้ 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  - ส าเนาใบผ่านการตรวจโรค (ถ้ามี) 
  - ส าเนาหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน หรือหนังสือรับรองจากบริษัทจัดหางาน    
หรือส าเนาหนังสืออนุญาตให้จัดส่งคนหางานไปท างานในต่างประเทศ และบัญชีรายช่ือคนหางานไปท างาน
ในต่างประเทศ (จง.๑๑) 
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 ๒. เจ้าหน้าที่ให้คนหางานกรอกรายการในค าขอหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน และตรวจสอบ
ค าขอพร้อมเอกสารประกอบค าขอ เมื่อครบถ้วนถูกต้องแล้วจึงจัดพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน  
 ๓. เจ้าหน้าที่เสนอผู้มีอ านาจลงนาม และมอบหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินให้แก่คนหางาน 
 ๔. เจ้าหน้าที่แนะน าคนหางานให้น าหนังสือสิทธิการกู้เงินไปติดต่อขอกู้เ งินจากธนาคาร 
ตามที่ระบุภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกหนังสือ พร้อมเอกสารที่ เกี่ยวข้อง เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง ส าเนาใบผ่านการตรวจโรค ส าเนาทะเบียนบ้าน และหลักประกันตามที่
ธนาคารก าหนด 
 ๕. ส าหรับในส่วนของธนาคารจะช้ีแจงรายละเอียดและให้ค าแนะน าในการขอสินเช่ือให้
คนหางานทราบ จากนั้นคนหางานรอการพิจารณาอนุมัติและรับเงินกู้จากธนาคารโดยตรง 
 ๖. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ออกหนังสือรับรองสิทธิกู้เงินให้คนหางานแล้ว ให้จัดท าบัญชีรายช่ือ
คนหางานที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน ส่งให้กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กลุ่มงานกองทุน
เพื่อช่วยเหลือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ เพื่อรวบรวมและจัดท าสถิติต่อไป 
 ๗. กองบริหารแรงานไทยไปต่างประเทศ จะแจ้งผลการตรวจสอบการอนุญาตให้คนหางานไปท างาน
ในต่างประเทศ ให้ธนาคารทราบตามที่ธนาคารมีหนังสือขอให้ตรวจสอบต่อไป 
 คนหางานที่ขอกู้ เงินกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ให้น าหนังสือ
รับรองสิทธิการกู้เงินพร้อมเอกสารไปติดต่อขอกู้เงินจากธนาคาร ส่วนคนหางานที่ขอกู้เงินกับธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ตามข้อตกลงของธนาคารกรณีเดินทางโดยบริษัทจัดหางานจัดส่ง 
ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน ดังนั้น คนหางานสามารถจัดเตรียมเอกสารพร้อมหลักประกันการกู้เงิน
ไปติดต่อขอกู้กับธนาคารได้โดยตรง 

2. กรณีเดินทางไปท างานต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานจัดส่ง 
 คุณสมบัติของผู้ขอหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน 
 ๑. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากนายจ้างเพื่อไปท างานต่างประเทศ โดยการจัดส่งของ 
กรมการจัดหางาน  
 ๒. เป็นผู้มีความพร้อมทีจ่ะเดินทางไปท างานต่างประเทศ โดยมหีนังสือเดินทางผา่นการตรวจโรค
จากสถานพยาบาลที่ราชการก าหนด 
 ๓. มีหลักประกันการกู้เงินตามที่ธนาคารก าหนด เช่น เงินฝากธนาคาร พันธบัตร ที่ดินหรือ
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือบุคคลค้ าประกัน 
 ขั้นตอนการขอและออกหนังสือรับรองฯ 
 ๑. คนหางานเตรียมเอกสารเพื่อขอหนังสือรับรองฯ ดังนี้ 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  - ส าเนาสัญญาการจา้งงาน หรือหนังสือรบัรองการผา่นการคัดเลอืกจากนายจา้งเพื่อจัดส่ง
ไปท างานต่างประเทศ 
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 ๒. ข้ันตอนการปฏิบัติในการขอและออกหนังสือรับรองฯ ในข้อ ๒ – ๗ เช่นเดียวกับกรณี
เดินทางไปท างานต่างประเทศโดยบริษัทจัดหางานจัดส่ง 
 คนหางานที่ขอกู้เงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรณีเดินทาง
ไปท างานต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานจัดส่ง ยั งต้องใช้หนังสือรับรองฯ เช่นเดียวกับการขอกู้เงินกับ
ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน 
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๓. แผนผังขั้นตอนการขอและออกหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน 
โครงการสินเชื่อเพ่ือไปท างานต่างประเทศ 

 
คนหางานย่ืนค าขอ  

๑. ส่วนกลาง 
    - กลุ่มงานกองทุนฯ กรต. 
    - ส านักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ – ๑๐ 
๒. ส่วนภูมิภาค   
    - ส านักงานจัดหางานจังหวัดทุกจงัหวัด 

 
 

เจ้าหน้าที่พจิารณา และตรวจสอบเอกสาร 

 
 

