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คำำ�นำำ�

สำำ�นัักง�นัปลััดกระทรวงแรงง�นั โดยสำำ�นัักประสำ�นัคว�มรว่มมือระหว�่งประเทศ มีภ�รกจิ

ในัก�รให้คว�มช่่วยเหลัือแลัะค้้มครองสำิทธิิประโยช่น์ัของแรงง�นัไทยที�ทำ�ง�นัในัต่่�งประเทศ แลัะ

แรงง�นัไทยที�เคยเดินัท�งไปทำ�ง�นัต่่�งประเทศ รวมถึึงท�ย�ทของแรงง�นัไทยที�เคยไปทำ�ง�นั 

ต่่�งประเทศ ให้ได้รับสิำทธิิประโยช่น์ัอันัพึึงมีพึึงได้ต่�มกฎหม�ยของแต่่ลัะประเทศ อันัประกอบ 

ไปด้วยสิำทธิิประโยช่น์ัที�เป็นัตั่วเงินั แลัะสิำทธิิประโยช่น์ัที�ไม่เป็นัตั่วเงินั อ�ทิ เงินัค่�จ้�งค้�งจ่�ย 

เงินัคืนัภ�ษีี เงินับำ�เหน็ัจช่ร�ภ�พึ เงินัทดแทนักรณีีเจ็บป่วย หรือเสีำยชี่วิต่ แลัะติ่ดต่�มตั่วแรงง�นั

กรณีีข�ดก�รติ่ดต่่อ หรือถูึกจับก้ม เป็นัต้่นั สำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ ได้จัดทำ�

คู่มือสิำทธิิประโยช่น์ัแรงง�นัไทยในัต่่�งประเทศ โดยเนืั�อห�ประกอบไปดว้ยข้อมูลัสิำทธิิประโยช่น์ัต่่�งๆ

ที�แรงง�นัจะได้รับ แลัะก�รจัดเต่รียมเอกสำ�รในัก�รขอรับสิำทธิิประโยช่น์ัแต่่ลัะประเภท เพืึ�อเป็นั 

ก�รสำนัับสำน้ันัก�รปฏิิบัติ่ง�นัของสำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัต่่�งประเทศ หน่ัวยง�นัรับเรื�องร้องท้กข์ทั�งในั

ส่ำวนักลั�งแลัะในัสำว่นัภูมิภ�ค เพืึ�อให้ก�รช่่วยเหลัอืค้้มครองสำทิธิิประโยช่น์ัของแรงง�นัไทยที�ทำ�ง�นั

ในัต่่�งประเทศแลัะที�เคยเดินัท�งไปทำ�ง�นัต่่�งประเทศ รวมทั�งท�ย�ทแรงง�นัให้ได้รับสิำทธิิประโยช่น์ั

อันัพึึงได้รับ อีกทั�งเป็นัก�รยกระดับคว�มสำ�ม�รถึในัก�รบริห�รจัดก�ร แลัะก�รดำ�เนิันัง�นัด้�นั 

ก�รค้้มครองสิำทธิิประโยช่น์ัให้มีประสิำทธิิภ�พึยิ�งขึ�นั

สำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ ขอขอบค้ณีสำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัต่่�งประเทศ

ท้กแหง่ กรมก�รจดัห�ง�นั ที�ให้ก�รสำนัับสำน้ันัขอ้มูลั รวมทั�งผูู้้เกี�ยวข้องท้กท่�นัที�ได้ให้คำ�แนัะนัำ�แลัะ

ส่ำงเสำริม สำนัับสำน้ันัให้ก�รจัดทำ�คู่มือดังกล่ั�วประสำบผู้ลัสำำ�เร็จเป็นัอย่�งดี แลัะหวังเป็นัอย่�งยิ�งว่�

คู่มือฉบับนีั�จะเป็นัประโยช่น์ัแก่แรงง�นัไทยแลัะท�ย�ทแรงง�นัไทยที�ไปทำ�ง�นัในัต่่�งประเทศ 

ต่ลัอดจนัผูู้้ปฏิิบัติ่ง�นัด้�นัก�รค้้มครองสิำทธิิประโยช่น์ัฯ แลัะผูู้้ที�สำนัใจท้กท่�นั

สำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ 

สำำ�นัักง�นัปลััดกระทรวงแรงง�นั 

กันัย�ยนั 2563

คำำ�นำำ�
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สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ

1. สำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ สำำ�นัักง�นัปลััดกระทรวงแรงง�นั มีภ�รกิจ

หนึั�งในัก�รประสำ�นั ติ่ดต่�มสิำทธิิประโยช่น์ัของแรงง�นัไทยในัต่่�งประเทศ แรงง�นัไทยที�เดินัท�งไป

ทำ�ง�นัต่่�งประเทศอย่�งถูึกต้่องต่�มกฎหม�ยแต่่ไม่ได้รับก�รปฏิิบัติ่ต่�มสัำญญ� เช่่นั ไม่ได้ทำ�ง�นัในั

ต่ำ�แหน่ังที�ต่กลังกนััไว้ หรือไม่ได้รับค่�จ้�งหรือสิำทธิิประโยช่น์ัจ�กก�รทำ�ง�นัต่�มที�ได้ต่กลังกนััไว้หรือ

ไม่ได้รับก�รปฏิิบัติ่ต่�มกฎหม�ยแรงง�นั ให้คว�มช่่วยเหลืัอแก่แรงง�นัไทยแลัะท�ย�ทของแรงง�นั

ไทยที�ไปทำ�ง�นัในัต่่�งประเทศ ให้ได้รับสิำทธิิประโยช่น์ัอันัพึึงมีพึึงได้จ�กก�รทำ�ง�นัในัต่่�งประเทศ 

ทั�งก่อนัก�รเดินัท�ง ระหว่�งก�รทำ�ง�นั แลัะกลัับจ�กก�รทำ�ง�นัในัต่่�งประเทศ เพืึ�อติ่ดต่�มสิำทธิิ

ประโยช่น์ัทั�งที�เป็นัตั่วเงินัแลัะไม่เป็นัตั่วเงินั อ�ทิ ค่�จ้�งค้�งจ่�ย เงินัคืนัภ�ษีี เงินับำ�เหน็ัจช่ร�ภ�พึ

เงินัประกันัก�รเดนิัท�งกลัับ ก�รให้คว�มช่่วยเหลืัอกรณีีเจ็บป่วยหรือเสีำยชี่วิต่ แรงง�นัถูึกจับก้ม แลัะ

แรงง�นัข�ดก�รติ่ดต่่อ เป็นัต้่นั สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัต่่�งประเทศ ที�ดูแลัสิำทธิิประโยช่น์ัของ 

แรงง�นัไทยในัต่่�งประเทศมีดังนีั�

กี่ล่่มูประเทศ สิำ�นัำกี่ง�นำแรงง�นำ พ้ั�นำท่�รับื้ผิดีชอบื้

เอเช่ยต้ะวันำออกี่ เก�หลีั เก�หลีัใต้่

ญี�ป่้นั ญี�ป่้นั

ฮ่่องกง ฮ่่องกง ม�เก๊� หมู่เก�ะม�เรียน่ั�เหนืัอ

ไทเป ไทเป จีหลัง เถึ�หยวนั อี�หลั�นั ซิินัจู� เหมี�ยวลีั� ไถึจง 

ฮั่วเหลีัยนั หนัันัโถึว เหลีัยงเจียง แลัะจินัเหมินั

เก�สำง เก�สำง จ�งฮั่ว ไถึหนั�นั หย้นัหลิันั เจี�ยเอี�ย ผิู้งต่ง 

ไถึต่ง แลัะเก�ะเผิู้งหู

เอเช่ยต้ะวันำออกี่เฉ่ียงใต้้ สิำงคโปร์ สิำงคโปร์

ม�เลัเซีิย ม�เลัเซีิย

บรูไนั บรูไนั

ต้ะวันำออกี่กี่ล�ง ซิ�อ้ดีอ�ระเบีย (ริย�ด) ซิ�อ้ดีอ�ระเบีย คูเวต่ บ�ห์เรนั จอร์แดนั อิรัก ซีิเรีย

