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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



8
กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 

สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ

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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มาเลีเซีีย

มู�เลเซ่ีย
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มู�เลเซ่ีย

1.

2.

สิิทธิิประโยชน์ำและมู�ต้รฐ�นำแรงง�นำต้�มูพัระร�ชบัื้ญี่ญัี่ติ้
กี่�รจ้ั�งง�นำ

สิิทธิิประโยชน์ำจั�กี่แผนำค้่ำมูคำรองส่ิข้ภ�พัคำนำง�นำต่้�งช�ติ้ในำ
มู�เลเซ่ีย

สิิทธิิประโยชน์ำอันำพ้ังได้ีรับื้ระหว่�งกี่�รทำ�ง�นำ

 1. ชั�วโมูงกี่�รทำ�ง�นำ

 ชั่�วโมงทำ�ง�นัปกติ่  วันัลัะไม่เกินั 8 ชั่�วโมง หรือสัำปด�ห์ลัะไม่เกินั 48 ชั่�วโมง

 วันัหย้ดพัึกผู่้อนั  สัำปด�ห์ลัะ 1 วันั

 วันัหย้ดเทศก�ลั  อย่�งนั้อยปีลัะ 11 วันั ประกอบด้วยวันัหย้ดบังคับ 5 วันั ได้แก่

วันัช่�ติ่ วันัเฉลิัมพึระช่นัมพึรรษี�ของพึระร�ช่�ธิิบดี วันัเกิดของผูู้้ปกครองของรัฐ วันัแรงง�นั แลัะ

วันัม�เลัเซีิย แลัะวันัหย้ดอื�นัๆซึิ�งนั�ยจ้�งเป็นัผูู้้เลืัอกอีก 6 วันั

 2. ระเบ่ื้ยบื้กี่�รล�

 กี่�รทำ�ง�นำล่วงเวล�ในำวันำหย่ดีเทศกี่�ล

	 ทำ�ง�นันั้อยกว่�ช่ั�วโมงทำ�ง�นัปกต่ิ  ค่�จ้�งปกต่ิ 2 วันั

	 ทำ�ง�นัม�กกว่�ช่ั�วโมงทำ�ง�นัปกต่ิ  3.0 เท่�ของอัต่ร�ค่�จ้�งร�ยช่ั�วโมง

ประเภทข้องกี่�รล�
ทำ�ง�นำน้ำอยกี่ว่�

2 ปี
ทำ�ง�นำ 2 ปีข้้�นำไป

แต่้น้ำอยกี่ว่� 5 ปี

ทำ�ง�นำมู�กี่กี่ว่�

5 ปี ข้้�นำไป

กี่�รเข้้�รับื้                

กี่�รรักี่ษ�ตั้ว          

ในำโรงพัย�บื้�ล

ก�รเข้�รับก�รรักษี�ตั่ว               

ในัโรงพึย�บ�ลั
8 วันั 12 วันั 16 วันั -

ก�รลั�ป่วยโดยได้รับ

ค่�จ้�ง (ต่่อปี)
14 วันั 18 วันั 22 วันั 60 วันั

มู�เลเซ่ีย
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ค่�เบี�ยประกันัจำ�นัวนั 120 ริงกิต่ ต่่อคนัต่่อปี ซึิ�งมีวงเงินัค้้มครองสูำงส้ำด 10,000 ริงกิต่ต่่อปี 

(ในักรณีีที�ใบเสำร็จค่�รักษี�พึย�บ�ลัมีจำ�นัวนัสูำงกว่�วงเงินัค้้มครอง 10,000 ริงกิต่ คนัง�นัต่่�งช่�ติ่

หรือนั�ยจ้�งที�เกี�ยวข้องจะต้่องออกค่�ใช้่จ่�ยส่ำวนัที�เหลืัอ

 เป็นักฎหม�ยที�ร่�งขึ�นัเพืึ�อมอบเงินัทดแทนัให้คนัง�นัต่่�งช่�ต่ิที�มีเอกสำ�รก�รทำ�ง�นั 

ถูึกต้่องในักรณีีได้รับบ�ดเจ็บ หรือเสีำยชี่วิต่ ซึิ�งปัจจ้บันัรัฐบ�ลัม�เลัเซีิยยกเลิักแผู้นัประกันัเงินัทดแทนั

แก่แรงง�นัต่่�งช่�ติ่ (Foreign Workers’ Compensation Scheme : FWCS) โดยให้นั�ยจ้�ง 

ทำ�ประกันัแรงง�นัต่่�งช่�ติ่ต่�มแผู้นัก�รค้้มครองก�รบ�ดเจ็บจ�กก�รจ้�งง�นัขององค์ก�ร

ประกันัสัำงคมแทนั (กรณีีที�ก�รค้้มครองภ�ยใต้่ FWCS มีระยะเวลั�พ้ึนัปี 2562 แรงง�นัจะได้รับ 

ก�รค้้มครองภ�ยใต้่ FWCS จนักว่�ประกันัจะหมดอ�ย)้

 องค์ก�รประกันัสัำงคมของม�เลัเซีิย จะให้คว�มค้้มครองลัูกจ้�งจ�กอ้บัติ่เหต้่หรือโรคที� 

เกิดจ�กก�รทำ�ง�นั ดังนีั�

 1. อ่บัื้ติ้เหต่้จั�กี่อ่ต้สิ�หกี่รรมู

 2. อ่บัื้ติ้เหต่้จั�กี่กี่�รเดิีนำท�ง

	 บนัเสำ้นัท�งระหว่�งที�พึักอ�ศัยแลัะสำถึ�นัที�ทำ�ง�นัของลัูกจ้�ง

	 ก�รเดินัท�งที�เกิดขึ�นัด้วยเหต่้ผู้ลัที�เกี�ยวข้องกับก�รจ้�งง�นั

	 ก�รเดนิัท�งระหว่�งสำถึ�นัที�ทำ�ง�นักับสำถึ�นัที�รบัประท�นัอ�ห�รในัเวลั�พัึกต่�มที�

