
คู่่�มืือสิิทธิิประโยชน์์
แรงงานไทยในต่่างประเทศ
สำำานักประสำานความร่วมมือระหว่างประเทศ
สิำ�นั์กง�น์ปลััดกระทรวงแรงง�น์



กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 
สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 3

คำำ�นำำ�

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

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

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

ต่่�งประเทศ ให้ได้รับสิำทธิิประโยช่น์ัอันัพึึงมีพึึงได้ต่�มกฎหม�ยของแต่่ลัะประเทศ อันัประกอบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ก�รค้้มครองสิำทธิิประโยช่น์ัให้มีประสิำทธิิภ�พึยิ�งขึ�นั

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

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

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

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

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

สำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ 

สำำ�นัักง�นัปลััดกระทรวงแรงง�นั 

กันัย�ยนั 2563

คำำ�นำำ�
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สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

แรงง�นัไทยในัต่่�งประเทศมีดังนีั�

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

เอเช่ยต้ะวันำออกี่ เก�หลีั เก�หลีัใต้่

ญี�ป่้นั ญี�ป่้นั

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

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

ฮั่วเหลีัยนั หนัันัโถึว เหลีัยงเจียง แลัะจินัเหมินั

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

ไถึต่ง แลัะเก�ะเผิู้งหู

เอเช่ยต้ะวันำออกี่เฉ่ียงใต้้ สิำงคโปร์ สิำงคโปร์

ม�เลัเซีิย ม�เลัเซีิย

บรูไนั บรูไนั

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

เลับ�นัอนั อียิปต์่ แอลัจีเรีย เยเมนั ลิัเบีย แลัะ

โมร็อกโก

หน่ำวยง�นำดูีแลสิิทธิิประโยชน์ำข้องแรงง�นำไทยในำต่้�งประเทศ

ข้้อมููลเบ้ื้�องต้้นำเก่ี่�ยวกัี่บื้สิิทธิิประโยชน์ำ



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

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

ร้องท้กข์ขอคว�มช่่วยเหลืัอเพืึ�อติ่ดต่�มสิำทธิิประโยช่น์ั ได้ที� กองค้้มครองแลัะดูแลัผู้ลัประโยช่น์ั 

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

สำถึ�นักงส้ำลัใหญ่ประจำ�ประเทศ  

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

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

ได้ต่�มเงื�อนัไขที�กองท้นัฯ ระบ้  

 3. กองค้้มครองแลัะดูแลัผู้ลัประโยช่น์ัคนัไทยในัต่่�งประเทศ กรมก�รกงส้ำลั กระทรวง 

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

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

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

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

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

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

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

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

กับคว�มร่วมมือแลัะคว�มต่กลังระหว่�งประเทศไทยกับประเทศนัั�นัๆ

สำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ

(อ�บูด�บี)

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

อิสำร�เอลั (เทลัอ�วีฟ) อิสำร�เอลั

ข้้อมููลเบ้ื้�องต้้นำเก่ี่�ยวกัี่บื้สิิทธิิประโยชน์ำ
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สิิทธิิประโยชน์ำข้องแรงง�นำไทยในำต่้�งประเทศ

ท่� ประเทศ ประเภทข้องสิิทธิิประโยชน์ำ

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

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

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

เก�หลีั (เงินัก้กมินัยอนักึม)

- เงินัทดแทนักรณีีเจ็บป่วย/ท้พึพึลัภ�พึ/เสีำยชี่วิต่

2. ญี�ป่้นั - เงินัสำะสำมเลีั�ยงชี่พึ

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

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

จ�กไต้่หวันั)

- เงินับำ�เหน็ัจช่ร�ภ�พึ

- เงินัทดแทนักรณีีท�ย�ทสำ�ยเลืัอดต่รงเสีำยชี่วิต่

- เงินัทดแทนักรณีีเจ็บป่วย/ท้พึพึลัภ�พึ/เสีำยชี่วิต่

5. ม�เลัเซีิย - เงินัคืนัภ�ษีี

- เงินัทดแทนักรณีีเจ็บป่วย/ท้พึพึลัภ�พึ/เสีำยชี่วิต่

6. สิำงคโปร์ - เงินัทดแทนักรณีีเจ็บป่วย/ท้พึพึลัภ�พึ/เสีำยชี่วิต่

7. บรูไนั - เงินัทดแทนักรณีีเจ็บป่วย/ท้พึพึลัภ�พึ/เสีำยชี่วิต่

8. ซิ�อ้ดีอ�ระเบีย - เงินัโกซีิ�

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

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

ข้้อมููลเบ้ื้�องต้้นำเก่ี่�ยวกัี่บื้สิิทธิิประโยชน์ำ



การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับผู้ปว่ยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ กลับประเทศไทย

กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ (ผู้ประสานงาน)

1. ขอตรวจสอบสิทธิของผูปวย

2. ขอยกเวนคารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล

ในกรุงเทพฯ และในภูมิลําเนา

ตนทางไปยังโรงพยาบาลปลายทาง

3. ขอยกเวนคาใชจายรถพยาบาลจากโรงพยาบาล

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(สป.สธ.)

ทําหนังสือถึง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

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

02 – 590 - 1014

02 – 590 - 1174

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

02 – 590 - 1367

โรงพยาบาลราชวิถี

เจาหนาที่ประสานงาน

02 – 590 - 1014

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
สถาบันประสาทวิทยา 
หรือโรงพยาบาลในเครืออื่นๆ

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

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.)

ทําหนังสือถึง เลขาธิการ สปสช.

02 – 143 – 9730 – 1

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

02 – 590 - 1367

การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทําหนังสือถึง ผูอํานวยการทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ

02 – 132 – 5380 

02 – 132 – 5122

02 – 132 – 5105

สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)

ทําหนังสือถึง ผูบังคับการตรวจคนเขาเมือง 2 

02 – 134 – 0841

02 – 134 – 0845

กรมการจัดหางาน (กกจ.)

ทําหนังสือถึง กรมการจัดหางาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(กรมการแพทย์)

โรงพยาบาลในเครือ

ฝา่ยแพทย์ การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ในเวลาราชการ (08.00 – 17.00 น.)

คลินิกแพทย์สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 1 ประตู 3

02 – 132 – 5301 - 2

medservice@airportthai.co.th

ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง

สุวรรณภูมิ  02 – 134 - 4272

ดอนเมือง   02 – 535 - 5374

กองบริหารแรงงานไทยในต่างประเทศ

ผูอํานวยการ

02 – 134 – 2666

ระบบ EPS สาธารณรัฐเกาหลี 

02 – 245 – 9429

ระบบ TIC ประเทศอิสราเอล

02 – 245 – 0978

ระบบ IM ประเทศญี่ปุน

02 – 245 – 9428

ประเทศไตหวันและประเทศอื่นๆ

02 – 245 – 1034

นอกเวลาราชการ (17.00 – 08.00 น.)