เลับ�นัอนั อียิปต์่ แอลัจีเรีย เยเมนั ลิัเบีย แลัะ

โมร็อกโก

หน่ำวยง�นำดูีแลสิิทธิิประโยชน์ำข้องแรงง�นำไทยในำต่้�งประเทศ

ข้้อมููลเบ้ื้�องต้้นำเก่ี่�ยวกัี่บื้สิิทธิิประโยชน์ำ



กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 
สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 7

ห�กไม่มีสำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศนัั�นัๆ แรงง�นัไทยหรือญ�ติ่แรงง�นัไทยสำ�ม�รถึ 

ร้องท้กข์ขอคว�มช่่วยเหลืัอเพืึ�อติ่ดต่�มสิำทธิิประโยช่น์ั ได้ที� กองค้้มครองแลัะดูแลัผู้ลัประโยช่น์ั 

คนัไทยในัต่่�งประเทศ กรมก�รกงส้ำลั กระทรวงก�รต่่�งประเทศ แลัะสำถึ�นัเอกอัครร�ช่ทูต่หรือ

สำถึ�นักงส้ำลัใหญ่ประจำ�ประเทศ  

 2. กองบรหิ�รแรงง�นัไทยไปต่่�งประเทศ กรมก�รจดัห�ง�นั  โดยแรงง�นัไทยที�เป็นัสำม�ชิ่ก

กองท้นัเพืึ�อช่่วยเหลืัอคนัห�ง�นัไปทำ�ง�นัในัต่่�งประเทศ สำ�ม�รถึขอรับเงินัสำงเคร�ะห์จ�กกองท้นัฯ

ได้ต่�มเงื�อนัไขที�กองท้นัฯ ระบ้  

 3. กองค้้มครองแลัะดูแลัผู้ลัประโยช่น์ัคนัไทยในัต่่�งประเทศ กรมก�รกงส้ำลั กระทรวง 

ก�รต่่�งประเทศ มีภ�รกิจที�สำำ�คัญในัก�รช่่วยเหลัือค้้มครองแรงง�นัไทยที�เดินัท�งไปทำ�ง�นั 

ต่่�งประเทศอย่�งถูึกต้่องต่�มกฎหม�ยแต่่ไม่ได้รับก�รปฏิิบัติ่ต่�มสัำญญ� เช่่นั ไม่ได้ทำ�ง�นัในั 

ต่ำ�แหน่ังที�ต่กลังกันัไว้ หรือไม่ได้รับค่�จ้�งหรือสิำทธิิประโยช่น์ัจ�กก�รทำ�ง�นัต่�มที�ได้ต่กลังกันัไว้ 

หรือไม่ได้รับก�รปฏิิบัติ่ต่�มกฎหม�ยแรงง�นั ก�รช่่วยเหลัอืดูแลัคนัไทยที�กระทำ�คว�มผู้ดิ ถูึกจับก้ม

ค้มขัง แลัะถูึกจำ�ค้กในัต่่�งประเทศ ก�รช่่วยเหลืัอมีตั่�งแต่่ก�รดูแลัให้ได้รับคว�มเป็นัธิรรมในั 

ก�รพึิจ�รณี�คดีก�รเยี�ยมเยียนัให้กำ�ลัังใจห�กถึูกตั่ดสิำนัให้จำ�ค้กไปจนัถึึงก�รพึิจ�รณี�คว�มเป็นัไป

ได้ในัก�รขอลัดโทษี แลัะประสำ�นัง�นัในัก�รที�ผูู้้ต้่องโทษีจะขออภัยโทษีในักรณีีประห�รชี่วิต่ โดย

ก�รช่่วยเหลืัอจะต้่องเป็นัไปต่�มกฎระเบียบหรือกฎหม�ยของประเทศที�ไปทำ�คว�มผิู้ด แลัะขึ�นัอยู่

กับคว�มร่วมมือแลัะคว�มต่กลังระหว่�งประเทศไทยกับประเทศนัั�นัๆ

สำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ

(อ�บูด�บี)

สำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ ก�ต่�ร์ โอม�นั แลัะอิหร่�นั

อิสำร�เอลั (เทลัอ�วีฟ) อิสำร�เอลั

ข้้อมููลเบ้ื้�องต้้นำเก่ี่�ยวกัี่บื้สิิทธิิประโยชน์ำ
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สิิทธิิประโยชน์ำข้องแรงง�นำไทยในำต่้�งประเทศ

ท่� ประเทศ ประเภทข้องสิิทธิิประโยชน์ำ

1. สำ�ธิ�รณีรัฐเก�หลีั - เงินัประกันัสิำ�นัส้ำดสัำญญ�จ้�ง (เงินัแทจิกึม)

- เงินัประกันัก�รเดินัท�งกลัับ (ค่�ตั่�วเครื�องบินั)

- เงินัสำะสำมเลีั�ยงชี่พึ หรือเงินับำ�นั�ญแห่งช่�ติ่สำ�ธิ�รณีรัฐ

เก�หลีั (เงินัก้กมินัยอนักึม)

- เงินัทดแทนักรณีีเจ็บป่วย/ท้พึพึลัภ�พึ/เสีำยชี่วิต่

2. ญี�ป่้นั - เงินัสำะสำมเลีั�ยงชี่พึ

3. ฮ่่องกง - พิึจ�รณี�จ�กสัำญญ�ที�ทำ�ขึ�นัระหว่�งนั�ยจ้�งแลัะลูักจ้�ง

4. ไต้่หวันั (ไทเป/เก�สำง) - เงินัคืนัภ�ษีี (ต้่องยื�นัขอคืนัภ�ยในั 5 ปี หลัังจ�กเดินัท�งกลัับ

จ�กไต้่หวันั)

- เงินับำ�เหน็ัจช่ร�ภ�พึ

- เงินัทดแทนักรณีีท�ย�ทสำ�ยเลืัอดต่รงเสีำยชี่วิต่

- เงินัทดแทนักรณีีเจ็บป่วย/ท้พึพึลัภ�พึ/เสีำยชี่วิต่

5. ม�เลัเซีิย - เงินัคืนัภ�ษีี

- เงินัทดแทนักรณีีเจ็บป่วย/ท้พึพึลัภ�พึ/เสีำยชี่วิต่

6. สิำงคโปร์ - เงินัทดแทนักรณีีเจ็บป่วย/ท้พึพึลัภ�พึ/เสีำยชี่วิต่

7. บรูไนั - เงินัทดแทนักรณีีเจ็บป่วย/ท้พึพึลัภ�พึ/เสีำยชี่วิต่

8. ซิ�อ้ดีอ�ระเบีย - เงินัโกซีิ�

9. สำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ - เงินัทดแทนักรณีีเจ็บป่วย/ท้พึพึลัภ�พึ/เสีำยชี่วิต่

10. อิสำร�เอลั - เงินัช่ดเช่ยกรณีีถูึกเลิักจ้�ง (ปิซูิอิม)

ข้้อมููลเบ้ื้�องต้้นำเก่ี่�ยวกัี่บื้สิิทธิิประโยชน์ำ



การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับผู้ปว่ยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ กลับประเทศไทย

กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ (ผู้ประสานงาน)

1. ขอตรวจสอบสิทธิของผูปวย

2. ขอยกเวนคารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล

ในกรุงเทพฯ และในภูมิลําเนา

ตนทางไปยังโรงพยาบาลปลายทาง

3. ขอยกเวนคาใชจายรถพยาบาลจากโรงพยาบาล

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(สป.สธ.)

ทําหนังสือถึง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองการต่างประเทศ (ตปท.) 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) 

02 – 590 - 1014

02 – 590 - 1174

เจาหนาที่ประสานงาน ................................

02 – 590 - 1367

โรงพยาบาลราชวิถี

เจาหนาที่ประสานงาน

02 – 590 - 1014

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
สถาบันประสาทวิทยา 
หรือโรงพยาบาลในเครืออื่นๆ

กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สํานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
โทรศัพท์  02 – 232 – 1240 และ 097 – 186 - 9036

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.)

ทําหนังสือถึง เลขาธิการ สปสช.

02 – 143 – 9730 – 1

เจาหนาที่ประสานงาน ................................

02 – 590 - 1367

การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทําหนังสือถึง ผูอํานวยการทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ

02 – 132 – 5380 

02 – 132 – 5122

02 – 132 – 5105

สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)

ทําหนังสือถึง ผูบังคับการตรวจคนเขาเมือง 2 

02 – 134 – 0841

02 – 134 – 0845

กรมการจัดหางาน (กกจ.)

