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ระเบียบกระทรวงแรงงาน 
วาดวยการบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  วาดวยการบริหาร
และการใชจายเงินกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เพื่อใหเปน
ประโยชนแกคนหางาน  โดยการขยายความคุมครองและเพิ่มสิทธิประโยชนใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๕๒  วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน  พ.ศ.  ๒๕๒๘  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมาตรา  ๕๓  แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน  
พ.ศ.  ๒๕๒๘  รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  
จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงแรงงาน  วาดวยการบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือ
คนหางานไปทํางานในตางประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  วาดวยการบริหารและการใชจาย

เงินกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
บรรดาระเบียบหรือคําส่ังอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ 
“สมาชิกกองทุน”  หมายความวา  คนหางานซึ่งตนเองหรือนายจางหรือผูรับอนุญาตจัดหางาน

เพื่อไปทํางานในตางประเทศไดสงเงินเขากองทุน 
“ประสบอันตราย”  หมายความวา  การที่สมาชิกกองทุนไดรับอันตรายแกชีวิต  รางกาย  หรือ

ผลกระทบทางจิตใจ  ทั้งนี้  การไดรับอันตรายตองมิไดเกิดจากการที่สมาชิกกองทุนเปนผูกอใหเกิดข้ึน  
เนื่องมาจากการกระทําอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิด 
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“พิการ”  หมายความวา  การสูญเสียอวัยวะที่เห็นไดอยางชัดเจน  หรือกรณีที่แพทยวินิจฉัยแลววา
มีความบกพรองทางจิตใจ 

“ทุพพลภาพ”  หมายความวา  การสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของรางกายหรือสูญเสีย
สภาวะปกติของจิตใจ  จนประกอบกรณีกิจตามปกติไมไดเกินย่ีสิบวันโดยการวินิจฉัยของแพทย 

“อธิบดี”  หมายความวา  อธิบดีกรมการจัดหางาน 
ขอ ๕ ใหจายเงินจากกองทุนในกิจการตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดการใหสมาชิกกองทุนซ่ึงถูกทอดทิ้งอยูในตางประเทศไดเดินทางกลับประเทศไทย

จนถึงภูมิลําเนา  ซ่ึงมีคาใชจาย  ดังนี้ 
 (ก) คาพาหนะ  คาที่พัก  คาอาหาร  คารักษาพยาบาล  และคาใชจายอื่นที่จําเปน  โดยใหจาย

ตามที่จายจริงไมเกินคนละสามหมื่นบาท  ในกรณีที่คาใชจายเกินวงเงินที่กําหนด  ใหอธิบดีมีอํานาจ 
ส่ังจายเงินเพิ่มเติมไดตามความจําเปน  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางาน
ไปทํางานในตางประเทศ 

 (ข) คาใชจายของเจาหนาที่ในการจัดการใหสมาชิกกองทุนเดินทางกลับประเทศไทย
จนถึงภูมิลําเนา  ใหกระทําไดในกรณทีี่จําเปน 

 (ค) เงินชดเชยคาใชจายแกผูรับอนุญาตจัดหางานที่ไดรับอนุมัติจากอธิบดี  ตามมาตรา  ๔๑  
และมาตรา  ๔๒  แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 

(๒) ใหการสงเคราะหแกสมาชิกกองทุนซ่ึงไปหรือจะไปทํางานในตางประเทศหรือทายาทโดยธรรม  
ของสมาชิกกองทุนตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ซ่ึงมีคาใชจายและหรือเงินสงเคราะห  
ดังนี้   

 (ก) กรณีสมาชิกกองทุนประสบอันตรายกอนไปทํางานในตางประเทศหรอืประสบอันตราย
ในตางประเทศ  ใหจายเงินสงเคราะหเปนคารักษาพยาบาลเทาที่จายจริงไมเกินคนละสามหมื่นบาท 

 (ข) กรณีสมาชิกกองทุนตองเดินทางกลับประเทศไทยเพราะถูกเลิกจางโดยมีสาเหตุมาจาก
การประสบอันตรายและเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในตางประเทศ  ใหจายเปนเงินสงเคราะห 
คนละหนึ่งหมื่นหาพันบาท 
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 (ค) กรณีประสบอันตรายจนพิการหรือทุพพลภาพในระหวางที่เปนสมาชิกกองทุน   
ไมวาเหตุการณที่กอใหเกิดอันตรายจนพิการหรือทุพพลภาพจะเกิดข้ึนในประเทศไทยหรือตางประเทศ  
ใหจายเปนเงินสงเคราะหกรณีพิการคนละหนึ่งหมื่นหาพันบาท  หรือกรณีทุพพลภาพคนละสามหมื่นบาท  
กรณีเหตุเกิดในตางประเทศ  ใหจายเมื่อสมาชิกกองทุนกลับเขามาในราชอาณาจักรแลว 

 (ง) กรณีประสบปญหาในตางประเทศ  ไดแก  รอการเขาทํางานใหม  รอการสงกลับ
ประเทศไทย  รอการดําเนินคดี  เปนเหตุใหสูญเสียรายไดจากการทํางานหรือไมไดรับความเปนธรรม 
จากนายจางโดยไมใชความผิดของสมาชิกกองทุนหรือกรณีอื่นในลักษณะเดียวกัน  ใหจายเปนคาพาหนะ  
คาที่พัก  คาอาหาร  คารักษาพยาบาลและคาใชจายอื่นที่จําเปนใหแกสมาชิกกองทุนระหวางที่อยูในตางประเทศ  
โดยใหจายตามที่จายจริงไมเกินคนละสามหมื่นบาท  หากคาใชจายเกินวงเงินที่กําหนด  ใหอธิบดีมอีาํนาจ
ส่ังจายเงินเพิ่มเติมไดตามความจําเปนโดยคําแนะนําของคณะกรรมการกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางาน
ไปทํางานในตางประเทศ 

