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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
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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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บรูไน

บื้รูไนำ



160
กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 

สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ

บื้รูไนำ
สิิทธิิประโยชน์ำอันำพ้ังได้ีรับื้ระหว่�งกี่�รทำ�ง�นำ

1. กี่รณ่ประสิบื้อันำต้ร�ยและสูิญี่เส่ิยอวัยวะหร้อ
สิมูรรถภ�พัเน้ำ�องจั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ

1. สูิญี่เส่ิยสิมูรรถภ�พัในำกี่�รทำ�ง�นำอย่�งถ�วร

 (1) สูิญี่เส่ิยสิมูรรถภ�พัอย่�งถ�วรทั�งหมูดี เงินัทดแทนัคำ�นัวณีจ�กเงินัเดือนั 60 เดือนั

	 ต่ำ��สำ้ดได้รับ 12,000 เหรียญบรูไนั

	 สำูงสำ้ดไม่เกินั 36,000 เหรียญบรูไนั

	 ห�กคนัง�นัไม่สำ�ม�รถึดำ�เนิันัช่วีติ่ได้โดยต้่องพึึ�งพึ�ผูู้้อื�นัต่ลัอดไป จะได้เงนิัเพิึ�ม 1/4 

ของจำ�นัวนัข้�งต่้นัด้วย

 (2) สูิญี่เส่ิยสิมูรรถภ�พัถ�วรบื้�งส่ิวนำ เงินัทดแทนัคำ�นัวณีจ�กเปอรเ์ซ็ินัต์่ของก�รสูำญเสีำย

สำมรรถึภ�พึ ในัก�รทำ�ง�นัอย�่งถึ�วร (แพึทยเ์ป็นัผูู้้กำ�หนัดเปอรเ์ซ็ินัต์่ของก�รสำญูเสีำย) x จำ�นัวนัเงนิั

ที�ต้่องจ่�ย

ตั้วอย่�ง : กี่รณ่คำนำง�นำมู่เงินำเด้ีอนำ 700 เหร่ยญี่บื้รูไนำ ต่้อเด้ีอนำ

	 700 x 60 เดือนั = 42,000 เหรียญบรูไนั

	 เงินัที�ได้รับ 36,000 เหรียญบรูไนั

	 คนัง�นัต่้องพึึ�งพึ�ผูู้้ดูแลั มีเงินัเพึิ�มจำ�นัวนั 9,000 เหรียญบรูไนั

	 รวมเงินัที�คนัง�นัได้รับ 45,000 เหรียญบรูไนั

ตั้วอย่�ง : กี่รณ่แพัทย์ออกี่คำว�มูเห็นำว่�คำนำง�นำสูิญี่เส่ิยสิมูรรถภ�พั 15 %

	 15% x 36,000 = 5,400 เหรียญบรูไนั

บื้รูไนำ
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2. สูิญี่เส่ิยสิมูรรถภ�พัชั�วคำร�ว

 เงินัทดแทนั = เงินัเดือนั – (2/3 ของเงนิัเดือนั หรือ 400 เหรียญบรูไนั อย่�งใดที�น้ัอยกว่�) 

ระยะเวลั� ก�รจ่�ยอย่�งน้ัอยเดือนัลัะครั�ง

หมู�ยเหต่้

ห�กี่กี่�รสูิญี่เส่ิยสิมูรรถภ�พัชั�วคำร�ว

ถ้ง 12 เด้ีอนำ แล ้วคำนำง�นำเส่ิยช่วิต้ 

หร้อสูิญี่เส่ิยสิมูรรถภ�พัถ�วร

	 จำ�นัวนัเงินัที�จ่�ยสำำ�หรับก�รเสีำยชี่วิต่ หรือสูำญเสีำย

สำมรรถึภ�พึถึ�วรจะถึูกหักด้วยจำ�นัวนัที�จ่�ยแลั้ว

ห�กี่กี่�รสูิญี่เส่ิยสิมูรรถภ�พัชั�วคำร�ว

น้ำอยกี่ว่� 12 เด้ีอนำ คำนำง�นำเส่ิยช่วิต้ 

หร้อสูิญี่เส่ิยสิมูรรถภ�พัถ�วร

	 จะไม่ถึูกหักเงินัที�ถึูกจ่�ยไป

ประสิบื้อ่บัื้ติ้เหต่้ในำระหว่�งกี่�รทำ�ง�นำ 	 อ�จจะเรียกร้องเงินัค่�เสีำยห�ยจ�กหลัักกฏิหม�ย 