ทําหนังสือถึง กรมการจัดหางาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(กรมการแพทย์)

โรงพยาบาลในเครือ

ฝา่ยแพทย์ การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ในเวลาราชการ (08.00 – 17.00 น.)

คลินิกแพทย์สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 1 ประตู 3

02 – 132 – 5301 - 2

medservice@airportthai.co.th

ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง

สุวรรณภูมิ  02 – 134 - 4272

ดอนเมือง   02 – 535 - 5374

กองบริหารแรงงานไทยในต่างประเทศ

ผูอํานวยการ

02 – 134 – 2666

ระบบ EPS สาธารณรัฐเกาหลี 

02 – 245 – 9429

ระบบ TIC ประเทศอิสราเอล

02 – 245 – 0978

ระบบ IM ประเทศญี่ปุน

02 – 245 – 9428

ประเทศไตหวันและประเทศอื่นๆ

02 – 245 – 1034

นอกเวลาราชการ (17.00 – 08.00 น.)

คลินิกสมิติเวช อาคารผู้โดยสารชั้น 3 ประตู 3

02 – 134 – 2666

02 – 134 – 2667

1. ขอความอนุเคราะหรถโรงพยาบาลรับ-สงผูปวย

2. ขอความอนุเคราะหโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ

3. ขอความอนุเคราะหโรงพยาบาลในภูมิลําเนา 2. ขอยกเวนคาใชจายที่เกิดจากขอ 1

เพื่อสงตอใหรถพยาบาลที่มารอรับ

1. ขออํานวยความสะดวกรับผูปวยจากตัวเครื่อง
ขออํานวยความสะดวกใน

การประทับตราขาเขาของผูปวย

1. ขออํานวยความสะดวกรับผูปวยภายใน

ทาอากาศยาน

2. ขออํานวยความสะดวกญาติของผูปวยที่มารอรับ

3. รายงานการเดินทางกลับของแรงงานที่เจ็บปวย

ใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
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1) แรงงานไทยเรียกร้องสิทธิประโยชน์ด้วยตนเอง หรือญาติ
 แรงงานไทยในประเทศน้ันๆ ดําเนินการแทนในกรณีท่ี
 แรงงานไทยไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง
 สามารถย่ืนคําร้องได้ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย/
 กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ  

ข้ันตอนการเรียกร้อง สิทธิประโยชน์
กรณีแรงงานไทยเรียกร้อง

สิทธิประโยชน์
ขณะทํางานในต่างประเทศ

ทํางานอยู่ในประเทศ
ท่ีมีสํานักงานแรงงานต้ังอยู่ 

1

ส่วนภูมิภาค

ทํางานอยู่ในประเทศ
ท่ีไม่มีสํานักงานแรงงานต้ังอยู่

1) แรงงานไทยเรียกร้องสิทธิประโยชน์ด้วยตนเอง หรือญาติ
   แรงงานไทยในประเทศน้ันๆ ดําเนินการแทนในกรณีท่ี
 แรงงานไทยไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง
 สามารถย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักงานแรงงานในประเทศน้ันๆ

2) ทายาทหรือญาติแรงงานไทยท่ีพํานักในประเทศไทย
 มีความประสงค์เรียกร้องสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทย
 ในกรณีต่างๆ หรือติดตามแรงงานไทยท่ีขาดการติดต่อ
 กลับบ้าน ถูกจับกุม ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ฯลฯ
 สามารถย่ืนคําร้องได้ ดังน้ี

2) ทายาทหรือญาติแรงงานไทยท่ีพํานักในประเทศไทย
 มีความประสงค์เรียกร้องสิทธิประโยชน์ของ
 แรงงานไทยในกรณีต่างๆ หรือการติดตามแรงงานไทย
 ท่ีขาดการติดต่อกลับบ้าน ถูกจับกุม ประสบอุบัติเหตุ
 เสียชีวิต ฯลฯ สามารถย่ืนคําร้องได้ ดังน้ี

ย่ืนคํารองได ณ สํานักงานแรงงานจังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด ซ่ึงเปนหนวยงานในสวนภูมิภาคของกระทรวงแรงงาน
โดยหนวยงานท่ีรับเร่ืองจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
     สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) สงเอกสารคํารองพรอมเอกสารประกอบมายังสํานักประสาน
 ความรวมมือระหวางประเทศ (สปร.) 
(3) สปร. ดําเนินการตรวจสอบและสงคํารองพรอมเอกสารประกอบ
 ใหสํานักงานแรงงาน/ฝายแรงงานในตางประเทศดําเนินการ
 ในสวนท่ีเก่ียวของ เม่ือไดรับแจงผลการดําเนินการจะแจงให
 หนวยงานรับคํารองทราบ เพ่ือแจงไปยังผูรองตอไป

ส่วนภูมิภาค

เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคํารองได ณ สํานักงานแรงงานจังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด ซ่ึงเปนหนวยงาในสวนภูมิภาคของกระทรวงแรงงานใน
พ้ืนท่ีโดยหนวยงานท่ีรับเร่ืองจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
 สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) สงเอกสารคํารองพรอมเอกสารประกอบมายังสํานักประสาน
 ความรวมมือระหวางประเทศ (สปร.) 
(3) สปร. ดําเนินการตรวจสอบและสงคํารองพรอมเอกสารประกอบ
 ท่ีเก่ียวของใหกองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยใน
 ตางประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ
(4) กองคุมครองฯ ดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารประกอบ
 ท่ีเก่ียวของใหสถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ
 ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับแจงผลการ
 ดําเนินการจะแจงให สปร. ทราบ จะแจงหนวยงานรับคํารองทราบ 
 เพ่ือแจงไปยังผูรองตอไป

ย่ืนคํารองได ณ สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ 
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และกองคุมครองและดูแล
ผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการ
ตางประเทศ โดยจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
 สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) ดําเนินการสงคํารอง
 กรณีย่ืนท่ี สปร. สปร.จะดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารท่ี
 เก่ียวของใหกองคุมครองฯ เพ่ือใหกองคุมครองฯ สงเร่ืองให
 สถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ ดําเนินการ
 ในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับแจงผลการดําเนินการจะแจงให
 สปร. ทราบ เพ่ือแจงไปยังผูรองตอไป
 กรณีย่ืนท่ี กองคุมครองฯ กองคุมครองฯ จะดําเนินการสงเร่ืองให
 สถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ ดําเนินการ
 ในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับแจงผลการดําเนินการใหผูรองทราบ

เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคํารองได ณ สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
 สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) ดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารท่ีเก่ียวของใหสํานักงานแรงงาน
 ในตางประเทศดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ เม่ือไดรับแจงผลการ
 ดําเนินการจะแจงใหหนวยงานรับคํารองทราบ เพ่ือแจงไปยังผูรอง
 ตอไป

2
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ทํางานอยู่ในประเทศ
ท่ีมีสํานักงานแรงงานต้ังอยู่ 

1

ส่วนภูมิภาค

ทํางานอยู่ในประเทศ
ท่ีไม่มีสํานักงานแรงงานต้ังอยู่

2

1) ทํางานอยู่ในประเทศท่ีมีสํานักงานแรงงานต้ังอยู่ 
 สามารถย่ืนคําร้องได้ ดังน้ี

ย่ืนคํารองได ณ สํานักงานแรงงานจังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด ซ่ึงเปนหนวยงานในสวนภูมิภาคของกระทรวงแรงงาน
โดยหนวยงานท่ีรับเร่ืองจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรม
 การขอรับสิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกข
 ไมมีแบบฟอรมใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) สงเอกสารคํารองพรอมเอกสารประกอบมายังสํานักประสาน
 ความรวมมือระหวางประเทศ (สปร.)
(3) สปร. ดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารท่ีเก่ียวของใหสํานักงาน
 แรงงานในตางประเทศดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับ
 แจงผลการดําเนินการจะแจงใหหนวยรับคํารองทราบ เพ่ือแจงไป
 ยังผูรองตอไป

