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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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สำหรัฐอาหรับเอมิเรต่ส์ำ
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 สิหรัฐอ�หรับื้เอมิูเรต้ส์ิ
ประเภทข้องลูกี่จ้ั�ง แบ่ื้งเป็นำ 5 ประเภท ต้�มูว่ฒิิกี่�รศ้กี่ษ� ดัีงน่ำ�  

1. ลูกี่จั้�งท่�ต้้องใช้ว่ฒิิกี่�รศ้กี่ษ�ระดัีบื้ปริญี่ญี่�ต้ร่เป็นำอย่�งต้ำ�� ได้แก่ ผูู้้ปฏิิบัติ่ก�รที�

ใช่้วิช่�ชี่พึวิช่�ก�ร แลัะมีคว�มเชี่�ยวช่�ญในัต่ำ�แหนั่งต่่�งๆ เฉพึ�ะด้�นั อ�ทิ ทนั�ยคว�ม วิศวกร

สำถึ�ปนิักผูู้้อำ�นัวยก�รแผู้นักต่่�งๆ ที�ปรึกษี� เป็นัต้่นั 

 2. ลูกี่จ้ั�งท่�ต้้องใช้ว่ฒิิกี่�รศ้กี่ษ�ในำระดัีบื้อน่ำปริญี่ญี่�ต้ร่เป็นำอย่�งต้ำ�� ได้แก่ ผูู้้ปฏิิบัติ่ง�นั 

ที�ใช่้คว�มรู้คว�มสำ�ม�รถึแลัะมีคว�มเชี่�ยวช่�ญเฉพึ�ะด้�นั (ลูักจ้�งฝ่ีมือระดับสูำง) อ�ทิ พึย�บ�ลั

ช่่�งไฟฟ้�อิเล็ักทรอนิักส์ำ ช่่�งยนัต์่ ช่่�งภ�พึ ช่่�งเทคนิัคต่่�งๆ เป็นัต้่นั 

 3. ลูกี่จั้�งท่�ต้้องใช้ว่ฒิิกี่�รศ้กี่ษ�ในำระดัีบื้มัูธิยมูศ้กี่ษ�ต้อนำปล�ยเป็นำอย่�งต้ำ�� ได้แก่  

ผูู้้ปฏิิบัติ่ง�นัที�ใช่้คว�มรู้คว�มสำ�ม�รถึเฉพึ�ะด้�นั (ลูักจ้�งฝ่ีมือ) อ�ทิ ผูู้้ค้มง�นัแลัะหัวหนั้�ง�นั 

เป็นัต้่นั 

 4. ลูกี่จั้�งท่�ไมู่ต้้องใช้ว่ฒิิกี่�รศ้กี่ษ� ผูู้้ปฏิิบัติ่ง�นัที�ไม่ต่้องใช่้ว้ฒิก�รศึกษี�แต่่ต่้องมี

ประสำบก�รณี์ในัก�รทำ�ง�นั (ลูักจ้�งกึ�งฝ่ีมือ) อ�ทิ ช่่�งไฟฟ้� ช่่�งเชื่�อม ช่่�งตั่ดผู้ม ช่่�งตั่ดเย็บ แลัะ

ผูู้้ช่่วยช่่�ง 

 5. ลูกี่จั้�งท่�ไมู่ต้้องใช้ว่ฒิิกี่�รศ้กี่ษ�และไมู่จัำ�เป็นำต้้องมู่ประสิบื้กี่�รณ์ในำกี่�รทำ�ง�นำ

(ลูักจ้�งไร้ฝี่มือ) อ�ทิ พึนัักง�นัทำ�คว�มสำะอ�ด คนัข�ยเนืั�อสัำต่ว์ เป็นัต้่นั

สิิทธิิประโยชน์ำอันำพ้ังได้ีรับื้ระหว่�งกี่�รทำ�ง�นำ

1. สิวัสิดิีกี่�รและสิิทธิิประโยชน์ำพ้ั�นำฐ�นำ

ขั้�นำต้อนำและระเบ่ื้ยบื้กี่�รจ้ั�งแรงง�นำต่้�งช�ติ้

 ก�รจ้�งง�นัคนัต่่�งช่�ติ่ นั�ยจ้�งมีหน้ั�ที�ต้่องดำ�เนิันัก�รในัส่ำวนัที�เกี�ยวข้องทั�งก่อนั แลัะ

หลัังก�รเดินัท�งเข้�ประเทศของลูักจ้�งช่�วต่่�งช่�ติ่ โดยขั�นัต่อนัดังต่่อไปนีั�

(1) นั�ยจ้�งเต่รียมเอกสำ�รเพืึ�อยื�นัขอโควต่�ก�รจ้�งง�นัผู้่�นัเว็บไซิต่์กระทรวง

แรงง�นัของยูเออี 

  (2) นั�ยจ้�งยื�นัคำ�ร้องขอโควต่�คนัง�นัผู้่�นัระบบออนัไลันั์ (ค่�ธิรรมเนีัยมในัก�ร

ออกใบคำ�ร้อง 250 ดีแรห์ม/คนัง�นั 1 คนั) 

สิหรัฐอ�หรับื้เอมิูเรต้ส์ิ
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(3) ยื�นัใบขออน้ัญ�ต่ทำ�ง�นัผู้่�นัเว็บไซิต่์กระทรวงแรงง�นัยูเออี โดยค่�ธิรรมเนีัยม

ในัก�รออกใบอน้ัญ�ต่ จะจัดเก็บแยกต่�มกล่้ัมบริษัีทที�มีค้ณีสำมบัติ่ต่�มที�กำ�หนัดไว้ ดังนีั�

บื้ริษัท ค่ำณสิมูบัื้ติ้

บื้ริษัทกี่ล่่มู A 	 บริษีัทที�มีจำ�นัวนัลัูกจ้�งที�เป็นัคนัท้องถิึ�นัร้อยลัะ 30 ของจำ�นัวนั  

     ลูักจ้�งทั�งหมด แลัะมีคว�มหลั�กหลั�ยด้�นัสัำญช่�ติ่ในัหมู่ลูักจ้�ง  

     ม�กกว่� 4 สัำญช่�ติ่เป็นัอย่�งต่ำ�� ต่ลัอดจนัไม่มีประวัติ่ฝ่่�ฝ่ืนัระเบียบ 

     แรงง�นั 

	 จ่�ยค่�ธิรรมเนัียม 1,000 ดีแรห์ม/คนั  แลัะ 

	 เงินัคำ��ประกันัต่่อธินั�ค�ร 3,000 ดีแรห์ม/คนั

บื้ริษัทกี่ล่่มู B 	 บริษีัทที�มีก�รจ้�งง�นั คนัท้องถึิ�นัใกลั้เคียงกับอัต่ร�ที�กำ�หนัด หรือ 

     อยูใ่นัเกณีฑ์์ที�ยอมรับได้ 

	 จ่�ยค่�ธิรรมเนัียม 2,000 ดีแรห์ม/คนั แลัะ

	 เงินัคำ��ประกันัต่่อธินั�ค�ร 3,000 ดีแรห์ม

บื้ริษัทกี่ล่่มู C 	 บริษีัทที�มีก�รจ้�งง�นัคนัท้องถึิ�นันั้อยม�ก แลัะมีประวัต่ิไม่ดี 

	 ค่�ธิรรมเนัียม 3,000  ดีแรห์ม/คนั แลัะ

	 เงินัคำ��ประกันัต่่อธินั�ค�ร 3,000 ดีแรห์ม

หมู�ยเหต่้ 

     1. ค่�ธิรรมเนีัยมดังกล่ั�วข้�งต้่นัสำำ�หรับลูักจ้�งที�มีอ�ย้ตั่�งแต่่ 18 -60 ปี 

     2. สำำ�หรับลูักจ้�งที�อ�ย้ม�กกว่� 60  ปี จะต้่องจ่�ยค่�ธิรรมเนีัยมจำ�นัวนั 5,000 ดีแรห์ม/คนั

(4) นั�ยจ้�งยื่่�นขอวีีซ่่าทำำางาน (Employment Visa) ให้้แก่่ลููก่จ้้างต่่อก่รมสััญชาต่ิแลูะ 
ถิิ่�นพำำานัก่ยืู่เออี แลูะช่ำ�ระค่�ธิรรมเนีัยมก�รยื�นัขอวีซ่ิ�ทำ�ง�นั (employment visa) ณี กองต่รวจ 
ลังต่ร�ฯ โดยื่จ้ะต้่องมีเอก่สัารประก่อบในก่ารยื่่�นขอวีีซ่่า ดังนี�

	 สำำ�เนั�ใบอนั้ญ�ต่ประกอบก�รบริษีัทนั�ยจ้�ง

	 สำำ�เนั�หนัังสำือเดินัท�งลัูกจ้�ง

	 รูปถึ่�ยลัูกจ้�งจำ�นัวนั 2 รูป

	 ค่�ธิรรมเนัียมวีซิ่� จำ�นัวนั 160 ดีแรห์ม/คนั

สิหรัฐอ�หรับื้เอมิูเรต้ส์ิ
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 (5) นั�ยจ้�งนัำ�เอกสำ�รแลัะสัำญญ�จ้�งประกอบก�รขอจ้�งแรงง�นัไทยแสำดงต่่อคนัง�นัไทย 
(ลูักจ้�ง) เพืึ�อให้ลังนั�มในัสัำญญ�จ้�ง จ�กนัั�นันัำ�ม�ยื�นัต่่อฝ่่�ยแรงง�นั  
 (6) นั�ยจ้�งนัำ�เอกสำ�รที�ฝ่่�ยแรงง�นัไปยื�นัที�สำถึ�นัเอกอัครร�ช่ฑู์ต่ ณี กร้งอ�บูด�บีแลัะ
ช่ำ�ระค่�ธิรรมเนีัยมนิัติ่กร  
 (7) นั�ยจ้�งส่ำงเอกสำ�รทั�งหมดต่�มข้อ (6) ไปให้คนัง�นัไทยเพืึ�อแจ้งก�รเดินัท�งม�ทำ�ง�นั
ในัสำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ (ยูเออี) ต่่อกรมก�รจัดห�ง�นัก่อนัออกเดินัท�งม�ยูเออี   
 (8) เมื�อคนัง�นัไทยเดินัท�งม�ที�ประเทศสำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ นั�ยจ้�งจะนัำ�คนัง�นั
ไปต่รวจส้ำขภ�พึต่�มร�ยก�รต่รวจโรคที�กำ�หนัด (ค่�ธิรรมเนีัยม 250 ดีแรห์ม/คนัง�นั 1 คนั)  
 (9) นั�ยจ้�งเต่รียมเอกสำ�รทั�งหมดเพืึ�อพิึมพึ์คำ�ร้องขอจัดทำ�สัำญญ�จ้�งแลัะยื�นัต่่อ
กระทรวงแรงง�นัยูเออี ซึิ�งอัต่ร�ค่�จ้�งแลัะสำวัสำดิก�รจะต่้องเป็นัไปต่�มที�ฝ่่�ยแรงง�นัได้ให้ 
ก�รรับรองไว้ก่อนัหน้ั�นีั�   
 (10) นั�ยจ้�งนัำ�คนัง�นัไปทำ�บัต่รประจำ�ตั่ว Emirates ID เมื�อคนัง�นัได้บัต่รประจำ�ตั่ว 
แลั้วนั�ยจ้�งต่้องไปยื�นัขอวีซิ่�ถิึ�นัพึำ�นััก (residence permit visa) ให้แก่ลูักจ้�งภ�ยในั 60 วันั 
นัับจ�กวันัที�ลูักจ้�งเดินัท�งเข้�ยเูออี มิฉะนัั�นัจะถูึกปรับวันัลัะ 25 ดีแรห์ม โดยวีซ่ิ�ดังกล่ั�วมีอ�ย ้3 ปี          
          
          หมู�ยเหต่้

	 ต่ั�งแต่่วันัที� 1 มกร�คม 2559 สำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่สำ์เริ�มบังคับใช่้ม�ต่รก�รรองรับ

ก�รขอเปลัี�ยนัแปลังประเภทวีซิ่�รูปแบบใหม่ โดยเปิดโอก�สำให้ผูู้ ้ถึือวีซิ่�ประเภทต่่�งๆ ของ 

สำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ เช่่นั วีซ่ิ�เยี�ยมเยียนั (Visit Visa) วีซ่ิ�นัักเรียนั วีซ่ิ�รักษี�พึย�บ�ลั แลัะวีซ่ิ� 

ถิึ�นัพึำ�นััก (Resident Visa) สำ�ม�รถึยื�นัขอเปลีั�ยนัแปลังสำถึ�นัะก�รเข้�เมืองในัขณีะที�พึำ�นัักอยู่ในั 

สำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำได้ โดยไม่ต้่องออกนัอกประเทศ 

	 ม�ต่รก�รดังกลั่�ว อ�จเป็นัช่่องท�งให้คนัไทยที�ประสำงค์ม�ทำ�ง�นัในัสำหรัฐอ�หรับ 

เอมิเรต่ส์ำเดินัท�งม�ด้วยวีซ่ิ�เยี�ยมเยียนั (Visit visa) แลัะลัักลัอบทำ�ง�นัม�กขึ�นั เนืั�องจ�กเข้�ใจว่� 

ต่นัสำ�ม�รถึทำ�ง�นัโดยใช้่วีซ่ิ�ท่องเที�ยว/เยี�ยมเยียนัได้แลัะสำ�ม�รเปลีั�ยนัวีซ่ิ�เป็นัวีซ่ิ�ที�อยู่ 

อ�ศัย/ทำ�ง�นัโดยไม่ต้่องเดินัท�งออกนัอกสำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ อีกทั�งไม่จำ�เป็นัต้่องผู่้�นั 

ก�รจ้�งง�นัต่�มขั�นัต่อนัที�กระทรวงแรงง�นัไทยกำ�หนัด

โดียสิร่ป กี่�รเข้้�มู�ทำ�ง�นำด้ีวยว่ซ่ี�ท่องเท่�ยว/เย่�ยมูเย่ยนำ (Tourist Visa/ Visit visa) 

เป็นำสิิ�งท่�ผิดีกี่ฎหมู�ยเน้ำ�องจั�กี่ว่ซ่ี�ดัีงกี่ล่�วใช้เพ้ั�อกี่�รท่องเท่�ยวเท่�นัำ�นำ ไมู่อน่ำญี่�ต้ให้ทำ�ง�นำใดีๆ

จันำกี่ว่�จัะได้ีรับื้กี่�รเปล่�ยนำประเภทว่ซ่ี� ซึิ�งท�งก�รสำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำมีก�รบังคับใช้่กฎหม�ย

กับผูู้้กระทำ�ผิู้ดอย่�งเข้มงวดโดยก�รเข้�ม�ทำ�ง�นัในัสำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำอย่�งถูึกต้่อง ต้่องได้วีซ่ิ�

ทำ�ง�นั (Employment Visa) แลัะเมื�อเดินัท�งม�ถึึงแล้ัว จะต้่องเซ็ินัสัำญญ�ที�กระทรวงแรงง�นัของ

สิหรัฐอ�หรับื้เอมิูเรต้ส์ิ
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สำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ แล้ัวต้่องติ่ดต่�มให้นั�ยจ้�งทำ�บัต่รประจำ�ตั่วคนัง�นั (resident identity 

card) ให้ถูึกต้่องด้วย

ข้้อคำวรทร�บื้

กี่�รต้รวจัโรคำและโรคำต้้องห้�มู

 คนัง�นัที�ถืึอวีซ่ิ�ท่องเที�ยวแล้ัวม�ห�ง�นัทำ�ในัภ�ยหลัังเส่ิ�ยงต่้อกี่�รมู่สิถ�นำะภ�พัเป็นำ

แรงง�นำท่�ผิดีกี่ฎหมู�ย เนืั�องจ�กคนัง�นัเหล่ั�นีั�ไม่มีสัำญญ�จ้�งที�ผู่้�นัก�รประทับรับรอง (seen) จ�ก

ฝ่่�ยแรงง�นั ประจำ�สำถึ�นัเอกอัครร�ช่ทูต่ ณี กร้งอ�บูด�บี เพืึ�อต่รวจสำอบก�รจ้�งง�นัของนั�ยจ้�ง

     ยูเออีกำ�หนัดให้ช่�วต่่�งช่�ติ่ที�ประสำงค์จะยื�นัขอใบอน้ัญ�ต่ก�รมีถิึ�นัพึำ�นัักยูเออีเพืึ�อ

ขออน้ัญ�ต่ก�รมีถิึ�นัพึำ�นัักในัยูเออีเพืึ�อทำ�ง�นั ศึกษี� หรือพึำ�นัักกับครอบครัว ต่้องผู้่�นัก�ร

ต่รวจวินิัจฉัยโรค โรคดังต่่อไปนีั� 

  (1) กี่�รต้รวจัวินิำจัฉัียโรคำภูมิูค่ำ้มูกัี่นำบื้กี่พัร่อง หร้อเอดีสิ์ สำำ�หรับบ้คคลัที�เดินัท�ง

เข้�ยูเออีเป็นัครั�งแรก แลัะประสำงค์จะยื�นัขอใบอน้ัญ�ต่ก�รมีถิึ�นัพึำ�นัักในัยูเออี/ขออน้ัญ�ต่ก�รมี

ถิึ�นัพึำ�นััก ห�กผู้ลัก�รต่รวจปร�กฏิเป็นัที�แน่ัชั่ดว่�บ้คคลัดังกล่ั�วติ่ดเชื่�อเอดส์ำจะถูึกเนัรเทศออกนัอก

ประเทศต่�มระเบียบคนัเข้�เมืองยูเออี 

  (2) วัณโรคำ สำำ�หรับบ้คคลัที�เดินัท�งเข้�ยูเออีเป็นัครั�งแรก แลัะประสำงค์จะยื�นัต่่อ

ใบอน้ัญ�ต่ก�รมีถิึ�นัพึำ�นัักในัยูเออี ห�กผู้ลัก�รต่รวจเป็นัที�แนั่ชั่ดว่�บ้คคลัดังกลั่�วติ่ดเชื่�อวัณีโรคจะ

ถูึกเนัรเทศออกนัอกประเทศ 

  (3) โรคำเร้�อนำ สำำ�หรับบ้คคลัที�เดินัท�งเข้�ยูเออีเป็นัครั�งแรก  แลัะประสำงค์จะยื�นั

ต่่อใบอน้ัญ�ต่ก�รมีถิึ�นัพึำ�นัักในัยูเออี  หรือบ้คคลัที�มีใบอน้ัญ�ต่แลั้วแลัะประสำงค์จะขอต่่อใบ

อน้ัญ�ต่ก�รมีถิึ�นัพึำ�นัักในัยูเออี ห�กต่รวจพึบว่�บ้คคลัดังกลั่�วเป็นัโรคเรื�อนั จะถูึกเนัรเทศออก

นัอกประเทศ 

  (4) กี่�รต้รวจัวินิำจัฉัียโรคำไวรัสิตั้บื้อักี่เสิบื้บ่ื้ และ ซ่ี สำำ�หรับบ้คคลัที�เดินัท�งเข้�

ยูเออีเป็นัครั�งแรก แลัะประสำงค์จะยื�นัต่่อใบอน้ัญ�ต่ก�รมีถิึ�นัพึำ�นัักในัยูเออี สำำ�หรับกรณีีก�รขอต่่อ

ใบอน้ัญ�ต่ก�รมีถิึ�นัพึำ�นััก ก�รต่รวจวินิัจฉัยโรคดังกล่ั�วจำ�กัดเฉพึ�ะกล่้ัมบ้คคลัที�มีอ�ชี่พึรับเลีั�ยงเด็ก

คนัรับใช่้ พึนัักง�นัขับรถึ ผูู้้ดูแลัโรงเรียนัอน้ับ�ลัแลัะสำถึ�นัรับเลีั�ยงเด็ก ช่่�งตั่ดผู้ม ช่่�งเสำริมสำวย

เจ้�หนั้�ที�สำถึ�นัที�ออกกำ�ลัังก�ย ร้�นัข�ยอ�ห�ร  พึ่อครัว  คนัข�ยเนืั�อ  พึนัักง�นัในัร้�นัอ�ห�ร

โดยโรคไวรัสำตั่บอักเสำบช่นิัดบี แลัะ ซีิ  เป็นัโรคที�กระทรวงสำ�ธิ�รณีส้ำขยูเออีได้ออกระเบียบให้มี

ก�รเฝ้่�ระวังอย่�งใกล้ัชิ่ด แลัะห�กต่รวจพึบจะถูึกส่ำงตั่วกลัับประเทศทันัที 

สิหรัฐอ�หรับื้เอมิูเรต้ส์ิ
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ประเภท ร�ยละเอ่ยดี

1. สัิญี่ญี่�จ้ั�งแบื้บื้ระบ่ื้ระยะเวล�กี่�ร 

   จ้ั�งง�นำ (Limited Employment  

   Contract)

1. โดยทั�วไปนั�ยจ้�งจะทำ�สัำญญ�จ้�งตั่�งแต่่ 1-3 ปี เมื�อ     
   ลูักจ้�งทำ�ง�นัครบสัำญญ�นั�ยจ้�งต่้องจ่�ยค่�เดินัท�ง
   ข�กลัับให้แก่ลูักจ้�ง

2. สัำญญ�จ้�งจะมีอ�ย้ 2 ปี แลัะจะถูึกยกเลิักโดยอัต่โนัมัติ่ 
   เมื�อครบกำ�หนัด ห�กนั�ยจ้�งแลัะลูักจ้�งต่กลังไม่ต่่อ
   สัำญญ�

3. ห�กฝ่่�ยใดฝ่่�ยหนึั�งยกเลิักสัำญญ�ก่อนัครบกำ�หนัด หรือ    
   ไม่ต่่อสัำญญ� ต่้องแจ้งให้อีกฝ่่�ยหนึั�งรับทร�บลั่วงหนั้�    
   อย่�งนั้อย 1 เดือนั แต่่ไม่เกินั 3 เดือนั แลัะจะต่้องจ่�ย 
   ค่�ช่ดเช่ยให้กับอีกฝ่่�ยหนึั�ง

  (5) โรคำซิีฟิื้ลิสิ  สำำ�หรับบ้คคลัที�เดินัท�งเข้�ยูเออีเป็นัครั�งแรก  แลัะประสำงค์จะยื�นั

ต่่อใบอน้ัญ�ต่ก�รมีถิึ�นัพึำ�นัักในัยูเออี  ห�กต่รวจพึบว่�บ้คคลัดังกลั่�วมีเชื่�อโรคซิิฟิลิัสำ สำ�ม�รถึ

ขอรับก�รรักษี�โรคดังกล่ั�วเพืึ�อขออน้ัญ�ต่ก�รมีถิึ�นัพึำ�นัักได้ 

กี่ฎหมู�ยแรงง�นำยูเออ่

สัิญี่ญี่�จ้ั�งง�นำ (Employment Contract)

  กฎกระทรวงแรงง�นัของยูเออีฉบับที� 764 ปี 2015 กระทรวงแรงง�นัจะให้ก�รรับรอง

สัำญญ�จ้�ง ที�คนัง�นัจะต่้องลังนั�มก่อนัยื�นักระทรวงแรงง�นั ก�รต่่อสัำญญ�จ้�งจะต่้องสำอดคลั้อง

กับก�รจ้�งง�นัแบบใหม่นีั�เช่่นักันั โดยมีข้อเสำนัอแลัะเงื�อนัไขก�รจ้�งง�นั ซึิ�งเมื�อยื�นัต่่อกระทรวง

แรงง�นัแลัะได้รับคว�มเห็นัช่อบจ�กกระทรวงฯ แลั้วจะไม่สำ�ม�รถึเปลีั�ยนัแปลังหรือแก้ไขได้  

เว้นัแต่่กระทรวงแรงง�นัฯ ให้คว�มเห็นัช่อบ นัอกจ�กนีั� จะไม่สำ�ม�รถึเปลีั�ยนัแปลังเพิึ�มเติ่มข้อคว�ม

ใดๆ ในัสัำญญ�จ้�ง เว้นัแต่่ได้รบคว�มเห็นัช่อบจ�กกระทรวงแรงง�นั

  เมื�อลูักจ้�งเดินัท�งถึึงยูเออี นั�ยจ้�งแลัะลูักจ้�งจะต่้องลังนั�มในัสัำญญ�จ้�งที�ผู้่�นัก�ร