Common Law ได้อีกท�งหนึั�ง โดยจะต่้องจ้�งให้

ทนั�ยคว�มเป็นัผูู้้ดำ�เนิันัก�ร

	 โดยทั�วๆ ไป ทนั�ยคว�มคิดค่�จ้�งเป็นัเปอร์เซิน็ัต์่จ�ก

จำ�นัวนัที�ลัูกจ้�งได้รับต่�มกฏิหม�ย Common Law ซิึ�ง

เงนิัค่�ทดแทนัต่�มหลัักกฏิหม�ยนีั� เป็นัจำ�นัวนัสูำงกว่�เงนิั 

ทดแทนั อนึั�ง ทนั�ยคว�มจะรบัดำ�เนันิัก�รใหเ้ฉพึ�ะกรณีี

เข้�ต่�มหลัักเกณีฑ์์กฏิหม�ยเท่�นัั�นั

ตั้วอย่�ง : ถ้�คำนำง�นำมู่เงินำเด้ีอนำ 700 เหร่ยญี่บื้รูไนำ ต่้อเด้ีอนำ  

ทำ�ง�นำ 26 วันำต่้อเด้ีอนำ แพัทย์ได้ีรับื้รองว่�  

ไร้สิมูรรถภ�พัท่�จัะทำ�ง�นำ 50 วันำ ได้ีรับื้

700 – (2/3 x 700 หรือ 400 อย่�งใดที�น้ัอยกว่�) = 700 – (466 หรือ 400) = 300 

300 เหร่ยญี่บื้รูไนำ / เด้ีอนำ x 50 = 476.9226

บื้รูไนำ
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	 ยกี่เว้นำ กรณีนีั�ยจ้�งมกี�รทำ�ประกนััเป็นักรณีีพึเิศษี กรณีีก�รประสำบอนััต่ร�ยหรอืเสีำยช่วีติ่

ที�ครอบคลั้มนัอกเวลั�ก�รทำ�ง�นัให้แก่คนัง�นัด้วย คนัง�นัหรือท�ย�ทก็จะมีสำิทธิิได้รับเงินัสำินัไหม

ทดแทนัต่�มที� ระบ้ต่�มเงื�อนัไขของก�รประกันันัั�นัๆ โดยขณีะนัี�กรมแรงง�นับรูไนักำ�ลัังสำ่งเสำริม

แลัะรณีรงค์ให้นั�ยจ้�งทำ�ประกันัดังกลั่�วให้แก่คนัง�นัด้วย แลัะจะออกกฏิหม�ยบังคับให้นั�ยจ้�ง

ทำ�ประกันักรณีีดังกลั่�วให้แก่คนัง�นั ต่่อไป

	 กรณีีเจ็บป่วยหรือประสำบอันัต่ร�ยเนืั�องจ�กก�รทำ�ง�นั ไม่ว่�จะเกิดขึ�นันัอกเวลั�ทำ�ง�นั

หรือในัระหว่�งเวลั�ทำ�ง�นั ลูกี่จั้�งมู่สิิทธิิไดี้รับื้คำ่�ทดีแทนำไมู่นำ้อยกี่ว่�ท่�ระบ่ื้ไว้ในำกี่ฎหมู�ยเงินำ

ทดีแทนำข้องประเทศบื้รูไนำ และนำ�ยจั้�งต้้องรับื้ผิดีชอบื้คำ่�รักี่ษ�พัย�บื้�ลทั�งหมูดีโดียไมู่คิำดี 

ค่ำ�ใช้จ่ั�ยใดีๆ จั�กี่ลูกี่จ้ั�ง

2. กี่รณ่เจ็ับื้ป�วยจั�กี่กี่�รประสิบื้อันำต้ร�ย หร้อเส่ิยช่วิต้นำอกี่เวล�ง�นำ
หร้อไมู่ได้ีเน้ำ�องจั�กี่ กี่�รทำ�ง�นำ ไมู่ได้ีรับื้กี่�รค้่ำมูคำรองจั�กี่นำ�ยจ้ั�ง

 1. นำ�ยจ้ั�งมู่สิิทธิิบื้อกี่เลิกี่สัิญี่ญี่�ได้ีกี่รณ่คำนำง�นำกี่ระทำ�ผิดีกี่ฎหมู�ยบื้รูไนำ ผิดีข้้อกี่ำ�หนำดี