ส่วนภูมิภาค

เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคํารองได ณ สํานักงานแรงงานจังหวัด/สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดทุกจังหวัด ซ่ึงเปนหนวยงานในสวนภูมิภาคของกระทรวง
แรงงาน โดยหนวยงานท่ีรับเร่ืองจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรม
 การขอรับสิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกข
 ไมมีแบบฟอรมใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) สงเอกสารคํารองพรอมเอกสารประกอบมายังสํานักประสาน
 ความรวมมือระหวางประเทศ (สปร.) 
(3) สปร. ดําเนินการตรวจสอบและสงคํารองพรอมเอกสารประกอบ
 ท่ีเก่ียวของใหกองคุมครองฯ
(4) กองคุมครองฯ ดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารประกอบ
 ท่ีเก่ียวของใหสถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ
 ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับแจงผลการดําเนินการ
 จะแจงให สปร. ทราบ จะแจงหนวยงานรับคํารองทราบ เพ่ือแจง
 ไปยังผูรองตอไป

ย่ืนคํารองได ณ สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน และกองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทย
ในตางประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ โดยจะ
ดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
 สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) ดําเนินการสงคํารอง
 กรณีย่ืนท่ี สปร. สปร.จะดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารท่ี
 เก่ียวของใหกองคุมครองฯ เพ่ือใหกองคุมครองฯ สงเร่ืองให
 สถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ ดําเนินการ
 ในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับแจงผลการดําเนินการจะแจงให
 สปร. ทราบ เพ่ือแจงไปยังผูรองตอไป
 กรณีย่ืนท่ี กองคุมครองฯ กองคุมครองฯ จะดําเนินการสงเร่ืองให
 สถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ ดําเนินการ
 ในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับแจงผลการดําเนินการใหผูรองทราบ

เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคํารองได ณ สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน โดยจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
 สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) ดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารท่ีเก่ียวของใหสํานักงานแรงงาน/
 ฝายแรงงานในตางประเทศดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ เม่ือไดรับ
 แจงผลการดําเนินการจะแจงใหหนวยงานรับคํารองทราบ เพ่ือแจง
 ไปยังผูรองตอไป

ข้ันตอนการเรียกร้อง สิทธิประโยชน์
กรณีแรงงานไทยเรียกร้อง

สิทธิประโยชน์
เม่ือกลับประเทศไทย

1) แรงงานไทยเรียกร้องสิทธิประโยชน์ด้วยตนเอง หรือญาติ
 แรงงานไทยในประเทศน้ันๆ ดําเนินการแทนในกรณีท่ี
 แรงงานไทยไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง
 สามารถย่ืนคําร้องได้ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย/
 กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ  

ข้ันตอนการเรียกร้อง สิทธิประโยชน์
กรณีแรงงานไทยเรียกร้อง

สิทธิประโยชน์
ขณะทํางานในต่างประเทศ

ทํางานอยู่ในประเทศ
ท่ีมีสํานักงานแรงงานต้ังอยู่ 

1

ส่วนภูมิภาค

ทํางานอยู่ในประเทศ
ท่ีไม่มีสํานักงานแรงงานต้ังอยู่

1) แรงงานไทยเรียกร้องสิทธิประโยชน์ด้วยตนเอง หรือญาติ
   แรงงานไทยในประเทศน้ันๆ ดําเนินการแทนในกรณีท่ี
 แรงงานไทยไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง
 สามารถย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักงานแรงงานในประเทศน้ันๆ

2) ทายาทหรือญาติแรงงานไทยท่ีพํานักในประเทศไทย
 มีความประสงค์เรียกร้องสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทย
 ในกรณีต่างๆ หรือติดตามแรงงานไทยท่ีขาดการติดต่อ
 กลับบ้าน ถูกจับกุม ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ฯลฯ
 สามารถย่ืนคําร้องได้ ดังน้ี

2) ทายาทหรือญาติแรงงานไทยท่ีพํานักในประเทศไทย
 มีความประสงค์เรียกร้องสิทธิประโยชน์ของ
 แรงงานไทยในกรณีต่างๆ หรือการติดตามแรงงานไทย
 ท่ีขาดการติดต่อกลับบ้าน ถูกจับกุม ประสบอุบัติเหตุ
 เสียชีวิต ฯลฯ สามารถย่ืนคําร้องได้ ดังน้ี

ย่ืนคํารองได ณ สํานักงานแรงงานจังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด ซ่ึงเปนหนวยงานในสวนภูมิภาคของกระทรวงแรงงาน
โดยหนวยงานท่ีรับเร่ืองจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
     สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) สงเอกสารคํารองพรอมเอกสารประกอบมายังสํานักประสาน
 ความรวมมือระหวางประเทศ (สปร.) 
(3) สปร. ดําเนินการตรวจสอบและสงคํารองพรอมเอกสารประกอบ
 ใหสํานักงานแรงงาน/ฝายแรงงานในตางประเทศดําเนินการ
 ในสวนท่ีเก่ียวของ เม่ือไดรับแจงผลการดําเนินการจะแจงให
 หนวยงานรับคํารองทราบ เพ่ือแจงไปยังผูรองตอไป

ส่วนภูมิภาค

เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคํารองได ณ สํานักงานแรงงานจังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด ซ่ึงเปนหนวยงาในสวนภูมิภาคของกระทรวงแรงงานใน
พ้ืนท่ีโดยหนวยงานท่ีรับเร่ืองจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
 สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) สงเอกสารคํารองพรอมเอกสารประกอบมายังสํานักประสาน
 ความรวมมือระหวางประเทศ (สปร.) 
(3) สปร. ดําเนินการตรวจสอบและสงคํารองพรอมเอกสารประกอบ
 ท่ีเก่ียวของใหกองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยใน
 ตางประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ
(4) กองคุมครองฯ ดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารประกอบ
 ท่ีเก่ียวของใหสถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ
 ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับแจงผลการ
 ดําเนินการจะแจงให สปร. ทราบ จะแจงหนวยงานรับคํารองทราบ 
 เพ่ือแจงไปยังผูรองตอไป

ย่ืนคํารองได ณ สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ 
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และกองคุมครองและดูแล
ผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการ
ตางประเทศ โดยจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
 สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) ดําเนินการสงคํารอง
 กรณีย่ืนท่ี สปร. สปร.จะดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารท่ี
 เก่ียวของใหกองคุมครองฯ เพ่ือใหกองคุมครองฯ สงเร่ืองให
 สถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ ดําเนินการ
 ในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับแจงผลการดําเนินการจะแจงให
 สปร. ทราบ เพ่ือแจงไปยังผูรองตอไป
 กรณีย่ืนท่ี กองคุมครองฯ กองคุมครองฯ จะดําเนินการสงเร่ืองให
 สถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ ดําเนินการ
 ในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับแจงผลการดําเนินการใหผูรองทราบ

เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคํารองได ณ สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
 สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) ดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารท่ีเก่ียวของใหสํานักงานแรงงาน
 ในตางประเทศดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ เม่ือไดรับแจงผลการ
 ดําเนินการจะแจงใหหนวยงานรับคํารองทราบ เพ่ือแจงไปยังผูรอง
 ตอไป

2
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สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ

แนวทางการเรียกร้องสิทธิประโยชน์
การเรียกร้องสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทย/ญาติแรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ

สามารถจําแนกได้เป็น 2 กรณี คือ 

ทํางานอยู่ในประเทศที่มีสํานักงานแรงงาน
ตั้งอยู่ 

ทํางานอยู่ในประเทศท่ีไม่มีสํานักงานแรงงาน
ต้ังอยู่

กรณีแรงงานไทยเรียกร้อง
สิทธิประโยชน์

ขณะทํางานในต่างประเทศ

1

ทํางานอยู่ในประเทศที่มีสํานักงานแรงงาน
ตั้งอยู่ 

ทํางานอยู่ในประเทศที่ไม่มีสํานักงานแรงงาน
ตั้งอยู่

กรณีแรงงานไทยเรียกร้อง
สิทธิประโยชน์

เม่ือกลับประเทศไทย

2

1) แรงงานไทยเรียกร้องสิทธิประโยชน์ด้วยตนเอง หรือญาติ
 แรงงานไทยในประเทศน้ันๆ ดําเนินการแทนในกรณีท่ีแรงงานไทย
 ไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง สามารถย่ืนคําร้องได้
 ณ สํานักงานแรงงานในประเทศน้ันๆ