รองรับจ�กกระทรวงแรงง�นัยเูออี จำ�นัวนั 3 ช้่ดโดยจะเก็บไว้ที�ลูักจ้�ง นั�ยจ้�ง แลัะกระทรวงแรงง�นั 

แห่งลัะ 1 ช้่ด  สัำญญ�จ้�งดังกลั่�วจะระบ้ต่ำ�แหนั่ง เงินัเดือนั ประเภทของง�นั แลัะระบ้อ�ย้ของ

สัำญญ�จ้�งว่�เป็นัแบบมีระยะเวลั�ก�รจ้�งต่�ยตั่วแนั่นัอนัหรือเป็นัแบบไม่กำ�หนัดอ�ย้สัำญญ� 

โดยสัำญญ�จ้�งจะกระทำ�เป็นัภ�ษี�อ�หรับแลัะอังกฤษีอยู่ในัฉบับเดียวกันั ดัีงนัำ�นำ กี่่อนำกี่�รลงนำ�มู

ในำสัิญี่ญี่�จั้�ง หร้อเอกี่สิ�รใดีๆ คำนำง�นำจ้ังคำวรอ่�นำข้้อคำว�มู ร�ยละเอ่ยดีต้่�งๆ ให้เข้้�ใจั

เส่ิยก่ี่อนำ สัำญญ�จ้�ง มี 2 ประเภท ดังนีั�

สิหรัฐอ�หรับื้เอมิูเรต้ส์ิ
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ประเภท ร�ยละเอ่ยดี

2. สัิญี่ญี่�จ้ั�งแบื้บื้ไมู่ระบ่ื้ระยะเวล�            

   กี่�รจ้ั�ง (Unlimited Employment    

   Contract)

1. เมื�อทำ�ง�นัครบ 1 ปี ห�กลูักจ้�งแลัะนั�ยจ้�งไม่บอก 
   ยกเลิักสัำญญ�จ้�งล่ัวงหน้ั� (ประม�ณี 1 เดือนั) สัำญญ�จ้�ง 
   จะถูึกต่่อโดยอัต่โนัมัติ่

2. สัำญญ�จ้�งแบบไม่ระบ้ระยะเวลั�ก�รจ้�งแน่ันัอนั สำ�ม�รถึ 
  ยกเลิักได้ ห�กทั�งสำองฝ่่�ยให้คว�มยินัยอม โดยฝ่่�ยที� 
  ขอยกเลัิกต้่องแจ้งให้อีกฝ่่�ยหนึั�งรับทร�บล่ัวงหน้ั� 
   อย่�งน้ัอย 1 เดือนั แต่่ไม่เกินั 3 เดือนั แลัะต้่องรับผิู้ดช่อบ
   จ่�ยค่�เสีำยห�ย (ช่ดเช่ย/ค่�ปรับ) จ�กก�รยกเลิักสัำญญ�

***สัิญี่ญี่�จ้ั�งทั�ง 2 กี่รณ่ ห�กี่ลูกี่จ้ั�งเป็นำฝี��ยยกี่เลิกี่สัิญี่ญี่�

ลูกี่จ้ั�งจัะต้้องรับื้ผิดีชอบื้ค่ำ�เดิีนำท�งกี่ลับื้ประเทศไทยเอง***

(1) นั�ยจ้�งจะต้่องออกค่�ใช้่จ่�ยในัก�รเดินัท�งกลัับประเทศไทย ให้แก่ลูักจ้�งเมื�อ

ได้ทำ�ง�นัม�จนัสิำ�นัส้ำดระยะเวลั�ของสัำญญ�จ้�ง

(2) ห�กสัำญญ�จ้�งมีระยะเวลั�เกินักว่� 6 เดือนัแต่่ไม่ถึึง 1 ปีนั�ยจ้�งจะต้่องจ่�ย

เงินัช่ดเช่ยวันัลั�พัึกผู่้อนัเดือนัลัะ 2 วันัเท่�กับจำ�นัวนัวันัที�ยังมิได้ใช้่สิำทธิิก�รลั�ให้แก่ลูักจ้�ง 

ในัช่่วงระยะเวลั�ของสัำญญ�จ้�ง

(3) ห�กสัำญญ�มีระยะเวลั�ติ่ดต่่อกันัเกินักว่� 5 ปี (ทั�งกรณีีทำ�สัำญญ�จ้�งครั�งเดียว

หรือหลั�ยสัำญญ�จ้�งที�มีระยะเวลั�ก�รจ้�งติ่ดต่่อกันั) ลูักจ้�งจะได้รับเงินัสิำทธิิประโยช่น์ัต่�มกฎหม�ย

แรงง�นัยูเออี ม�ต่ร� 132 ซึิ�งประกอบด้วยเงินัช่ดเช่ยก�รเลิักจ้�งปีลัะ 21 วันั ในัช่่วง 1-5 ปีแรก

แลัะเงินัช่ดเช่ยก�รเลิักจ้�งอีกปีลัะ 30 วันันัับจ�กปีที� 6 เป็นัต้่นัไป แต่่ทั�งนีั�เงินัช่ดเช่ยก�รเลิักจ้�ง

ทั�งหมดจะต้่องมีจำ�นัวนัเงินัไม่เกินัค่�จ้�ง 2 ปี รวมทั�งเงินัช่ดเช่ยก�รลั�พัึกผู่้อนัประจำ�ปี 30 วันั 

ในักรณีีที�ลูักจ้�งยังมิได้ใช้่สิำทธิิลั�พัึกผู่้อนัของปีนัั�นัๆ

1. กี่รณ่ลูกี่จ้ั�งทำ�ง�นำคำรบื้กี่ำ�หนำดีระยะเวล�ข้องสัิญี่ญี่�จ้ั�ง
    (Limited Employment Contract)

กี่�รเลิกี่จ้ั�ง

กี่รณ่ท่�นำ�ยจ้ั�งข้อยกี่เลิกี่สัิญี่ญี่�จ้ั�งก่ี่อนำคำรบื้สัิญี่ญี่� ต้�มูกี่ฎหมู�ยแรงง�นำ มู�ต้ร� 115

1. นั�ยจ้�งต่้องจ่�ยค่�เดินัท�งกลัับให้แก่ลูักจ้�ง แลัะจ่�ยเงินัช่ดเช่ยค่�เสีำยห�ยให้แก่

ลักูจ้�งเท่�กบัค่�จ้�ง 3 เดอืนั หรอืเท่�กบัระยะเวลั�ในัสัำญญ�จ้�งที�เหลืัออยู ่(ห�กน้ัอยกว่� 3  เดอืนั)

สิหรัฐอ�หรับื้เอมิูเรต้ส์ิ
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1. ห�กลักูจ้�งทำ�ง�นัต่ดิต่่อกันัเกนิั 5 ปี นั�ยจ้�งต้่องจ่�ยเงนิัช่ดเช่ยก�รลั�พึกัผู่้อนัประจำ�ปี

ที�ยังเหลัืออยู่ให้แก่ลัูกจ้�งด้วย

2. นั�ยจ้�งสำ�ม�รถึเลัิกจ้�งได้โดยไม่ต่้องแจ้งให้ลัูกจ้�งทร�บลั่วงหนั้� ห�กลัูกจ้�งยัง

ไม่พึ้นัช่่วงทดลัองง�นั (ต่�มที�ต่กลังกันัไว้ในัสัำญญ�จ้�งแต่่ก�รทดลัองง�นัจะต่้องไม่เกินั 6 เดือนั) 

  ต้�มูกี่ฎหมู�ยแรงง�นำมู�ต้ร� 120 (ใช้บัื้งคัำบื้ทั�งแบื้บื้ท่�มู่สัิญี่ญี่�จ้ั�งแบื้บื้มู่กี่ำ�หนำดีระยะ

เวล�และแบื้บื้ไมู่มู่กี่ำ�หนำดีระยะเวล�)

 นำ�ยจ้ั�งสิ�มู�รถเลิกี่จ้ั�งได้ี โดียไมู่ต้้องแจ้ังล่วงหนำ้� (ทั�งก่ี่อนำและหลังกี่�รผ่�นำช่วง

ทดีลองง�นำ)  ในำกี่รณ่ท่�ลูกี่จ้ั�งทำ�ผิดีซ้ี�งถ้อเป็นำคำว�มูผิดีร้�ยแรง ดัีงน่ำ�

กี่รณ่ท่�ลูกี่จ้ั�งข้อยกี่เลิกี่กี่�รทำ�ง�นำก่ี่อนำคำรบื้สัิญี่ญี่�

 ต้�มูกี่ฎหมู�ยแรงง�นำมู�ต้ร� 116

 1. ลูักจ้�งต้่องจ่�ยเงินัช่ดเช่ยค่�เสีำยห�ยให้แก่นั�ยจ้�งเท่�กับครึ�งหนึั�งของค่�จ้�ง 3 เดือนั 

(45 วันั) หรือครึ�งหนึั�งของค่�จ้�งของระยะเวลั�ที�เหลืัออยู่ของสัำญญ�จ้�ง  (ห�กระยะเวลั�ที�

เหลืัออยู่นัั�นัสัำ�นักว่� 3 เดือนั) ยกเว้นักรณีีที�ก�รขอเลิักจ้�งเกิดจ�กนั�ยจ้�งไม่ปฏิิบัติ่ต่�มข้อต่กลัง

ในัสัำญญ�จ้�ง หรือห�กนั�ยจ้�งหรือตั่วแทนันั�ยจ้�งทำ�ร้�ยลูักจ้�ง 

 (1) ใช้่เอกสำ�รปลัอมในัก�รสำมัครง�นั   

 (2) ทำ�ง�นัผิู้ดพึลั�ดจนัก่อให้เกิดคว�มเสีำยห�ยอย่�งร้�ยแรงต่่อนั�ยจ้�ง   

 (3) ไม่ปฏิิบัติ่ต่�มข้อกำ�หนัดด้�นัคว�มปลัอดภัยในัก�รทำ�ง�นั   

 (4) ไม่ปฏิิบัติ่หน้ั�ที�ต่�มที�ระบ้ไว้ในัสัำญญ�จ้�งแลัะได้รับก�รตั่กเตื่อนัอย่�งเป็นั 

      ลั�ยลัักษีณ์ีอักษีรแล้ัว   

 (5) เปิดเผู้ยคว�มลัับของบริษัีท   

 (6) ถูึกลังโทษีโดยคำ�พิึพึ�กษี�ของศ�ลัในัคดีที�เกี�ยวกับศีลัธิรรมอันัดีของสัำงคม   

 (7) ดื�มส้ำร�หรือมีอ�ก�รเม�ในัระหว่�งก�รทำ�ง�นั 

 (8) ทำ�ร้�ยนั�ยจ้�ง  หัวหน้ั�ง�นัหรือเพืึ�อนัร่วมง�นัในัระหว่�งเวลั�ทำ�ง�นั   

 (9) ข�ดง�นัติ่ดต่่อกันัเกินั 7 วันั หรือไม่ติ่ดต่่อกันัแต่่เกินั 20 วันั โดยไม่มีเหต้่ผู้ลั

***กี่�รเลิกี่จ้ั�งต้�มูมู�ต้ร� 120 ในำ 9 กี่รณ่ข้้�งต้้นำน่ำ� เป็นำกี่�รเลิกี่จ้ั�ง 

หร้อสิิ�นำส่ิดีสัิญี่ญี่�จ้ั�งท่�มู่เหต่้มู�จั�กี่คำว�มูผิดีข้องลูกี่จ้ั�ง  

ดัีงนัำ�นำ ลูกี่จ้ั�งจัะต้้องออกี่ค่ำ�ใช้จ่ั�ยในำกี่�รเดิีนำท�งกี่ลับื้ประเทศไทยเอง***

สิหรัฐอ�หรับื้เอมิูเรต้ส์ิ
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กี่รณ่ลูกี่จ้ั�งเป็นำฝี��ยข้อยกี่เลิกี่สัิญี่ญี่�จ้ั�ง