ในำสัิญี่ญี่�จ้ั�ง หร้อผิดีกี่ฎระเบ่ื้ยบื้โดียชอบื้ข้องนำ�ยจ้ั�ง โดยไม่ต้่องจ่�ยเงินัค่�ช่ดเช่ย

 2. ลูกี่จ้ั�งสิ�มู�รถบื้อกี่เลกิี่สัิญี่ญี่�กี่�รทำ�ง�นำ (ล�ออกี่) โดยแจ้งต่่อนั�ยจ้�งล่ัวงหน้ั�เป็นั

ลั�ยลัักษีณ์ีอักษีร ไม่น้ัอยกว่� 1 เดือนั โดยลูักจ้�งจะต้่องรับผิู้ดช่อบค่�ใช้่จ่�ยในัก�รเดินัท�งกลัับเอง

 3. กี่รณ่นำ�ยจ้ั�งเลิกี่จ้ั�งคำนำง�นำก่ี่อนำคำรบื้กี่ำ�หนำดีสัิญี่ญี่�โดียมิูชอบื้

3. กี่รณ่กี่�รเลิกี่จ้ั�งก่ี่อนำคำรบื้กี่ำ�หนำดีสัิญี่ญี่�

 4. ในำท่กี่กี่รณ่ข้้�งต้้นำ นั�ยจ้�งจะต้่องจ่�ยเงินัค่�จ้�งค้�งจ่�ยทั�งหมดให้แก่คนัง�นัด้วย

	 ฝ่่�ยนั�ยจ้�งจะต่้องรับผู้ิดช่อบค่�ใช่้จ่�ยในัก�รจัดสำ่งคนัง�นัเดินัท�งกลัับประเทศ แลัะ

	 จ่�ยค่�ช่ดเช่ยให้แก่คนัง�นัเท่�กับค่�จ้�งอัต่ร�สำ้ดท้�ย 1 เดือนั

	 ยกี่เว้นำ กรณีีนั�ยจ้�งแจ้งให้ทร�บลั่วงหนั้�แลั้วเป็นัเวลั�ไม่นั้อยกว่� 1 เดือนั นั�ยจ้�ง 

 ไม่ต้่องจ่�ยค่�ช่ดเช่ย

บื้รูไนำ
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 กฎหม�ยแรงง�นับรไูนัปี 2009 ไม่ได้กำ�หนัดใหน้ั�ยจ้�งจ่�ยค่�ช่ดเช่ยแก่ลูักจ้�ง แต่่กำ�หนัด

ให้นั�ยจ้�ง จ่�ยค่�จ้�งแทนัก�รบอกกล่ั�วล่ัวงหน้ั� ในักรณีีที�นั�ยจ้�งไม่ได้ทำ�ก�รบอกกล่ั�วล่ัวงหน้ั�

ต่�มระยะเวลั�ที� กฎหม�ยกำ�หนัด โดยมีระยะเวลั� ดังนีั�

1. กี่รณ่กี่�รเลิกี่จ้ั�งก่ี่อนำคำรบื้กี่ำ�หนำดีสัิญี่ญี่�

สิิทธิิประโยชน์ำอันำพ้ังได้ีรับื้หลังกี่�รทำ�ง�นำ

 ก�รจ่�ยเงินัทดแทนัต่�มที�กรมแรงง�นับรูไนักำ�หนัด คำ�นัวณีจ�กก�รทำ�ง�นั 48 เดือนั 

โดยต่ำ��ส้ำดได้รับ 9,600 เหรียญบรูไนั แลัะสูำงส้ำดไม่เกินั 28,000 เหรียญบรูไนั

2. กี่รณ่กี่�รเส่ิยช่วิต้เน้ำ�องจั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ

 1. นั�ยจ้�งต้่องบอกกล่ั�วล่ัวงหน้ั�เป็นัลั�ยลัักษีณ์ีอักษีร อย่�งน้ัอย 1 เดือนั 

 2. นั�ยจ้�งต้่องจ่�ยสิำนัจ้�งแทนัก�รบอกกล่ั�วล่ัวงหน้ั�เท่�กับค่�จ้�ง เฉลีั�ย 1 เดือนั 

 3. นั�ยจ้�งมีหน้ั�ที�จ่�ยค่�จ้�งค้�งจ่�ยแลัะจ่�ยค่�ตั่�วเครื�องบินัเดินัท�งกลัับประเทศให้แก่ลูักจ้�ง

        ตั้วอย่�ง :

	 กี่รณ่คำนำง�นำมู่เงินำเดี้อนำ 500 เหร่ยญี่บื้รูไนำต้่อเดี้อนำ x 48 เดี้อนำ = 24,000 เหรียญบรูไนั 