2) ทายาทหรือญาติแรงงานไทยท่ีพํานักในประเทศไทยมีความประสงค์
 เรียกร้องสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยในกรณีต่างๆ หรือติดตาม
 แรงงานไทยท่ีขาดการติดต่อกลับบ้าน ถูกจับกุม ประสบอุบัติเหตุ
 เสียชีวิต ฯลฯ สามารถย่ืนคําร้องได้ ดังน้ี

1) แรงงานไทยเรียกร้องสิทธิประโยชน์ด้วยตนเอง หรือญาติแรงงานไทยในประเทศน้ันๆ ดําเนินการแทนใน
 กรณีท่ีแรงงานไทยไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง สามารถย่ืนคําร้องได้ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย
 /กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ

2) ทายาทหรือญาติแรงงานไทยท่ีพํานักในประเทศไทยมีความประสงค์เรียกร้องสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทย
 ในกรณีต่างๆ หรือการติดตามแรงงานไทยท่ีขาดการติดต่อกลับบ้าน 
 ถูกจับกุม ประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิต ฯลฯ สามารถย่ืนคําร้องได้ ดังน้ี

ส่วนภูมิภาค เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักงานแรงงาน
จังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
และกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทย
ในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวง
การต่างประเทศ

ส่วนภูมิภาค เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักงานแรงงาน
จังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ส่วนภูมิภาค เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักงานแรงงาน
จังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ส่วนภูมิภาค เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักงานแรงงาน
จังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
และกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทย
ในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวง
การต่างประเทศ
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กองทุุนเพ่ื่�อช่่วยเหล่ือ
คู่น์ห�ง�น์

ไปทำางานในต่่างประเทศ

กี่รมูกี่�รจััดีห�ง�นำ
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กี่รมูกี่�รจััดีห�ง�นำ

สิิทธิิประโยชน์ำจั�กี่กี่องท่นำเพ้ั�อช่วยเหล้อคำนำห�ง�นำไป
ทำ�ง�นำในำต่้�งประเทศ

กองท้นัเพืึ�อช่่วยเหลัือคนัห�ง�นัไปทำ�ง�นัในัต่่�งประเทศ จัดตั่�งขึ�นัต่�มพึระร�ช่บญัญัติ่

จัดห�ง�นัแลัะค้้มครองคนัห�ง�นั พึ.ศ.2528 ภ�ยใต้่ก�รกำ�กับดูแลัของกองบริห�รแรงง�นัไทย 

ไปต่่�งประเทศ กรมก�รจัดห�ง�นั มีวัต่ถ้ึประสำงค์ดังนีั�  

 1. จัดก�รให้คนัห�ง�นัซึิ�งถูึกทอดทิ�งอยู่ในัต่่�งประเทศได้เดินัท�งกลัับประเทศไทย 

 2. ให้ก�รสำงเคร�ะห์แก่คนัง�นัซึิ�งไป หรือจะไปทำ�ง�นัในัต่่�งประเทศ หรือท�ย�ทโดย

ธิรรมของบ้คคลัดังกล่ั�ว  

 3. ก�รคัดเลืัอก ทดสำอบฝ่ีมือ แลัะก�รฝ่ึกอบรมคนัห�ง�นัก่อนัก�รเดินัท�งไปทำ�ง�นัต่่�ง

ประเทศ

อัต้ร�กี่�รส่ิงเงินำเข้้�กี่องท่นำเป็นำไปต้�มูท่�กี่ำ�หนำดีในำกี่ฎกี่ระทรวงฉีบัื้บื้ท่� 11 (พั.ศ.2538)                        

ค้ำอ 300-500 บื้�ท แต่กต่่�งกันัต่�มแต่่ลัะประเทศที�เดินัท�งไปทำ�ง�นั ดังนีั�

อัต้ร� ประเทศ/ทว่ป

500 บื้�ท ประเทศในัทวีปย้โรป ทวีปอเมริก�เหนืัอ ทวีปออสำเต่รเลีัย ประเทศญี�ป่้นั ไต้่หวันั

สำ�ธิ�รณีรัฐเก�หลีั

400 บื้�ท บรูไนั ก�ต่�ร์ คูเวต่ บ�ร์เรนั โอม�นั อิสำร�เอลั ซิ�อ้ดีอ�ระเบีย โมร็อคโก จอร์แดนั

สำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ จิบูตี่ ตู่นีัเซีิย ซูิด�นั โซิม�ลีั แอลัจีเรีย เลับ�นัอนั ลิัเบีย สิำงคโปร์ 

ซีิเรีย เยเมนั อียิปต์่ อิรัก มอริเต่เนีัย อิหร่�นั ฮ่่องกง

300 บื้�ท ประเทศอื�นัๆ นัอกจ�กประเทศในักล่้ัมที� 1 แลัะ กล่้ัมที� 2

ระยะเวล�กี่�รค้่ำมูคำรอง

	 กองท้นัฯ จะให้คว�มค้้มครองต่�มระยะเวลั�ที�กำ�หนัดในัสำัญญ�จ้�ง แลัะเมื�อทำ�ง�นั

ครบกำ�หนัดต่�มสำัญญ�จ้�งหรือวันัที�สำัญญ�จ้�งสำิ�นัสำ้ดลัง ห�กคนัง�นัยังอยู่หรือยังทำ�ง�นัอยู่ในัต่่�ง

ประเทศ จะได้รับก�รค้้มครองจ�กกองท้นัฯ ต่่อไปอีก 5 ปี นัับแต่่วันัครบกำ�หนัดต่�มสำัญญ�จ้�ง

กี่รมูกี่�รจััดีห�ง�นำ
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ระยะเวล�กี่�รค้่ำมูคำรอง

สิิทธิิประโยชน์ำท่�สิมู�ชิกี่กี่องท่นำฯ จัะได้ีรับื้กี่�รสิงเคำร�ะห์

	 ภ�ยในำ 2 ปี นำบัื้แต่้วนัำท่�มู่สิิทธิิ กล่ั�วคอื วนััที�ประสำบอนััต่ร�ย ประสำบอ้บัต่เิหต่เ้สีำยช่วิีต่ 

หรือวันัที�เข้�รับก�รต่รวจสำ้ขภ�พึแลัะแพึทย์ระบ้ว่�เป็นัโรคต่้องห้�ม ต่�มข้อบังคับของประเทศนัั�นั

สำม�ช่กิกองท้นัหรอืท�ย�ท สำ�ม�รถึยื�นัขอรบัก�รสำงเคร�ะหต์่�มระเบยีบกระทรวงแรงง�นั

ว่�ด้วยกิจก�รที�จะใช้่จ่�ยเงินัจ�กกองท้นัเพืึ�อช่่วยเหลัอืคนัห�ง�นัไปทำ�ง�นัในัต่่�งประเทศ พึ.ศ. 2549 

แลัะระเบียบกระทรวงแรงง�นัว่�ด้วยก�รบริห�รกองท้นัเพืึ�อช่่วยเหลืัอคนัห�ง�นัไปทำ�ง�นัในั 

ต่่�งประเทศ พึ.ศ. 2549 ดังนีั�

1. ค่ำ�ใช้จ่ั�ยในำกี่�รจััดีกี่�รให้สิมู�ชิกี่กี่องท่นำฯ ท่�ถูกี่ทอดีทิ�งในำต่้�งประเทศได้ีเดิีนำท�งกี่ลับื้ 

ประเทศไทยจันำถ้งภูมิูลำ�เนำ� ได้ีแก่ี่ ค่ำ�พั�หนำะ ค่ำ�อ�ห�ร ค่ำ�ท่�พัักี่ ค่ำ�รักี่ษ�พัย�บื้�ล และค่ำ�

ใช้จ่ั�ยอ้�นำท่�จัำ�เป็นำ

เงินำสิงเคำร�ะห์ เอกี่สิ�รท่�ใช้ประกี่อบื้คำำ�ร้อง

ต้�มูท่�จ่ั�ยจัริงไมู่เกิี่นำคำนำละ 30,000 บื้�ท

กรณีีจ่�ยเกินัวงเ งินัที�กำ�หนัด ให้อธิิบดี 

มีอำ�นั�จสัำ�งจ่�ยเงินัเพิึ�มเติ่มได้ต่�มคว�ม

จำ�เป็นัโดยคำ�แนัะนัำ�ของคณีะกรรมก�ร

กองท้นัเพืึ�อช่่วยเหลืัอคนัห�ง�นัไปทำ�ง�นัในั

ต่่�งประเทศ 

1. สำำ�เนั�บัต่รประจำ�ตั่วสำม�ชิ่กกองท้นัฯ ทั�งด้�นัหนั้�

    แลัะด้�นัหลััง

2. สำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�งแลัะวีซ่ิ�

3. สำำ�เนั�เอกสำ�รเกี�ยวกับก�รจ้�งแรงง�นั เช่่นั สัำญญ�

    ว่�จ้�ง หนัังสืำอบอกเลิักจ้�ง หรือ เอกสำ�รอื�นัๆ ที�

    เกี�ยวข้อง

4. หนัังสืำอจ�กสำำ�นัักง�นัแรงง�นัไทยในัต่่�งประเทศหรอื   

   สำถึ�นัทูต่ไทย/สำถึ�นักงส้ำลัไทยที�ดูแลัประเทศนัั�นั ที�  

   ต่รวจสำอบว่�สำม�ช่ิกของกองท้นัฯ ถูึกทอดทิ�งในั

    ต่่�งประเทศ โดยไม่มีผูู้้รับผิู้ดช่อบ

5. ใบเสำร็จรับเงินัหรือหลัักฐ�นัค่�ใช่้จ่�ยที�จะขอรับ         

    คว�มช่่วยเหลืัอจ�กกองท้นัฯ

กี่รมูกี่�รจััดีห�ง�นำ
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2.   ให้กี่�รสิงเคำร�ะห์แก่ี่สิมู�ชิกี่กี่องท่นำฯ หร้อท�ย�ทโดียธิรรมูข้องสิมู�ชิกี่กี่องท่นำ ต้�มูท่�บัื้ญี่ญัี่ติ้

ไว้ในำประมูวลกี่ฎหมู�ยแพ่ังและพั�ณิชย์ ซ้ี�งมู่ค่ำ�ใช้จ่ั�ยและเงินำสิงเคำร�ะห์ ดัีงน่ำ�

 2.1 สิมู�ชิกี่กี่องท่นำฯ ประสิบื้อันำต้ร�ยก่ี่อนำไปทำ�ง�นำในำต่้�งประเทศ หร้อในำต่้�งประเทศ

 2.2 สิมู�ชิกี่กี่องท่นำฯ เดีินำท�งกี่ลับื้ประเทศไทยเพัร�ะถูกี่เลิกี่จ้ั�งโดียมู่สิ�เหต่้มู�จั�กี่กี่�ร

ประสิบื้อันำต้ร�ย และเข้้�รับื้กี่�รรักี่ษ�ตั้วในำโรงพัย�บื้�ลในำต่้�งประเทศ

เงินำสิงเคำร�ะห์ เอกี่สิ�รท่�ใช้ประกี่อบื้คำำ�ร้อง

จ่�ยเงินัสำงเคร�ะห์เป็นัค่�รักษี�พึย�บ�ลัเท่�ท่� 

จ่ั�ยจัริง ไมู่เกิี่นำคำนำละ 30,000 บื้�ท

1. สำำ�เนั�บัต่รประจำ�ตั่วสำม�ชิ่กกองท้นัฯ ทั�งด้�นัหนั้�

    แลัะด้�นัหลััง

2. สำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�งแลัะวีซ่ิ�

3. สำำ�เนั�เอกสำ�รเกี�ยวกับก�รจ้�งแรงง�นั เช่่นั สัำญญ�

    ว่�จ้�ง หนัังสืำอบอกเลิักจ้�ง หรือ เอกสำ�รอื�นัๆ ที�

    เกี�ยวข้อง

4. ใบแจ้งคว�มหรือบันัทึกประจำ�วันัจ�กสำถึ�นีัต่ำ�รวจ

5. ใบเสำร็จรับเงินัหรือหลัักฐ�นัค่�ใช้่จ่�ยที�จะขอรับ

    คว�มช่่วยเหลืัอจ�กกองท้นัฯ

6. ใบรับรองแพึทย์จ�กสำถึ�นัพึย�บ�ลั

เงินำสิงเคำร�ะห์ เอกี่สิ�รท่�ใช้ประกี่อบื้คำำ�ร้อง

ให้จ่ั�ยเป็นำเงินำสิงเคำร�ะห์คำนำละ 15,000 บื้�ท 1. สำำ�เนั�บัต่รประจำ�ตั่วสำม�ชิ่กกองท้นัฯ ทั�งด้�นัหนั้�

    แลัะด้�นัหลััง

2. สำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�งแลัะวีซ่ิ�

3. สำำ�เนั�เอกสำ�รเกี�ยวกับก�รจ้�งแรงง�นั เช่่นั สัำญญ�

    ว่�จ้�ง หนัังสืำอบอกเลิักจ้�ง หรือ เอกสำ�รอื�นัๆ ที�

    เกี�ยวข้อง

4. ใบแจ้งคว�มหรือบันัทึกประจำ�วันัจ�กสำถึ�นีัต่ำ�รวจ

กี่รมูกี่�รจััดีห�ง�นำ
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	 ท่พัพัลภ�พั = หย่อนักำ�ลัังคว�มสำ�ม�รถึที�จะประกอบอ�ช่ีพึก�รง�นัต่�มปกต่ิ

	 พัิกี่�ร = เสำียอวัยวะจ�กสำภ�พึเดิม เช่่นั แขนั ข� ต่�พึิก�ร เป็นัต่้นั

5. ใบเสำร็จรับเงินัหรือหลัักฐ�นัค่�ใช่้จ่�ยที�จะขอรับ         

    คว�มช่่วยเหลืัอจ�กกองท้นัฯ

6. ใบรับรองแพึทย์จ�กสำถึ�นัพึย�บ�ลั

เงินำสิงเคำร�ะห์

(1) กี่รณ่ท่พัพัลภ�พั จ่ั�ย 30,000 บื้�ท         (2) กี่รณ่พิักี่�ร  จ่ั�ย 15,000 บื้�ท

เอกี่สิ�รท่�ใช้ประกี่อบื้คำำ�ร้อง ทั�ง 2 กี่รณ่

กี่รณ่ในำประเทศ กี่รณ่ต่้�งประเทศ

1. สำำ�เนั�บัต่รประจำ�ตั่วสำม�ช่ิกกองท้นัฯ ทั�งด้�นัหนั้� 

    แลัะด้�นัหลััง

1. สำำ�เนั�บัต่รประจำ�ตั่วสำม�ชิ่กกองท้นัฯ ทั�งด้�นั 

    หน้ั�แลัะด้�นัหลััง

2. สำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�งแลัะวีซ่ิ� 2. สำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�งแลัะวีซ่ิ�

3. สำำ�เนั�เอกสำ�รเกี�ยวกับก�รจ้�งแรงง�นั เช่่นั สัำญญ�   

   ว่�จ้�งหนัังสืำอบอกเลิักจ้�งหรือเอกสำ�รอื�นัๆ ที� 

   เกี�ยวข้อง

3. สำำ�เนั�เอกสำ�รเกี�ยวกับก�รจ้�งแรงง�นั เช่่นั สัำญญ�   

  ว่�จ้�งหนัังสืำอบอกเลิักจ้�งหรือเอกสำ�รอื�นัๆ ที�

    เกี�ยวข้อง

4. ใบแจ้งคว�มหรือบันัทึกประจำ�วันัจ�กสำถึ�นั 

    พึย�บ�ลั

4. หนัังสืำอจ�กสำำ�นัักง�นัแรงง�นัไทยในัต่่�งประเทศ 

   หรือสำถึ�นัทูต่ไทย/สำถึ�นักงส้ำลัไทยที�ดูแลัประเทศ 

    นัั�นั ที�ต่รวจสำอบว่�สำม�ชิ่กกองท้นัฯ ประสำบอันัต่ร�ย  

    ในัต่่�งประเทศ

5. ผู้ลัก�รต่รวจส้ำขภ�พึในัประเทศไทย (ต่รวจซิำ��           

    หลัังกลัับถึึงประเทศไทย)