 1. ลูักจ้�งต้่องแจ้งนั�ยจ้�งทร�บล่ัวงหน้ั�เป็นัลั�ยลัักษีณ์ีอักษีรอย่�งน้ัอย 1 เดือนั ในักรณีี 

ที�ไม่แจ้งล่ัวงหน้ั�หรือแจ้งล่ัวงหน้ั�น้ัอยกว่� 30 วันั ลูักจ้�งจะต้่องจ่�ยค่�ช่ดเช่ยก�รไม่แจ้งล่ัวงหน้ั� 

ให้กับนั�ยจ้�งเท่�กับค่�จ้�งต่่อวันัคูณีด้วยจำ�นัวนัวันัที�มิได้แจ้งล่ัวงหน้ั�ให้ครบ 30 วันั (ม�ต่ร� 119) 

 2. ลูักจ้�งอ�จต้่องออกค่�ใช้่จ่�ยในัก�รเดินัท�งกลัับประเทศไทยเอง (ม�ต่ร� 131) 

 3. ต่�มม�ต่ร� 75 ของกฎหม�ยแรงง�นัยูเออี ลูักจ้�งอ�จได้รับเงินัช่ดเช่ยก�รลั�พัึกผู่้อนั

 2. ลูักจ้�งจะไม่ได้รับเงินัช่ดเช่ยก�รเลิักจ้�งใดๆ ห�กลูักจ้�งลั�ออกจ�กง�นั ด้วยคว�ม

ต้่องก�รของต่นัเองก่อนัสิำ�นัส้ำดระยะเวลั�ของสัำญญ�จ้�งแลัะอ�จจะต้่องรับผิู้ดช่อบออกค่�ใช้่จ่�ยในั

ก�รเดินัท�งกลัับประเทศเอง

2. สัิญี่ญี่�จ้ั�งแบื้บื้ไมู่กี่ำ�หนำดีระยะเวล�กี่�รจ้ั�ง
    (Unlimited Contract)

 1. ต่�มกฎหม�ยแรงง�นั ม�ต่ร� 120 นั�ยจ้�งสำ�ม�รถึเลิักจ้�งได้โดยไม่ต้่องแจ้งให้ลูักจ้�ง

ทร�บล่ัวงหน้ั� ห�กก�รเลิักจ้�งเกิดขึ�นัในัช่่วงทดลัองง�นั (ต่�มที�ต่กลังกันัในัสัำญญ�จ้�งแต่่ก�รทดลัอง

ง�นัจะต้่องไม่เกินั 6 เดือนั) โดยนั�ยจ้�งจะต้่องออกค่�ใช้่จ่�ยในัก�รเดินัท�งกลัับประเทศไทยให้แก่

ลูักจ้�ง แต่่ลูักจ้�งจะไม่ได้รับเงินัสิำทธิิประโยช่น์ัใดๆ จ�กนั�ยจ้�งเนืั�องจ�กยงัไม่ผู่้�นัก�รทดลัองง�นั 

 2. นั�ยจ้�งจะต้่องแจ้งล่ัวงหน้ั� 1 เดือนั ห�กเป็นัก�รเลิักจ้�งพ้ึนัช่่วงทดลัองง�นัแล้ัว แลัะ

ในักรณีีที�ไม่แจ้งล่ัวงหน้ั�หรือไม่แจ้งล่ัวงหน้ั�น้ัอยกว่� 30 วันั นั�ยจ้�งจะต่้องจ่�ยค่�ช่ดเช่ยก�ร 

ไม่แจ้งล่ัวงหน้ั�ให้กับลูักจ้�งเท่�กับค่�จ้�งต่่อวันัคูณีด้วยจำ�นัวนัวันัที�มิได้แจ้งล่ัวงหน้ั�ให้ครบ 30 วันั

(ม�ต่ร� 119)  

 3. ห�กก�รเลิักจ้�งเกิดขึ�นัหลัังจ�กพ้ึนัช่่วงทดลัองง�นัแต่่ไม่ถึึง 1 ปี นั�ยจ้�งจะต้่องจ่�ย

เงินัช่ดเช่ยก�รลั�พัึกผู่้อนัประจำ�ปี เดือนัลัะ 2 วันั เท่�กับจำ�นัวนัวันัที�ยังไม่ได้ใช้่สิำทธิิก�รลั�ให้แก่

ลูักจ้�ง (ม�ต่ร� 75) แต่่ลูักจ้�งจะไม่ได้รับเงินัช่ดเช่ยก�รเลิักจ้�งในักรณีีที�มีอ�ย้ก�รทำ�ง�นัไม่ครบ 

1 ปี (ม�ต่ร� 132)  

 4. ห�กก�รเลิักจ้�งเกิดขึ�นัหลัังจ�กที�ลูักจ้�งมีอ�ยก้�รทำ�ง�นัม�กกว่� 1 ปี ขึ�นัไป ลูักจ้�ง

จะได้รับเงินัทดแทนัก�รลั�พัึกผู่้อนัประจำ�ปี ปีลัะ 30 วันั   

 5. ห�กก�รเลิักสัำญญ�จ้�งเกิดขึ�นัหลัังจ�กที�ลูักจ้�งได้ทำ�ง�นัติ่ดต่่อกันัเกินักว่� 1 ปี นั�ยจ้�ง

จะต้่องจ่�ยเงินัช่ดเช่ยให้แก่ลูักจ้�งต่�มม�ต่ร� 132 ดังนีั�

	 ปีละ 21 วันำ  ในัช่่วง 5 ปีแรก

	 ปีละ 30 วันั นัับจ�กปีที� 6 เป็นัต่้นัไป แต่่ทั�งนัี�เงินัช่ดเช่ยก�รเลัิกจ้�งทั�งหมด 

         จะต้่องมีจำ�นัวนัเงินัรวมกันัไม่เกินักว่�ค่�จ้�ง 2 ปี

สิหรัฐอ�หรับื้เอมิูเรต้ส์ิ
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ประจำ�ปี 2 วันั เท่�กับจำ�นัวนัวันัที�ยังมิได้ใช่้สิำทธิิก�รลั� แต่่จะไม่ได้รับเงินัช่ดเช่ยก�รเลิักจ้�งต่�ม

ม�ต่ร� 132 ห�กก�รเลิักสัำญญ�จ้�งเกิดขึ�นัหลัังทำ�ง�นัครบ 6 เดือนั แต่่ยังไม่ครบ 1 ปี 

 4. ลูักจ้�งจะได้รับเงินัช่ดเช่ยก�รลั�พัึกผู้่อนัประจำ�ปี ปีลัะ 30 วันั พึร้อมเงินัช่ดเช่ย

ก�รเลิักจ้�งต่�มอ�ยก้�รทำ�ง�นัของลูักจ้�ง โดยห�กก�รเลิักจ้�งสัำญญ�จ้�งเกิดขึ�นัหลัังจ�กที�ลูักจ้�ง 

ได้ทำ�ง�นัติ่ดต่่อกันัม�

ระยะเวล�กี่�รทำ�ง�นำ เงินำชดีเชย

ไม่น้ัอยกว่� 1 ปี แต่่ไม่เกินั 3 ปี ลูักจ้�งจะได้รับเงินัช่ดเช่ยก�รเลิักจ้�งเท่�กับค่�จ้�ง 7 วันัต่่อปี

ตั่�งแต่่ 3 ปีขึ�นัไป แต่่ไม่เกินั 5 ปี ลูักจ้�งจะได้รับเงินัช่ดเช่ยก�รเลิักจ้�งเท่�กับค่�จ้�ง 14  วันัต่่อปี

เกินักว่� 5 ปีขึ�นัไป ลูักจ้�งจะได้รับเงินัช่ดเช่ยก�รเลิักจ้�งเต็่มจำ�นัวนัต่�มที�ระบ้ในั

ม�ต่ร� 132 กล่ั�วคือ 

	 ค่�จ้�งปีลัะ 21 วันั สำำ�หรับ 5 ปีแรก 

	 ค่�จ้�งปีลัะ 30 วันัสำำ�หรับปีที� 6 เป็นัต่้นัไป 
ทั�งนีั� เงินัช่ดเช่ยก�รเลิักจ้�งทั�งหมดจะต่้องมีจำ�นัวนัเงินัรวมกันั

ไม่เกินักว่�ค่�จ้�ง 2 ปี (ม�ต่ร� 137 ประกอบ ม�ต่ร�  132)

 อย่�งไรก็ต่�ม ลูักจ้�งจะไม่ได้รับเงินัช่ดเช่ย ก�รเลิักจ้�งข้�งต้่นันีั�แต่่อย่�งใด ห�กลูักจ้�ง

ลัะทิ�งง�นัในัหน้ั�ที�โดยไม่แจ้งล่ัวงหน้ั� อันัมีสำ�เหต้่ม�จ�กคว�มผิู้ดของนั�ยจ้�งต่�มม�ต่ร� 121 

สิิทธิิกี่�รล�พัักี่ผ่อนำและกี่�รล�ป�วย

กฎหม�ยแรงง�นัยูเออีกำ�หนัดให้นั�ยจ้�งต้่องจัดสำวัสำดิก�รให้แก่ลูักจ้�ง ดังนีั�

	 จััดีท่�พัักี่อ�ศัย รวมทั�งอ�ห�รอย่�งนั้อยวันัลัะ 2 มื�อ (หรือจ่�ยเงินัเพึิ�มเป็นัค่�อ�ห�ร) 

	 จััดีรถรับื้สิ่งลูกี่จั้�ง ไป-กลัับ ระหว่�งที�พึักอ�ศัยแลัะสำถึ�นัที�ทำ�ง�นั

	 จัดัีทำ�บัื้ต้รประกี่นัำสิข่้ภ�พัให้ลกูี่จ้ั�ง (รวมทั�งคูส่ำมรสำ แลัะบต้่ร 3 คนั ที�อ�ยไ้ม่เกนิั 18 ปี

ในักรณีีที�สำัญญ�จ้�งระบ้ให้ลัูกจ้�งสำ�ม�รถึนัำ�ครอบครัวม�อยู่ด้วยได้)

	 จััดีให้ลูกี่จั้�งมู่วันำพัักี่ผ่อนำประจัำ�ปี ปีลัะ 30 วันั (โดยได้รับค่�จ้�ง)

สิหรัฐอ�หรับื้เอมิูเรต้ส์ิ
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สิิทธิิกี่�รล� ร�ยละเอ่ยดี

สิิทธิิกี่�รล�พัักี่ผ่อนำ 1. สัำญญ�จ้�งมีระยะเวลั�เกินักว่� 6 เดือนั แต่่ไม่ถึึง 1 ปี ลูักจ้�ง  

    มีสิำทธิิลั�พัึกผู่้อนัเดือนัลัะ 2 วันั

2. ทำ�ง�นัตั่�งแต่่ 1 ปีขึ�นัไป ได้วันัลั�พัึกผู่้อนัปีลัะ 30 วันั

3. ห�กลูักจ้�งไม่ได้ใช้่สิำทธิิ�ในัก�รลั�พัึกผู่้อนัในัปีนัั�นัๆ จะได้รับเงินั 

   ช่ดเช่ยก�รลั�พัึกผู่้อนัต่�มจำ�นัวนัวันัลั�พัึกผู่้อนัที�ไม่ได้ใช้่

4. นั�ยจ้�งไม่มีสิำทธิิ�ยบัยั�งก�รลั�พัึกผู่้อนัของลูักจ้�งเกินักว่� 2 ปี

สิิทธิิกี่�รล�ป�วย 1. ในัช่่วงทดลัองง�นัแลัะหลัังพ้ึนัทดลัองง�นัสำ�มเดือนัแรกลูักจ้�ง  

   ไม่มีสิำทธิิลั�ป่วยโดยได้รับค่�จ้�ง

2. ห�กช่่วงทดลัองง�นั 3 เดือนั สำ�ม�รถึลั�ป่วยโดยได้รับค่�จ้�ง 

   ตั่�งแต่่เดือนัที� 6 เป็นัต้่นัไป

3. ห�กช่่วงทดลัองง�นั 6 เดือนั สำ�ม�รถึลั�ป่วยโดยได้รับค่�จ้�ง 

   ตั่�งแต่่เดือนัที� 9 เป็นัต้่นัไป

4. หลัังพึ้นัทดลัองง�นัไปแลั้ว 3 เดือนั มีสิำทธิิลั�ป่วยได้ไม่เกินั    

   90 วันัต่่อปี โดยได้รับค่�จ้�งเต็่มจำ�นัวนัในัช่่วง 15 วันัแรก    

   หลัังจ�กนัั�นัในัช่่วง 30 วันัต่่อม� จะได้รับค่�จ้�งครึ�งหนึั�ง

หมู�ยเหต่้

    1. เมื�อเดินัท�งกลัับม�พัึกผู้่อนัในัประเทศไทยแลัะจะเดินัท�งกลัับไปทำ�ง�นัอีก ต่้องแจ้งต่่อเจ้�หนั้�ที� 