	 กี่รณ่คำนำง�นำมู่เงินำเดี้อนำ 800 เหร่ยญี่บื้รูไนำต้่อเดี้อนำ x 48 เดี้อนำ = 38,400 เหรียญบรูไนั 

             คำนำง�นำจัะได้ีรับื้เพ่ัยง 28,000 เหร่ยญี่บื้รูไนำ 

	 ห�กี่คำนำง�นำเสิ่ยช่วิต้หลังจั�กี่ไดี้มู่กี่�รจั่�ยเงินำทดีแทนำกี่�รสิูญี่เสิ่ยสิมูรรถภ�พัถ�วรจัำ�นำวนำ  

             เท่�ไรก็ี่ต้�มู ให้นัำ�ไปหักออกจ�กจำ�นัวนัเงินัทดแทนัจ�กก�รเสีำยชี่วิต่ ที�จะได้รับต่�มกฎหม�ยนีั� 

	 นั�ยจ้�งเป็นัผูู้้รับผู้ิดช่อบค่�ใช่้จ่�ยที�สำมเหต้่สำมผู้ลั สำำ�หรับก�รจัดก�รศพึของผูู้้เสีำยช่ีวิต่  

    แลัะค่�ใช้่จ่�ยที�สำมเหต้่สำมผู้ลัในัก�รรักษี�พึย�บ�ลัผูู้้เสีำยชี่วิต่

บื้รูไนำ
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 1. เงินำทดีแทนำเปน็ำสิิทธิิประโยชน์ำข้องคำนำง�นำ ซ้ี�งต้้องจ่ั�ยให้แก่ี่คำนำง�นำ หร้อห�กี่คำนำง�นำ

เส่ิยช่วิต้

	 สำิทธิิดังกลั่�วจะต่กทอดแก่ท�ย�ทผูู้้อยู ่ในัอ้ปก�ระของคนัง�นั ซิึ�งเป็นัสำม�ชิ่ก

ในัครอบครัวของ คนัง�นัต่�มที�กฎหม�ยกำ�หนัด ได้แก่ ภรรย�หรือสำ�มี บิด� ม�รด� บ้ต่ร แลัะ 

ปู่ย่�-ต่�ย�ย

 2. ในำกี่รณ่มู่ท�ย�ทผู้อยู่ในำอ่ปกี่�ระข้องคำนำง�นำท่�ประกี่อบื้ด้ีวย บ่ื้คำคำลท่�ต้้องพ้ั�งพั�คำนำ

ง�นำทั�งหมูดีและ บ่ื้คำคำลท่�ต้้องพ้ั�งพั�คำนำง�นำเพ่ัยงบื้�งส่ิวนำ

	 ต่�มกฎหม�ยบรูไนั เงินัค่�ทดแทนัดังกลั่�วจะถึูกแบ่งสำัดสำ่วนัม�กนั้อย เรียงลัำ�ดับ

ต่�มลักัษีณีะก�รพึึ�งพึ�ของท�ย�ทผูู้อ้ยูใ่นัอป้ก�ระของคนัง�นั โดยกรมแรงง�นับรไูนัจะเป็นัผูู้ด้ำ�เนันิั

ก�รทั�งหมด

 3. กี่รณ่ท�ย�ทผู้อยู่ในำอ่ปกี่�ระเส่ิยช่วิต้ก่ี่อนำหร้อระหว่�งกี่�รเร่ยกี่ร้องเงินำทดีแทนำ 

ซ้ี�งกี่รมูแรงง�นำบื้รูไนำ ยังไมู่มู่คำำ�สัิ�งจ่ั�ยเงินำทดีแทนำ

	 เงินัทดแทนัสำ่วนัของท�ย�ทที�เสำียช่ีวิต่ดังกลั่�วจะถึูกนัำ�ม�คำ�นัวณีแลัะแบ่งสำัดสำ่วนั

ก�รจ่�ยใหม่

ท�ย�ทผู้มู่สิิทธิิได้ีรับื้เงินำทดีแทนำ

บื้รูไนำ
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ขั้�นำต้อนำกี่�รเร่ยกี่ร้องสิิทธิิประโยชน์ำ