 (จ) กรณีตองเดินทางกลับประเทศไทยกอนส้ินสุดการเปนสมาชิกกองทุน  เนื่องจาก 
ผลการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลของประเทศนั้น  พบวาสมาชิกกองทุนเปนโรคที่ตามขอบงัคับของ
ทางการของประเทศนั้นหามมิใหทํางานในประเทศตอไป  ใหจายเปนเงินสงเคราะหคนละสองหมื่นหาพันบาท
สําหรับสมาชิกกองทุนที่ถูกสงกลับภายในหกเดือนแรกของการเปนสมาชิกกองทุน  หรือคนละหนึง่หมืน่
หาพันบาท  สําหรับสมาชิกกองทุนที่ถูกสงกลับหลังจากทํางานไปแลวเกินกวาหกเดือนแตยังไมส้ินสุด
การเปนสมาชิกกองทุน 

 (ฉ) กรณีประสบปญหาตองเดินทางกลับประเทศไทยกอนส้ินสุดการเปนสมาชิกกองทุน
เนื่องจากภัยสงครามหรือปญหาความไมสงบหรือจากภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคระบาด  ซ่ึงทางการของ
ประเทศนั้น  ๆ ประกาศกําหนดแลวใหจายเปนเงินชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนคนละหนึ่งหมื่นหาพันบาท 

 (ช) กรณีจัดที่พักฉุกเฉินในตางประเทศ  ใหจายเปนคาเชาสถานที่  คาสาธารณูปโภค  
และคาใชจายอื่น ๆ  รวมทั้งคาภาษีเทาที่จําเปนในการจัดการและการบริหารที่พักฉุกเฉินตามระเบียบที่
อธิบดีกําหนด   

 (ซ) กรณีสมาชิกกองทุนถูกดําเนินคดีอาญาในความผิดซ่ึงมิใชเกิดจากการกระทําโดยเจตนา
ในตางประเทศ  หรือสมาชิกกองทุนดําเนินคดีแพงแกนายจาง  เนื่องจากไมไดรับความเปนธรรมจาก 
การทํางานซึ่งเกิดข้ึนในระหวางที่เปนสมาชิกกองทุน  ใหจายเปนคาจางทนายความเทาทีจ่ายจริงแตไมเกนิ
หนึ่งแสนบาท 
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 (ฌ) กรณีเสียชีวิตใหจายเงินสงเคราะหในการจัดการศพและเงินชวยเหลือเพื่อบรรเทา
ความเดือดรอนแกทายาทโดยธรรมของสมาชิกกองทุนตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
กรณีสมาชิกกองทุนประสบอันตรายกอนไปทํางานในตางประเทศจนถึงแกชีวิต  ใหจายเงินสงเคราะห
เหมาจายจํานวนสามหมื่นบาท  กรณีสมาชิกกองทุนเสียชีวิตขณะกลับมาประเทศไทย  ใหจายเงินสงเคราะห
เหมาจายจํานวนสามหมื่นบาท  กรณสีมาชิกกองทุนเสียชีวิตในตางประเทศใหจายเงินสงเคราะหเหมาจาย
จํานวนสี่หมื่นบาท  ตลอดจนคาใชจายในการจัดการศพในตางประเทศเทาที่จายจริงไมเกินส่ีหมื่นบาท 

(๓) การคัดเลือกและทดสอบฝมือ  และการฝกอบรมคนหางานกอนจะเดินทางไปทํางาน 
ในตางประเทศ  ใหจายเปนคาใชจายกรณีตาง ๆ  ในอัตราที่ประหยัด  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
กองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ  ไดแก 

 (ก) คาใชจายเก่ียวกับวัสดุอุปกรณ  คาจาง  คาตอบแทนลูกจางชั่วคราว  คาวิทยากรและ
คาใชจายอื่นที่จําเปนของทางราชการในการคัดเลือกและฝกอบรมคนหางานกอนจะเดินทางไปทํางาน 
ในตางประเทศ 

 (ข) คาใชจายเก่ียวกับวัสดุที่ใชในการทดสอบฝมือคนหางานซึ่งจะไปทํางานในตางประเทศ   
 การขอรับการสนับสนุนคาใชจายตาม  (ก)  และ  (ข)  นั้น  หากไดรับอนุมัติจากเงินงบประมาณ  

จะใชเงินกองทุนฯ  ไมได 
(๔) คาใชจายที่เกิดข้ึนจากการโอนเงินกองทุน  และคาธรรมเนียมการใหบริการรับ-สงเงิน

ตามที่ธนาคารเรียกเก็บ 
(๕) ภายใตบังคับมาตรา  ๕๓  คาใชจายอื่นใดที่เกี่ยวกับการชวยเหลือคนหางานไปทํางาน 

ในตางประเทศที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้  หากมีความจําเปนและมเีหตุอันสมควร  ใหอธิบดีมีอํานาจ
ส่ังจายเงินกองทุนเพื่อใหการสงเคราะหแกสมาชิกกองทุนไดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการกองทุน
เพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ 

ขอ ๖ การขอรับความชวยเหลือจากกองทุน  ใหย่ืนคํารองตามแบบที่อธิบดีกําหนดภายในสองป 
นับแตวันเกิดสิทธิในการขอใชจายเงินจากกองทุนตามระเบียบนี้ 

การขอรับความชวยเหลือจากกองทุนที่อยูระหวางการพิจารณากอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ  
ใหพิจารณาจายเงินกองทุนตามระเบียบนี้ 
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ขอ ๗ ใหอธิบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้   
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
สมศักด์ิ  เทพสุทิน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 