จัดพิมพห์นังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน 

 
 

เสนอผู้มีอ านาจลงนามอนมุัต ิ

 
 

มอบหนังสือรบัรองสิทธิการกู้เงินให้คนหางาน 
เพื่อน าไปติดต่อขอกูเ้งินจากธนาคารตามทีร่ะบุในหนังสือ 
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 หมายเหตุ : กรณีคนหางานยังไม่ได้รบับัญชีรายช่ือคนหางาน (จง. ๑๑) คนหางานสามารถยื่น
ค าขอไว้ก่อนได้ เมื่อ จง. ๑๑ ได้รับการจัดท าแล้ว ทางกองทนุฯ จะจัดสง่หนงัสอืรบัรองสทิธิการกูเ้งินฯ ให้
คนหางานทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๗ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. กระบวนงานการขอและออกหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินเพื่อประกอบ      
การกู้เงินจากธนาคารตามโครงการสินเช่ือเพื่อไปท างานต่างประเทศ 

จุดเริ่มต้น
ย่ืนค าร้อง 

จุดสิ้นสุด 

ขั้นตอนที่ 1  
การับค าขอ 
- กรอกข้อมูลในแบบค าขอ 
- เจ้าหน้าท่ีรับค าขอและ
ตรวจสอบเอกสาร 
 
 

ขั้นตอนที่ 2  
พิจารณาค าขอ 
- พิจารณาค าขอจัดพิมพ์
หนังสือรับรอง 
 

ขั้นตอนที่ 4  
การออกเลขและส่ง
หนังสือ 
- ส่งหนังสือรับรองสิทธิ
การกู้เงินให้คนหางาน 

ขั้นตอนที่ 3  
การลงนาม 
- เสนอหนังสือรับรอง
สิทธิการกู้เงินต่อ
ผู้อ านวยการ หรือผู้ได้รับ
มอบหมาย 

5 นาที 5 นาที 
okmu 

5 นาที 15 นาที 

รวม 4 ขั้นตอน ระยะเวลาในการให้บริการ 30 นาที 
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5. โครงการสินเชื่อเพ่ือไปท างานต่างประเทศ 

 กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานมีนโยบายในการช่วยเหลือคนหางานที่ประสงค์จะ
เดินทางไปท างานต่างประเทศ แต่ไม่มีเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการไปท างานต่างประเทศให้มีโอกาสกู้ยืมเงินจาก
ธนาคารที่ท าข้อตกลงกับกรมการจัดหางาน 
 ปัจจุบันกรมการจัดหางานได้ด าเนินงานด้านสินเช่ือเพื่อไปท างานต่างประเทศ เป็น ๒ ระบบ 
ได้แก่ 
 ๑. ระบบมีหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้ 
 ๒. ระบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้ (ใช้บุคคลค้ าประกัน) 