คลินิกสมิติเวช อาคารผู้โดยสารชั้น 3 ประตู 3

02 – 134 – 2666

02 – 134 – 2667

1. ขอความอนุเคราะหรถโรงพยาบาลรับ-สงผูปวย

2. ขอความอนุเคราะหโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ

3. ขอความอนุเคราะหโรงพยาบาลในภูมิลําเนา 2. ขอยกเวนคาใชจายที่เกิดจากขอ 1

เพื่อสงตอใหรถพยาบาลที่มารอรับ

1. ขออํานวยความสะดวกรับผูปวยจากตัวเครื่อง
ขออํานวยความสะดวกใน

การประทับตราขาเขาของผูปวย

1. ขออํานวยความสะดวกรับผูปวยภายใน

ทาอากาศยาน

2. ขออํานวยความสะดวกญาติของผูปวยที่มารอรับ

3. รายงานการเดินทางกลับของแรงงานที่เจ็บปวย

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

ข้ันตอนการเรียกร้อง สิทธิประโยชน์
กรณีแรงงานไทยเรียกร้อง

สิทธิประโยชน์
ขณะทํางานในต่างประเทศ

ทํางานอยู่ในประเทศ
ท่ีมีสํานักงานแรงงานต้ังอยู่ 

1

ส่วนภูมิภาค

ทํางานอยู่ในประเทศ
ท่ีไม่มีสํานักงานแรงงานต้ังอยู่

1) แรงงานไทยเรียกร้องสิทธิประโยชน์ด้วยตนเอง หรือญาติ
   แรงงานไทยในประเทศน้ันๆ ดําเนินการแทนในกรณีท่ี
 แรงงานไทยไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง
 สามารถย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักงานแรงงานในประเทศน้ันๆ

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

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

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

ส่วนภูมิภาค

เขตกรุงเทพมหานคร

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

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

เขตกรุงเทพมหานคร

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

2
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ทํางานอยู่ในประเทศ
ท่ีมีสํานักงานแรงงานต้ังอยู่ 

1

ส่วนภูมิภาค

ทํางานอยู่ในประเทศ
ท่ีไม่มีสํานักงานแรงงานต้ังอยู่

2

1) ทํางานอยู่ในประเทศท่ีมีสํานักงานแรงงานต้ังอยู่ 
 สามารถย่ืนคําร้องได้ ดังน้ี

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

ส่วนภูมิภาค

เขตกรุงเทพมหานคร

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

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

เขตกรุงเทพมหานคร

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

ข้ันตอนการเรียกร้อง สิทธิประโยชน์
กรณีแรงงานไทยเรียกร้อง

สิทธิประโยชน์
เม่ือกลับประเทศไทย

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

ข้ันตอนการเรียกร้อง สิทธิประโยชน์
กรณีแรงงานไทยเรียกร้อง

สิทธิประโยชน์
ขณะทํางานในต่างประเทศ

ทํางานอยู่ในประเทศ
ท่ีมีสํานักงานแรงงานต้ังอยู่ 

1

ส่วนภูมิภาค

ทํางานอยู่ในประเทศ
ท่ีไม่มีสํานักงานแรงงานต้ังอยู่

1) แรงงานไทยเรียกร้องสิทธิประโยชน์ด้วยตนเอง หรือญาติ
   แรงงานไทยในประเทศน้ันๆ ดําเนินการแทนในกรณีท่ี
 แรงงานไทยไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง
 สามารถย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักงานแรงงานในประเทศน้ันๆ

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

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

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

ส่วนภูมิภาค

เขตกรุงเทพมหานคร

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

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

เขตกรุงเทพมหานคร

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

2
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สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ

แนวทางการเรียกร้องสิทธิประโยชน์
การเรียกร้องสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทย/ญาติแรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ

สามารถจําแนกได้เป็น 2 กรณี คือ 

ทํางานอยู่ในประเทศที่มีสํานักงานแรงงาน
ตั้งอยู่ 

ทํางานอยู่ในประเทศท่ีไม่มีสํานักงานแรงงาน
ต้ังอยู่

กรณีแรงงานไทยเรียกร้อง
สิทธิประโยชน์

ขณะทํางานในต่างประเทศ

1

ทํางานอยู่ในประเทศที่มีสํานักงานแรงงาน
ตั้งอยู่ 

ทํางานอยู่ในประเทศที่ไม่มีสํานักงานแรงงาน
ตั้งอยู่

กรณีแรงงานไทยเรียกร้อง
สิทธิประโยชน์

เม่ือกลับประเทศไทย

2

1) แรงงานไทยเรียกร้องสิทธิประโยชน์ด้วยตนเอง หรือญาติ
 แรงงานไทยในประเทศน้ันๆ ดําเนินการแทนในกรณีท่ีแรงงานไทย
 ไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง สามารถย่ืนคําร้องได้
 ณ สํานักงานแรงงานในประเทศน้ันๆ

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

1) แรงงานไทยเรียกร้องสิทธิประโยชน์ด้วยตนเอง หรือญาติแรงงานไทยในประเทศน้ันๆ ดําเนินการแทนใน
 กรณีท่ีแรงงานไทยไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง สามารถย่ืนคําร้องได้ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย
 /กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ

2) ทายาทหรือญาติแรงงานไทยท่ีพํานักในประเทศไทยมีความประสงค์เรียกร้องสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทย
 ในกรณีต่างๆ หรือการติดตามแรงงานไทยท่ีขาดการติดต่อกลับบ้าน 
 ถูกจับกุม ประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิต ฯลฯ สามารถย่ืนคําร้องได้ ดังน้ี

ส่วนภูมิภาค เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักงานแรงงาน
จังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
และกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทย
ในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวง
การต่างประเทศ

ส่วนภูมิภาค เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักงานแรงงาน
จังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ส่วนภูมิภาค เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักงานแรงงาน
จังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ส่วนภูมิภาค เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักงานแรงงาน
จังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
และกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทย
ในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวง
การต่างประเทศ
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สิิงคำโปร์
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1. เงินำค่ำ�ต้อบื้แทนำ/เงินำค่ำ�จ้ั�ง The Remuneration

สิิทธิิประโยชน์ำอันำพ้ังได้ีรับื้ระหว่�งกี่�รทำ�ง�นำ

 สิำงคโปร์มีกฎหม�ยว่�ด้วยก�รจ้�งง�นั (Employment Act) ค้้มครองลูักจ้�งทั�งช่�วท้องถิึ�นั

แลัะช่�วต่่�งช่�ติ่ที�ทำ�ง�นัภ�ยใต้่สัำญญ�จ้�ง ยกเว้นั คนัประจำ�เรือ คนัทำ�ง�นับ้�นั แลัะ ข้�ร�ช่ก�ร

 1. สัิญี่ญี่�จ้ั�ง หม�ยถึึงสัำญญ�ระหว่�งลูักจ้�งแลัะนั�ยจ้�งซึิ�งลูักจ้�งต่กลังจะทำ�ง�นั 

ให้นั�ยจ้�งแลัะนั�ยจ้�งจะให้ค่�จ้�งกับลูักจ้�งระหว่�งทำ�ง�นั รวมถึึงเงื�อนัไขก�รจ้�งง�นัอื�นัๆ 

เช่่นั ลัักษีณีะง�นั ค่�จ้�ง ชั่�วโมงก�รทำ�ง�นั เป็นัต้่นั สัำญญ�จ้�งจะเป็นัตั่วช่่วยในัก�รย้ติ่ข้อพิึพึ�ท