ได้รับอนั้ญ�ต่ 

***อ่บัื้ติ้เหต่้ท่�เกิี่ดีข้้�นำระหว่�งกี่�รหย่ดีใดีๆ จัะไมู่ถ้อว่�เป็นำอ่บัื้ติ้เหต่้ท่�เกิี่ดีจั�กี่กี่�รจ้ั�งง�นำ*** 

 3. อ่บัื้ติ้เหต่้ในำช่วงฉ่ีกี่เฉิีนำ ณี บริเวณีสำถึ�นัที�ของนั�ยจ้�งในัระหว่�งก�รให้คว�มช่่วยเหลืัอ

 ก�รช่่วยชี่วิต่ หรือปกป้องผูู้้อื�นัจ�กภัยพิึบัติ่หรืออันัต่ร�ยในัระหว่�งเกิดเหต้่ฉ้กเฉินั 

 4. โรคำท่�เกิี่ดีจั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ เช่่นั สูำญเสีำยก�รได้ยินัเนืั�องจ�กก�รรับฟังเสีำยงดังเกินัไป 

อย่�งต่่อเนืั�อง หรือ โรคหอบหืดจ�กก�รทำ�ง�นั เนืั�องจ�กก�รทำ�ง�นัที�ต่้องสูำดดมฝ้่่นัหรือสำ�รเคมีที� 

เป็นัอันัต่ร�ย

สิิทธิิประโยชน์ำต้�มูพัระร�ชบัื้ญี่ญัี่ติ้เงินำทดีแทนำ (ยกี่เลิกี่แล้ว)

3. สิิทธิิประโยชน์ำจั�กี่แผนำค้่ำมูคำรองกี่�รบื้�ดีเจ็ับื้จั�กี่กี่�รจ้ั�งง�นำ

มู�เลเซ่ีย
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1.

2.

4.

3.

5.

สิิทธิิประโยชน์ำด้ี�นำกี่�รรักี่ษ�พัย�บื้�ล

สิิทธิิประโยชน์ำกี่รณ่ท่พัพัลภ�พัชั�วคำร�ว

สิิทธิิประโยชน์ำแก่ี่ผู้อยู่ในำอ่ปกี่�ระ

สิิทธิิประโยชน์ำกี่รณ่ท่พัพัลภ�พัถ�วร

เงินำสิงเคำร�ะห์เพ้ั�อฌ�ปนำกิี่จัศพั

สิิทธิิประโยชน์ำอันำพ้ังได้ีรับื้หลังกี่�รทำ�ง�นำ

	 ลูกี่จั้�งท่�ไดี้รับื้บื้�ดีเจ็ับื้จั�กี่กี่�รจั้�งง�นำหร้อเป็นำโรคำท่�เกี่ิดีจั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ

สำ�ม�รถึได้รับก�รรักี่ษ�พัย�บื้�ลฟื้ร่ที�คลัินัิกที�มีบัญช่ีร�ยช่ื�อกับสำำ�นัักง�นัประกันัสัำงคม (SOCSO) 

หรือที�โรงพึย�บ�ลัของรัฐ

	 กี่รณ่ท่�เข้้�รับื้กี่�รรักี่ษ�ในำโรงพัย�บื้�ลท่�ไมู่มู่บื้ัญี่ช่ร�ยช้�อกัี่บื้สิำ�นำักี่ง�นำประกี่ันำ

สิังคำมู นั�ยจ้�งหรือลัูกจ้�งสิ�มู�รถเร่ยกี่ร้องข้อเงินำคำ่�รักี่ษ�คำ้นำไดี้ ด้วยก�รยื�นัแบบขอรับเงินัคืนั 

กับหน่ัวยง�นัประกันัสัำงคม 

	 จ่�ยเฉพึ�ะช่่วงเวลั�ที�ลัูกจ้�งลั�พึักรักษี�ต่ัวโดยมู่ใบื้รับื้รองแพัทย์อย่�งนำ้อย 

4 วันำ (นัำบื้รวมูวันำท่�เกิี่ดีอ่บัื้ติ้เหต่้)

	 ห�กลัูกจ้�งเสำียช่ีวิต่สำืบเนัื�องจ�กก�รบ�ดเจ็บจ�กก�รจ้�งง�นั ผูู้้ที�อยู่ในัอ้ปก�ระมี

สำิทธิิ�ขอรับสำิทธิิประโยช่นั์นัี�

	 ข้อรบัื้สิิทธิภิ�ยในำ 12 เดีอ้นำ นำบัื้จั�กี่วนัำสิด่ีท้�ยข้องกี่�รเป็นำท่พัพัลภ�พัชั�วคำร�ว

 อัต่ร�ร�ยวันัคือ 90 เปอร์เซิ็นัต่์ของค่�จ้�งเฉลัี�ยต่่อวันัของลัูกจ้�ง โดยขั�นัต่ำ�� 30 ริงกิต่/วันั แลัะ

สำูงสำ้ด 118.50 ริงกิต่/วันั

	 ห�กี่ลูกี่จั้�งเส่ิยช่วิต้สิ้บื้เนำ้�องจั�กี่กี่�รบื้�ดีเจั็บื้จั�กี่กี่�รจั้�งง�นำ หร้อระหว่�ง

ไดี้รับื้สิิทธิิประโยชนำ์ท่พัพัลภ�พัถ�วร กองท้นัจะจ่�ยเงินัสำงเคร�ะห์ให้แก่ผูู้้ที�มีสิำทธิิ ห�กไม่มี 

จะจ่�ยให้แก่บ้คคลัที�รับผิู้ดช่อบค่�ใช้่จ่�ยในัก�รฌ�ปนักิจศพึ โดยจ่�ยต่�มค่�ใช้่จ่�ยที�เกิดขึ�นัจริง 

หรือ 2,000 ริงกิต่อย่�งใดที�น้ัอยกว่�

มู�เลเซ่ีย
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6.

7.

8.