นั�ยจ้�งแจ้งคว�มต่่อเจ้�หน้ั�ที�ต่ำ�รวจ พัร้อมูหลักี่ฐ�นำจั�กี่โรงพัย�บื้�ล

นั�ยจ้�งแจ้งเรื�องต่่อแผู้นักกองท้นัทดแทนั กรมแรงง�นับรูไนั

พัร้อมูหลักี่ฐ�นำเอกี่สิ�รท่�เก่ี่�ยวข้้อง ภ�ยในำ 10 วันำ นัำบื้จั�กี่วันำท่�ประสิบื้อ่บัื้ติ้เหต่้จั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ

นั�ยจ้�งดำ�เนิันัก�รจัดก�รศพึคนัง�นัที�เสีำยชี่วิต่ที�ประเทศบรูไนั หรือจัดส่ำงศพึกลัับ

ประเทศไทย ต่�มคว�มประสำงค์ของญ�ติ่คนัง�นัที�เสีำยชี่วิต่

นั�ยจ้�งแจ้งสำถึ�นัเอกอัครร�ช่ทูต่ไทย เพืึ�อขอออกใบมรณีบัต่ร (กรณีีเสีำยชี่วิต่)

+ ประสำ�นัแจ้งสำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศบรูไนั

กรมแรงง�นับรูไนัต่รวจสำอบข้อเท็จจริงแล้ัวประสำ�นักับสำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศบรูไนั 

สืำบห�แลัะรับรองท�ย�ทผูู้้รับประโยช่น์ัของคนัง�นัที�เสีำยชี่วิต่

กรณีีคนัง�นัที�เสีำยชี่วิต่ ไม่มีพิึนััยกรรม หรือระบ้แจ้งร�ยชื่�อผูู้้รับประโยช่น์ัไว้แก่นั�ยจ้�ง

กรมแรงง�นับรูไนัพิึจ�รณี�จำ�นัวนัเงินัค่�ทดแทนัที�ผูู้้รับประโยช่น์ัพึึงได้รับแล้ัว 

ให้นั�ยจ้�ง/บริษัีทประกันัภัย ที�นั�ยจ้�งมีก�รทำ�ประกันัไว้ 

นัำ�เงินัค่�ทดแทนัไปจ่�ยให้แก่คนัง�นัที�ประสำบอันัต่ร�ยโดยต่รงที�กรมแรงง�นับรูไนั

หรือจ่�ยเงินัทดแทนัผู่้�นัสำถึ�นัเอกอัครร�ช่ทูต่บรูไนั ประจำ�ประเทศไทย

เพืึ�อมอบให้คนัง�นัที�เดินัท�งกลัับประเทศไทยแล้ัว หรือมอบให้ท�ย�ทคนัง�นัที�เสีำยชี่วิต่ต่่อไป

บื้รูไนำ
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ต้�ร�งแสิดีงสิิทธิิประโยชน์ำและเอกี่สิ�รประกี่อบื้ในำกี่�รย้�นำข้อรับื้สิิทธิิประโยชน์ำ

ลำ�ดัีบื้ สิิทธิิประโยชน์ำ เอกี่สิ�ร หลักี่ฐ�นำประกี่อบื้

1. กรณีีเสีำยชี่วิต่ 1. จัดทำ�หนัังสืำอมอบอำ�นั�จ
	 โดยมอบอำ�นั�จให้ สำนัร.บรูไนั โดยต่้องมีต่ร�ประทับ  

           ของที�ว่�ก�รอำ�เภอเป็นัสำำ�คัญ

	 ระบ้ชื่�อท�ย�ทผูู้้มีสำิทธิิท้กคนัในัหนัังสำือรับรองผูู้้อยู่ในั

           อ้ปก�ระ

	 ภรรย�ผูู้้เสำียช่ีวิต่เป็นัผูู้้ลังลั�ยมือช่ื�อผูู้้มอบอำ�นั�จ

	 ระบ้ลัำ�ดับท�ย�ทผูู้้มีสำิทธิิ โดยเรียงลัำ�ดับต่�มเปอร์เซิน็ัต์่ 

            ก�รพึึ�งพึ�ผูู้้เสีำยชี่วิต่ (ต่�มแบบฟอร์มที�กำ�หนัด)

2.  ผูู้้มีสิำทธิิได้รับประโยช่น์ัได้แก่ บิด� ม�รด� ภรรย� บ้ต่ร 

(ท้กคนั) แลัะปู่ย่� ต่�ย�ยโดยจัดทำ�เอกสำ�ร ดังนีั�
	  บิด�ม�รด� ได้แก่ สำำ�เนั�บัต่รประจำ�ต่ัวประช่�ช่นั  