ระหว่�งนั�ยจ้�งแลัะลูักจ้�ง

  กฎหม�ยว่�ด้วยก�รจ้�งง�นั (Employment Act) กำ�หนัดให้นั�ยจ้�งท้กร�ยจะต้่องมี

เอกสำ�รที�เกี�ยวข้องกับก�รจ้�งง�นัดังต่่อไปนีั�

      -  เงื�อนัไขก�รจ้�งง�นัที�สำำ�คัญ (Key employment terms : KETs) เช่่นั หนั้�ที� 

คว�มรับผิู้ดช่อบของลูักจ้�ง วันัเริ�มง�นั ระยะเวลั�ก�รจ้�ง ชั่�วโมงก�รทำ�ง�นั ค่�จ้�ง ระยะเวลั�ที�

จ่�ยค่�จ้�ง เบี�ยเลีั�ยง ก�รหักค่�จ้�ง ค่�ล่ัวงเวลั� ประกันัส้ำขภ�พึ ค่�รักษี�พึย�บ�ลั เป็นัต้่นั

      -  ใบแจ้งเงินัเดือนั (Itemised payslips)

      -  ประวัติ่ก�รจ้�งง�นั (Keeping employment records) 

 2. ชั�วโมูงกี่�รทำ�ง�นำ เป็นัไปต่�มขอ้กำ�หนัดในัสำญัญ�จ้�ง ซึิ�งโดยทั�วไปจะกำ�หนัดให้ทำ�ง�นั 

5 วันั วันัลัะ 9 ชั่�วโมง หรือ 44 ชั่�วโมงต่่อสัำปด�ห์ ห�กทำ�ง�นัม�กกว่� 5 วันั ก็จะทำ�วันัลัะ 8 ชั่�วโมง 

หรือ 44 ชั่�วโมงต่่อสัำปด�ห์

 3. ค่ำ�จ้ั�ง หม�ยถึึง จำ�นัวนัเงนิัที�ลูักจ้�งสำมควรที�จะไดรั้บต่�มอตั่ร�ที�ต่กลังกนััไว้ในัสัำญญ�

จ้�ง สิำงคโปร์ไม่มีกฎหม�ยแรงง�นัขั�นัต่ำ�� ดังนัั�นัค่�จ้�งจึงขึ�นัอยู่กับข้อต่กลังระหว่�งลูักจ้�งแลัะ

นั�ยจ้�ง โดยนั�ยจ้�งต้่องจ่�ยค่�จ้�งให้ลูักจ้�งอย่�งน้ัอยเดือนัลัะครั�ง แลัะไม่เกินั 7 วันัหลัังจ�ก 

วันัสิำ�นัส้ำดของวันัจ่�ยค่�จ้�ง นั�ยจ้�งจะลัดค่�จ้�งได้ก็ต่่อเมื�อลูักจ้�งยินัยอมเท่�นัั�นั 

 4. ค่ำ�ล่วงเวล� หม�ยถึึงค่�จ้�งกรณีีลูักจ้�งทำ�ง�นัเกินัเวลั�ทำ�ง�นัปกติ่ (ไม่รวม 

เวลั�พัึก) โดยอัต่ร�ค่�ล่ัวงเวลั�ต่้องไม่ต่ำ��กว่� 1.5 เท่�ของค่�จ้�ง คำ�นัวณีโดยใช้่ค่�จ้�งปกต่ิ 

ต่่อชั่�วโมงx1.5xจำ�นัวนัชั่�วโมงก�รทำ�ง�นัล่ัวงเวลั� แลัะจะต้่องจ่�ยภ�ยในั 14 วันัหลัังจ�ก 

วันัสิำ�นัส้ำดของวันัจ่�ยเงินัเดือนั  

 5.  วันำหย่ดีประจัำ�สัิปดี�ห์ (Rest day) ลูักจ้�งจะได้รับวันัหย้ดประจำ�สัำปด�ห์ 1 วันั 

สิิงคำโปร์
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อ�จจะเป็นัวันัอ�ทิต่ย์หรือวันัใดก็ได้ที�นั�ยจ้�งแจ้งให้ลูักจ้�งทร�บล่ัวงหน้ั�ท้กๆ ต้่นัเดือนั ห�ก 

ทำ�ง�นักะจะได้รับวันัหย้ดประจำ�สัำปด�ห์ติ่ดต่่อกันัได้ถึึง 30 ชั่�วโมง โดยก�รจ่�ยค่�จ้�งกรณีีทำ�ง�นั

ในัวันัหย้ดประจำ�สัำปด�ห์มีดังนีั�

      ก). ห�กนั�ยจ้�งสัำ�งให้ทำ�ง�นัในัวันัหย้ดประจำ�สัำปด�ห์

  -  ลูักจ้�งทำ�ง�นัครึ�งวันั -  ได้รับค่�แรง 1 วันัของวันัทำ�ง�นัปกติ่

  -  ลูักจ้�งทำ�ง�นัม�กกว่�ครึ�งวันั -  ได้รับค่�จ้�ง 2 วันัของวันัทำ�ง�นัปกติ่

  -   ลูักจ้�งทำ�ง�นัลั่วงเวลั�ในัวันัหย้ดประจำ�สัำปด�ห์ - ได้รับค่�จ้�ง 2 วันั 

ของวันัทำ�ง�นัปกติ่รวมค่�ล่ัวงเวลั�

      ข) ลูักจ้�งขอทำ�ง�นัในัวันัหยด้ประจำ�สัำปด�ห์

  -  ลูักจ้�งทำ�ง�นัครึ�งวันั -  ได้รับค่�แรง 1/2 วันัของวันัทำ�ง�นัปกติ่

  -  ลูักจ้�งทำ�ง�นัม�กกว่�ครึ�งวันั -  ได้รับค่�จ้�ง 1 วันัของวันัทำ�ง�นัปกติ่

  -  ลูักจ้�งทำ�ง�นัลั่วงเวลั�ในัวันัหย้ดประจำ�สัำปด�ห์ - ได้รับค่�จ้�ง 1 วันัของ 

วันัทำ�ง�นัปกติ่รวมค่�ล่ัวงเวลั�

 6. ล�ป�วย (Sick leave) ลูักจ้�งที�ได้รับก�รค้้มครองภ�ยใต้่กฎหม�ยว่�ด้วยก�รจ้�งง�นั

(Employment Act) ทำ�ง�นักับบริษัีทนั�ยจ้�งอย่�งน้ัอย 3 เดือนั แลัะแจ้งนั�ยจ้�งหรือพึย�ย�ม 

ที�จะแจ้งนั�ยจ้�งถึึงก�รลั�ป่วยภ�ยในั 48 ชั่�วโมง จะได้รับสิำทธิิในัก�รลั�ป่วย ห�กเป็นัผูู้้ป่วย

นัอกจะต่้องมีใบรับรองก�รลั�ป่วยจ�กแพึทย์ที�จดทะเบียนัต่�มกฎหม�ย Medical Registration 

Act หรือทันัต่แพึทย์ที�จดทะเบียนัต่�มกฎหม�ย Dental Registration Act ห�กเป็นัผูู้้ป่วยในั 

(Hospitalisation leave)