เงินำสิงเคำร�ะห์แก่ี่ผู้ดูีแลเด็ีกี่

สิิทธิิประโยชน์ำด้ี�นำกี่�รฟ้ื้�นำฟูื้สิมูรรถภ�พัด้ี�นำร่�งกี่�ย

เงินำค้ำนำภ�ษ่

	 เงินำสิงเคำร�ะห์นำ่�จัะจั่�ยแกี่่ลูกี่จั้�งท่�ท่พัพัลภ�พัถ�วรโดียสิมูบูื้รณ์ ไมู่สิ�มู�รถ 

ช่วยเหล้อตั้วเองไดี้ ซึิ�งจะต้่องได้รับก�รรับรองจ�กคณีะกรรมก�รก�รแพึทย์ หรือคณีะกรรมก�ร

แพึทย์พิึเศษี หรือคณีะกรรมก�รแพึทย์ชั่�นัอ้ทธิรณ์ี โดยเงินัจำ�กัดที� 500 ริงกิต่ต่่อเดือนั

	 ก�ยภ�พึบำ�บัด

	 อ�ช่ีวบำ�บัด

	 ศัลัยกรรมต่กแต่่ง

	 จัดห�ก�ยอ้ปกรณี์เทียม แลัะอ้ปกรณี์เสำริมอื�นัๆ

	 จดัห�เครื�องมอืออร์โธิปิดกิส์ำ เช่่นั เก้�อี�รถึเข็นั ไม้คำ�� เครื�องช่่วยฟัง แว่นัต่� รองเท้�

พึิเศษี แลัะอื�นัๆ

 ทำ�ง�นัในัประเทศม�เลัเซีิย ซึิ�งมีร�ยได้ต่่อปี 25,500 ริงกิต่ ขึ�นัไป มีหน้ั�ที�เสีำยภ�ษีีเงินัได้ 

โดยนั�ยจ้�งมีหน้ั�ที�ขึ�นัทะเบียนัผูู้้เสีำยภ�ษีีให้ลูักจ้�ง แลัะเป็นัผูู้้หักเงินัภ�ษีีนัำ�ส่ำงสำำ�นัักง�นัภ�ษีี 

แห่งช่�ติ่ (Malaysia Inland Revenue Board: MIRB) 

อัต้ร�กี่�รเส่ิยภ�ษ่

	 แรงง�นัต่่�งช่�ติ่ที�อ�ศัยอยู่ในัประเทศม�เลัเซีิยนั้อยกว่� 182 วันั จะมีสำถึ�นัะเป็นั 

Non-resident ต่้องเสำียภ�ษีีในัอัต่ร� 26 เปอร์เซิ็นัต่์

	 แรงง�นัต่่�งช่�ต่ิที�อ�ศัยอยู่ในัประเทศม�เลัเซิียม�กกว่� 182 วันั จะมีสำถึ�นัะเป็นั 

Resident ต่้องเสำียภ�ษีีในัอัต่ร�ที� MIRB กำ�หนัด (ดูข้อมูลัเพึิ�มเต่ิมที�เว็บไซิต่์ www.hasil.org.my)

กี่�รย้�นำภ�ษ่

 ท้กวันัที� 30 เมษี�ยนั ของท้กปี ผูู้้ที�มีร�ยได้ท้กคนัต้่องยื�นัแบบฟอร์มภ�ษีีร�ยได้ส่ำวนับ้คคลั

ให้กับท�ง MIRB ซึิ�งท�ง MIRB ก็จะคำ�นัวณีร�ยได้แลัะร�ยจ่�ยเพืึ�อไปคำ�นัวณีหักลัดหย่อนัภ�ษีีซึิ�งถ้ึ� 

แรงง�นัต่่�งช่�ติ่จ่�ยภ�ษีีไปม�กกว่�ที�ควรจะจ่�ย แรงง�นัต่่�งช่�ติ่จะได้รับเงินัภ�ษีีคืนัจ�กท�ง MIRB
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คำนำง�นำไทยในำประเทศมู�เลเซ่ียต้้องเส่ิยภ�ษ่ (Levy)

ต้�มูประเภทข้องคำนำง�นำ ดัีงน่ำ�

ท่�
ประเภทภ�คำ

ประกี่อบื้กี่�ร

ค่ำ�ภ�ษ่แรงง�นำ

ต่้�งช�ติ้ 

(Levy)

ค่ำ�ต้รวจั

ส่ิข้ภ�พั โดีย 

FORMEMA

ค่ำ�ออกี่ใบื้อน่ำ

ญี่�ติ้ทำ�ง�นำ

 (Work 

Permit)

ค่ำ�มัูดีจัำ�

รับื้รองคำว�มู

ปลอดีภัย

รวมูค่ำ�ใช้

จ่ั�ยทั�งสิิ�นำ

(ริงกิี่ต้)

1.

ภ�คก�รเกษีต่ร

- ช่�ย

- หญิง
360 ริงกิต่/คนั 180 ริงกิต่

190 ริงกิต่

10 ริงกิต่ 250 ริงกิต่ 800 ริงกิต่

810 ริงกิต่

2.

ภ�คก�รเพึ�ะปลูัก

- ช่�ย

- หญิง
540 ริงกิต่/คนั 180 ริงกิต่

190 ริงกิต่

10 ริงกิต่ 250 ริงกิต่ 980 ริงกิต่

990 ริงกิต่

3.

ภ�คอ้ต่สำ�หกรรม

- ช่�ย

- หญิง

1,200 ริงกิต่

/คนั
180 ริงกิต่

190 ริงกิต่

10 ริงกิต่ 250 ริงกิต่ 1,640 ริงกิต่

1,650 ริงกิต่

4.

ภ�คก่อสำร้�ง

- ช่�ย

- หญิง

1,200 ริงกิต่

/คนั
180 ริงกิต่

190 ริงกิต่

10 ริงกิต่ 250 ริงกิต่ 1,640 ริงกิต่

1,650 ริงกิต่

5.