ระบบท่ี ๑ ระบบมีหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้ กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ได้ท าข้อตกลงร่วมกับ
ธนาคารธนาคาร ๓ แห่ง ดังนี้ 
 ๑.๑ โครงการสินเชื่อเพ่ือไปท างานต่างประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) ) 
  โครงการนี้เกิดข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ก าหนดให้
กรมการจัดหางานร่วมกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จัดให้มีโครงการสินเช่ือดอกเบี้ยต่ าแก่คนหางานที่จะ
เดินทางไปท างานต่างประเทศ โดยมีการลงนามข้อตกลง เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ ซึ่งธนาคารให้กู้รายละ
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อมาได้ขยายวงเงินกู้เป็นรายละไม่เกิน ๙๐,๐๐๐ บาท (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
๕ สิงหาคม ๒๕๔๐) และปัจจุบันขยายวงเงินกู้เป็นรายละไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
  พื้นที่ด า เนินการ  ทั ่วประเทศไทยมีบริการทุกสาขาธนาคารในภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนภาคอื่นๆ มีบริการที่สาขาอ าเภอเมือง   
จังหวัดละ ๑ สาขา 
  จ านวนเงินท่ีให้กู้ ปัจจุบันก าหนดให้กู้ได้รายละไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
  อัตราดอกเบ้ีย ผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยส าหรับลูกค้ารายย่อยช้ันดีลบ
ร้อยละ ๓ ต่อปี (MRR-๓) โดยกรมการจัดหางานเป็นผู้จ่ายส่วนต่างของดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ให้ธนาคารแทนผู้กู้
ภายในวงเงินกู้ไม่เกินรายละ ๙๐,๐๐๐ บาท เช่น ปัจจุบันดอกเบี้ยร้อยละ ๘.๐๐ ต่อปี ผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 
๕.๐๐ ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงตามประกาศธนาคาร) 
  ระยะเวลาผ่อนช าระ โครงการนี้ก าหนดให้ผู้กู้มีระยะเวลาผ่อนช าระเงินกู้ไม่เกิน ๑๘ เดือน 
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินก าหนดอายุสัญญาการจ้างงาน 
  คุณสมบัติผู้กู ้
  ๑. ต้องเป็นผู้ที่จะเดินทางไปท างานต่างประเทศ โดยการจัดส่งของบริษัทจัดหางานที่
ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการจัดหางาน หรือโดยการจัดส่งของกรมการจัดหางาน 
  ๒. ต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะเดินทางไปท างานต่างประเทศ โดยมีหนังสือเดินทาง 
(PASSPORT) และผ่านการตรวจโรคจากสถานพยาบาลที่ราชการก าหนด 
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  ๓. มีหลักประกันการกู้เงินอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เงินฝากในธนาคารหรือพันธบัตร 
หรือที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
  ๔. ต้องเป็นผู้มีหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินตามโครงการสินเช่ือฯ ที่กรมการจัดหางาน
ออกให้ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน 
  วิธีขอกู้เงิน 
  ๑. ติดต่อขอหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินได้จากกรมการจัดหางาน 
   ๑.๑ ส่วนกลาง ขอได้ที่ 
    ๑) กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กลุ่มงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือ
คนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
    ๒) ส านักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ – ๑๐ 
   ๑.๒ ส่วนภูมิภาค ขอได้ที่ส านักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด 
  ๒. เตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินดังนี้ 
   - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
   - ส าเนาหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน หรือหนังสือรับรองการรับสมัคร
คนหางานจากบริษัทจัดหางาน หรือส าเนาหนังสืออนุญาตให้จัดส่งคนหางานไปท างานในต่างประเทศ และ จง.๑๑ 
(กรณีบริษัทจัดหางานจัดส่ง) 
   - ส าเนาสัญญาจ้าง หรือหนังสือรบัรองการผา่นการคัดเลือกจากนายจ้างเพื่อจัดส่ง
ไปท างานในต่างประเทศ (กรณีกรมการจัดหางานจัดส่ง) 
  ๓. น าหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินไปติดต่อขอกู้เงินจากธนาคารภายใน ๓๐ วัน    
นับแต่วันที่ออกหนังสือพร้อมเอกสารตามข้อ ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาหลักทรัพย์ เช่น ส าเนาโฉนด
ที่ดิน เป็นต้น 
  ๔. รอการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือและรับเงินกู้จากธนาคาร 

 ๑.๒ โครงการสินเชื่อเพ่ือไปท างานต่างประเทศ (ธนาคารออมสิน) 
  ธนาคารออมสินและกรมการจัดหางานได้ร่วมกันจัดท าโครงการสินเช่ือเพื่อไปท างาน
ต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนหางานที่ประสงค์จะไปท างานต่างประเทศ ได้มีแหล่งเงินกู้ดอกเบีย้ต่ า
เพิ่มข้ึน โดยมีการลงนามข้อตกลง เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๕ 
  พ้ืนท่ีด าเนินการ ให้บริการทุกสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และสาขา
จังหวัดทุกจังหวัด 
  อัตราดอกเบ้ีย ผู้กู้ต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย MLR + ๑.๕๐% ต่อปี ปัจจุบัน
อัตราดอกเบี้ย MLR เท่ากับร้อยละ ๖.๘๗๕ ต่อปี ดังนั้น ผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ ๘.๓๗๕ ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย
เปลี่ยนแปลงตามประกาศธนาคาร) 
  ระยะเวลาการผ่อนช าระ/คุณสมบัติผู้กู้/วิธีขอกู้เงิน เช่นเดียวกับธนาคารกรุงไทยฯ 
ทั้งนี้ ธนาคารออมสินก าหนดให้สามารถใช้บุคคลค้ าประกันได้ 
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 ๑.๓  โครงการสินเชื่อเพ่ือไปท างานต่างประเทศ (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร) (ธ.ก.ส.) 
  โครงการนี้เกิดข้ึนตามนโยบายของกระทรวงแรงงานที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายและป้องกนั
ปราบปรามการหลอกลวงคนหางานที่จะเดินทางไปท างานต่างประเทศ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนหางานกู้เงิน
จากธนาคารแทนการกู้เงินนอกระบบ โดยมีการลงนามข้อตกลง เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖   
  วิธีการขอกู้เงิน คนหางานที่เดินทางไปท างานต่างประเทศโดยการจัดส่งของบริษัท
จัดหางาน และประสงค์ขอกู้เงินกับ ธ.ก.ส. ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินจากกรมการจัดหางาน โดยเตรียม
เอกสารการกู้เงิน เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาหนังสือเดินทาง ส าเนา
หนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน หรือหนังสือรับรองการรับสมัครคนหางานจากบริษัทจัดหางาน หรือส าเนา
อนุญาตให้จัดส่งคนหางานไปท างานในต่างประเทศ และ จง.๑๑ พร้อมส าเนาหลักทรัพย์ไปติดต่อขอกู้เงินจาก
ธนาคารโดยตรง 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการให้สินเชื่อเพ่ือไปท างานต่างประเทศ 
 