        กรมก�รจัดห�ง�นัก่อนัวันัเดินัท�งกลัับไม่น้ัอยกว่� 10 วันั

    2. ก�รลั�ป่วยโดยได้รับค่�จ้�ง ต้่องไม่เกิดจ�กสำ�เหต้่ก�รกระทำ�ผิู้ดของลูักจ้�ง เช่่นั ก�รดื�มส้ำร�หรือเสำพึย�เสำพึติ่ด

2.
สิิทธิิประโยชน์ำกี่รณ่ได้ีรับื้อันำต้ร�ยจั�กี่อ่บัื้ติ้เหต่้ หร้อเจ็ับื้ป�วย
จั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ

 1. นั�ยจ้�งเป็นัผูู้้รับผิู้ดช่อบก�รรักษี�พึย�บ�ลัให้แก่ลูักจ้�ง แลัะทำ�ประกันัส้ำขภ�พึให้แก่

ลูักจ้�งแลัะสำม�ชิ่กในัครอบครัวที�เป็นัช่�วต่่�งช่�ติ่ที�พึำ�นัักอยูใ่นัยูเออี 

 2. คนัต่่�งช่�ติ่สำ�ม�รถึซืิ�อประกันัส้ำขภ�พึเองได้แลัะสำ�ม�รถึสำมัครร่วมใช่้บริก�รในั

สำถึ�นัพึย�บ�ลัของรัฐบ�ลัได้ (บัต่รประกันัส้ำขภ�พึที�ซืิ�อจ�กเอกช่นั จะมีโรงพึย�บ�ลัคู่สัำญญ�กับ

กี่�รประกัี่นำส่ิข้ภ�พัสิำ�หรับื้คำนำต่้�งช�ติ้
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โรงพึย�บ�ลัเอกช่นั) 

 3. กรณีีที�ไม่มีประกันัส้ำขภ�พึ สำ�ม�รถึยื�นัขอบัต่รส้ำขภ�พึจ�กกระทรวงสำ�ธิ�รณีส้ำขได้ 

แลัะสำ�ม�รถึเข้�รับก�รรักษี�ในัสำถึ�นัพึย�บ�ลัของรัฐได้ในักรณีีเจ็บป่วยฉ้กเฉินั โดยเฉพึ�ะลูักจ้�ง

ที�มีร�ยได้น้ัอยกว่� 1,080 ดีแรห์มต่่อเดือนั 

 ***ยงัไม่มีบำ�นั�ญสำำ�หรับคนัง�นัต่่�งช่�ติ่ เนืั�องจ�กอ�จมีก�รจ้�งง�นัไม่ต่่อเนืั�อง ซึิ�งทำ�ให้

เสีำยสิำทธิิก�รมีใบอน้ัญ�ต่มีถิึ�นัที�อยู่ (Resident Permit) ***

กี่�รประกัี่นำเงินำทดีแทนำกี่�รข้�ดีร�ยได้ี
(Workmen’s Compensation Insurance)

 นั�ยจ้�งมีหน้ั�ที�ที�จะต้่องจ่�ยเงินัประกันัเงินัทดแทนัก�รข�ดร�ยได้ให้แก่ลูักจ้�งที�บ�ดเจ็บ

 เจ็บป่วย ท้พึพึลัภ�พึหรือเสีำยชี่วิต่จ�กก�รทำ�ง�นั  ต่�มสิำทธิิประโยช่น์ัหลัักๆ ดังนีั�  

 1. กี่�รเส่ิยช่วิต้จั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ ช่ดเช่ยเป็นัค่�จ้�งเดือนัส้ำดท้�ย จำ�นัวนั 24 เดอืนั ระหว่�ง

 18,000-35,000 ดีแรห์ม  

 2. ท่พัพัลภ�พัถ�วร จ่�ยค่�ช่ดเช่ยต่�มระดับคว�มพิึก�ร  

 3. ชดีเชยกี่�รข้�ดีร�ยได้ี 6 เดือนั (100% ของเงินัเดือนัเต็่มเดือนั) หรือ 50% ของเงินัเดือนั 

ต่�มเงื�อนัไข  

 4. ค่ำ�รักี่ษ�พัย�บื้�ล ในำโรงพัย�บื้�ลรัฐบื้�ลหร้อเอกี่ชนำ ซึิ�งนั�ยจ้�งสำ�ม�รถึเลืัอกซืิ�อ

ประกันัเพืึ�อให้คว�มค้้มครองสูำงขึ�นัต่�มที�ต้่องก�รได้

***สิำ�หรับื้สิิทธิิประโยชน์ำข้องลูกี่จ้ั�ง จัะสิ�มู�รถได้ีรับื้กี่�รค้่ำมูคำรอง รวมูถ้งอ่บัื้ติ้เหต่้ และกี่�ร

เจ็ับื้ป�วยนำอกี่เวล�ง�นำ ทั�งน่ำ�เป็นำไปต้�มูท่�กี่ฎหมู�ยแรงง�นำกี่ำ�หนำดี***  

 ห�กี่ลูกี่จ้ั�งประสิบื้อันำต้ร�ยหร้อเจ็ับื้ป�วย นำ�ยจ้ั�งมู่หน้ำ�ท่�ต้้องแจ้ังเหต่้แก่ี่เจ้ั�หน้ำ�ท่�

ต้ำ�รวจัและกี่ระทรวงแรงง�นำในำเข้ต้พ้ั�นำท่�ท่�ตั้�งอยู่ โดียนำ�ยจ้ั�งต้้องรับื้ผิดีชอบื้ค่ำ�ใช้จ่ั�ย ดัีงน่ำ� 

 1. นั�ยจ้�งจะต้่องรับผิู้ดช่อบในัก�รจ่�ยค่�รักษี�พึย�บ�ลัแลัะค่�บริก�รท�งก�รแพึทย์ 

ที�เกิดจนักว่�จะห�ยหรือสิำ�นัส้ำดกระบวนัก�รรักษี� รวมทั�งค่�ใช้่จ่�ยในัก�รฟื�นัฟูสำมรรถึภ�พึแลัะ

อ้ปกรณ์ีเครื�องมือในัก�รฟื�นัฟู ต่ลัอดจนัค่�ใช้่จ่�ยในัก�รนัำ�ส่ำงสำถึ�นัพึย�บ�ลั  

 2. กรณีีที�คนัง�นัได้รับอันัต่ร�ย อ้บัติ่เหต้่ หรือเจ็บป่วยจ�กก�รทำ�ง�นัจนัไม่สำ�ม�รถึทำ�ง�นัได้

นั�ยจ้�งต้่องจ่�ยเบี�ยเลีั�ยง (allowance) ให้เท่�กับค่�จ้�งเต็่มจำ�นัวนัในัช่่วงที�เข้�รับก�รรักษี�ตั่ว 

ในั 6 เดือนัแรก แลัะครึ�งหนึั�งหลััง 6 เดือนัถัึดไป จนักระทั�งคนัง�นัห�ยเป็นัปกติ่ หรือได้รับก�รวินิัจฉัย

ว่�พิึก�รหรือเสีำยชี่วิต่

 3. ห�กก�รบ�ดเจ็บในัง�นัหรือเจ็บป่วยจ�กก�รทำ�ง�นัเป็นัเหต้่ให้เสีำยชี่วิต่ ท�ย�ทของคนัง�นั
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จะได้รับเงินัช่ดเช่ยเท่�กับเงินัเดือนัพืึ�นัฐ�นั 24 เดือนั แต่่ไม่น้ัอยกว่� 18,000 ดีแรห์ม (AED) แลัะ 

ไม่เกินั 35,000 ดีแรห์ม (AED) เงินัช่ดเช่ยจะคำ�นัวณีจ�กค่�จ้�งเดือนัส้ำดท้�ย ท�ย�ทของผูู้้เสีำยชี่วิต่

จะได้รับเงินัต่�มสัำดส่ำวนัที�ประก�ศ ท�ย�ท หม�ยถึึง บ้คคลัต่่อไปนีั� 

4. จำ�นัวนัเงินัช่ดเช่ยกรณีีพิึก�รถึ�วรจะได้เท่�กับกรณีีเสีำยชี่วิต่  

 ***ในำกี่รณ่ท่�คำนำง�นำจังใจัทำ�ให้ได้ีรับื้บื้�ดีเจ็ับื้ พิักี่�รหร้อฆ่่�ตั้วต้�ย หร้อล�หย่ดี 

อันำเน้ำ�องมู�จั�กี่ส่ิร� สิ�รเสิพัต้ิดีหร้อฝี��ฝ้ีนำมู�ต้รกี่�รคำว�มูปลอดีภัยในำกี่�รทำ�ง�นำ หร้อแมู้แต่้

ปฏิิเสิธิท่�จัะเข้้�รับื้กี่�รต้รวจัรักี่ษ� จัะไมู่ได้ีรับื้เงินำชดีเชยข้้�งต้้นำ***

กี่�รห้�มูกี่ลับื้เข้้�มู�ทำ�ง�นำอ่กี่
(Labour Ban)

 สำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นั (Labour Ban) ออกโดย กระทรวงทรัพึย�กรมน้ัษีย์แลัะ 

คนัช่�ติ่เอมิเรต่ส์ำ (Ministry of Human Resources and Emiratisation : MOHRE) ห�กลูักจ้�ง

ถูึกสำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นั ลูักจ้�งจะไม่สำ�ม�รถึทำ�ง�นั/ได้รับก�รว่�จ้�งอย่�งถึูกกฎหม�ย

ภ�ยในัสำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำได้ในัระยะเวลั� 1 ปี สำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นัจะบังคับใช้่เมื�อ

ลูักจ้�งฝ่่�ฝื่นับทบัญญัติ่ภ�ยใต้่กฎหม�ยแรงง�นัสำหรัฐอ�หรับฯ แลัะ/หรือมติ่คณีะรัฐมนัต่รีที�เกี�ยวข้อง

หรือห�กไม่ปฏิิบัติ่ต่�มข้อกำ�หนัดแลัะเงื�อนัไขที�ระบ้ไว้ในัสัำญญ�จ้�ง

 (1) สำ�มี/ภรรย�   

 (2) เด็กที�อยู่ในัคว�มอ้ปก�ระ บ้ต่รอ�ย ้17 ปี หรือ ต่ำ��กว่� 24 ปี  

     ที�กำ�ลัังอยูใ่นัระหว่�งศึกษี� บ้ต่รที�พิึก�รท�งก�ยหรือท�งจิต่ 

     รวมทั�งบ้ต่รของสำ�มีหรือภรรย�ที�ผูู้้ต่�ยให้ก�รอ้ปก�ระอยูใ่นัช่่วงที�มีก�รเสีำยชี่วิต่ 

 (3) บ้ต่รสำ�วที�ยังไม่ได้แต่่งง�นั รวมทั�งที�เป็นัของสำ�มีหรือภรรย�ที�ผูู้้ต่�ยให้คว�มอ้ปก�ระ 

               อยู่ในัช่่วงที�มีก�รเสีำยชี่วิต่ 

 (4) บิด� ม�รด�  

 (5) พีึ�น้ัองร่วมสำ�ยโลัหิต่ ซึิ�งจะได้รับเงินัต่�มสัำดส่ำวนั

พ้ั�นำฐ�นำข้องสิถ�นำะห้�มูกี่ลับื้เข้้�มู�ทำ�ง�นำ

 พืึ�นัฐ�นัของสำถึ�นัก�รณ์ีห้�มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นัที�ออกโดย MoHRE นัั�นัแต่กต่่�งจ�กระเบียบ