ภ�คบริก�ร

- ช่�ย

- หญิง

1,800 ริงกิต่

/คนั
180 ริงกิต่

190 ริงกิต่

10 ริงกิต่ 250 ริงกิต่ 2,240 ริงกิต่

2,250 ริงกิต่

กี่�รเคำล่ยภ�ษ่เงินำได้ี

 ก่อนัสิำ�นัส้ำดก�รจ้�งง�นั นั�ยจ้�งจะต้่องแจ้ง MIRB ให้ทร�บว่�แรงง�นัต่่�งช่�ติ่กำ�ลัังสิำ�นัส้ำด

ก�รจ้�งง�นั ซึิ�ง MIRB จะมีหนัังสืำอ Income Tax Clearance Letter ถึึงแรงง�นัต่่�งช่�ติ่ เพืึ�อไป

ดำ�เนิันัก�รเคลีัยร์ภ�ษีีเงินัได้ โดยท�ง MIRB จะต่รวจสำอบก�รเสีำยภ�ษีีย้อนัหลัังทั�งหมด ถ้ึ�แรงง�นั

ต่่�งช่�ติ่จ่�ยภ�ษีีไปม�กกว่�ที�ควรจะจ่�ย แรงง�นัต่่�งช่�ติ่จะได้รับเงินัภ�ษีีคืนัจ�กท�ง MIRB ในั

ท�งกลัับกันั ห�กแรงง�นัต่่�งช่�ติ่จ่�ยภ�ษีีน้ัอยกว่�ที�ควรจะจ่�ย แรงง�นัต่่�งช่�ต่ิจะต้่องจ่�ยภ�ษีี

ให้ MIRB ในัส่ำวนัที�ยังไม่ได้จ่�ย
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	 นั�ยจ้�งจะต่้องจัดเต่รียมที�พึักให้กับคนัง�นัต่่�งช่�ติ่ รวมทั�งสิำ�งอำ�นัวยคว�มสำะดวก 

ที�จำ�เป็นั โดยไม่คิดค่�ใช้่จ่�ย

	 เมื�อทำ�ง�นัครบต่�มสำญัญ�แล้ัว นั�ยจ้�งจะออกค่�ใช้่จ่�ยสำำ�หรบักลับัภูมลิัำ�เนั�ให้ลูักจ้�ง

	 นั�ยจ้�งจะเต่รียมค่�รักษี�พึย�บ�ลัเมื�อเจ็บป่วย

	 นั�ยจ้�งจะทำ�ประกันัเงินัทดแทนัให้กับลัูกจ้�ง (72 ริงกิต่ต่่อคนัต่่อปี)

	 นั�ยจ้�งจะดำ�เนิันัก�รทำ�ประกันัสำ้ขภ�พึให้ลูักจ้�ง จำ�นัวนั 120 ริงกิต่ต่่อคนัต่่อป ี

โดยนั�ยจ้�งอ�จหักหรือไม่หักค่�ใช้่จ่�ยดังกล่ั�วจ�กลูักจ้�งก็ได้

กี่�รจ่ั�ยค่ำ�จ้ั�ง

 สัำญญ�จ้�งต้่องระบ้ช่่วงค่�จ้�งให้ชั่ดเจนัว่�เริ�มเมื�อใดแลัะสิำ�นัส้ำดเมื�อใด โดยช่่วงค่�จ้�งจะ

ต้่องไม่เกินั 1 เดือนั แลัะนั�ยจ้�งต้่องจ่�ยค่�จ้�งให้ลูักจ้�งไม่เกินัวันัที� 7 หลัังจ�กสิำ�นัส้ำดช่่วงค่�จ้�ง

     หม�ยเหต้่ พึระร�ช่บัญญัติ่ดังกล่ั�วค้้มครองเฉพึ�ะลูักจ้�งที�มีค่�จ้�งน้ัอยกว่� 2,000 ริงกิต่ 

ต่่อเดือนั แลัะลูักจ้�งที�ใช่้แรงก�ยในัก�รทำ�ง�นั (ไม่ว่�จะมีค่�จ้�งเกินั 2,000 ริงกิต่ หรือไม่ก็ต่�ม)

	 ห�กก�รเสำยีชี่วติ่เกดิจ�กก�รประสำบอนััต่ร�ย จะได้รบัค่�ทดแทนัเท่�กบั 18,000 รงิกติ่

แลัะได้รับเงินัเพึิ�มพึิเศษีต่�มแผู้นัเงินัทดแทนัคนัง�นัต่่�งช่�ต่ิจำ�นัวนั 7,000 ริงกิต่ โดยเงินัทดแทนั 

จะมอบให้แก่ท�ย�ท หรือผูู้้ในัอ้ปก�ระของคนัง�นั

	 กรณีีก�รเสำียช่ีวิต่เกิดขึ�นัภ�ยหลัังจ�กก�รท้พึพึลัภ�พึช่ั�วคร�ว จะได้รับค่�ทดแทนั

ไม่เกินั 23,000 ริงกิต่  

 กรณีีก�รเสีำยชี่วิต่นัั�นัรวมถึึงก�รเสีำยชี่วิต่จ�กอ้บัติ่เหต้่นัอกเวลั�ทำ�ง�นัด้วย ยกเว้นัก�รเสีำยชี่วิต่ 

ต่�มธิรรมช่�ติ่ ก�รฆ่�ตั่วต่�ย หรือก�รต่�ยเนืั�องจ�กเสำพึย�เสำพึติ่ด 

 1.1 จัำ�นำวนำค่ำ�ทดีแทนำท่�จัะได้ีรับื้

6.