๑. คุณสมบัติผูกู้ ้ ผู้มีสิทธิขอกู้เงินตามโครงการนี้ จะต้องเป็นเกษตรกรซึ่งขอกู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ในการไปท างานต่างประเทศของตนเองหรือบุคคลในครอบครัว โดยการจัดส่งของ
บริษัทจัดหางานที่ได้จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน หรือโดยการจัดส่งของ
กรมการจัดหางาน 

๒. วัตถุประสงค์การกู ้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการไปท างานต่างประเทศของตนเองหรือบุคคลในครอบครัว 
๓. พื้นที่ด าเนินการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขาทั่วประเทศ 
๔. จ านวนเงินกู ้ ตามค่าใช้จ่ายจริงไม่เกินรายละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
๕. อัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ ธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปกติตามช้ันของลูกค้าและอัตรา

ดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ช าระหนี้ โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ธนาคาร
ก าหนด (MRR + ๐.๐๐ % ถึง MRR + ๓.๐๐% ต่อปี ปัจจุบัน MRR เท่ากับ   
ร้อยละ ๗.๐๐ ต่อปี) 

๖. ระยะเวลาช าระ
เงินกู ้

ไม่เกิน ๑๘ (สิบแปด) เดือน นับแต่วันท าสัญญากู้เงิน ทั้งนี้ต้องไม่เกินก าหนด  
อายุสัญญาการจ้างงาน 

๗. หลักประกันการ 
กู้เงิน 

หลักประกันเงินกู้ตามโครงการสามารถใช้ตามข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากไม่เพียงพอ
สามารถใช้ร่วมกันได้ดังต่อไปนี้ 
     ๗.๑ การรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมระหว่างลูกค้าในกลุ่มเดียวกัน 
     ๗.๒ มีลูกค้าประจ าสาขาหรอืบคุคลอื่นที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควรให้เป็นผู้ค้ า
ประกันอย่างน้อย ๒ คน 
     ๗.๓ มีอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ได้น าไปจ านองต่อเจ้าหนี้อื่นน ามาจ านองเป็น
ประกันเงินกู้      
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๘. เงื่อนไขอื่นๆ ผู้กู้จะต้องท าประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันชีวิตโดยระบุให้ธนาคาร

เป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ 
๙. เอกสาร 
ประกอบการขอกู ้

     ๙.๑ หนังสืออนุญาตให้รบัสมัครคนหางาน (ถ้ามี) 
     ๙.๒ หนังสืออนุญาตให้จัดส่งคนหางานไปท างานต่างประเทศ 
     ๙.๓ บัญชีรายช่ือคนหางานไปท างานต่างประเทศ (จง.๑๑) ที่ออกให้โดย
กรมการจัดหางาน 

 
ระบบท่ี ๒ ระบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้ (ใช้บุคคลค้ าประกัน) โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
 ด้วยมีคนหางานที่ไม่มีหลักทรัพย์จ านวนมากที่ไม่สามารถขอสินเช่ือจากธนาคารได้ แต่ต้องการ
ไปท างานต่างประเทศ จึงหาแหล่งเงินทุนโดยการกู้ยืมเงินนอกระบบ ท าให้เกิดปัญหาภาระชดใช้หนี้สูงกว่าที่ควร  
เกิดการเอารัดเอาเปรียบคนหางาน ดังนั้นกระทรวงแรงงานจึงมอบนโยบายให้กรมการจัดหางานไปด าเนินการ
ระบบที่ ๒ ข้ึน โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในการพิจารณา
สินเช่ือโดยใช้บุคคลค้ าประกันเงินกู้แทนการใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน และได้ท าข้อตกลงร่วมกันเมื่อวันที่ ๘ 
กันยายน ๒๕๕๑ โดยธนาคารมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สินเช่ือดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์และการให้เง่ือนไขการให้สินเชื่อเพ่ือไปท างานต่างประเทศ 
 

๑. คุณสมบัต ิ ผู้มีสิทธิขอกู้เงินตามโครงการนี้ เป็นคนหางานหรือเกษตรกรที่ประสงค์ขอกู้เงิน  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการไปท างานต่างประเทศของตนเองหรือบุคคล
ในครอบครัวโดยการจัดส่งของกรมการจัดหางาน 

๒. วัตถุประสงค์การกู ้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการไปท างานต่างประเทศของตนเองหรือบุคคล
ในครอบครัว 

๓. พื้นที่ด าเนินการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขาทั่วประเทศ 
๔. จ านวนเงินกู้ๆ  ตามค่าใช้จ่ายจริงในการเดินทางไปท างานของแต่ละประเทศ แต่ไม่เกินรายละ 

๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
๕. อัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ ธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปกติตามช้ันของลูกค้าและกรณีผิดนัด

ไม่ช าระหนี้ โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ธนาคารก าหนด (MRR + 
๐.๐๐ % ถึง MRR + ๓.๐๐% ต่อปี ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ ๗.๐๐ ต่อปี) 

๖. ระยะเวลาช าระ
เงินกู ้

ไม่เกินระยะเวลาตามสัญญาการจ้างงาน 
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๗. หลักประกันการ 
กู้เงิน 