        สำำ�เนั�ทะเบียนัสำมรสำ สำำ�เนั�ทะเบียนับ้�นั ห�ก บิด�      

            ม�รด� เสีำยชี่วิต่ ต้่องมีสำำ�เนั�ใบมรณีบัต่รด้วย

	 ภรรย� ได ้แก ่  สำำ�เนั�ทะเบียนัสำมรสำ สำำ�เนั�บัต่ร    

       ประจำ�ตั่วประช่�ช่นั สำำ�เนั�ทะเบียนับ้�นั กรณีีมี     

           ก�รหย่�ร้�ง ต้่องมีสำำ�เนั�ทะเบียนัหย่�ด้วย

	 บ้ต่ร (ท้กคนั) ได้แก่ สำำ�เนั�ใบสำูต่ิบัต่ร สำำ�เนั�บัต่ร  

           ประจำ�ตั่วประช่�ช่นั (ถ้ึ�มี) สำำ�เนั�ทะเบียนับ้�นั

	 ปู ่ย ่�-ต่�ย�ย ได ้แก ่ เอกสำ�รสำำ�คัญที�แสำดงคว�ม

        เกี� ยวข ้องกับคนัง�นั เช่ ่นั สำำ� เนั�ทะเบียนับ ้�นั     

           สำำ�เนั�บัต่รประจำ�ตั่วประช่�ช่นั เป็นัต้่นั

หมู�ยเหต่้     1. เอกสำ�รดังกล่ั�วต้่องได้รับก�รรับรองเอกสำ�รจ�กนั�ยทะเบียนัท้องที�

                 2. ต้่องมีต่ร�ประทับของอำ�เภอเป็นัสำำ�คัญ

            3. แปลัเป็นัภ�ษี�อังกฤษี ส่ำงให้สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศบรูไนั เพืึ�อยื�นัต่่อกรมแรงง�นับรูไนั                 

                       เมื�อเห็นัว่�เอกสำ�รดังกล่ั�วถูึกต้่อง กรมแรงง�นับรูไนัจะได้พิึจ�รณี�สัำ�งจ่�ยเงินัทดแทนั                           

                    ให้แก่ท�ย�ทต่่อไป ทั�งนีั� กรมแรงง�นับรูไนัไม่ได้กำ�หนัดเวลั�ก�รพิึจ�รณี�ดังกลั่�ว 

                    แต่่อย่�งใด

บื้รูไนำ
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แบื้บื้ฟื้อร์มู

หนัำงส้ิอรับื้รองผู้อยู่ในำอ่ปกี่�ระ 

กี่รณ่ข้องนำ�ย..........................................................................

 ข้�พึเจ้� (นั�ย, นั�ง, นั�งสำ�ว)..............................................ต่ำ�แหน่ัง...............................

ได้สำอบข้อเท็จจริงแลัะพึย�นัหลัักฐ�นัต่่�งๆ แล้ัว ขอรับรองว่� บ้คคลัดังกล่ั�วมีลั�ยมือชื่�อข้�งล่ั�ง

นีั� เป็นัผูู้้ที� อยูใ่นัคว�มอ้ปก�ระโดยส้ำจริต่ของนั�ย..........................................คนัง�นัผูู้้เสีำยชี่วิต่ แลัะ

ต้่องอ�ศัยเงินัร�ยได้ของ คนัง�นัผูู้้เสีำยชี่วิต่ในัก�รยังชี่พึ

ลับื้ดัีบื้ ช้�อ – นำ�มูสิก่ี่ล ท่�อยู่ อ�ย่
คำว�มูสัิมูพัันำธ์ิ 

กัี่บื้ผู้ต้�ย

ร้อยละข้องกี่�ร

พ้ั�งพั�อ�ศัย

1.

2.

3.

4.

5.

ออกให้ ณี วันัที� ............. เดือนั ........................................ พึ.ศ. ...........................

ลั�ยมือชื่�อ.................................................................

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

ต่ำ�แหน่ัง ...................................................................

บื้รูไนำ
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CERTIFICATE OF DEPENDENCY

In the matter of deceased Workman………………………………………………….

Having made an inquiry and investigation I, Mr , Mrs, Miss………………………………………...

Hereby certify that following member of the deceased family are benefit dependant 

of the deceased workman

Mr. / Mrs. / Miss ………………………………..and they were dependant on the deceased’s 

earning at the time of his death to the extent shown against their names as below:-

No.
Name of 

dependant
Address Age Relationship

Degree of 

Dependency

(to be in 

percentage)

1.