แม่บ�้นั (ช่�ย/หญิง)

- ช่�ย

- หญิง

360 ริงกิต่/คนั 540 ริงกิต่/คนั

540 ริงกิต่/คนั

10 ริงกิต่ 250 ริงกิต่

(550/560

ริงกิต่)

(730/740 

ริงกิต่)

สิิทธิิประโยชน์ำอ้�นำๆ

1. สิิทธิิประโยชน์ำกี่รณ่เส่ิยช่วิต้
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	 กรณีีคนัง�นัไม่มีท�ย�ท จะได้รับค่�ทดแทนัเท่�กับจำ�นัวนัค่�ใช่้จ่�ยจริงในัก�ร 

จัดง�นัศพึ หรือ 1,000 ริงกิต่ แล้ัวแต่่จำ�นัวนัใดจะน้ัอยกว่� 

	 กรณีกี�รเสีำยช่วีติ่เนัื�องจ�กอ้บตั่เิหต่น้ัอกเวลั�ทำ�ง�นั จะได้รบัค่�ทดแทนั 23,000 รงิกติ่

(Workmen’s Compensation (Foreign Workers’ Compensation Scheme) (Insurance) 

Order 2005)

	 ค่�ใช่้จ่�ยในัก�รสำ่งกลัับประเทศต่้นัท�งต่�มจำ�นัวนัที�เกิดขึ�นัจริง หรือ 4,800 ริงกิต่ 

แล้ัวแต่่จำ�นัวนัใดจะน้ัอยกว่� (Workmen’s Compensation (Foreign Workers’ Compensation 

Scheme) (Insurance) Order 2005)

 1.2 ลำ�ดัีบื้ท�ย�ท

	 ภรรย� หรือสำ�มี

	 บ้ต่ร

	 บิด� ม�รด�

	 พึี�นั้อง (ที�ไม่ได้ทำ�ง�นั) ซิึ�งอยู่ในัอ้ปก�ระของผูู้้เสำียช่ีวิต่

 1.3 ขั้�นำต้อนำกี่�รดีำ�เนิำนำกี่�รในำกี่รณ่เส่ิยช่วิต้

  (1) นั�ยจ้�งต้่องทำ�หนัังสืำอแจ้งเรื�องก�รเกิดอ้บัติ่เหต้่ที�ทำ�ให้ลูักจ้�งเสีำยชี่วิต่ ให้สำำ�นัักง�นั

แรงง�นัในัท้องที�ทร�บภ�ยในั 10 วันั นัับจ�กวันัเกิดเหต้่ พึร้อมทั�งเอกสำ�รที�เกี�ยวข้องรวมทั�งใบมรณีะ

บัต่รของคนัง�นัที�เสีำยชี่วิต่

  (2) สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัท้องที�จะแจ้งสำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศม�เลัเซีิย เพืึ�อติ่ดต่่อ

ท�ย�ทของคนัง�นัผูู้้เสีำยชี่วิต่ให้กรอกแบบฟอร์มแลัะแนับเอกสำ�รที�เกี�ยวข้อง ดังนีั�
	 แบบฟอร์มก�รเรียกร้องค่�ทดแทนั (Form H) จำ�นัวนัคนัลัะ 3 ช่้ด โดยท�ย�ทของ

ผูู้้เสำียช่ีวิต่ลังช่ื�อในัช่่อง Applicant ท้กช่้ด  

	 บันัทึกป�กคำ�ที�ยืนัยันัว่�ผูู้้เรียกร้องค่�ทดแทนัเป็นัท�ย�ทของผูู้้เสำียช่ีวิต่จริง 

	 โดยให้เจ้�หนั้�ที�บันัทึกเป็นัหลัักฐ�นัแลัะให้ท�ย�ทลังนั�ม (Authenticated)

	 หลัักฐ�นัแสำดงลัำ�ดับก�รเป็นัท�ย�ทแลัะระดับก�รได้รับก�รเลีั�ยงดูจ�กผูู้้เสีำยชี่วิต่  

โดยให้เจ้�หนั้�ที�ระบ้ว่� ท�ย�ทของผูู้้เสำียช่ีวิต่มีใครบ้�ง (เรียงลัำ�ดับท�ย�ท เช่่นั ภรรย� บ้ต่ร บิด�

ม�รด�) พึร้อมทั�งกำ�หนัดอัต่ร�สำ่วนัของท�ย�ทแต่่ลัะคนัในัก�รรับค่�ทดแทนัด้วย (Certificate of 

Dependency)

	 หนัังสืำอมอบอำ�นั�จให้สำำ�นัักง�นัแรงง�นัของประเทศม�เลัเซีิยดำ�เนิันัก�รเรียกร้อง

ค่�ทดแทนัให้ (Surat Kuasa)

	 หลัักฐ�นัทะเบียนัสำมรสำ (กรณีีท�ย�ทเป็นัภรรย�) แลัะสำำ�เนั�บัต่รประช่�ช่นั
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	 สำำ�เนั�ทะเบียนับ้�นัแลัะฉบับแปลัเป็นัภ�ษี�อังกฤษี 

 (3) สำ่งหลัักฐ�นัแลัะแบบฟอร์มต่�มข้อ (2) ให้สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศม�เลัเซิีย

ดำ�เนิันัก�รรับรองเอกสำ�รแลัะสำ่งเอกสำ�รดังกลั่�วไปยังสำำ�นัักง�นัแรงง�นัประจำ�รัฐที�เป็นัที�ต่ั�งของ

สำถึ�นัที�ทำ�ง�นัของคนัง�นัที�เสำยีชี่วติ่ จ�กนัั�นั สำำ�นักัง�นัแรงง�นัประจำ�รัฐนัั�นัๆ จะคำ�นัวณีค่�ทดแทนั

แลัะสำั�งจ่�ยเงนิัทดแทนัให้ท�ย�ทของผูู้เ้สำยีช่วีติ่ต่่อไป ในัก�รจ่�ยเงินัให้ท�ย�ทจะส่ำงเป็นัดร๊�ฟเงนิัสำด

ระบ้ช่ื�อท�ย�ทแลัะโดยผู่้�นัสำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศม�เลัเซีิยม�ยงัสำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมอื

ระหว่�งประเทศ เพึื�อสำ่งต่่อให้ท�ย�ทคนัง�นัไทย ทั�งนัี�ต่้องสำ่งหลัักฐ�นัก�รรับเงินัคืนัสำำ�นัักง�นั