5. ใบรับรองแพึทย์จ�กสำถึ�นัพึย�บ�ลัในัต่่�งประเทศ

6. ใบแสำดงผู้ลัก�รต่รวจโรคของสำถึ�นัพึย�บ�ลัในั

    ต่่�งประเทศ

 2.3 กี่รณ่ประสิบื้อันำต้ร�ยจันำพิักี่�รหร้อท่พัพัลภ�พัในำระหว่�งท่�เป็นำสิมู�ชิกี่กี่องท่นำ ไมู่ว่�

เหต่้กี่�รณ์ท่�ก่ี่อให้เกิี่ดีอันำต้ร�ยจันำพิักี่�รหร้อท่พัพัลภ�พัจัะเกิี่ดีข้้�นำในำประเทศหร้อต่้�งประเทศ ให้

จ่ั�ยเมู้�อสิมู�ชิกี่กี่องท่นำกี่ลับื้เข้้�มู�ในำร�ชอ�ณ�จัักี่รแล้ว ทั�งน่ำ�ต้้องได้ีรับื้คำำ�รับื้รองจั�กี่แพัทย์ในำ

ประเทศไทย หลังจั�กี่กี่�รรักี่ษ�สิิ�นำส่ิดี

กี่รมูกี่�รจััดีห�ง�นำ
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 2.4 สิมู�ชิกี่กี่องท่นำฯ ประสิบื้ปัญี่ห�ในำต่้�งประเทศ ได้ีแก่ี่ รอกี่�รเข้้�ทำ�ง�นำใหมู่ รอกี่�รส่ิง

กี่ลับื้ประเทศไทย รอกี่�รดีำ�เนิำนำคำด่ี เป็นำเหต่้ให้สูิญี่เส่ิยร�ยได้ีจั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ หร้อไมู่ได้ีรับื้คำว�มู

เป็นำธิรรมูจั�กี่นำ�ยจ้ั�ง โดียไมู่ใช่คำว�มูผิดีข้องสิมู�ชิกี่กี่องท่นำฯ หร้อกี่รณ่อ้�นำในำลักี่ษณะเด่ียวกัี่นำ

ให้จ่ั�ยเป็นำค่ำ�พั�หนำะ ค่ำ�ท่�พัักี่ ค่ำ�อ�ห�ร ค่ำ�รักี่ษ�พัย�บื้�ล และคำ่�ใช้จ่ั�ยอ้�นำท่�จัำ�เป็นำให้แก่ี่

สิมู�ชิกี่กี่องท่นำฯ ระหว่�งท่�อยู่ในำต่้�งประเทศ

เงินำสิงเคำร�ะห์ เอกี่สิ�รท่�ใช้ประกี่อบื้คำำ�ร้อง

ต้�มูท่�จ่ั�ยจัริงไมู่เกิี่นำคำนำละ 30,000 บื้�ท 

ห�กค่�ใช้่จ่�ยเกินัวงเงินัที�กำ�หนัดให้อธิิบดีมีอำ�นั�จ 

สัำ�งจ่�ยเพิึ�มเติ่มได้ต่�มคว�มจำ�เป็นั โดยคำ�แนัะนัำ�

ของคณีะกรรมก�รกองท้นัฯ

1. สำำ�เนั�บัต่รประจำ�ตั่วสำม�ชิ่กกองท้นัฯ ทั�งด้�นั

    หน้ั�แลัะด้�นัหลััง

2. สำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�งแลัะวีซ่ิ�

3. สำำ�เนั�เอกสำ�รเกี�ยวกับก�รจ้�งแรงง�นั เช่่นั

   สัำญญ�ว่�จ้�ง หนัังสืำอบอกเลิักจ้�ง หรือ เอกสำ�ร

    อื�นัๆ ที�เกี�ยวข้อง

4. หนัังสืำอจ�กสำำ�นัักง�นัแรงง�นัไทยในัต่่�งประเทศ  

    หรือสำถึ�นัทูต่ไทย/สำถึ�นักงส้ำลัไทยที�ดูแลัประเทศ      

    นัั�นั ที�ต่รวจสำอบว่�สำม�ชิ่กของกองท้นัฯ ถูึก      

   ทอดทิ�งในัต่่�งประเทศ โดยไม่มีผูู้้รับผิู้ดช่อบ

5. ใบเสำร็จรับเงินัหรือหลัักฐ�นัค่�ใช้่จ่�ยที�จะขอรับ

    คว�มช่่วยเหลืัอจ�กกองท้นัฯ

 2.5 สิมู�ชิกี่กี่องท่นำฯ ต้้องเดิีนำท�งกี่ลับื้ประเทศไทยก่ี่อนำสิิ�นำส่ิดีกี่�รเป็นำสิมู�ชิกี่กี่องท่นำ 

เน้ำ�องจั�กี่ผลกี่�รต้รวจัส่ิข้ภ�พัจั�กี่สิถ�นำพัย�บื้�ลประเทศนัำ�นำ พับื้ว่� เป็นำโรคำต้้องห้�มูทำ�ง�นำต้�มู

ข้้อบัื้งคัำบื้ข้องประเทศนัำ�นำ

เงินำสิงเคำร�ะห์ เอกี่สิ�รท่�ใช้ประกี่อบื้คำำ�ร้อง

ให้จ่�ยเป็นัเงินัสำงเคร�ะห์ต่�มกรณีี ดังนีั� 

	 คำนำละ 25,000 บื้�ท กี่รณ่ถูกี่สิ่งกี่ลับื้มู� 

    ภ�ยในำ 6 เด้ีอนำแรกี่ข้องกี่�รเป็นำสิมู�ชิกี่ 

      กี่องท่นำฯ

	 คำนำละ 15,000 บื้�ท กี่รณ่ถูกี่สิ่งกี่ลับื้จั�กี่ 

      ทำ�ง�นำเกิี่นำกี่ว่� 6 เด้ีอนำ

1. สำำ�เนั�บัต่รประจำ�ตั่วสำม�ชิ่กกองท้นัฯ ทั�งด้�นั

    หน้ั�แลัะด้�นัหลััง

2. สำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�งแลัะวีซ่ิ�

กี่รมูกี่�รจััดีห�ง�นำ
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 2.6 สิมู�ชิกี่กี่องท่นำฯ ประสิบื้ปัญี่ห�ต้้องเดิีนำท�งกี่ลับื้ประเทศไทยก่ี่อนำสิิ�นำส่ิดีกี่�รเป็นำสิมู�ชิกี่

กี่องท่นำ เน้ำ�องจั�กี่ภัยสิงคำร�มูหร้อปัญี่ห�คำว�มูไมู่สิงบื้หร้อจั�กี่ภัยธิรรมูช�ติ้ หร้อเกิี่ดีโรคำระบื้�ดี 

ซ้ี�งท�งกี่�รข้องประเทศนัำ�นำๆ ประกี่�ศแล้ว

 2.7  สิมู�ชิกี่กี่องท่นำฯ ถูกี่ดีำ�เนิำนำคำด่ีอ�ญี่�ในำคำว�มูผิดีซ้ี�งมิูใช่เกิี่ดีจั�กี่กี่�รกี่ระทำ�โดียเจัต้นำ�

ในำต่้�งประเทศ หร้อสิมู�ชิกี่กี่องท่นำฯ ดีำ�เนิำนำคำด่ีแพ่ังแก่ี่นำ�ยจ้ั�ง เน้ำ�องจั�กี่ไมู่ได้ีรบัื้คำว�มูเป็นำธิรรมู

จั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ ซ้ี�งเกิี่ดีข้้�นำในำระหว่�งท่�เป็นำสิมู�ชิกี่กี่องท่นำฯ

 2.8 สิมู�ชิกี่กี่องท่นำฯ เส่ิยช่วิต้ให้จ่ั�ยเงินำสิงเคำร�ะห์ในำกี่�รจััดีกี่�รศพั และเงินำช่วยเหล้อเพ้ั�อ

บื้รรเท�คำว�มูเด้ีอดีร้อนำแก่ี่ท�ย�ทโดียธิรรมูข้องสิมู�ชิกี่กี่องท่นำ ต้�มูท่�บัื้ญี่ญัี่ติ้ไว้ในำประมูวล