มีบุคคลที่มีรายได้ประจ าหรือลูกค้าประจ าสาขาที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควรให้เป็น
ผู้ค้ าประกันอย่างน้อย ๒ คน 

๘. เงื่อนไขอื่นๆ  ผู้กู้จะต้องท าประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันชีวิตโดยระบุให้ธนาคาร
เป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ 

๙. เอกสารประกอบ 
การขอกู ้

         ๙.๑ หนังสือรับรองจากกรมการจัดหางาน 
         ๙.๒ บัญชีรายช่ือคนหางานไปท างานต่างประเทศ (จง.๑๑) ที่ออกให้โดย
กรมการจัดหางาน  

 
 กรณีคนหางานที่จะเดินทางไปท างานต่างประเทศ โดยกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง             
หากประสงค์ขอกู้เงินจากธนาคารจะต้องขอหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขอกู้เงิน 
โดยคนหางานสามารถติดต่อขอหนังสือรับรองฯ ได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กลุ่มงานกองทุน
เพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ หรือยื่นค าขอหนังสือรับรองสิทธิการกู้ผ่านส านักงานจัดหางาน
จังหวัด และส่งให้คนหางานตามที่อยู่ปัจจุบัน เมื่อคนหางานได้รับเอกสารน าหนังสือดังกล่าวพร้อมเอกสารการ
กู้เงินไปติดต่อกู้เงินกับ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
โทร. ๐๒ – ๒๔๕ ๖๗๑๐ – ๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี ๔ 
บทสรุป 

 
 การจัดท าองค์ความรู้ เรื่องแนวปฏิบัติการออกหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินโครงการสินเชื่อ
ไปท างานในต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อช่วยเหลือ
คนหางานไปท างานในต่างประเทศ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการออกหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินตาม
โครงการสินเช่ือเพื่อไปท างานต่างประเทศ สามารถให้ค าแนะน าและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 ปัจจุบันมีธนาคารของรัฐเข้าร่วมโครงการสินเช่ือแก่คนหางานในอัตราดอกเบี้ยต่ าส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท างานต่างประเทศ จ านวน ๓ ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน), 
ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
 ข้ันตอนและการออกขอหนังสือรับรองสิทธิการกู้ เงินโครงการสินเช่ือเพื่อไปท างาน
ต่างประเทศ สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. คนหางานสามารถติดต่อขอหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินได้ ดังนี ้ 
  ๑.๑ ส่วนกลาง ขอได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (กลุ่มงานกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ) กรมการจัดหางาน หรือส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1 - 10 
  ๑.๒ ส่วนภูมิภาค ขอได้ทีส่ านักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด  
 ๒. เจ้าหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบเอกสาร 
 ๓. จัดพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน 
 ๔. เสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ 
 ๕. มอบหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินให้คนหางานเพื่อน าไปติต่อขอกู้เงินจากธนาคารตามที่
ระบุในหนังสือ 
  ๕.๑ กรณีเดินทางไปท างานต่างประเทศโดยบริษัทจัดหางานจัดส่ง 
   - คนหางานที่ขอกู้เงินกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน ให้น า
หนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินพร้อมเอกสารไปติดต่อขอกู้เงินจากธนาคาร  
   - คนหางานที่ขอกู้เงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) 
ตามข้อตกลงของธนาคารกรณีเดินทางโดยบริษัทจัดหางานจัดส่ง ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน ดังนั้น 
คนหางานสามารถจัดเตรียมเอกสารพร้อมหลักประกันการกู้เงินไปติดต่อขอกู้กับธนาคารได้โดยตรง 
  ๕.๒ กรณีเดินทางไปท างานต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานจัดส่ง 
   - คนหางานที่ขอกู้เงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
กรณีเดินทางไปท างานต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานจัดส่ง ยังต้องใช้หนังสือรับรองฯ เช่นเดียวกับการขอ
กู้เงินกับธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน 
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ระเบียบกรมการจัดหางาน 
ว่าดว้ยการขอและการออกหนังสือรับรองสิทธิ 

การกู้เงินตามโครงการสินเชื่อเพื่อไปท างานต่างประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
______________________________ 

 เพื่อให้การปฏิบัติงานตามโครงการสินเช่ือเพื่อไปท างานต่างประเทศที่ได้รั บอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2537 เป็นไปโดยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับความในข้อ 9          
แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติงานราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2532         
ที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐออกระเบียบเพื่อก าหนดข้ันตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 
อธิบดีกรมการจัดหางานจึงวางระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการส าหรับการขอและการออกหนังสือ
รับรองสิทธิการกู้เงินตามโครงการสินเช่ือเพื่อการไปท างานต่างประเทศไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการขอและออกหนังสือรับรอง
สิทธิการกู้เงินตามโครงการสินเชื่อเพ่ือไปท างานต่างประเทศ  พ.ศ. 2540” 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการกู้เงินตามโครงการสินเช่ือเพื่อไปท างาน
ต่างประเทศ พ.ศ. 2538 

