
สิทธิประโยชน์จากกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 

๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดการให้สมาชิกกองทุนฯ ที่ถูกทอดทิ้ง 
 ในต่างประเทศได้เดนิทางกลับประเทศไทยจนถึงภูมิล าเนา  3 
2. การสงเคราะห์แก่สมาชิกกองทุนฯ หรือทายาทโดยธรรมของสมาชิก                

กองทุนฯ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
 ๒.๑  ประสบอันตรายก่อนไปท างานในต่างประเทศ หรือในต่างประเทศ  3 
 2.2  เดินทางกลับประเทศไทยเพราะถูกเลิกจ้าง สาเหตุมาจากการประสบอันตราย 
        และเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในต่างประเทศ   4 
 2.3  กรณีประสบอันตรายจนพิการหรือทุพพลภาพในระหว่างท่ีเป็นสมาชิกกองทุน 4 
 2.4  ประสบปัญหาในต่างประเทศ    5 
 2.5  ต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุน เนื่องจากผลการตรวจ 
        สุขภาพ พบว่า เป็นโรคต้องห้ามท างานตามข้อบังคับของประเทศนั้น  5 
 2.6  ประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุน  
               เนื่องจากภัยสงครามหรือปัญหาความไม่สงบหรือจากภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคระบาด  
        ซึ่งทางการของประเทศนั้นๆ ประกาศแล้ว   5 
 2.7  ถูกด าเนนิคดีอาญาในความผิดซ่ึงมิใช่เกิดจากการกระท าโดยเจตนาในต่างประเทศ  
        หรือสมาชิกกองทุนฯ ด าเนินคดีแพ่งแก่นายจ้าง เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรม 
               จากการท างาน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ  6 
 ๒.๘  เสียชีวิตให้จ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพ และเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทา 
        ความเดือดร้อนแก่ทายาทโดยธรรมของสมาชิกกองทุน   6 

 
 

กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  ส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 

กรมการจัดหางาน 
Department of Employment 
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กรมการจัดหางาน 
 

สิทธิประโยชน์จากกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 

กองทุนช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ   
คุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 ภายใต้การก ากับดูแลของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน                   
มีวัตถุประสงค์ดังนี้  

1. จัดการให้คนหางานซึ่งถูกทอดทิ้งอยู่ในต่างประเทศได้เดินทางกลับประเทศไทย 
2. ให้การสงเคราะห์แก่คนงานซึ่งไป หรือจะไปท างานในต่างประเทศ หรือทายาทโดยธรรมของบุคคล

ดังกล่าว 
3. การคัดเลือก ทดสอบฝีมือ และการฝึกอบรมคนหางานก่อนการเดินทางไปท างานต่างประเทศ 

อัตราการส่งเงินเข้ากองทุนเป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่  11 (พ.ศ.2538)                        
คือ 300-500 บาท แตกต่างกันตามแต่ละประเทศที่เดินทางไปท างาน ดังนี้ 

 

อัตรา ประเทศ/ทวีป 

500 บาท ประเทศในทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน  
สาธารณรัฐเกาหลี  

400 บาท บรูไน กาตาร์ คูเวต บาร์เรน โอมาน อิสราเอล ซาอุดิอาระเบีย โมร็อคโก จอร์แดน 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จิบูตี ตูนีเซีย ซูดาน โซมาลี แอลจีเรีย เลบานอน ลิเบีย 
สิงคโปร์ ซีเรีย เยเมน อียิปต์ อิรัก มอริเตเนีย อิหร่าน ฮ่องกง  

300 บาท ประเทศอ่ืนๆ นอกจากประเทศในกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 

 
ระยะเวลาการคุ้มครอง  

 กองทุนฯ จะให้ความคุ้มครองตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญาจ้าง และเมื่อท างานครบก าหนดตามสัญญาจ้าง
หรือวันที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลง หากคนงานยังอยู่หรือยังท างานอยู่ในต่างประเทศ จะได้รับการคุ้มครองจาก
กองทุนฯ ต่อไปอีก 5 ปี นับแต่วันครบก าหนดตามสัญญาจ้าง  
 

การขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุน  

 ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่มีสิทธิ กล่าวคือ วันที่ประสบอันตราย ประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิต หรือวันที่เข้ารับ           
การตรวจสุขภาพและแพทย์ระบุว่าเป็นโรคต้องห้าม ตามข้อบังคับของประเทศนั้น 

 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกกองทุนฯ จะได้รับการสงเคราะห์ 

 สมาชิกกองทุนหรือทายาท สามารถยื่นขอรับการสงเคราะห์ตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยกิจการ 
ที่จะใช้จ่ายเงินจากกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 และระเบียบกระทรวงแรงงาน
ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ดังนี้ 
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๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดการให้สมาชิกกองทุนฯ ที่ถูกทอดทิ้งในต่างประเทศได้เดินทางกลับประเทศไทยจนถึง
ภูมิล าเนา ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น 

 

เงินสงเคราะห์ เอกสารที่ใช้ประกอบค าร้อง 
ตามที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ 30,000 บาท 
กรณีจ่ายเกินวงเงินที่ก าหนด ให้อธิบดีมีอ านาจสั่ ง
จ่ายเงินเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็นโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างาน
ในต่างประเทศ  

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกกองทุนฯ  
ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 

๒. ส าเนาหนังสือเดินทางและวีซ่า 
๓. ส าเนาเอกสารเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน เช่น  

สัญญาว่าจ้าง หนังสือบอกเลิกจ้าง  
หรือเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๔. หนังสือจากส านักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ 
หรือสถานทูตไทย/สถานกงสุลไทยที่ดูแลประเทศ
นั้น ที่ตรวจสอบว่าสมาชิกของกองทุนฯ ถูกทอดทิ้ง
ในต่างประเทศ โดยไม่มีผู้รับผิดชอบ 

๕. ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานค่าใช้จ่ายที่จะขอรับ
ความช่วยเหลือจากกองทุนฯ 

 
๒.   ให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกกองทุนฯ หรือทายาทโดยธรรมของสมาชิกกองทุฯ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายและเงินสงเคราะห์ ดังนี้ 

 ๒.๑ สมาชิกกองทุนฯ ประสบอันตรายก่อนไปท างานในต่างประเทศ หรือในต่างประเทศ 
 

เงินสงเคราะห์ เอกสารที่ใช้ประกอบค าร้อง 
จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง    
ไม่เกินคนละ 30,000 บาท 
 

๑.  ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกกองทุนฯ ทั้งด้านหน้า
และด้านหลัง 

๒.  ส าเนาหนังสือเดินทางและวีซ่า 
๓.  ส าเนาเอกสารเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน เช่น  

สัญญาว่าจ้าง หนังสือบอกเลิกจ้าง  
หรือเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๔. ใบแจ้งความหรือบันทึกประจ าวันจากสถานีต ารวจ 
๕. ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานค่าใช้จ่ายที่จะขอรับ

ความช่วยเหลือจากกองทุนฯ 
๖.  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล 
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๒.๒ สมาชิกกองทุนฯ เดินทางกลับประเทศไทยเพราะถูกเลิกจ้างโดยมีสาเหตุมาจากการประสบอันตราย           
และเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในต่างประเทศ 
 

เงินสงเคราะห์ เอกสารที่ใช้ประกอบค าร้อง 
ให้จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ๑.  ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกกองทุนฯ ทั้งด้านหน้า

และด้านหลัง 
๒.  ส าเนาหนังสือเดินทางและวีซ่า 
๓.  ส าเนาเอกสารเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน เช่น  

สัญญาว่าจ้าง หนังสือบอกเลิกจ้าง  
หรือเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๔. ใบแจ้งความหรือบันทึกประจ าวันจากสถานีต ารวจ 
๕. ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานค่าใช้จ่ายที่จะขอรับ

ความช่วยเหลือจากกองทุนฯ 
๖.  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล 