แรงง�นัของม�เลัเซิียต่่อไป (ต่ัวอย่�งแบบฟอร์ม ปร�กฏิต่�มเอกสำ�รแนับ)
  (4) ท�ย�ทลังนั�มรับเงินัในัเอกสำ�รใบเสำร็จรับเงินั จ�กนัั�นัส่ำงหลัักฐ�นัก�รรับเงินัคืนัให้

สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศม�เลัเซีิย

  (5) สำำ�นัักง�นัแรงง�นัม�เลัเซีิยส่ำงหลัักฐ�นัก�รรับเงินัคืนัให้สำำ�นัักง�นัแรงง�นัประจำ�รัฐ

 
2. สิิทธิิประโยชน์ำกี่รณ่พิักี่�รถ�วร

 กรณีีพิึก�รถึ�วรสำ�ม�รถึจำ�แนักได้เป็นั 2 ประเภท ได้แก่ 

 2.1 กี่รณ่พิักี่�รถ�วรจันำไมู่สิ�มู�รถทำ�ง�นำได้ีหร้อเป็นำอัมูพั�ต้ จะได้รับค่�ทดแทนัเท่�กับ

ร�ยได้ 84 เดือนั หรือ 23,000 ริงกิต่ แล้ัวแต่่จำ�นัวนัใดจะน้ัอยกว่� แลัะจะได้รับเพิึ�มเติ่มอีก 1 ในั 4 

ของค่�ทดแทนั สำำ�หรับคนัง�นัที�ต้่องได้รับคว�มช่่วยเหลืัอจ�กบ้คคลัอื�นั รวมทั�งค่�ใช้่จ่�ยในัก�ร

ส่ำงกลัับประเทศต้่นัท�งต่�มจำ�นัวนัที�เกิดขึ�นัจริง หรือ 4,800 ริงกิต่ แล้ัวแต่่จำ�นัวนัใดจะน้ัอยกว่� 

 2.2 กี่รณ่พิักี่�รถ�วรบื้�งส่ิวนำ จะได้รับค่�ทดแทนัต่�มสำัดส่ำวนัของสำภ�พึคว�มพิึก�ร 

โดยกรมแรงง�นัม�เลัเซีิย จะเป็นัผูู้้คำ�นัวณีเงินัทดแทนั 

 2.3 ขั้�นำต้อนำกี่�รดีำ�เนิำนำกี่�ร

   (1) ลูักจ้�งต้่องแจ้งก�รเกิดอ้บัติ่เหต้่แลัะบ�ดเจ็บให้นั�ยจ้�งทร�บภ�ยในั 7 วันั

   (2) นั�ยจ้�งต้่องทำ�หนัังสืำอแจ้งเรื�องอ้บัติ่เหต้่ให้สำำ�นัักง�นัแรงง�นัท้องที�ทร�บภ�ยในั 

10 วันั หลัังเกิดเหต้่

   (3) สำำ�นัักง�นัแรงง�นัท้องที� ส่ำงแบบฟอร์มให้นั�ยจ้�งกรอกร�ยลัะเอียดเกี�ยวกับอ้บัติ่เหต้่

ที�เกิดขึ�นั รวมถึึงคว�มเห็นัของแพึทย์ผูู้้ทำ�ก�รรักษี� โดยส่ำงกลัับสำำ�นัักง�นัแรงง�นัฯ ภ�ยในั 2 สัำปด�ห์

   (4) เมื�อสำำ�นัักง�นัแรงง�นัฯ ได้รับแบบฟอร์มที�นั�ยจ้�งกรอก รวมทั�งคว�มเห็นัจ�ก

แพึทย์แล้ัว จะวินิัจฉัยเงินัค่�ทดแทนัจ�กใบคว�มเห็นัแพึทย์ โดยต่รวจสำอบกับคนัง�นัที�ได้รับบ�ดเจ็บ 

ประกอบก�รพิึจ�รณี�ด้วย ซึิ�งให้เวลั�ในัก�รพิึจ�ณี�ค่�ทดแทนัประม�ณี 1 เดือนั

   (5) สำำ�นัักง�นัแรงง�นัฯ แจ้งให้บริษัีทประกนััจ่�ยค่�ทดแทนัใหแ้ก่ลูักจ้�งผู้�่นัท�งนั�ยจ้�ง 

มู�เลเซ่ีย
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ต่�มจำ�นัวนัเงินัที�ได้วินิัจฉัย

   (6) นั�ยจ้�งส่ำงใบเสำร็จรับเงินัคืนัให้สำำ�นัักง�นัแรงง�นัฯ แลัะบริษัีทประกันั

หมู�ยเหต่้ กรณีีที�คนัง�นัเดินัท�งกลัับประเทศไทยแล้ัว สำำ�นัักง�นัแรงง�นัฯ จะส่ำงเช็่คให้คนัง�นัผู่้�นั

ท�งสำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศม�เลัเซีิย แลัะจะเป็นัผูู้้ส่ำงใบเสำร็จรับเงินัคืนัให้ต่่อไป

สิิทธิิประโยชน์ำกี่รณ่พิักี่�รชั�วคำร�ว

 คนัง�นัจะได้รับเงินัช่่วยเหลืัอเดือนัลัะ 165 เหรียญริงกิต่ หรือ 1/3 ของค่�จ้�งร�ยเดือนั

แล้ัวแต่่จำ�นัวนัใดจะน้ัอยกว่� 

ขั้�นำต้อนำกี่�รดีำ�เนิำนำกี่�ร

  (1) ลูักจ้�งต้่องแจ้งก�รเกิดอ้บัติ่เหต้่แลัะบ�ดเจ็บให้นั�ยจ้�งทร�บภ�ยในั 7 วันั

  (2) นั�ยจ้�งต่้องทำ�หนัังสืำอแจ้งเรื�องอ้บัติ่เหต้่ให้สำำ�นัักง�นัแรงง�นัท้องที�ทร�บภ�ยในั 