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
 “โครงการ” หมายความว่า โครงการสินเช่ือเพื่อไปท างานต่างประเทศ 
  “ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ตามประกาศกรมการจัดหา
งาน เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินตามโครงการสินเช่ือเพื่อไปท างานต่างประเทศ 
  “หนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน” หมายความว่า หนังสือรับรองที่กรมการจัดหางานออก
ให้กับคนหางาน เพื่อน าไปแสดงต่อธนาคารในการขอใช้สิทธิกู้เงินตามโครงการ 

 ข้อ 5 ในการกู้เงินตามโครงการนี้ ให้คนหางานแสดงหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินต่อธนาคาร           
ที่คนหางานแจ้งความประสงค์ขอกู้เงิน 

 ข้อ 6 คนหางานที่ประสงค์จะขอรับหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 



 

 

 (1) ลงทะเบียนไว้กับศูนย์ทะเบียนคนหางานเพื่อไปท างานต่างประเทศ ณ ส านักงานบริหาร
แรงงานไทยไปต่างประเทศ หรือส านักงานจัดหางานจังหวัด หรือส านักงานเขตพื้นที่แล้ว 
 (2) มีความพร้อมที่จะเดินทางไปท างานต่างประเทศ มีหนังสือเดินทาง ผ่านการตรวจสุขภาพ
แล้วไม่เป็นโรคต้องห้ามท างานส าหรับท างานในต่างประเทศที่จะไปท างาน มีหลักฐานแสดงความเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถในต าแหน่งที่จะไปท างาน ยกเว้นผู้ที่จะไปท างานต าแหน่งกรรมกรหรือแรงงานทั่วไป 
 (3) มีความประสงค์จะเดินทางไปท างานต่างประเทศ โดยการจัดส่งของผู้รับอนุญาตจัดหางาน
เพื่อไปท างานต่างประเทศ 
 (4) มีหลักประกนัอย่างใดอย่างหนึ่งประกอบการกูเ้งิน เช่น เงินฝากธนาคาร พันธบัตร ที่ดิน หรือ
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และมีบุคคลค้ าประกันการกู้หนึ่งคน ได้แก่คู่สมรส หรือ บิดา หรือมารดา หรือพี่ หรือ
น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 
 (5) ไม่เคยได้รับหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน ซึ่งออกโดยผู้อ านวยการส านักงานกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ หรือจัดหางานจังหวัด หรือหัวหน้าส านักงานจัดหางานพื้นที่ หรือ
ได้รับหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินมาก่อนแล้ว แต่หนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินหมดอายุในการน าไปใช้แล้ว 

 ข้อ 7 การยื่นค าขอรับหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินให้ยื่นตามแบบ ส. 1 ท้ายระเบียบนี้ 

 ข้อ 8 การยื่นค าขอตามข้อ 7 ให้ยื่น ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัด หรือส านักงาน           
จัดหางานเขตพื้นที่ที่คนหางานลงทะเบียนไว้ หรือ ณ ส านักงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานใน
ต่างประเทศ ในกรณีที่คนหางานลงทะเบียนไว้กับส านักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศแล้วแต่กรณี 

 ข้อ 9 เมื่อคนหางานผู้ยื่นค าขอมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในข้อ 6  ให้จัดหางานจังหวัด หรือ
หัวหน้าส านักงานจัดหางานเขตพื้นที่ที่คนหางานลงทะเบียนไว้ หรือผู้อ านวยการส านักงานกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ออกหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินตามแบบ ส. 2 ท้ายระเบียบนี้ 
 หนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินที่ออกให้ตามระเบียบนี้ ให้มีอายุส าหรับการใช้รับรองสิทธิการกู้เงิน
ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน 
 กรณีจัดหางานจงัหวัด หรือหรือหัวหน้าส านักงานจดัหางานเขตพื้นที่ออกหนังสือรับรองสิทธิการกู้
เงินให้แก่คนหางาน ให้จัดหางานจังหวัด หรือหรือหัวหน้าส านักงานจัดหางานเขตพื้นที่ นั้นส่งบัญชีรายช่ือ
คนหางานที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินตามแบบ ส. 3 ท้ายระเบียบนี้ ให้ผู้อ านวยการส านักงานกองทุน
เพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ภายในห้าวันนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินให้
คนหางาน 

 ข้อ 10 เมื่อได้รับหนังสือจากธนาคารขอให้ตรวจสอบการอนุญาตให้คนหางานไปท างานใน
ต่างประเทศให้ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศมีหนังสือแจ้งผล
การอนุญาตให้จัดส่งคนหางานไปท างานในต่างประเทศตามรายช่ือที่ปรากฏในหนังสือของธนาคาร ให้ธนาคาร
ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือของธนาคาร 
 กรณียังไม่มีค าขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปท างานในต่างประเทศตามรายช่ือที่ปรากฏในหนังสือ
ของธนาคาร ให้ผู้อ านวยส านักงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ แจ้งข้อเท็จจริงให้
ธนาคารทราบภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือของธนาคาร และภายในระยะเวลาหกเดือน นับแต่วันที่มี
หนังสือแจ้งให้ธนาคารทราบหากคนหางานนั้นได้รับอนุญาตให้ไปท างานต่างประเทศ ให้ผู้อ านวยการส านักงาน