 
๒.๓ กรณีประสบอันตรายจนพิการหรือทุพพลภาพในระหว่างที่เป็นสมาชิกกองทุน ไม่ว่าเหตุการณ์ที่

ก่อให้เกิดอันตรายจนพิการหรือทุพพลภาพจะเกิดขึ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ให้จ่ายเม่ือสมาชิกกองทุน              
กลับเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ทั้งนี้ต้องได้รับค ารับรองจากแพทย์ในประเทศไทย หลังจากการรักษาสิ้นสุด 

 ทุพพลภาพ = หย่อนก าลังความสามารถที่จะประกอบอาชีพการงานตามปกติได้ 
 พิการ = เสียอวัยวะจากสภาพเดิม เช่น แขน ขา ตาพิการ เป็นต้น 

 

เงินสงเคราะห์ 
(๑) กรณีทุพพลภาพ จ่าย 30,000 บาท         (๒) กรณีพิการ  จ่าย 15,000 บาท 

เอกสารทีใ่ช้ประกอบค าร้อง ทั้ง 2 กรณี 
กรณีในประเทศ กรณีต่างประเทศ 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกกองทุนฯ ทั้งด้านหน้า
และด้านหลัง 

๑.  ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกกองทุนฯ ทั้งด้านหน้า 
และด้านหลัง 

๒. ส าเนาหนังสือเดินทางและวีซ่า ๒.  ส าเนาหนังสือเดินทางและวีซ่า 
๓. ส าเนาเอกสารเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน เช่น      

สัญญาว่าจ้างหนังสือบอกเลิกจ้างหรือเอกสารอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวข้อง 

๓.  ส าเนาเอกสารเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน เช่น      
สัญญาว่าจ้างหนังสือบอกเลิกจ้างหรือเอกสารอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวข้อง 

๔. ใบแจ้งความหรือบันทึกประจ าวันจากสถานพยาบาล ๔.  หนังสือจากส านักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ
หรือสถานทูตไทย/สถานกงสุลไทยที่ดูแลประเทศ
นั้น ที่ตรวจสอบว่าสมาชิกกองทุนฯ ประสบ
อันตรายในต่างประเทศ 

๕. ผลการตรวจสุขภาพในประเทศไทย (ตรวจซ้ า          
หลังกลับถึงประเทศไทย) 

๕.  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลในต่างประเทศ 

๖. ใบแสดงผลการตรวจโรคของสถานพยาบาลใน
ต่างประเทศ 
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๒.๔ สมาชิกกองทุนฯ ประสบปัญหาในต่างประเทศ ได้แก่ รอการเข้าท างานใหม่ รอการส่งกลับประเทศไทย 
รอการด าเนินคดี เป็นเหตุให้สูญเสียรายได้จากการท างาน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้าง โดยไม่ใช่
ความผิดของสมาชิกกองทุนฯ หรือกรณีอ่ืนในลักษณะเดียวกันให้จ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร             
ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นให้แก่สมาชิกกองทุนฯ ระหว่างที่อยู่ในต่างประเทศ 
 

เงินสงเคราะห์ เอกสารที่ใช้ประกอบค าร้อง 
ตามที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ 30,000 บาท  
หากค่าใช้จ่ายเกินวงเงินที่ก าหนดให้อธิบดีมี
อ านาจสั่งจ่ายเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น โดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการกองทุนฯ 

๑.  ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกกองทุนฯ ทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลัง 

๒.  ส าเนาหนังสือเดินทางและวีซ่า 
๓.  ส าเนาเอกสารเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน เช่น สัญญาว่าจ้าง 

หนังสือบอกเลิกจ้าง หรือเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๔. หนังสือจากส านักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ หรือ

สถานทูตไทย/สถานกงสุลไทยที่ดูแลประเทศนั้น ที่ตรวจสอบ
ว่าสมาชิกของกองทุนฯ ถูกทอดทิ้งในต่างประเทศ โดยไม่มี
ผู้รับผิดชอบ 

๕. ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานค่าใช้จ่ายที่จะขอรับความ
ช่วยเหลือจากกองทุนฯ 