10 วันั หลัังเกิดเหต้่

  (3) สำำ�นัักง�นัแรงง�นัฯ ส่ำงแบบฟอร์มให้นั�ยจ้�งกรอกร�ยลัะเอียดเกี�ยวกับอ้บัติ่เหต้่ 

ที�เกิดขึ�นั รวมถึึงคว�มเห็นัของแพึทย์ผูู้้ทำ�ก�รรักษี� โดยส่ำงกลัับสำำ�นัักง�นัแรงง�นัฯ ภ�ยในั 

2 สัำปด�ห์

  (4) เมื�อสำำ�นัักง�นัแรงง�นัฯ ได้รับแบบฟอร์มที�นั�ยจ้�งกรอก รวมทั�งคว�มเห็นัจ�ก

แพึทย์แล้ัว จะวินิัจฉัยเงินัค่�ทดแทนัจ�กใบคว�มเห็นัแพึทย์ โดยต่รวจสำอบกับคนัง�นัที�ได้ 

รับบ�ดเจ็บประกอบก�รพิึจ�รณี�ด้วย ซึิ�งให้เวลั�ในัก�รพิึจ�ณี�ค่�ทดแทนัประม�ณี 1 เดือนั

   (5) สำำ�นัักง�นัแรงง�นัฯ แจ้งให้บริษัีทประกันัจ่�ยค่�ทดแทนัให้แก่ลูักจ้�งผู่้�นัท�งนั�ยจ้�ง 

ต่�มจำ�นัวนัเงินัที�ได้วินิัจฉัย

   (6) นั�ยจ้�งส่ำงใบเสำร็จรับเงินัคืนัให้สำำ�นัักง�นัแรงง�นัฯ แลัะบริษัีทประกันั

	 เงินัจำ�นัวนั 7,000 ริงกิต่ กรณีีคนัง�นัเสำียช่ีวิต่จ�กก�รบ�ดเจ็บในัอ้บัต่ิเหต่้ 

ที�เกิดเนืั�องจ�กก�รทำ�ง�นัแลัะไม่ได้เกิดขึ�นัจ�กก�รทำ�ง�นั

 นัอกจ�กก�รไดรั้บสิำทธิิประโยช่น์ัเงินัทดแทนัที�กำ�หนัดโดยพึระร�ช่บญัญัติ่เงินัทดแทนัแลัว้

บริษัีทประกันัจะต่อ้งจัดเต่รียมสิำทธิิประโยช่น์ัเพิึ�มเติ่ม (Additional benefits) จ�กแผู้นัเงนิัทดแทนั

คนัง�นัต่่�งช่�ติ่ ได้แก่

สิิทธิิประโยชน์ำเพิั�มูเติ้มู

มู�เลเซ่ีย
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	 กรณีทีี�ค่�รักษี�พึย�บ�ลัเกนิักว่�วงเงนิัที�ค้ม้ครอง (เกนิั 10,000 รงิกติ่) คนัง�นัต่่�งช่�ติ่

หรือนั�ยจ้�งที�เกี�ยวข้องต่้องออกค่�ใช่้จ่�ยในัสำ่วนัที�เหลัือ

 หมู�ยเหต่้ ห�กคนัง�นัต่่�งช่�ติ่มีหนีั�ค้�งช่ำ�ระกับท�งโรงพึย�บ�ลั คนัง�นัต่่�งช่�ต่ิหรือ

นั�ยจ้�งจะต้่องช่ำ�ระหนีั�ดังกล่ั�วก่อนั จึงจะได้รับอน้ัญ�ต่ให้ต่่อใบอน้ัญ�ต่ทำ�ง�นั

 คนัง�นัต่่�งช่�ติ่ท้กคนัต้่องทำ�ประกันัส้ำขภ�พึดังกล่ั�ว ซึิ�งมีวงเงินัค้้มครองสูำงส้ำด 10,000 ริงกิต่

ต่่อปี โดยต่้องจ่�ยเบี�ยประกันัจำ�นัวนั 120 ริงกิต่ ต่่อคนัต่่อปี คนัง�นัไม่ต่้องสำำ�รองเงินัจ่�ยค่� 

รักษี�พึย�บ�ลัหรือยื�นัหนัังสืำอรับรองก�รประกันัภัยจ�กบริษัีทประกันัภัยแต่่อย่�งใด คนัง�นัเพีึยง

แค่แสำดงเอกสำ�รประจำ�ตั่ว ได้แก่ หนัังสืำอเดินัท�ง เท่�นัั�นั เพืึ�อให้เจ้�หน้ั�ที�ของโรงพึย�บ�ลัต่รวจ

สำอบแลัะลังทะเบียนัเข้�รับก�รรักษี�ตั่ว

สิิทธิิประโยชน์ำจั�กี่แผนำค้่ำมูคำรองส่ิข้ภ�พัคำนำง�นำต่้�งช�ติ้

	 เงินัจำ�นัวนั 4,800 ริงกิต่ หรือต่�มจำ�นัวนัค่�ใช่้จ่�ยที�เกิดขึ�นัจริง แลั้วแต่่จำ�นัวนัใด 

จะน้ัอยกว่� เป็นัค่�ใช้่จ่�ยในัก�รส่ำงกลัับประเทศกรณีีคนัง�นัเสีำยชี่วิต่หรือพิึก�รถึ�วร

มู�เลเซ่ีย
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ต้�ร�งแสิดีงสิิทธิิประโยชน์ำและเอกี่สิ�รประกี่อบื้ในำกี่�รย้�นำข้อรับื้สิิทธิิประโยชน์ำ