ที�ออกโดยกรมก�รต่่�งประเทศแลัะถิึ�นัพึำ�นััก หรือกระทรวงมห�ดไทย ซึิ�งสำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�
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ทำ�ง�นัที�ออกโดย MoHRE นีั�จะใช้่ฐ�นัคว�มผิู้ดในัตั่วเองหรือมูลัเหต้่อื�นัๆ ซึิ�งไม่เกี�ยวข้องกับก�รจ้�งง�นั

เช่่นั กรณีีคว�มผิู้ดท�งอ�ญ�ร้�ยแรง เหต้่ผู้ลัด้�นัคว�มมั�นัคงก�รเข้�เมืองอย่�งผิู้ดกฎหม�ยในั

สำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ แลัะอื�นัๆ

สิถ�นำะห้�มูกี่ลับื้เข้้�มู�ทำ�ง�นำบัื้งคัำบื้ใช้กัี่บื้ใคำร

สิถ�นำะห้�มูกี่ลับื้เข้้�มู�ทำ�ง�นำบัื้งคัำบื้ใช้อย่�งไร

 1. ก�รห�้มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นัสำ�ม�รถึบงัคับไม่จำ�กัดเพีึยงแรงง�นัทั�วไป แต่่ใช้่ได้กับแรงง�นั

ท้กประเภท ซึิ�งลัะเมิดกฎหม�ยแรงง�นัแห่งสำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำแลัะมติ่คณีะรัฐมนัต่รีที�เกี�ยวข้อง 

 2. ไม่จำ�กัดก�รบังคับใช้่เพีึยงลูักจ้�งที�ได้รับวีซ่ิ�เพืึ�อก�รทำ�ง�นัแลัะถิึ�นัพึำ�นััก (employ-

ment residence visa) แต่่ยังรวมถึึงลูักจ้�งที�ได้รับอน้ัญ�ต่ทำ�ง�นั (Labor permit) บัต่รแรงง�นั 

(labour card) หรือสัำญญ�จ้�ง (labour contract) โดยสำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นัจะบังคับใช้่

เมื�อลูักจ้�งลัะเมิดข้อกฎหม�ยหรือข้อบังคับที�เกี�ยวข้อง ดังนัั�นั ยังสำ�ม�รถึมีผู้ลับังคับครอบคล้ัมถึึง

นัักเรียนัที�เข้�ม�ทำ�ง�นั (working student) ซึิ�งถืึอวีซ่ิ�โดยครอบครัวหรือมห�วิทย�ลััยเป็นั 

ผูู้้คำ��ประกันัแลัะสำต่รีผูู้้เข้�ม�ทำ�ง�นั (Working Woman) โดยถืึอวีซ่ิ�ที�สำ�มีเป็นัผูู้้คำ��ประกันัด้วย

 ไม่สำ�ม�รถึใช้่ระบบอิเล็ักทรอนิักส์ำในัก�รยื�นัคำ�ร้องได้ ก�รตั่ดสิำนัใจให้ลูักจ้�งติ่ดสำถึ�นัะ 

ดังกล่ั�วจะต่้องผู่้�นัขั�นัต่อนัก�รสำืบสำวนัจ�กฝ่่�ยกฎหม�ยของ MoHRE เท่�นัั�นั ซึิ�งจะมีก�รเชิ่ญ

นั�ยจ้�งแลัะลูักจ้�งม�เพืึ�อสำอบป�กคำ� แลัะรวบรวมหลัักฐ�นัเพืึ�อตั่ดสิำนัก�รให้สำถึ�นัะต่่อลูักจ้�งต่่อไป

นำ�ยจ้ั�งจัะย้�นำข้อสิถ�นำะห้�มูกี่ลับื้เข้้�มู�ทำ�ง�นำได้ีเมู้�อใดี

 1. ลูักจ้�งยกเลิักสัำญญ�จ้�งโดยผิู้ดกฎหม�ย หรือไม่ปฏิิบัติ่ต่�มกฎหม�ยแรงง�นัแห่ง

สำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ (UAE Labour Law) เช่่นั ไม่ปฏิิบัติ่ต่�มระยะเวลั�ดังที�ระบ้ไว้ในัสัำญญ�จ้�ง 

หรือยกเลิักสัำญญ�ก่อนักำ�หนัด
 2. กระทำ�คว�มผิู้ดใดๆ ต่�มม�ต่ร� 120 ของกฎหม�ยแรงง�นัแห่งสำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ 

 3. ทำ�ง�นักับบริษัีทอื�นั โดยไม่ขอใบอน้ัญ�ต่ทำ�ง�นั (Work Permit) จ�ก MoHRE 

 4. ลัักลัอบอยูใ่นัประเทศเกินักว่� 2 เดือนั หลัังจ�กยกเลิักสัำญญ�จ้�ง หรือด้วยเหต้่อื�นัใด 

โดยไม่ได้รับอน้ัญ�ต่ นั�ยจ้�งจะยื�นัขอสำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นัได้เมื�อใด
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ระยะเวล�ข้องสิถ�นำะห้�มูกี่ลับื้เข้้�มู�ทำ�ง�นำมู่ผลบัื้งคัำบื้ตั้�งแต่้ระยะ
เวล� 1 ปี ถ้งต้ลอดีช่วิต้ ผลข้องสิถ�นำะห้�มูกี่ลับื้เข้้�มู�ทำ�ง�นำต่้อ 

Visa
 เมื�อได้รับสำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นั ลูักจ้�งจะถึูกยกเลิักใบอน้ัญ�ต่ทำ�ง�นัปัจจ้บันั 

โดยระหว่�งก�รยกเลิักใบอน้ัญ�ต่ทำ�ง�นันัั�นั นั�ยจ้�งจะต้่องดำ�เนิันัก�รยกเลิักวีซ่ิ�ถิึ�นัพึำ�นััก 

(residency visa) ของลูักจ้�งเนืั�องจ�กเป็นัเอกสำ�รเกี�ยวข้องในัก�รขอใบอน้ัญ�ต่ทำ�ง�นั  

 ห�กลัูกจ้�งผูู้้ได้รับสำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นันัั�นัมีสำม�ชิ่กครอบครัวเป็นัผูู้้คำ��ประกันั 

(sponsorship) ในัก�รออกวีซ่ิ� ลูักจ้�งผูู้้นัั�นัจะยังคงสำถึ�นัะวีซ่ิ�ถิึ�นัพึำ�นัักของต่นัต่่อได้ แต่่จะไม่

สำ�ม�รถึทำ�ง�นัหรือได้รับก�รออกใบอน้ัญ�ต่ทำ�ง�นัได้ต่�มระยะเวลั�ของสำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�

ทำ�ง�นั แลัะห�กลัูกจ้�งผูู้้ได้รับสำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นันัั�นัอยู่ในัต่่�งประเทศ ลูักจ้�งจะไม่

สำ�ม�รถึขอหรือได้รับก�รออกใบอน้ัญ�ต่ทำ�ง�นัฉบับใหม่ให้จนักว่�จะครบกำ�หนัดระยะเวลั� 

ของสำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นั

กี่�รต้รวจัสิอบื้สิถ�นำะห้�มูกี่ลับื้เข้้�มู�ทำ�ง�นำ

 สำ�ม�รถึติ่ดต่่อสำ�ยด่วนั MoHRE ได้ที�เบอร์ 80060 ท้กวันัต่ลัอด 24 ชั่�วโมง ซึิ�งรองรับก�ร

ให้บริก�รหลั�กหลั�ยภ�ษี� นัอกจ�กนีั�ยังสำ�ม�รถึติ่ดผู่้�นัช่่องท�งอื�นัๆ ได้ที�

	 เว็บื้ไซีต้์ https://www.mohre.gov.ae/en/contact-us.aspx หรือ

	 ศูนำย์รับื้เร้�องร้องท่กี่ข้์ Tasheel ที�เว็บไซิต่์ http://www.tasheel.ae/Contact

กี่�รย้�นำคำำ�ร้องคัำดีค้ำ�นำสิถ�นำะห้�มูกี่ลับื้เข้้�มู�ทำ�ง�นำโดียลูกี่จ้ั�ง

 ลูักจ้�งสำ�ม�รถึยื�นัคำ�ร้องคัดค้�นัฯ ได้ โดยจะต้่องแนับคำ�ร้องแลัะเอกสำ�รสำนัับสำน้ันัที�พิึสูำจน์ั

ได้ว่� ต่นัไม่สำมควรได้รับสำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นั โดยส่ำงข้อมูลัคำ�ร้องไปที� MoHRE 

ผู่้�นัช่่องท�งต่่�งๆ ดังนีั�
	 ศูนำย์รับื้เร้�องร้องท่กี่ข้์ Tasheel 

	 เว็บื้ไซีต้์ http://eservices.mohre.gove.ae/MoHRE.WebForms/Home/Index-

Mlang=en-gb  ของ MoHRE หรือ

	 E-mail ไปที� ask@mohre.gov.ae 

 เมื�อสำ่งคำ�ร้องแลั้ว จะได้รับหม�ยเลัขอ้�งอิงเพึื�อต่ิดต่�มคำ�ร้อง แลัะ MoHRE จะจัดต่ั�ง
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	 คณีะกรรมก�รพึเิศษี เพึื�อศกึษี�คำ�ร้องแลัะต่ดัสำนิัใจยกเว้นัหรอืคงโทษีสำถึ�นัะห้�มกลับัเข้�

ม�ทำ�ง�นันัั�นัแลัะหลัังจ�กนัั�นั จะได้รับทร�บคำ�ต่ัดสำินัของคณีะกรรมก�ร

กี่�รยกี่เลิกี่สิถ�นำะห้�มูกี่ลับื้เข้้�มู�ทำ�ง�นำได้ีอย่�งไร

กี่�รโอนำนำ�ยจ้ั�งหร้อผู้อ่ปถัมูภ์  (sponsor)

 ไม่สำ�ม�รถึยกเลิักหรือลัะเว้นัโดยก�รจ่�ยค่�ธิรรมเนีัยมได้ เพึร�ะเป็นับัญญัติ่ต่�มกฎหม�ย

 เพืึ�อเอ�ผิู้ดก�รลัะเมิดนัโยบ�ยสำ�ธิ�รณีะซึิ�งไม่สำ�ม�รถึยอมคว�มได้

กี่�รคำรบื้ระยะสิถ�นำะห้�มูกี่ลับื้เข้้�มู�ทำ�ง�นำ  

 เมื�อครบกำ�หนัดระยะเวลั�สำถึ�นัะห้�มกลัับเข้�ม�ทำ�ง�นัจะยกเลิักอัต่โนัมัติ่ แต่่สำถึ�นัะฯ 

จะเริ�มต้่นัทันัที เมื�อลูักจ้�งเดินัท�งออกจ�กประเทศสำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ 

 นัับตั่�งแต่่เดือนั มกร�คม พึ.ศ.2559 คนัง�นัที�พ้ึนัระยะเวลั�ทดลัองง�นัแล้ัว (ปกติ่ 6 เดือนั) 

แลัะทำ�ง�นัไม่ครบต่�มสัำญญ�อ�จจะไม่ถูึกห้�มให้กลัับเข้�ม�ทำ�ง�นัใหม่อีก (จ�กเดิมจะถูึกห้�ม

เป็นัระยะเวลั� 6 เดือนั – 1 ปี) ห�กก�รยกเลิักสัำญญ�จ้�งง�นันัั�นัเป็นัไปต่�มคว�มสำมัครใจของ

ทั�งนั�ยจ้�งแลัะลูักจ้�ง ในัขณีะเดียวกันัลูักจ้�งอ�จไปทำ�ง�นักับนั�ยจ้�งร�ยใหม่ได้ห�กนั�ยจ้�ง