 
 ๒.๕ สมาชิกกองทุนฯ ต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุน เนื่องจากผลการตรวจ
สุขภาพจากสถานพยาบาลประเทศนั้น พบว่า เป็นโรคต้องห้ามท างานตามข้อบังคับของประเทศนั้น 

 

เงินสงเคราะห์ เอกสารที่ใช้ประกอบค าร้อง 
ให้จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ตามกรณี ดังนี้ 
 คนละ 25,000 บาท กรณีถูกส่งกลับมา

ภายใน 6 เดือนแรกของการเป็นสมาชิก
กองทุนฯ 

 คนละ 15,000 บาท กรณีถูกส่งกลับ
หลังจากท างานเกินกว่า 6 เดือน 

๑.  ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกกองทุนฯ ทั้งด้านหน้า 
และด้านหลัง 
๒.  ส าเนาหนังสือเดินทางและวีซ่า 
๓.  ส าเนาเอกสารเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน เช่น สัญญาว่าจ้าง 

หนังสือบอกเลิกจ้าง หรือเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๔. หนังสือจากส านักแรงงานไทยในต่างประเทศ หรือ สถานทูต

ไทย สถานกงสุลไทยที่ดูแลประเทศนั้น ที่ตรวจสอบว่าสมาชิก
กองทุนฯ ถูกส่งกลับประเทศเนื่องจากเป็นโรคต้องห้าม 

 
๒.๖ สมาชิกกองทุนฯ ประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุน เนื่องจาก

ภัยสงครามหรือปัญหาความไม่สงบหรือจากภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคระบาด ซึ่งทางการของประเทศนั้นๆ    
ประกาศแล้ว 

 ให้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
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    ๒.๗  สมาชิกกองทุนฯ ถูกด าเนินคดีอาญาในความผิดซึ่งมิใช่เกิดจากการกระท าโดยเจตนาในต่างประเทศ หรือ
สมาชิกกองทุนฯ ด าเนินคดีแพ่งแก่นายจ้าง เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการท างาน ซึ่งเกิดขึ้นใน              
ระหว่างที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ 

 ให้จ่ายเป็นค่าจ้างทนายความเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 ๒.๘ สมาชิกกองทุนฯ เสียชีวิตให้จ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพ และเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ทายาทโดยธรรมของสมาชิกกองทุน ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 

กรณี เงินสงเคราะห์ 
ประสบอันตรายก่อนไปท างานในต่างประเทศจนถึงแก่ชีวิต สงเคราะห์เหมาจ่ายจ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
เสียชีวิตขณะกลับมาประเทศไทย สงเคราะห์เหมาจ่ายจ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
เสียชีวิตในต่างประเทศ สงเคราะห์เหมาจ่ายจ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท  

ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดการศพในต่างประเทศ
ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท 

 
 

หมายเหตุ 

 เอกสารทุกฉบับหากไม่ใช่ต้นฉบับ ต้องรับรองส าเนา 
 เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ ต้องแนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยด้วย 
 กรณีผู้รับอนุญาตจัดหางานขอรับเงินชดเชยจากกองทุนฯ ให้แนบส าเนาใบอนุญาตจัดหางาน และส าเนา

บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้จัดการ ให้คนงาน ที่ไปท างานในต่างประเทศด้วย 
 
สถานที่ย่ืนค าร้อง 

1. กรณียื่นค าร้องในประเทศไทย 
 ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน  

กระทรวงแรงงาน  อาคารส านักงานประกันสังคมพ้ืนที่ 3  
ชั้น 10 โทร (02) 245-6710-1 หรือ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด 

2. กรณียื่นค าร้องในต่างประเทศ 
 ณ ส านักงานแรงงานในต่างประเทศนั้น หากไม่มีส านักงานแรงงาน 

ดูแลรับผิดชอบ ให้ยื่นค าร้อง ณ สถานทูตไทย หรือ สถานกงสุลไทย 
ซึ่งดูแลรับผิดชอบประเทศนั้น 
 

 
กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ส านักประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 