  - จะต้่องพัึกรักษี�ตั่วในัโรงพึย�บ�ลั หรือ ได้รับก�รผู่้�ตั่ดย่อย

  - ถูึกกักบริเวณีภ�ยใต้่ก�รบังคับของกฎหม�ย  

  - ได้รับก�รรับรองจ�กแพึทย์ที�สำ�ม�รถึรับผูู้้ป่วยเข้�รับก�รรักษี�ในัโรงพึย�บ�ลั 

รวมถึึงแพึทย์จ�ก National Specialty Centres and Ambulatory Surgical Centres สิำทธิิในั

ก�รลั�ป่วยของลัูกจ้�งที�ได้รับค่�จ้�งระหว่�งลั�ป่วย ขึ�นัอยู่กับระยะเวลั�ทำ�ง�นักับบริษัีทนั�ยจ้�ง

โดยสำร้ปได้ดังนีั�

ระยะเวล�ท่�ทำ�ง�นำ
จัำ�นำวนำวันำล�ป�วย ท่�มู่สิิทธิิ 

ได้ีรับื้ค่ำ�จ้ั�ง  (ผู้ป�วยนำอกี่)

จัำ�นำวนำวันำล�ป�วยท่�มู่สิิทธิิ 

ได้ีรับื้ค่ำ�จ้ั�ง (ผู้ป�วยในำ)

3  เดือนั 5 15

4  เดือนั 8 30

สิิงคำโปร์
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5  เดือนั 11 45

ตั่�งแต่่ 6  เดือนัขึ�นัไป 14 60

 นั�ยจ้�งต้่องรับผิู้ดช่อบค่�ปรึกษี�แพึทย์ (Consultation fee) ห�กลูักจ้�งทำ�ง�นักับ

นั�ยจ้�งตั่�งแต่่ 3 เดือนัขึ�นัไป มีใบรับรับรองก�รลั�ป่วยจ�กแพึทย์ในัโรงพึย�บ�ลัของรัฐหรือแพึทย์

ของบริษัีท 

 7. วันำหย่ดีพัักี่ผ่อนำประจัำ�ปี (Annual leave) ลูักจ้�งจะได้รับสิำทธิิวันัหย้ดพัึกผู่้อนั 

ประจำ�ปี ห�กลูักจ้�งได้รับก�รค้้มครองภ�ยใต้่กฎหม�ยว่�ด้วยก�รจ้�งง�นั (Employment Act) แลัะ

ทำ�ง�นักับบริษัีทนั�ยจ้�งอย่�งน้ัอย 3 เดือนั โดยสิำทธิิในัก�รลั�พัึกร้อนัขึ�นัอยูกั่บระยะเวลั�ก�รทำ�ง�นั 

 8. วันำหย่ดีร�ชกี่�ร (Public holiday) วันัหยด้ร�ช่ก�รประจำ�ปีของประเทศสิำงคโปร์มี

ทั�งหมด 11 วันั  ลูักจ้�งจะได้รับค่�จ้�งรวมเบี�ยเลีั�ยง (gross rate of pay)  ในัวันัหย้ดร�ช่ก�รห�ก

ลูักจ้�งไม่ข�ดง�นัก่อนัหรือหลัังวันัหยด้  ห�กลูักจ้�งทำ�ง�นัในัวันัหยด้ร�ช่ก�ร ลูักจ้�งจะได้รับค่�จ้�ง

ดังนีั�

ระยะเวล�ทำ�ง�นำ จัำ�นำวนำวันำล�พัักี่ร้อนำ

ปีที�  1 7

ปีที�  2 8

ปีที�  3 9

ปีที�  4 10

ปีที�  5 11

ปีที�  6 12

ปีที�  7 13

ตั่�งแต่่ปีที�  8 เป็นัต้่นัไป 14

สิิงคำโปร์
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 9. ภ�ษ่ร�ยไดี้ ผูู้้มีร�ยได้ในัประเทศสิำงคโปร์จะต้่องยื�นัแสำดงร�ยได้ให้สำรรพึ�กรสำิงคโปร์ 

อัต่ร�ที�ต้่องเสีำยภ�ษีีจะขึ�นัอยู่กับระยะเวลั�ที�อ�ศัยอยูใ่นัประเทศสิำงคโปร์ โดยสำร้ปได้ดังนีั�

ระยะเวล�ท่�อยู่ในำประเทศสิิงคำโปร์ 

ต่�มปีปฏิิทินั (1 ม.ค. – 31 ธิ.ค.)

อัต้ร�กี่�รเส่ิยภ�ษ่

1. น้ัอยกว่� 60 วันั ได้รับก�รยกเว้นั แต่่ไม่รวมถึึง ต่ำ�แหน่ังผูู้้อำ�นัวยก�ร 
ผูู้้บริห�ร 

2. ระหว่�ง 61 วันั ถึึง 182 วันั 15% ของร�ยได้ทั�งหมดไม่มีก�รหักค่�ลัดหย่อนัใดๆ

3. อย่�งน้ัอย 183 วันั ในั 1 ปี ต่�มต่�ร�งอัต่ร�ก�รเสีำยภ�ษีี

4. อย่�งน้ัอย 183 วันั ในัระยะเวลั� 2 ปี  

   ติ่ดต่่อกันั
ต่�มต่�ร�งอัต่ร�ก�รเสีำยภ�ษีี

5. ติ่ดต่่อกันั 3 ปี ต่�มอัต่ร�ก�รเสีำยภ�ษีี

วันำหย่ดีร�ชกี่�รต้รงกัี่บื้ สิิทธิิท่�ลูกี่จ้ั�งได้ีรับื้

1. วันัทำ�ง�นั (working day) - ค่�จ้�งพืึ�นัฐ�นั (basic raye of pay) เพิึ�มอีก 1 วันั
- ค่�จ้�งรวมรวมเบี�ยเลีั�ยง (gross rate of pay)  
- ค่�ล่ัวงเวลั� (ห�กทำ�ง�นัเกินัเวลั�ทำ�ง�นัปกติ่)

2. วันัพัึกผู่้อนัประจำ�ปี (rest day) - ค่�จ้�งจ�กก�รทำ�ง�นัในัวันัหยด้ประจำ�สัำปด�ห์ (rest day)
- ค่�ล่ัวงเวลั� (ห�กทำ�ง�นัเกินัเวลั�ทำ�ง�นัปกติ่)
วันัทำ�ง�นัถัึดไปจะได้รับค่�จ้�งรวมเบี�ยเลีั�ยง

3. วันัไม่ทำ�ง�นั (non-working day)  

เช่่นั วันัเสำ�ร์ กรณีีลูักจ้�งทำ�ง�นั 5 วันั

- ค่�ล่ัวงเวลั� (ห�กทำ�ง�นัเกินัเวลั�ทำ�ง�นัปกติ่ในัวันัเสำ�ร์)
- ค่�จ้�งรวมรวมเบี�ยเลีั�ยง (gross rate of pay) เพิึ�มขึ�นั 
1 วันั หรือ มีวันัหย้ดเพิึ�มให้ 1 วันั 
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 อัต่ร�ก�รก�รเสีำยภ�ษีีร�ยได้บ้คคลัธิรรมด� (นัับตั่�งแต่่ปีประเมินัผู้ลัก�รเสีำยภ�ษีี 2560)