ร�ยเดิมให้คว�มยินัยอม

ก�รโอนัย้�ยนั�ยจ้�ง ประกอบด้วยเงื�อนัไขต่่�งๆ ดังนีั�   

1. ลูกี่จ้ั�งต้้องมู่หลักี่ฐ�นำ ซ้ี�งต้้องยังมู่อ�ย่กี่�รใช้ง�นำได้ี ดัีงน่ำ�    

  1.1 ใบอน้ัญ�ต่ก�รมีถิึ�นัพึำ�นััก (Residence Visa) ที�มีอ�ย้ก�รใช้่ง�นัได้   

  1.2 มีบัต่รประจำ�ตั่ว Emirate ID ที�ยังมีอ�ยก้�รใช้่ง�นัได้    

  1.3 ต้่องได้รับคว�มเห็นัช่อบจ�กนั�ยจ้�งเดิม แลัะนั�ยจ้�งร�ยใหม่   

  1.4 มีอ�ย้ก�รทำ�ง�นักับนั�ยจ้�งร�ยเดิม ต่�มระยะเวลั�ที�กฎหม�ยกำ�หนัดนัับแต่่ 

วันัที�ออกบัต่รประจำ�ตั่วลูักจ้�ง โดยมีค่�ธิรรมเนีัยมก�รโอนัย้�ย ดังนีั� 
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2. กี่�รโอนำย้�ยนำ�ยจ้ั�งโดียไมู่จัำ�กัี่ดีอ�ย่กี่�รทำ�ง�นำกัี่บื้นำ�ยจ้ั�งเดิีมู    

 กรณีีโอนัย้�ยโดยไม่จำ�กัดอ�ย้ก�รทำ�ง�นักับนั�ยจ้�งร�ยเดิม สำ�ม�รถึกระทำ�ได้ 

ในัท้กระดับก�รศึกษี� โดยจ่�ยค่�ธิรรมเนีัยมในัอัต่ร� 3,000 ดีแรห์ม ภ�ยใต้่เงื�อนัไข ดังนีั�  

 2.1 เมื�อศ�ลัมีคำ�สัำ�งล้ัมลัะลั�ยหรือพัึกก�รประกอบก�รของบริษัีท   

 2.2 เมื�อกระทรวงแรงง�นั  มีคำ�สัำ�งเพิึกถึอนัใบอน้ัญ�ต่ประกอบก�รบริษัีท  

 2.3 เมื�อมีก�รโอนัย้�ยนั�ยจ้�ง      

 2.4 เมื�อมีก�รรวมบริษัีทเข้�กับบริษัีทอื�นั     

 2.5 เมื�อมีก�รแยกบริษัีท หรือปิดกิจก�รลัง  

3. กี่�รโอนำย้�ยนำ�ยจ้ั�งต้�มูคำำ�สัิ�งข้องกี่ระทรวงแรงง�นำยูเออ่    

 สำ�ม�รถึโอนัย้�ยนั�ยจ้�งได้โดยไม่จำ�เป็นัต่้องได้รับคว�มเห็นัช่อบจ�กนั�ยจ้�ง ไม่จำ�กัด

ว้ฒิก�รศึกษี� แลัะอ�ย้ก�รทำ�ง�นั โดยจ่�ยค่�ธิรรมเนีัยมเพิึ�ม 3,000 ดีแรห์ม/คนั ภ�ยใต่้เงื�อนัไข 

ดังนีั�    

 3.1 นั�ยจ้�งไม่จ่�ยค่�จ้�งเป็นัระยะเวลั� 3 เดือนั โดยมีหนัังสืำอร้องเรียนัจ�กลูักจ้�ง 

 3.2 กรณีีก�รโอนัย้�ยลูักจ้�งเกิดจ�กก�รโอนัย้�ยกรรมสิำทธิิ�จ�กบริษัีทหนึั�งไปยังอีก

บริษัีทหนึั�ง   

 3.3 กรณีีบริษัีทถูึกสัำ�งปิด แลัะยังไม่มีก�รไกล่ัเกลีั�ยสิำทธิิประโยช่น์ัลูักจ้�ง  

 3.4 กรณีีที�มีคำ�สัำ�งจ�กศ�ลัให้ลูักจ้�งทำ�ก�รโอนัย้�ยได้    

 3.5 กรณีีอื�นัๆ ที�กระทรวงแรงง�นัเห็นัช่อบให้ทำ�ก�รโอนัย้�ยได้  

4. กี่�รโอนำย้�ยนำ�ยจ้ั�งกี่รณ่อ้�นำๆ               

 ก�รโอนัย้�ยที�ยกเว้นัข้อจำ�กัด เรื�องอ�ยก้�รทำ�ง�นัแลัะไม่ต้่องจ่�ยค่�ธิรรมเนีัยมในัอัต่ร� 

3,000  ดีแรห์ม สำ�ม�รถึกระทำ�ได้ในักรณีีที�เป็นัก�รโอนัย้�ยไปยังนั�ยจ้�งร�ยเดียวกันัหรือ 

ห้้นัเดียวกันั ตั่�งอยู่ในัรัฐเดียวกันั โดยระยะเวลั�ก�รเป็นัเจ้�ของผู่้�นัม�แล้ัว 18 เดือนั ในักรณีีนีั�

กฎหม�ยกำ�หนัดให้นั�ยจ้�งต้่องรับผิู้ดช่อบค่�ใช้่จ่�ยในัก�รโอนัย้�ย

ว่ฒิิกี่�รศ้กี่ษ�
จัำ�นำวนำคำรั�งท่�

อน่ำญี่�ต้ให้ย้�ยได้ี

อ�ย่กี่�รทำ�ง�นำ

กัี่บื้นำ�ยจ้ั�งเดิีมู

ค่ำ�ธิรรมูเน่ำยมูกี่�รโอนำย้�ย (ด่ีแรห์มู) แยกี่ต้�มูกี่ล่่มูบื้ริษัท

บื้ริษัทกี่ล่่มู A บื้ริษัทกี่ล่่มู B บื้ริษัทกี่ล่่มู C

ป.โท–ป.เอก ไม่จำ�กัด ไม่น้ัอยกว่� 1 ปี 1,500 2,500 3,500

ป.ต่รีหรือเทียบเท่� 2 ครั�ง ไม่น้ัอยกว่� 1 ปี 3,000 3,500 4,000

ต่ำ��กว่� ป.ต่รี 1 ครั�ง ไม่น้ัอยกว่� 1 ปี 5,000 5,500 6,000
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โดยปกติ่เจ้�หนั้�ที�ผูู้ ้ประสำ�นัง�นัของบริษัีท หรือ Public Relation Officer-UAE 

National (PRO) จะเป็นัผูู้้ดำ�เนิันัก�รยกเลิักวีซิ่�ถิึ�นัที�อยู ่ให้แก่ลูักจ้�ง อย่�งไรก็ต่�มลูักจ้�ง

จะต่้องรับทร�บก่อนัจะยกเลิักวีซิ่�ถิึ�นัที�อยู่ ลูักจ้�งควรต่้องจัดก�รเรื�องสำ่วนัตั่วต่่�งๆ ให้เรียบร้อย

ก่อนั เช่่นั ปิดบัญชี่ธินั�ค�ร จำ�หน่ั�ยทรัพึย์สิำนัต่่�งๆ ยกเลิักสัำญญ�เช่่�ที�พัึก ช่ำ�ระค่�สำ�ธิ�รณูีปโภค

ต่่�งๆ เป็นัต่้นั นัอกจ�กนีั� ลูักจ้�งเป็นัผูู้้อ้ปถัึมภ์ (Sponsor) แก่บ้คคลัอื�นัด้วย เช่่นั สำ�มี/ภรรย� 

บ้ต่ร คนัรับใช่้ จะต่้องดำ�เนิันัก�รขอยกเลิักวีซิ่�คนัเหลั่�นีั�ให้เสำร็จสิำ�นัด้วย โดยขั้�นำต้อนำในำกี่�รข้อ

ยกี่เลิกี่ว่ซ่ี�ถิ�นำท่�อยู่มู่ 3 ขั้�นำต้อนำ ดัีงน่ำ� 

 1. ย้�นำใบื้ล�ออกี่จั�กี่ง�นำต่้อนำ�ยจ้ั�ง โดียต้้องทำ�ต้�มูขั้�นำต้อนำต้�มูกี่ฎหมู�ยและสัิญี่ญี่� 

จ้ั�งกี่ำ�หนำดี เช่่นั ต้่องยื�นัหนัังสืำอลั�ออกแก่นั�ยจ้�งเป็นัลั�ยลัักษีณ์ีอักษีรล่ัวงหน้ั�อย่�งน้ัอย 1 เดือนั 

แลัะพึึงต่ระหนัักถึึงภ�ระข้อผูู้กพัึนัที�จะเกิดขึ�นัจ�กก�รลั�ออกด้วย 

 2. พิัมูพ์ัแบื้บื้ฟื้อร์มูท่� Typing Office ซ้ี�งมู่ท่�ทำ�กี่�รหล�ยแห่งในำยูเออ่ และแจ้ังพิัมูพ์ั

ข้อยกี่เลิกี่ว่ซ่ี�ข้องต้นำเองและผู้ท่�ให้กี่�รอ่ปถัมูภ์ (ถ้�มู่) ซึิ�งจะมีค่�จ้�งพิึมพ์ึประม�ณี 50-100 ดีแรห์ม 

(สำปอนัเซิอร์จะต่้องรับผิู้ดช่อบค่�ใช่้จ่�ยนีั�) จ�กนัั�นันั�ยจ้�งแลัะลูักจ้�งต่้องลังนั�มในัแบบฟอร์ม

แลัะประทับต่ร�โดยร้�นัที�จัดพิึมพ์ึ (Typing Office) 

ข้้อคำวรระวัง* ในัต่อนัท้�ยของแบบฟอร์มยกเลิักสัำญญ�จ้�งลูักจ้�งจะต่้องลังนั�มรับรองว่�ได้รับ

สิำทธิิประโยช่น์ัทั�งหมดแล้ัว (รวมถึึงเงินัร�งวัลัในัก�รทำ�ง�นั หรือค่�จ้�งคงค้�งต่่�งๆ แลัะตั่�วเครื�องบินั) 

ดังนัั�นั ลูักจ้�งจึงไม่ควรลังนั�มในัต่อนัท้�ยของแบบฟอร์มดังกลั่�วจนักว่�จะได้รับสิำทธิิประโยช่นั์

ครบถ้ึวนั 

 3. เมู้�อมู่กี่�รลงนำ�มูในำหนัำงส้ิอยกี่เลิกี่สัิญี่ญี่�จ้ั�งแล้ว ลูกี่จ้ั�งต้้องไปท่�สิำ�นัำกี่ง�นำถิ�นำท่�อยู่

และกี่�รต้่�งประเทศ หร้อสิำ�นัำกี่ง�นำต้รวจัคำนำเข้้�เมู้อง (General Directorate of 

Residence and Foreign Affairs-GDRFA) แลัะดำ�เนิันัก�รดังนีั�

กี่�รข้อยกี่เลิกี่ว่ซ่ี�ถิ�นำท่�อยู่

	 ลัูกจ้�งต่้องมีสำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�งของนั�ยจ้�งแลัะวีซิ่� รวมถึึงหนัังสืำอเดินัท�งแลัะ

บัต่รประจำ�ต่ัวเอมิเรต่สำ์ไอดีต่ัวจริงของต่นัเองจัดให้ลัูกจ้�งมีวันัพึักผู้่อนัประจำ�ปี ปีลัะ 30 วันั(โดย

ได้รับค่�จ้�ง)

	 บตั่รประจำ�ต่วัเอมเิรต่ส์ำไอดีต่วัจรงิจะถึกูเรยีกคนืัแลัะจะมกี�รประทบัต่ร�ยกเลักิวซ่ีิ�ในั

หนัังสำือเดินัท�ง ลัูกจ้�งจะมีเวลั� 30 วันัในัก�รเดินัท�งออกจ�กยูเออี

สิหรัฐอ�หรับื้เอมิูเรต้ส์ิ
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กี่รณ่ท่�ลูกี่จ้ั�งเปล่�ยนำง�นำใหมู่และยังคำงอยู่ในำยูเออ่ ลูักจ้�งจะต้่องยื�นัเอกสำ�รก�รยกเลิัก

สัำญญ�จ้�งกับนั�ยจ้�งร�ยเดิมที�ลังนั�มแล้ัว แลัะต้่องยื�นัหนัังสืำอเดินัท�งให้กับนั�ยจ้�งร�ยใหม่เพืึ�อ 

ทำ�ก�รประทับต่ร�วีซ่ิ�ใหม่ในัหนัังสืำอเดินัท�ง แลัะหนัังสืำอเดินัท�งควรส่ำงคืนัให้ลูักจ้�งภ�ยในั 