2.

3.

4.

5.

Date this the…………………………………….

Signature………...............……………………

(.................……………………………)

Position……………….............…………

บื้รูไนำ
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ภาคผนวก

ภ�คำผนำวกี่
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Download

แบื้บื้คำำ�ร้องข้อรับื้บื้ริกี่�ร

https://bzfile.com/icb/annex_form.pdf

แบบค ำร้องขอรับบรกิำร 
เขียนที่ ส ำนักประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 

วันที่ .............. เดือน ............................. พ.ศ. …………… 
 

1. ผู้ยื่นค ำขอ  
       ยื่นเอง        ยื่นแทน     เกี่ยวข้องเป็น 
ช่ือ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ช่ือ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว) 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี 
ที่อยู่ ที่อยู่ 

 โทรศัพท ์  โทรศัพท ์
บุคคลที่สามารถติดต่อได ้ บุคคลที่สามารถติดต่อได ้
โทรศัพท ์ โทรศัพท ์
เกี่ยวข้องเป็น เกี่ยวข้องเป็น 
2. ข้อมูลแรงงำน (กรอกเฉพำะยื่นแทน) 
ช่ือ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว) บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี 
หนังสือเดินทางเลขท่ี 
ที่อยู่ 
 โทรศัพท ์
3. ข้อมลูกำรท ำงำน 
ช่ือนายจ้าง/สถานประกอบการ 
ที่อยู่ 
 ประเทศ 
เดินทางไปท างานวันที่ เดินทางกลับมาวันท่ี 
ท างานต าแหน่ง ได้รับเงินเดือนๆ ละ                                          
สัญญาจ้างจ านวน                  ปี       ตั้งแต่วันท่ี                                           ถึงวันท่ี 
4. มีควำมประสงค์ขอติดตำม 
     ตรวจสอบเงินคงเหลือและปิดบัญชี   ค่าจ้างค้างจ่าย         เงินหักฝาก               ค่าล่วงเวลา                       เงินภาษ ี
     เงินประกันการเดินทางกลับ               เงินประกันสังคม       เงินสะสมเลี้ยงชีพ       เงินทดแทนกรณีเสียชีวิต         เงินบ าเหน็จ/บ านาญชราภาพ 
     เงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย/อุบัติเหต ุ      เงินประกันการท างานครบสญัญาจา้ง          อื่นๆ โปรดระบุ ............................................................. 
รำยละเอียดเพ่ิมเติม (๑) 
............................................................................................................................. .................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... ..................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... ....................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ ........................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................................................... .......................... 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

5. เอกสำรและหลกัฐำนประกอบ 
 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน           ส าเนาหนังสือเดินทาง      ส าเนาทะเบียนบ้าน           ส าเนาสัญญาจ้าง 
 ส าเนาบตัรประจ าตัวคนต่างด้าว (กาม่า)  ส าเนาบญัชีธนาคาร         เอกสารทีผ่่านการแปลและรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 อื่นๆ ระบ ุ………………………………………………………… 

              ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจรงิทุกประการ 
 
   ลงช่ือ ................................................................................ผู้ขอรับบริการ 
           (                                                     ) 

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

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

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

ภ�คำผนำวกี่
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เงินค่าจ้างค้างจ่ายจากนายจ้าง กรณีมีชีวิต 

**ทุกประเทศ** 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน 

 1. แบบคำร้องขอรับบริการ/ แบบบันทึกเรื่องราวร้องทุกข์ (โปรดระบุจำนวนเงินและเดือนที่ยังไม่ได้รับค่าจ้างค้างจ่าย) 

 2. สำเนาสัญญาจ้าง (ต้องมี) 

 3. ช่ือและที่อยู่ของนายจ้าง/บริษัท (ต้องมี)  

 4. เอกสารหลักฐานการทำงานกับนายจ้าง/บริษัท (ต้องมี)  

 5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 4 เดือนสุดท้าย (ต้องมี)  

    หรือ หลักฐานการลงเวลาทำงาน (ควรมี) เช่น ใบตอกบัตรหรือปฏิทินงานของเดือนที่นายจ้างจ่ายไม่จ่าย/ไม่ครบ  

    พร้อมหลักฐานการได้รับเงินจากนายจ้างไม่ครบ   

 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ  

 7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์ของผู้ยื่นคำร้อง   

 8. หลักฐานการเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารโดยผู้แปล  

 9. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานในประเทศดังกล่าว หน้าท่ีมีรูปถ่าย  