ร�ยได้ี (เหร่ยญี่สิิงคำโปร์) อัต้ร�กี่�รเส่ิยภ�ษ่ (ร้อยละ) จัำ�นำวนำเงินำ (เหร่ยญี่สิิงคำโปร์)

20,000 แรก

10,000 ถัึดไป
0
2

0

200

30,000 แรก

10,000 ถัึดไป

-
3.5

200

350

40,000 แรก

40,000 ถัึดไป

-
7

550

2,800

80,000 แรก

40,000 ถัึดไป

-
11.5

3,350

4,600

120,000 แรก

40,000 ถัึดไป

-
15

7,950

6,000

160,000 แรก

40,000 ถัึดไป

-
18

13,950

7,200

200,000 แรก

40,000 ถัึดไป

-
19

21,150

7,600

240,000 แรก

40,000 ถัึดไป

-
19.5

28,750

7,800

280,000 แรก

40,000 ถัึดไป

-
20

36,550

8,000

320,000 แรก

ส่ำวนัเกินั 320,000

-
22

44,550

หมู�ยเหต่้ : ค่�ลัดหยอ่นับ้คคลัธิรรมด�ของปปีระเมนิัผู้ลั 2562 ที�ร้อยลัะ 50 แต่่ไมเ่กินั 200 เหรยีญ 

               สิำงคโปร์

สิิงคำโปร์
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กี่�รข้อภ�ษ่หักี่ฝี�กี่ค้ำนำ

 นั�ยจ้�งจะหักเงินัค่�ภ�ษีีจ�กเงินัเดือนัแรงง�นัท้กร�ย แลัะจะคืนัให้ห�กไม่เสีำยภ�ษีี แต่่

ห�กแรงง�นัไทยทำ�ง�นัเกินั 60 วันั แต่่น้ัอยกว่� 183 วันั ก็จะต้่องเสีำยภ�ษีีร้อยลัะ 15 นั�ยจ้�งก็จะ

หักเงินัต่�มจำ�นัวนัที�ได้รับแจ้งจ�กสำรรพึ�กรสำงิคโปร ์ดังนัั�นัห�กลูักจ้�งต่อ้งก�รทร�บก�รประเมนิัผู้ลั

ก�รเสีำยภ�ษีีก่อนัเดินัท�งกลัับ ควรแจ้งนั�ยจ้�งก่อนัก�รยกเลิักสัำญญ�จ้�งอย่�งน้ัอย 2 – 4 สัำปด�ห์

 กรณีีที�แรงง�นัไทยมีคว�มจำ�เป็นัต้่องเดินัท�งกลัับประเทศไทยก่อนัได้รับผู้ลัประเมินัก�ร

เสีำยภ�ษีี ให้แรงง�นัไทยติ่ดต่่อ สำนัร.สิำงคโปร์ พึร้อมเอกสำ�รที�เกี�ยวข้อง ดังนีั�

      1. สำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�ง (Passport) ท้กหน้ั�ที�มีต่ร�ประทับ

      2. สำำ�เนั�ใบอน้ัญ�ต่ทำ�ง�นั (Work – permit)

      3. สำำ�เนั�หลัักฐ�นัก�รรับเงินัค่�จ้�ง ที�แสำดงว่�มีก�รหักเงินัค่�จ้�งไว้เพืึ�อเสีำยภ�ษีี

 11. กี่รณ่บื้�ดีเจ็ับื้ท่�เกิี่ดีจั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ กระทรวงแรงง�นัใช้่กฎหม�ยว่�ด้วยเงินัค่� 

ทดแทนักรณีีบ�ดเจ็บจ�กก�รทำ�ง�นั (The Work Injury Compensation Act - WICA) ให้

ลูักจ้�งเรียกร้องค่�ทดแทนักรณีีบ�ดเจ็บหรือเป็นัโรคที�เกิดจ�กก�รทำ�ง�นัโดยไม่จำ�เป็นัต้่องฟ้องร้อง 

ในัศ�ลั ซึิ�งถืึอว่�เป็นัวิธีิก�รที�ถูึกที�ส้ำด รวดเร็ว แลัะไม่ต้่องใช้่ทนั�ยคว�ม  ปกติ่ใช้่เวลั�ดำ�เนิันัก�ร

ประม�ณี 3-6 เดือนั อ�จใช้่เวลั�ม�กขึ�นัสำำ�หรับก�รบ�ดเจ็บบ�งกรณีีที�แพึทย์จะต้่องใช้่เวลั�ในั 

ก�รประเมินัสำมรรถึภ�พึของผูู้้ท้พึพึลัภ�พึ แต่่อย่�งไรก็ต่�มลูักจ้�งมีท�งเลืัอกที�จะเรียกร้องค่�ทดแทนั

โดยใช้่ WICA หรือ กฎหม�ยจ�รีต่ประเพึณีี (Common Law)

 กฎหม�ยว่�ด้วยเงินัค่�ทดแทนักรณีีบ�ดเจ็บจ�กก�รทำ�ง�นั (The Work Injury 

Compensation Act - WICA) เป็นักฎหม�ยที�กำ�หนัดให้นั�ยจ้�งต้่องรับผิู้ดช่อบค่�ทดแทนั 

ค่�จ้�งระหว่�งลั�ป่วย ค่�รักษี�พึย�บ�ลั ที�เกิดขึ�นัจ�กอ้บัติ่เหต้่จ�กก�รทำ�ง�นั โดยค้้มครอง 

ลูักจ้�งท้กคนัไม่ว่�จะเป็นัช่�วท้องถิึ�นัหรือช่�วต่่�งช่�ติ่ที�อยู่ภ�ยใต้่สัำญญ�จ้�งหรือก�รฝึ่กง�นั 

โดยไม่คำ�นึังถึึงร�ยได้ ยกเว้นั

 -  ผูู้้รับเหม�อิสำระ แลัะ ผูู้้ประกอบอ�ชี่พึส่ำวนัตั่ว

 -  คนัทำ�ง�นับ้�นั

 -  พึนัักง�นัในัเครื�องแบบ (ทห�รในักองทัพึสิำงคโปร์  ต่ำ�รวจ องค์กรป้องกันัฝ่่�ยพึลัเรือนั    

กรมร�ช่ทัณีฑ์์ แลัะหน่ัวยปร�บปร�มย�เสำพึติ่ดแห่งประเทศสิำงคโปร์)

 1) ลูักจ้�งจะเรียกร้องขอค่�ทดแทนัได้กรณีี

      -  ได้รับบ�ดเจ็บเนืั�องจ�กก�รทำ�ง�นั

      -  ได้รับบ�ดเจ็บขณีะทำ�ง�นัที�ได้รับมอบหม�ยในัต่่�งประเทศ

      -  เป็นัโรคที�เกิดจ�กก�รทำ�ง�นั

สิิงคำโปร์
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      -  เจ็บป่วยโดยมีสำ�เหต้่ม�จ�กก�รสัำมผัู้สำหรืออยูใ่นัสำภ�พึแวดล้ัอมส่้ำมเสีำ�ยงจ�กสำ�รเคมี 

 2) ข้อปฏิิบัติ่เมื�อลูักจ้�งได้รับบ�ดเจ็บจ�กก�รทำ�ง�นั

 ก. ร�ยง�นัก�รเกิดอ้บัติ่เหต้่

      -  เข้�รับก�รรักษี�กับแพึทย์ที�มีใบอน้ัญ�ต่รักษี�พึย�บ�ลัในัประเทศสิำงคโปร์เท่�นัั�นั 