ลำ�ดัีบื้ สิิทธิิประโยชน์ำ เอกี่สิ�ร หลักี่ฐ�นำประกี่อบื้

1. สิำทธิิประโยช่น์ัจ�กแผู้นัค้้มครองส้ำขภ�พึ
คนัง�นัต่่�งช่�ติ่

เอกสำ�รประจำ�ตั่ว ได้แก่ หนัังสืำอเดินัท�ง

2. สิำทธิิประโยช่น์ัจ�กก�รบ�ดเจ็บ
จ�กก�รจ้�งง�นั 

1. ลูักจ้�งแจ้งก�รเกิดอ้บัติ่เหต้่แลัะบ�ดเจ็บให้     

   นั�ยจ้�งทร�บภ�ยในั 7 วันั

2. นั�ยจ้�งทำ�หนัังสืำอแจ้งเรื�องอ้บัต่ิเหต้่ให้สำำ�นัักง�นั 

   แรงง�นัท้องที�   ทร�บภ�ยในั 10 วันัหลัังเกิดเหต้่

3. สำำ�นัักง�นัแรงง�นัท้องที�สำ่งแบบฟอร์มให้นั�ยจ้�ง 

   แลัะคว�มเห็นัแพึทย์ส่ำงให้ สำนัร.ภ�ยในั 2 สัำปด�ห์

4. สำำ�นัักง�นัแรงง�นัท้องที�.วินิัจฉัยโดยต่รวจสำอบกับ 

   คนัง�นัใช้่เวลั�พิึจ�รณี�ค่�ทดแทนัประม�ณี 1 เดือนั

5. สำำ�นัักง�นัแรงง�นัท้องที�แจ้งบริษัีทประกันัจ่�ยค่� 

   ทดแทนัผู่้�นัท�งนั�ยจ้�ง

6. นั�ยจ้�งสำ่งใบเสำร็จรับเงินัคืนัให้สำำ�นัักง�นัแรงง�นั

   ท้องที�แลัะบริษัีทประกันั

**กรณีีที�คนัง�นักลัับประเทศไทยแล้ัว สำำ�นัักง�นัฯ 

ท้องที�จะส่ำงเช็่คให้คนัง�นัผู่้�นั สำนัร. ม�เลัเซีิย แลัะส่ำง

ใบเสำร็จรับเงินัคืนั***

มู�เลเซ่ีย
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3. สิำทธิิประโยช่น์ักรณีีเสีำยชี่วิต่ 1. แบบฟอร์มก�รเรียกร้องค่�ทดแทนั (Form H) 
  จำ�นัวนั คนัลัะ 3 ช้่ด (ท�ย�ทลังชื่�อในัช่่อง 
   Applicant ท้กช้่ด)

2. บันัทึกป�กคำ�ที�ยืนัยันัว่�เป็นัท�ย�ทของผูู้้เสีำยชี่วิต่   
   จริงโดยให้เจ้�หน้ั�ที�บันัทึกเป็นัหลัักฐ�นัแลัะให้ 
   ท�ย�ทลังนั�ม (Authenticated)

3. หลัักฐ�นัแสำดงลัำ�ดับก�รเป็นัท�ย�ทโดยให้เจ้�หน้ั�ที� 
   ระบ้ว่�ท�ย�ทของผูู้้เสีำยชี่วิต่มีใครบ้�ง (เช่่นั ภรรย�
   บ้ต่ร บิด� ม�รด�)

4. หนัังสืำอมอบอำ�นั�จให้สำำ�นัักง�นัแรงง�นัม�เลัเซีิย 

   ดำ�เนิันัก�รเรียกร้องค่�ทดแทนัให้ (Surat Kuasa)

5. สำำ�เนั�ทะเบียนัสำมรสำ (กรณีีท�ย�ทเป็นัภรรย�) 

6. สำำ�เนั�บัต่รประจำ�ตั่วประช่�ช่นั

7. สำำ�เนั�ทะเบียนับ้�นัแลัะฉบับแปลัเป็นัภ�ษี�อังกฤษี

มู�เลเซ่ีย
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แบื้บื้ต้รวจัสิอบื้ข้้อมููลคำำ�ร้องและหลักี่ฐ�นำ 
ในำกี่�รย้�นำข้อรับื้เงินำสิิทธิิประโยชน์ำ มู�เลเซ่ีย

กี่รณ่เส่ิยช่วิต้

ลำ�ดัีบื้ คำำ�ร้องและหลักี่ฐ�นำ
เอกี่สิ�รท่�แนำบื้

หมู�ยเหต่้
มู่ ไมู่มู่

1 แบบฟอร์มก�รเรียกร้องค่�ทดแทนั (Form H) จำ�นัวนั

คนัลัะ 3 ช้่ด (ท�ย�ทลังชื่�อในัช่่อง Applicant ท้กช้่ด)

2 บันัทึกป�กคำ�ที�ยืนัยันัว่�เป็นัท�ย�ทของผูู้้เสีำยชี่วิต่จริง
โดยให้เจ้�หน้ั�ที�บันัทึกเป็นัหลัักฐ�นัแลัะให้ท�ย�ทลังนั�ม
(Authenticated)

3 หลัักฐ�นัแสำดงลัำ�ดับก�รเป็นัท�ย�ทโดยให้เจ้�หน้ั�ที�
ระบ้ว่�ท�ย�ทของผูู้้เสีำยชี่วิต่มีใครบ้�ง (เช่่นั ภรรย� บ้ต่ร
บิด� ม�รด�)

4 หนัังสืำอมอบอำ�นั�จให้สำำ�นัักง�นัแรงง�นัม�เลัเซีิย
ดำ�เนิันัก�รเรียกร้องค่�ทดแทนัให้ (Surat Kuasa)

5 สำำ�เนั�ทะเบียนัสำมรสำ (กรณีีท�ย�ทเป็นัภรรย�) 

6 สำำ�เนั�บัต่รประจำ�ตั่วประช่�ช่นั

7 สำำ�เนั�ทะเบียนับ้�นัแลัะฉบับแปลัเป็นัภ�ษี�อังกฤษี

เอกี่สิ�รในำกี่�รข้อรับื้เงินำกี่รณ่เส่ิยช่วิต้

กี่รณ่เอกี่สิ�รไมู่คำรบื้ จััดีทำ�เอกี่สิ�รเพิั�มูเติ้มู ดัีงน่ำ�

O  ครบ O ไม่ครบ

มู�เลเซ่ีย
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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)
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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)
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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