กี่ฎหมู�ยแพ่ังและพั�ณิชย์

	 ให้จ่�ยเป็นัเงินัช่่วยเหลัือบรรเท�คว�มเดือดร้อนั คำนำละ 15,000 บื้�ท

	 ให้จ่�ยเป็นัค่�จ้�งทนั�ยคว�มเท่�ท่�จั่�ยจัริงแต้่ไมู่เกี่ินำ 100,000 บื้�ท

3. สำำ�เนั�เอกสำ�รเกี�ยวกับก�รจ้�งแรงง�นั เช่่นั

   สัำญญ�ว่�จ้�ง หนัังสืำอบอกเลิักจ้�ง หรือ เอกสำ�ร

    อื�นัๆ ที�เกี�ยวข้อง

4. หนัังสืำอจ�กสำำ�นัักแรงง�นัไทยในัต่่�งประเทศ      

   หรือ สำถึ�นัทูต่ไทย สำถึ�นักงส้ำลัไทยที�ดูแลั 

   ประเทศ นัั�นั ที�ต่รวจสำอบว่�สำม�ชิ่กกองท้นัฯ  

    ถูึกส่ำงกลัับประเทศเนืั�องจ�กเป็นัโรคต้่องห้�ม

กี่รณ่ เงินำสิงเคำร�ะห์

ประสำบอันัต่ร�ยก่อนัไปทำ�ง�นัในัต่่�งประเทศ

จนัถึึงแก่ชี่วิต่

สำงเคร�ะห์เหมู�จ่ั�ยจัำ�นำวนำ 30,000 บื้�ท

เสีำยชี่วิต่ขณีะกลัับม�ประเทศไทย สำงเคร�ะห์เหมู�จ่ั�ยจัำ�นำวนำ 30,000 บื้�ท

เสีำยชี่วิต่ในัต่่�งประเทศ สำงเคร�ะห์เหมู�จ่ั�ยจัำ�นำวนำ 40,000 บื้�ท 

ต้ลอดีจันำค่ำ�ใช้จ่ั�ยในำกี่�รจััดีกี่�รศพัในำต่้�งประเทศ 

ให้จ่ั�ยเท่�ท่�จ่ั�ยจัริงไมู่เกิี่นำ 40,000 บื้�ท

กี่รมูกี่�รจััดีห�ง�นำ
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หมู�ยเหต่้

สิถ�นำท่�ย้�นำคำำ�ร้อง

	 เอกสำ�รท้กฉบับห�กไม่ใช่่ต่้นัฉบับ ต่้องรับรองสำำ�เนั�

	 เอกสำ�รที�เป็นัภ�ษี�ต่่�งประเทศ ต่้องแนับฉบับที�แปลัเป็นัภ�ษี�ไทยด้วย

	 กรณีีผูู้้รับอนั้ญ�ต่จัดห�ง�นัขอรับเงินัช่ดเช่ยจ�กกองท้นัฯ ให้แนับสำำ�เนั�ใบอนั้ญ�ต่ 

     จัดห�ง�นั แลัะสำำ�เนั�บัต่รประจำ�ตั่วประช่�ช่นัของผูู้้จัดก�ร ให้คนัง�นัที�ไปทำ�ง�นั  

 ในัต่่�งประเทศด้วย

	 ณี กองบริห�รแรงง�นัไทยไปต่่�งประเทศ กรมก�รจัดห�ง�นั กระทรวงแรงง�นั   

 อ�ค�รสำำ�นัักง�นัประกันัสำังคมพึื�นัที� 3  

 ชั่�นั 10 โทร (02) 245-6710-1 หร้อ 

 สำำ�นัักง�นัจัดห�ง�นัจังหวัดท้กจังหวัด

	 ณี สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัต่่�งประเทศนัั�นั ห�กไม่มีสำำ�นัักง�นัแรงง�นั 

 ดูแลัรับผิู้ดช่อบ ให้ยื�นัคำ�ร้อง ณี สำถึ�นัทูต่ไทย หร้อ สำถึ�นักงส้ำลัไทย 

 ซึิ�งดูแลัรับผิู้ดช่อบประเทศนัั�นั

 1. กี่รณ่ย้�นำคำำ�ร้องในำประเทศไทย

 2. กี่รณ่ย้�นำคำำ�ร้องในำต่้�งประเทศ

กี่รมูกี่�รจััดีห�ง�นำ
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กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางาน
ไปทํางานในต่างประเทศ

01 ถูกทอดท้ิง
ในต่างประเทศ

02 03

04 05 06

07 08

10

09

สิทธิประโยชน์
ที่รับการกองทุนฯ

ตามท่ีจ่ายจริงไม่เกินคนละ  
30,000 บาท 

ประสบอันตราย
ก่อนไปทํางาน/
ในต่างประเทศ
จ่ายค่ารักษาเท่าท่ีจ่ายจริง
ไม่เกิน 30,000 บาท/คน

ประสบอันตราย
เสียชีวิตก่อนไป
ทํางานหรือขณะ
กลับมาประเทศไทย
สงเคราะห์ 30,000 บาท/คน

เกิดภัยสงคราม
ความไม่สงบ
ภัยธรรมชาติ
โรคระบาด
สงเคราะห์
15,000 บาท/คน 

ถูกเลิกจ้างเพราะ
ประสบอันตราย
ในต่างประเทศ
สงเคราะห์ 15,000 บาท/คน 

เสียชีวิตใน
ต่างประเทศ
สงเคราะห์ 40,000 บาท/คน
ค่าจัดการศพในต่างประเทศ
เท่าท่ีจ่ายจริง
40,000 บาท/คน

ประสบอันตราย
ในประเทศ/
ต่างประเทศ
สงเคราะห์
พิการ 15,000 บาท/คน
ทุพพลภาพ 30,000 บาท/คน

ประสบปญัหาใน
ต่างประเทศ
ตามท่ีจ่ายจริงไม่เกินคนละ
30,000 บาท 

ถูกส่งกลับเพราะ
เปน็โรคต้องห้าม
ตามข้อบังคับ
ทํางานไม่เกิน 6 เดือน 
สงเคราะห์ 25,000 บาท/คน
ทํางานเกินกว่า 6 เดือน 
สงเคราะห์ 15,000 บาท/คน

ถูกดําเนินคดีอาญาในความผิด
ท่ีไม่เจตนาในต่างประเทศหรือ
ดําเนินคดีแพ่งนายจ้าง
เน่ืองจากไม่รับความเปน็ธรรม
จากการทํางาน
ค่าจ้างทนายเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 100,000 บาท 
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คำณะผู้จััดีทำ�

1. นั�งสำ�วช้่ลีัรัต่น์ั   ทองทิพึย์ ผูู้้อำ�นัวยก�รสำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ 

2. นั�งสำ�วปภิญญ� ทองสำมจิต่ร ผูู้้อำ�นัวยก�รกล่้ัมง�นัประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ 

3. นั�งสำ�ววลััยพึร ศรีประดิษีฐ หัวหน้ั�ฝ่่�ยค้้มครองสิำทธิิประโยช่น์ั 

4. นั�งสำ�วทย�พึร รอดสำ�ย  นัักวิช่�ก�รแรงง�นัปฏิิบัติ่ก�ร

1. ฝ่่�ยแรงง�นั ประจำ�สำถึ�นัเอกอัครร�ช่ทูต่ ณี กร้งโซิลั สำ�ธิ�รณีรัฐเก�หลีั 

2. สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศญี�ป่้นั 

3. สำำ�นัักง�นัแรงง�นั ณี เมืองฮ่่องกง 

4. สำำ�นัักง�นัแรงง�นั ณี กร้งมะนิัลั� (ส่ำวนัที� 2) ไทเป 

5. สำำ�นัักง�นัแรงง�นั ณี กร้งมะนิัลั� (ส่ำวนัที� 2) เก�สำง 

6. สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศม�เลัเซีิย 

7. สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศสิำงคโปร์ 

8. สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศบรูไนั 

9. สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศซิ�อ้ดีอ�ระเบีย (กร้งริย�ด) 

10. ฝ่่�ยแรงง�นั ประจำ�สำถึ�นัเอกอัครร�ช่ทูต่ ณี กร้งอ�บูด�บี สำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ 

11. ฝ่่�ยแรงง�นั ประจำ�สำถึ�นัเอกอัครร�ช่ทูต่ ณี กร้งเทลัอ�วีฟ ประเทศอิสำร�เอลั 

12. กองบริห�รแรงง�นัไทยไปต่่�งประเทศ กรมก�รจัดห�ง�นั

ผู้สินัำบื้สิน่ำนำข้้อมููล

คำณะผู้จััดีทำ�
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