แลัะต้่องแจ้งให้นั�ยจ้�งทร�บโดยเร็ว 

      -  นั�ยจ้�งจะต่้องแจ้งให้กระทรวงแรงง�นั (MOM) ทร�บห�กลูักจ้�งเข้�รับ

ก�รรักษี�พึย�บ�ลัอย่�งน้ัอย 24 ชั่�วโมง หรือ ได้รับอน้ัญ�ต่ให้ลั�ป่วยตั่�งแต่่ 3 วันัขึ�นัไป 

      -  ลูักจ้�งนัำ�ใบรับรองแพึทย์ (MC) ฉบับจริงม�ยื�นัต่่อนั�ยจ้�ง เพืึ�อจะได้รับค่�จ้�ง

ระหว่�งลั�ป่วย ลูักจ้�งควรเก็บสำำ�เนั�ใบรับรองแพึทย์ (MC) ด้วย

      -  นั�ยจ้�งควรจ่�ยค่�รักษี�พึย�บ�ลัโดยต่รงกับสำถึ�นัพึย�บ�ลั แต่่ห�กลูักจ้�งจ่�ย 

ไปก่อนัให้นัำ�ใบเสำร็จค่�รักษี�พึย�บ�ลัฉบับจริงม�ยื�นัต่่อนั�ยจ้�ง เพืึ�อให้นั�ยจ้�งช่ำ�ระเงินัคืนั ลูักจ้�ง

ควรเก็บสำำ�เนั�ไว้ด้วย

      -  ต่รวจสำอบกับนั�ยจ้�งว่�ได้แจ้งให้กระทรวงแรงง�นั (MOM) ทร�บเกี�ยวกับอ้บัติ่เหต้่

 แล้ัวหรือไม่

      -  แจ้งกระทรวงแรงง�นัสิำงคโปร์ห�กนั�ยจ้�งไม่จ่�ยค่�รักษี�พึย�บ�ลัคืนัแลัะค่�จ้�ง

ระหว่�งลั�ป่วย

 ข. ยื�นัแบบฟอร์มขอรับค่�ทดแทนั

         -  เมื�อกระทรวงแรงง�นัได้รับแจ้งอ้บัต่ิเหต้่จ�กก�รทำ�ง�นั กระทรวงแรงง�นัจะสำ่ง 

แบบฟอร์มพึร้อมหม�ยเลัขอ้�งอิงข้อเรียกร้อง ห�กลูักจ้�งตั่ดสิำนัใจที�จะเรียกร้องค่�ทดแทนั 

ภ�ยใต่้กฎหม�ยว่�ด้วยเงินัค่�ทดแทนักรณีีบ�ดเจ็บจ�กก�รทำ�ง�นั (The Work Injury 

Compensation Act - WICA)  แลั้วก็ให้สำ่งคืนัแบบฟอร์มดังกลั่�วภ�ยในัเวลั� 1 ปี นัับตั่�งแต่่ 

วันัเกิดอ้บัติ่เหต้่กระทรวงแรงง�นัจะดำ�เนิันัก�รได้ก็ต่่อเมื�อได้รับแบบฟอร์มที�สำ่งให้คืนั 

ห�กพึ้นัระยะเวลั� 1 ปีไปแล้ัวลูักจ้�งก็จะไม่สำ�ม�รถึเรียกร้องค่�ทดแทนัได้ 

      -  ต่รวจสำอบคว�มคืบหน้ั�ของก�รเรียกร้องค่�ทดแทนั

 ค. พึบแพึทย์เพืึ�อก�รประเมินัผู้ลั

         -  หลัังจ�กรับก�รรักษี�หลัังประสำบอ้บัติ่เหต้่จ�กก�รทำ�ง�นั แพึทย์จะนััดผูู้้ป่วย 

ให้กลัับไปพึบแพึทย์เป็นัระยะๆ ซึิ�งผูู้้ป่วยจะต่้องไปพึบแพึทย์ท้กครั�งถึึงแม้ว่�แพึทย์จะไม่อน้ัญ�ต่

ให้ลั�ป่วยแลัะให้กลัับไปทำ�ง�นัต่�มปกติ่แล้ัวก็ต่�ม เพืึ�อแพึทยจ์ะได้ดพูึฒันั�ก�รว่�กลัับม�เป็นัปกติ่

หรือไม่แลัะเมื�ออ�ก�รทรงตั่วแล้ัวแพึทย์ก็จะย้ติ่ก�รรักษี�เพืึ�อประเมินัผู้ลัก�รสูำญเสีำย

       -  ลูักจ้�งที�ได้รับบ�ดเจ็บจ�กก�รทำ�ง�นัควรได้รับก�รรักษี�อย่�งต่่อเนืั�องที� 

โรงพึย�บ�ลัเดียวกันั ห�กเปลีั�ยนัโรงพึย�บ�ลัลูักจ้�งต้่องจ่�ยค่�รักษี�พึย�บ�ลัไปก่อนัแล้ัวกลัับม�
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เบิกกับนั�ยจ�้ง แพึทยค์นัใหมจ่ะต่อ้งเปน็ัผูู้รั้บรองว�่เปน็ัก�รบ�ดเจ็บที�เกิดจ�กก�รทำ�ง�นั แลัะเมื�อ

ไมไ่ดไ้ปต่�มนััดกบัแพึทยค์นัเดิม เรื�องค�่ทดแทนักรณีีอ้บัติ่เหต้่จ�กก�รทำ�ง�นักจ็ะถูึกระงับชั่�วคร�ว

ทำ�ให้เกิดคว�มลั่�ช่้� ดังนัั�นัไม่ควรเปลีั�ยนัโรงพึย�บ�ลัเพึร�ะไม่ว่�จะเป็นัโรงพึย�บ�ลัไหนัก็จะได้

รับก�รรักษี�ระดับมืออ�ชี่พึเหมือนักันั

        -  ระหว่�งดำ�เนิันัก�รเรื�องค่�ทดแทนั นั�ยจ้�งไม่สำ�ม�รถึสำ่งลูักจ้�งช่�วต่่�งช่�ติ่ 

กลัับประเทศบ้�นัเกิดได้ ห�กกระทรวงแรงง�นัประสำงค์ให้แรงง�นันัั�นัยังคงอยู่ในัประเทศสิำงคโปร์

      -  โรงพึย�บ�ลัจะประเมินัอ�ก�รแลัะแจ้งผู้ลัก�รประเมินั (% ของก�รท้พึพึลัภ�พึ) 

ให้กระทรวงแรงง�นั (MOM) ทร�บ

 ง. รับหนัังสืำอประเมินัผู้ลั

      -  กระทรวงแรงง�นัสิำงคโปร์คำ�นัวณีจำ�นัวนัเงินัค่�ทดแทนั

      -  กระทรวงแรงง�นัสิำงคโปร์ออกหนัังสืำอประเมินัผู้ลั (Notice of Assessment : NOA)  