 10. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานในประเทศดังกล่าว หน้าท่ีมีวีซา่ทำงาน 

 11. เอกสารอ่ืนๆ ที่เจ้าหน้าที่ผู้ติดตามเงินดังกล่าวขอเพิ่มเติม 

 
 

หมายเหตุ   1. การลงลายมือช่ือในแบบคำร้องฯ ต้องลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

    2. เอกสารประกอบการยื่นต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการตรวจสอบ(Checklist) ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)

ภ�คำผนำวกี่
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ขอความช่วยเหลือ กรณีถูกจับกมุ 

 

 

หมายเหตุ   1. การลงลายมือช่ือในแบบคำร้องฯ ต้องลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

    2. เอกสารประกอบการยื่นต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ทุกประเทศ** 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน 

 1. แบบคำร้องขอรับบริการ/ แบบบันทึกเรื่องราวร้องทุกข์ ระบุสถานท่ีท่ีถูกจับกุม เช่น สถานีตำรวจ  

 2. ช่ือ/ที่อยู่/ช่องทางติดต่อแรงงาน (เฟสบุ๊ค ไลน์ หมายเลขโทรศัพท์) (ต้องมี) 

     ช่ือ/ที่อยู่/ช่องทางติดต่อเพื่อน/คนรู้จักแรงงานในต่างประเทศ (เฟสบุ๊ค ไลน์ หมายเลขโทรศัพท์) (ต้องมี) 

     ช่ือ/ที่อยู่/ช่องทางติดต่อนายจ้าง/บริษัท (เฟสบุ๊ค ไลน์ หมายเลขโทรศัพท์) (ต้องมี) 

 3. สำเนาสัญญาจ้าง (ควรมี) 

 4. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ถ้ามี)  

 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ  

 6. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานในต่างประเทศ หน้าท่ีมีรูปถ่าย  

 7. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานในต่างประเทศ หน้าท่ีมีวีซ่าทำงาน  

 

รายการตรวจสอบ(Checklist) ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)

ภ�คำผนำวกี่
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ขอความช่วยเหลือ กรณีขาดการติดต่อ/หายตัว 
**ทุกประเทศ** 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน 

 1. แบบคำร้องขอรับบริการ/ แบบบันทึกเรื่องราวร้องทุกข์ ระบุสถานท่ีท่ีถูกจับกุม เช่น สถานีตำรวจ  

 2. ช่ือ/ที่อยู่/ช่องทางติดต่อแรงงาน (เฟสบุ๊ค ไลน์ หมายเลขโทรศัพท์) (ต้องมี) 

     ช่ือ/ที่อยู่/ช่องทางติดต่อคนรู้จักของแรงงานในต่างประเทศ (เฟสบุ๊ค ไลน์ หมายเลขโทรศัพท์) (ต้องมี) 

     ช่ือ/ที่อยู่/ช่องทางติดต่อนายจ้าง/บริษัท (เฟสบุ๊ค ไลน์ หมายเลขโทรศัพท์) (ต้องมี) 

 3. สำเนาสัญญาจ้าง 

 4. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ถ้ามี)  

 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ  

 6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์ของผู้ยื่นคำร้อง  

 7. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานในต่างประเทศ หน้าท่ีมีรูปถ่าย  

 8. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานในต่างประเทศ หน้าท่ีมีวีซ่าทำงาน  

 9. หลักฐานการเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารโดยผู้แปล  

 
 

หมายเหตุ   1. การลงลายมือช่ือในแบบคำร้องฯ ต้องลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

    2. เอกสารประกอบการยื่นต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 
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สิแกี่นำ QR Code เพ้ั�ออ่�นำข้้อมููลเพิั�มูเติ้มูข้องประเทศอ้�นำๆ 

เข้ต้บื้ริห�รพิัเศษมู�เก๊ี่�

https://onixma.com/qrcode/icb/Macao.pdf

ประเทศโอมู�นำ

https://onixma.com/qrcode/icb/Oman.pdf

ประเทศกี่�ต้�ร์

https://onixma.com/qrcode/icb/Qatar.pdf

เว็บไซิต์่สำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ

https://icb.mol.go.th

ประเทศบื้�ห์เรนำ

https://onixma.com/qrcode/icb/Bahrain.pdf

ประเทศคูำเวต้

https://onixma.com/qrcode/icb/Kuwait.pdf

ภ�คำผนำวกี่
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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�





กระทรวงแรงงาน
Ministry of Labour

www.mol.go.th