2 สัำปด�ห์ หลัังจ�กได้ประทับต่ร�แล้ัว ซึิ�งต่�มกฎหม�ยยูเออีห้�มนั�ยจ้�งเก็บหนัังสืำอเดินัท�งของ

ลูักจ้�งไว้

ข้้อแนำะนำำ�สิำ�หรับื้แรงง�นำไทย

1. ต่้องพึกบัต่รประจำ�ตั่วแรงง�นัที�ออกโดยท�งก�รยูเออี รวมถึึงเอกสำ�รสำำ�คัญต่่�งๆ 

ไว้กับตั่ว แลัะควรถ่ึ�ยสำำ�เนั�เก็บไว้ 

 2. เมื�อเกิดเหต้่ก�รณี์ไม่ปกติ่ เกิดอ้บัติ่เหต้่ หรือเจ็บป่วย ควรแจ้งให้หัวหนั้�ง�นัหรือ

ผูู้้ดูแลัคนัง�นัทร�บ 

 3. ต่้องเค�รพึแลัะปฏิิบัติ่ต่�มกฎหม�ย แลัะธิรรมเนีัยมท้องถิึ�นั เช่่นั แต่่งก�ยส้ำภ�พึ

ไม่ดื�มส้ำร� ไม่นัำ�เข้�ผู้ลิัต่ภัณีฑ์์ที�มีส่ำวนัผู้สำมของเนืั�อหมู ไม่รับประท�นัอ�ห�รหรือดื�มเครื�องดื�มต่่�งๆ 

ในัที�สำ�ธิ�รณีะช่่วงเทศก�ลัศีลัอด 

 4. ไม่นัำ�ย�รักษี�โรครวมถึึงย�แก้ปวด แลัะย�นัอนัหลัับเข้�ม�ในัยเูออีโดยไม่มีใบรับรองแพึทย์ 

 5. ไม่ควรหนีัสัำญญ�จ้�งเพึร�ะจะไม่สำ�ม�รถึเดินัท�งออกนัอกประเทศได้แลัะอ�จถูึกจับก้ม 

ที�สำนั�มบินั 

 6. ก�รไปพึบแพึทย์ (ยกเว้นักรณีีเจ็บป่วยที�เกิดจ�กก�รทำ�ง�นั) ห�กค่�บริก�รไม่ได้ระบ้

ไว้ในักรมธิรรม์ก�รรักษี�พึย�บ�ลั ลูักจ้�งอ�จต่้องเสีำยค่�ใช่้จ่�ยเองทั�งหมด ห�กเป็นัก�รเจ็บป่วย

ในัก�รทำ�ง�นัอ�จต่้องเสีำยค่�บริก�รท�งก�รแพึทย์ในัขั�นัต่้นัเป็นัร�ยครั�งไป ครั�งลัะประม�ณี  

20-50 ดีแรห์ม ขึ�นัอยู่กับอ�ก�รของโรคแลัะสำถึ�นัพึย�บ�ลัที�เข้�รับก�รรักษี�

สิหรัฐอ�หรับื้เอมิูเรต้ส์ิ
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สิิทธิิประโยชน์ำอันำพ้ังได้ีรับื้หลังกี่�รทำ�ง�นำ

1. สิิทธิิประโยชน์ำหลังสิิ�นำส่ิดีกี่�รจ้ั�ง (End of Service)

สัิญี่ญี่�จ้ั�งแบื้บื้ระบ่ื้อ�ย่ข้องสัิญี่ญี่�จ้ั�ง (Limited Contract)

ระยะเวล�กี่�รจ้ั�งง�นำ สิิทธิิประโยชน์ำ

น้ัอยกว่� 1 ปี ไม่มีสิำทธิิได้รับเงินับำ�เหน็ัจใดๆ

1-5 ปี ได้รับเงินับำ�เหน็ัจเต็่ม ต่�มเงินัเดือนั 21 วันั สำำ�หรับก�รทำ�ง�นัในัแต่่ลัะปี

ม�กกว่� 5 ปีขึ�นัไป ได้รับเงินับำ�เหน็ัจเต็่ม ต่�มเงินัเดือนั 30 วันั สำำ�หรับก�รทำ�ง�นัในัแต่่ลัะปี

***ค่ำ�ต้อบื้แทนำเงินำบื้ำ�เหน็ำจันัำ�นำคำำ�นำวณแล้วต้้องไมู่เกิี่นำเงินำเด้ีอนำ 2 ปี***

สัิญี่ญี่�จ้ั�งแบื้บื้ไมู่ระบ่ื้อ�ย่ข้องสัิญี่ญี่�จ้ั�ง (Unlimited Contract)

กี่รณ่ท่�นำ�ยจ้ั�งยกี่เลิกี่สัิญี่ญี่�

ระยะเวล�กี่�รจ้ั�งง�นำ สิิทธิิประโยชน์ำ

น้ัอยกว่� 1 ปี ไม่มีสิำทธิิได้รับเงินับำ�เหน็ัจใดๆ

1-5 ปี ได้รับเงินับำ�เหน็ัจเต็่ม ต่�มเงินัเดือนั 21 วันั สำำ�หรับก�รทำ�ง�นัในัแต่่ลัะปี

ม�กกว่� 5 ปีขึ�นัไป ได้รับเงินับำ�เหน็ัจเต็่ม ต่�มเงินัเดือนั 30 วันั สำำ�หรับก�รทำ�ง�นัในัแต่่ลัะปี

***ค่ำ�ต้อบื้แทนำเงินำบื้ำ�เหน็ำจันัำ�นำคำำ�นำวณแล้วต้้องไมู่เกิี่นำเงินำเด้ีอนำ 2 ปี***

สิหรัฐอ�หรับื้เอมิูเรต้ส์ิ
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กี่รณ่ท่�ลูกี่จ้ั�งยกี่เลิกี่สัิญี่ญี่�

ระยะเวล�กี่�รจ้ั�งง�นำ สิิทธิิประโยชน์ำ

น้ัอยกว่� 1 ปี ไม่มีสิำทธิิได้รับเงินับำ�เหน็ัจใดๆ

1-3 ปี
ได้รับเงินับำ�เหน็ัจเท่�กับเงินัเดือนัพืึ�นัฐ�นั 1/3 ของ 21 วันั 
(เท่�กับ 7 วันัของเงินัเดือนั)

3-5 ปี
ได้รับเงินับำ�เหน็ัจเท่�กับเงินัเดือนัพืึ�นัฐ�นั 2/3 ของ 21 วันั 

(เท่�กับ 14 วันัของเงินัเดือนั)

5 ปีขึ�นัไป แต่่ไม่เกินั 6 ปี
ได้รับเงินับำ�เหน็ัจเท่�กับเงินัเดือนัเต็่ม 21 วันั สำำ�หรับเงินัเดือนั 5 ปีแรก 

เป็นัเงินับำ�เหน็ัจ

ตั่�งแต่่ปีที� 6 เป็นัต้่นัไป
ได้รับเงินับำ�เหน็ัจเท่�กับเงินัเดือนัเต็่ม 30 วันั สำำ�หรับแต่่ลัะปี 

โดยค่�ต่อบแทนัทั�งหมดคำ�นัวณีแล้ัวต้่องไม่เกินัเงินัเดือนั 2 ปี

สิหรัฐอ�หรับื้เอมิูเรต้ส์ิ
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ต้�ร�งแสิดีงสิิทธิิประโยชน์ำและเอกี่สิ�รประกี่อบื้ในำกี่�รย้�นำข้อรับื้สิิทธิิประโยชน์ำ

ลำ�ดัีบื้ สิิทธิิประโยชน์ำ เอกี่สิ�ร หลักี่ฐ�นำประกี่อบื้

1. ค่�จ้�งค้�งจ่�ย

ค่�ล่ัวงเวลั�

เงินับำ�เหน็ัจ

1. สำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�ง

2. สำำ�เนั�วีซ่ิ�ทำ�ง�นั

3. เอกสำ�รสำลิัปเงินัเดือนั/Statement

4. เอกสำ�รใบลังเวลั�ทำ�ง�นั

5. ใบคำ�นัวณีสิำทธิิประโยช่น์ั Final Settlement

2. แรงง�นัข�ดก�รติ่ดต่่อ 1. สำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�ง

2. สำำ�เนั�วีซ่ิ�ทำ�ง�นั

3. เบอร์ติ่ดต่่อคนัง�นั

4. ชื่�อแลัะเบอร์ติ่ดต่่อนั�ยจ้�ง

5. สัำญญ�จ้�งง�นั

6. ร�ยลัะเอียดอื�นัๆ เช่่นั เบอร์ติ่ดต่่อเพืึ�อนัร่วมง�นั เพืึ�อนั

ร่วมห้อง หรือข้อมูลัอื�นัๆ ที�เป็นัประโยช่น์ัในัก�รติ่ดต่�มตั่ว

คนัง�นั

3. กรณีีแรงง�นัถูึกจับก้ม 1. สำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�ง

2. สำำ�เนั�วีซ่ิ�ทำ�ง�นั

3. เบอร์ติ่ดต่่อคนัง�นั

4. ชื่�อแลัะเบอร์ติ่ดต่่อนั�ยจ้�ง

5. สัำญญ�จ้�งง�นั

6. ร�ยลัะเอียดอื�นัๆ เช่่นั เบอร์ติ่ดต่่อเพืึ�อนัร่วมง�นั เพืึ�อนั

ร่วมห้อง หรือข้อมูลัอื�นัๆ ที�เป็นัประโยช่น์ัในัก�รติ่ดต่�มตั่ว

คนัง�นั

7. ร�ยลัะเอียดเกี�ยวกับคดี เช่่นั ถูึกจับก้มที�ไหนั เมื�อไหร่ 

เมืองอะไร คดีอะไร เลัขคดี ปีที�ถูึกจับก้ม

สิหรัฐอ�หรับื้เอมิูเรต้ส์ิ
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4. กรณีีเจ็บป่วย 1. สำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�ง

2. สำำ�เนั�วีซ่ิ�ทำ�ง�นั

3. บัต่รประกันัส้ำขภ�พึ

4. ใบรับรองแพึทย์

5. ร�ยลัะเอียดก�รรักษี�จ�กสำถึ�นัพึย�บ�ลั

6. ใบเสำร็จค่�รักษี�พึย�บ�ลั

7. ใบจ่�ยย�

8. ใบแจ้งคว�มจ�กสำถึ�นีัต่ำ�รวจ กรณีีถูึกทำ�ร้�ยร่�งก�ย 

อ้บัติ่เหต้่ร้�ยแรง อ้บัติ่เหต้่ท�งรถึยนัต์่ รถึโดยสำ�ร

5. กรณีีเสีำยชี่วิต่

ติ่ดต่�มใบมรณีบัต่ร

1. สำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�ง

2. สำำ�เนั�วีซ่ิ�ทำ�ง�นั

3. บัต่รประกันัส้ำขภ�พึ

4. ใบรับรองแพึทย์

5. ร�ยลัะเอียดก�รรักษี�จ�กสำถึ�นัพึย�บ�ลัก่อนัเสีำยชี่วิต่

6. ใบมรณีบัต่ร

	 ออกี่ในำประเทศไทย ต่้องทำ�ก�รแปลัเป็นัภ�ษี� 

          อังกฤษี แลัะ/หรือภ�ษี�อ�ร�บิก พึร้อมทั�งผู้่�นั 

          ก�รรับรองจ�กกระทรวงก�รต่่�งประเทศ แลัะ  

          แลัะผู้่�นัก�รรับรองจ�กสำถึ�นัเอกอัครร�ช่ทูต่  

          สำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ กร้งเทพึ

	 ใบื้มูรณบัื้ต้รออกี่ในำยูเออ่ ต่้องผู้่�นัก�รรับรอง 

     จ�กกระทรวงสำ�ธิ�รณีส้ำข แลัะกระทรวง 

           ก�รต่่�งประเทศ

	 สิำ�เนำ�ใบื้มูรณบื้ัต้รท่�ออกี่ให้โดีย สิถ�นำทูต้

          สิถ�นำกี่งสิ่ล

7. ใบชั่นัสูำต่รศพึ Forensic Medicine Report

สิหรัฐอ�หรับื้เอมิูเรต้ส์ิ
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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