 

 

กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศแจ้งผลการอนุญาตให้จัดส่งคนหางานไปท างานใน
ต่างประเทศ ตามรายช่ือที่ปรากฏในหนังสือของธนาคารให้ธนาคารทราบภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่อธิบดี
กรมการจัดหางานพิจารณาอนุญาต 
 เมื่อผู้อ านวยส านักงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ มีหนังสือแจ้งให้
ธนาคารทราบตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว ให้ผู้อ านวยส านักงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างาน
ในต่างประเทศแจ้งให้จัดหางานจังหวัด หรือหัวหน้าส านักงานจัดหางานเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทราบตามแบบ ส. 
4 ท้ายระเบียบนี้ 

 ข้อ 11 ให้ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนเพื่อช่วยเหลอืคนหางานไปท างานในต่างประเทศ จัดท า
ทะเบียนการออกหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินทั้งที่ออกโดยผู้อ านวยการส านักงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือ
คนหางานไปท างานในต่างประเทศ จัดหางานจังหวัด และหัวหน้าส านักงานจัดหางานเขตพื้นที่ 
 กรณีคนหางานผู้ได้ท าสัญญากู้เงินกับธนาคารไม่ได้เดินทางไปท างานในต่างประเทศหรือประสบ
ปัญหาในต่างประเทศ เช่น ไม่มีงานท าในต่างประเทศ หรือถูกเลิกจ้าง หรือถูกส่งตัวกลับประเทศไทยหรือ
เปลี่ยนสถานที่ท างาน หรือถูกจ าคุก หรือเสียชีวิตในระหว่างท างานในต่างประเทศ เป็นต้น ให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศแจ้งให้ธนาคารทราบทันที 

 ข้อ 12 ให้ส านักงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ จัดให้มีทะเบียนผู้
กู้เงินจากธนาคารตามโครงการและคุมยอดการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการ 

 ข้อ 13 ให้ส านักงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศขออนุมัติเบิกจ่าย
จ านวนดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายชดเชยให้ธนาคารภายในสี่วันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งธนาคาร และให้ส านักงาน
เลขานุการกรมเบิกจ่ายเงินให้ธนาคารภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงานกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 

 ข้อ ๑๔ ให้อธิบดีกรมการจัดหางาน รักษาการตามระเบียบนี้ 
  ประกาศ  ณ  วันที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2540 
 
 
   (นางนิทัศน์  ธีระวิทย์) 
       อธิบดีกรมการจัดหางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค าขอหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน 
โครงการสินเชื่อไปท างานต่างประเทศ 

 
เขียนที่ ………………………………….. 

วันที ................................................................  

 

เรียน  ผู้อ านวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
 
  ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ..................................................................................................................... 
ถือบัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่ ..................................................... ออกให้ ณ อ าเภอ / เขต ................................................ 
เมื่อวันที่ ................. เดือน ........................................... พ.ศ. .................... ทีอ่ยู่เลขที ่.............................. หมูท่ี ่...................... 
ต าบล ................................. อ าเภอ ................................... จงัหวัด ............................................ รหัสไปรษณีย์ ........................ 
โทรศัพท์ ................................. ได้สมัครงานเพื่อไปท างานที่ประเทศ .................................. กับกรมการจัดหางาน  
และ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากนายจ้างในต่างประเทศแล้ว 
 
  ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะกู้ เงินตามโครงการสินเ ช่ือเพื่อไปท างานต่างประเทศ  
จากธนาคาร ............................................. สาขา ................................. จ านวน .............................................. บาท 
โดยใช้หลักประกันการช าระหนี้ ดังนี้ 
  (  ) เงินฝาก 
  (  ) พันธบัตร 
  (  ) บุคคลค้ าประกัน 
  (  ) ที่ดิน  ตั้งอยู่หมู่ที่ .......... ต าบล ..................... อ าเภอ ...................... จังหวัด ......................... 
  (  ) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  ตั้งอยู่เลขที่ ............ หมู่ที่ ............. ต าบล ...................................... 
       อ าเภอ .............................. จังหวัด ............................................ 
 
  จึงขอให้กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศออกหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน ตามโครงการ 
ดังกล่าว เพื่อข้าพเจ้าจะได้น าไปประกอบการขอกู้เงินจากธนาคาร 

 

 

  

 ลงช่ือ ..................................................... ผู้ยื่นค าขอ 

  (....................................................) 

 

 

วันเดินทาง ...................................................... 

 

แบบ ส. 1 



 

 

 

 หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นาย / นาง / นางสาว .............................................................. 
ผู้ ถือบัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่ .............................................. ออกให้ ณ .........................  
เมื่อวันที่ ............ เดือน .............................. พ.ศ. ................ ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ..............  
หมู่ที่  .......... ถนน ............... ........... ต าบล .......................... อ าเภอ .................................. 
จังหวัด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  เป็นคนหางานผู้ประสงค์จะเดินทางไปท างานต่างประเทศ      
โดยการจัดส่งของผู ้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อ ไปท างานในต่า งประเทศ (บริษัทจัดหาง าน) และ
กรมการจัดหางานรับเข้าเป็นผู้มีสิทธิขอกู้ เงินตามโครงการสิน เช่ือเพื่อไปท างานต่างประเทศ แล้ว  
 
 ทั้งนี ้ ก ่อนธนาคารกรุง ไทย จ ากัด  ( มหาชน)  จะท าสัญญาและจ่ายเ งินกู ้ให้แก่
คนหางานตามโครงการสินเช่ือเพื่อไปท างานในต่างประเทศ ขอให้ธนาคารตรวจสอบการอนุญาตให้
คนหางานไปท างานในต่างประเทศ ตามหนังสือรับรองนี้ จากส านักงานกองทุนเพื ่อช่วยเหลือ
คนหางานไปท างานในต่างประเทศ กรมการจัดหางานก่อน  
 
  หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ............. เดือน .............................. พ.ศ. ...................  
 

         ให้ไว้ ณ วันที่ .............. เดือน ............................. พ.ศ. ...................  
 
 
 
 
 

      ลงช่ือ .............................................................. 
   (............................................................)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   การพิจารณาให้สินเช่ือตามโครงการนี้ธนาคารสงวนสิทธิทีจ่ะพจิารณาให้กู้ตามหลักเกณฑ์และ 

               เงื่อนไขของธนาคารเป็นรายๆไป                      

................................................... 
 

ที่ ............................. 

แบบ ส. 2 



 

 

บัญชีรายชื่อคนหางานที่ได้รับหนังสือรบัรองสิทธิการกู้เงินตามโครงการสินเชื่อเพือ่ไปท างานต่างประเทศ 

จาก ............................................................................................. 
 
 

ล าดับท่ี 

ชื่อตัว-ชื่อสกุล 
(ระบุ นาย/ นาง/ นางสาว) 
หมายเลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ท่ีอยู่ - โทรศัพท์ 
ธนาคาร / สาขา 

ท่ีขอกู้เงิน 
จ านวนเงิน 

ท่ีขอกู้ (บาท) 

บริษัทจัดหางานท่ีจัดส่ง
ไปท างาน / กรมการ

จัดหางานจัดส่ง 

เลขท่ี / วันท่ี 
หนังสือรับรอง
สิทธิการกู้เงิน 

หมายเหตุ 

1 
       

2 
       

3 
       

4 
       

5 
       

 

แบบ ส. 3 



 

 

บัญชีรายชื่อคนหางานที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารให้เป็นผูกู้้เงินตามโครงการสินเชื่อเพื่อไปท างานต่างประเทศ 
 

ล าดับท่ี 

ชื่อตัว - ชื่อสกุล 
(ระบุ นาย/นาง/นางสาว) 
หมายเลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ท่ีอยู่ - โทรศัพท์ 
ธนาคาร / 

สาขาท่ีขอกู ้

เลขรับ / วันท่ี
หนังสือรับรอง
สิทธิการกู้เงิน 

วันท่ีธนาคาร
อนุมัติให้เป็น
ผู้กู้เงินตาม
โครงการ 

เลขที / วันท่ี 
หนังสือแจ้ง

ธนาคารทราบ 

ผลการพิจารณา
จัดส่ง ยังไม่ขอ

อนุญาต
จัดส่ง 

หมายเหตุ 
อนุญาต 

ไม่
อนุญาต 

1           

2           

3           

4           

5           

แบบ ส. 4 



 

 

คณะผู้จัดท า 

 
ท่ีปรึกษา 
 นางเพชรรัตน์  สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน 
 
ผู้จัดท า 
 คณะท างานจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 1. นางวิชาดา  จอร์จ ผู้อ านวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  
 2. พ.จ.อ.สันติ  เกิดประสพ หัวหน้ากลุ่มงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางาน
  ไปท างานในต่างประเทศ 
 3. นางสาวสุลีกร  ดูสันเทียะ หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและวินิจฉัยสงเคราะห์ 
 4. นางศรมน  วงศ์วัชรานนท์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงานกองทุน 
 5. นางสาวจันทนา  ภูมิสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีกองทุน 
 6. นางสาวเบญจมาศ  จูมณี นักวิชาการแรงงานช านาญการ 
 7. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์  สุวรรณภา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
 8. นางสาวกัลยา  วรรณางกูร   นักวิชาการแรงงาน 
 9. นางสาวศุภษร  นาคตา นักวิชาการแรงงาน 
          10. นางสาวปาณิชา  ชามอ าไพร นักวิชาการแรงงาน 
               11. นางสาววราทิพย์  สอนน้อย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
  
 
 
 
  
 
 

 
 
 