ให้ลูักจ้�ง นั�ยจ้�ง แลัะบริษัีทประกันั

      -  ห�กไม่มีผูู้้ใดคัดค้�นัก�รประเมินัของกระทรวงแรงง�นั (MOM) นั�ยจ้�งหรือบริษัีท

ประกันัภัยจะต่้องช่ำ�ระเงินัภ�ยในั 21 วันันัับจ�กวันัที�ที�ระบ้ในัหนัังสืำอประเมินัผู้ลั นั�ยจ้�ง 

ไม่สำ�ม�รถึ หักเงินัค�่รักษี�พึย�บ�ลัแลัะค�่จ�้งระหว�่งลั�ปว่ยจ�กเงินัค�่ทดแทนัได ้(กรณีีที�คัดค�้นั

ก�รประเมินัผู้ลัจะต่้องสำ่งแบบฟอร์มก�รคัดค้�นัภ�ยในั 14 วันั นัับจ�กวันัที�ที�ระบ้ในัหนัังสืำอ

ประเมินัผู้ลั) 

      -  เมื�อท้กฝ่่�ยเห็นัด้วยกับหนัังสืำอประเมินัผู้ลั (Notice of Assessment - NOA) 

แลัะได้มีก�รจ่�ยเงินัค่�ทดแทนัให้กับลูักจ้�งแล้ัวก็ถืึอว่�ก�รเรียกร้องค่�ทดแทนัได้สิำ�นัส้ำดลัง ลูักจ้�ง

ไม่สำ�ม�รถึเรียกร้องโดยใช้่กฎหม�ยจ�รีต่ประเพึณีี (Common Law) ได้อีกหม�ยเหต้่ ห�กนั�ยจ้�ง

ไม่ปฏิิบัติ่ต่�มคำ�สัำ�งของกระทรวงแรงง�นั นั�ยจ้�งอ�จถูึกฟ้องร้องดำ�เนิันัคดี อย่�งไรก็ต่�มยัง 

ไม่ได้หม�ยคว�มว่�ลูักจ้�งจะได้รับเงินัค่�ทดแทนั ลูักจ้�งต่้องร้องขอให้ศ�ลัสัำ�งบังคับต่�มคำ�สัำ�ง 

ด้วยต่นัเองที�ฝ่่�ยบังคับคดี (Bailiff’s section) ในัศ�ลัชั่�นัต้่นั (State Court) ที� 1 Havelock 

Square, Singapore 059724

 3) ประเภทสิำทธิิประโยช่น์ั ภ�ยใต้่กฎหม�ยว่�ด้วยเงินัค่�ทดแทนักรณีีบ�ดเจ็บจ�ก 

ก�รทำ�ง�นั (The Work Injury Compensation Act - WICA)  

  ก)  ค่�จ้�งระหว่�งลั�ป่วย

สิิงคำโปร์
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  ข) ค่�รักษี�พึย�บ�ลั นั�ยจ้�งต่้องจ่�ยค่�รักษี�พึย�บ�ลัในัวงเงินัสูำงส้ำด 

36,000 เหรียญสิำงคโปร์ หรือเป็นัระยะเวลั� 1 ปีนัับจ�กวันัที�ประสำบอ้บัติ่เหต้่

  ค) เงินัค่�ทดแทนักรณีีท้พึพึลัภ�พึถึ�วรหรือเสีำยชี่วิต่

       -  กรณีีท้พึพึลัภ�พึถึ�วร (Permanent Incapacity – PI) โดยมีวิธีิก�รคำ�นัวณี 

จำ�นัวนัเงินัค่�ทดแทนัของลูักจ้�ง  = ร�ยได้โดยเฉลีั�ยต่่อเดือนัของลูักจ้�ง x ค่�คูณีปัจจัยด้�นัอ�ย้

 x % ก�รท้พึพึลัภ�พึถึ�วร 

      -  ก�รเสีำยชี่วิต่ (Death) เมื�อเกิดอ้บัติ่เหต้่จ�กก�รทำ�ง�นัจนัทำ�ให้ลูักจ้�ง 

เสีำยชี่วิต่ โดยช่ำ�ระเงินัค่�ทดแทนันีั�ให้แก่สำม�ชิ่กในัครอบครัวหรือผูู้้อยู่ในัอ้ปก�ระของลูักจ้�ง

ที�เสีำยชี่วิต่ โดยมีวิธีิก�รคำ�นัวณีจำ�นัวนัเงินัค่�ทดแทนัของลูักจ้�ง = ร�ยได้โดยเฉลีั�ยต่่อเดือนั

ของลูักจ้�ง x ค่�คูณีปัจจัยด้�นัอ�ย ้x % ก�รท้พึพึลัภ�พึถึ�วร

จัำ�นำวนำวันำล�ป�วยกี่รณ่ผู้ป�วย

นำอกี่ Medical Leave

จัำ�นำวนำวันำล�ป�วยกี่รณ่ผู้ป�วย

ในำ Hospitalisation Leave
ค่ำ�จ้ั�งระหว่�งล�ป�วย

สูำงส้ำด 14 วันั สูำงส้ำด 60 วันั จ่�ยเต็่มต่�มค่�จ้�งเฉลีั�ย 

ร�ยเดือนั

วันัที� 15 เป็นัต้่นัไป จนัถึึง 1 ปี 

นัับตั่�งแต่่วันัเกิดอ้บัติ่เหต้่

วันัที� 61 เป็นัต้่นัไป จนัถึึง 1 ปี 
โดยนัับตั่�งแต่่วันัเกิดอ้บัติ่เหต้่

จ่�ย 2/3 ของค่�จ้�งเฉลีั�ย 

ร�ยเดือนั

ข้้อกี่ำ�หนำดีค่ำ�ทดีแทนำ

ขั�นัต่ำ��ส้ำด $218,000 X % ท้พึพึลัภ�พึถึ�วร 

ขั�นัสูำงส้ำด $262,000 X % ท้พึพึลัภ�พึถึ�วร 

ข้้อกี่ำ�หนำดีค่ำ�ทดีแทนำ

ขั�นัต่ำ��ส้ำด $69,000 

ขั�นัสูำงส้ำด $204,000 

 12. สิิทธิิประโยชน์ำกี่รณ่ประสิบื้อันำต้ร�ยนำอกี่เวล�ง�นำ

 1. ก�รประสำบอันัต่ร�ยใดก็ต่�มที�ไม่ได้เกิดในัสำถึ�นัที�ทำ�ง�นั แลัะไม่ได้เป็นัง�นัที�นั�ยจ้�ง 

สัำ�งให้ทำ� กฎหม�ยจะไม่ค้้มครองสิำทธิิประโยช่น์ัต่�มพึระร�ช่บัญญัติ่ว่�ด้วยเงินัทดแทนัก�รบ�ดเจ็บ

สิิงคำโปร์
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จ�กก�รทำ�ง�นั เช่่นั ก�รทะเลั�ะวิว�ทจนัได้รับบ�ดเจ็บ ขี�จักรย�นัไปช่นัต้่นัไม้ข�หัก หรือเสีำยชี่วิต่

ก็ต่�ม กรณีีเช่่นันีั�จะได้รับก�รค้้มครองจ�กประกันัค่�รักษี�พึย�บ�ลั

 2. ห�กเสีำยชี่วิต่ นั�ยจ้�งจะรับผิู้ดช่อบเรื�องก�รสำ่งศพึกลัับประเทศไทย โดยปกติ่ใช่้เวลั�

ก�รส่ำงศพึกลัับประม�ณี 1 สัำปด�ห์

 3. สิำทธิิประโยช่นั์อื�นัๆ ได้แก่ ค่�จ้�งงวดส้ำดท้�ย เงินัหักฝ่�ก แลัะเงินับริจ�คที�นั�ยจ้�ง

ยินัดีจะบริจ�คให้ท�ย�ทผูู้้ต่�ย

 หม�ยเหต้่ สำำ�หรับกรณีีนีั�ผูู้้ประสำบอันัต่ร�ยหรือบ�ดเจ็บจะต้่องมอบหม�ยให้ทนั�ยคว�ม

ดำ�เนิันัก�รฟ้องร้องเรียกค่�เสีำยห�ยแลัะเงินัทดแทนัจ�กผูู้้ที�กระทำ�ก�รลัะเมิด อันัเป็นัเหต้่ได้รับ

อันัต่ร�ยหรือบ�ดเจ็บส่ำวนักรณีีเสีำยช่วีติ่ท�ย�ทต้่องลังนั�มแต่่งตั่�งทนั�ยพึร้อมจัดเต่รียมเอกสำ�รต่�ม

ข้อ 2 ให้ทนั�ยคว�มดำ�เนิันัก�รต่่อไป

ข้้อปฏิิบัื้ติ้ข้องลูกี่จ้ั�งท่�สิิ�นำส่ิดีสัิญี่ญี่�จ้ั�งและประสิงค์ำข้อเดิีนำท�งออกี่นำอกี่ประเทศสิิงคำโปร์ 

 1) ลูักจ้�งต้่องบอกกล่ั�วล่ัวงหน้ั�ให้นั�ยจ้�งทร�บเนืั�องจ�กนั�ยจ้�งต้่องยื�นัแบบร�ยได้ของ

ลูักจ้�งให้สำรรพึ�กรสิำงคโปร์เพืึ�อประเมินัภ�ษีีร�ยได้บ้คคลัธิรรมด� (Tax Clearance) แลัะนั�ยจ้�ง

จะต้่องให้ลูักจ้�งจ่�ยภ�ษีีร�ยได้ก่อนัเดินัท�งออกนัอกประเทศ

 2) นั�ยจ้�งยื�นัแบบร�ยได้ให้สำรรพึ�กรสิำงคโปร์แลัะระงับก�รจ่�ยค่�จ้�ง ค่�ล่ัวงเวลั� แลัะ

อื�นัๆ ของลูักจ้�งจนักว่�จะได้รับคำ�สัำ�งจ�กสำรรพึ�กรสำิงคโปร์ (Inland Revenue Authority of 

Singapore - IRAS)

 3) สำรรพึ�กรสิำงคโปร์ (IRAS) จะดำ�เนิันัก�รภ�ยในั 7 วันั ห�กนั�ยจ้�งยื�นัแบบร�ยได้ 

ของลูักจ้�งให้สำรรพึ�กรสิำงคโปร์ผู่้�นัระบบออนัไลัน์ั (e-filed) แต่่จะใช้่เวลั� 21 วันัห�กเป็นัก�ร 

ส่ำงเอกสำ�รท�งจดหม�ยหรือโทรสำ�ร

 4) ขั�นัต่อนัก�รประเมินัผู้ลัก�รเสีำยภ�ษีี

 5) สำรรพึ�กรสิำงคโปร์ (IRAS) จะมีคำ�สัำ�งให้นั�ยจ้�งจ่�ยค่�ภ�ษีีร�ยได้ของลูักจ้�ง นั�ยจ้�ง 

จะใช้่เงินัค่�จ้�งงวดส้ำดท้�ยของลัูกจ้�งจ่�ยให้สำรรพึ�กรสำิงคโปร์ ห�กมีเงินัค่�จ้�งเหลัือจึงจะ 

จ่�ยคืนัให้กับลูักจ้�ง

 6) ลูักจ้�งจะไดรั้บใบประเมนิัผู้ลัก�รเสำยีภ�ษีี ห�กเงนิัที�นั�ยจ้�งนัำ�ม�ช่ำ�ระค�่ภ�ษีีใหลู้ักจ้�ง

ไม่เพีึยงพึอ ลูักจ้�งต้่องรับผิู้ดช่อบในัส่ำวนัที�ข�ด กรณีีที�ลูักจ้�งจ่�ยค่�ภ�ษีีไม่ครบ สำรรพึ�กรสิำงคโปร์

จะแต่่งตั่�งให้ธินั�ค�รหรือทนั�ยดำ�เนิันัก�รให้ลูักจ้�งจ่�ยค่�ภ�ษีี หรือลูักจ้�งอ�จไม่ได้รับอน้ัญ�ต่ให้

เดินัท�งออกนัอกประเทศ หรือก�รดำ�เนิันัก�รในัชั่�นัศ�ลั 

สิิทธิิประโยชน์ำอันำพ้ังได้ีรับื้หลังกี่�รทำ�ง�นำ

สิิงคำโปร์
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 กี่�รบื้อกี่เลิกี่สัิญี่ญี่�จ้ั�ง ห�กลูักจ้�งหรือนั�ยจ้�งต้่องก�รยติ้่คว�มสัำมพัึนัธ์ิในัฐ�นัะลูักจ้�ง

แลัะนั�ยจ้�งสำ�ม�รถึทำ�ได้โดยก�รบอกเลิักสัำญญ�จ้�งทั�งก�รแจ้งล่ัวงหน้ั�แลัะไม่แจ้งล่ัวงหน้ั� กรณีี

ลูักจ้�งขอบอกเลิักสัำญญ�จ้�งควรปฏิิบัติ่ดังนีั�

 1. ลูักจ้�งต้่องบอกเลิักสัำญญ�จ้�งโดยแจ้งนั�ยจ้�งเป็นัลั�ยลัักษีณ์ีอักษีรแลัะต้่องบอกกล่ั�ว

ล่ัวงหน้ั�ต่�มระยะเวลั�ที�สัำญญ�จ้�งกำ�หนัดหรอืข้อต่กลังท�งว�จ� ห�กไมมี่ก�รต่กลังกนััไว้ก็ใช้่ต่�ร�ง

ดังนีั�

 2. ห�กลูักจ้�งตั่ดสิำนัใจบอกเลิักสัำญญ�จ้�งโดยไม่แจ้งลั่วงหนั้� ลูักจ้�งจะต่้องจ่�ยค่�จ้�ง

แทนัก�รบอกกล่ั�วล่ัวงหน้ั� (Salary in lieu of notice)  ยกเว้นักรณีีที�นั�ยจ้�งไม่จ่�ยค่�จ้�งต่�ม

กำ�หนัดในัสัำญญ�จ้�ง

 3. ห�กนั�ยจ้�งบอกเลิักสัำญญ�จ้�งเนืั�องจ�กลูักจ้�งมีคว�มผิู้ด (misconduct) นั�ยจ้�ง

จะต้่องสำอบสำวนัร�ยลัะเอียดก่อนัที�จะลังโทษีลูักจ้�ง

 4. ลูักจ้�งที�ถูึกบอกเลิักเลิักสัำญญ�จ้�ง (dismissal) อย่�งไม่เป็นัธิรรม สำ�ม�รถึยื�นัอ้ทธิรณ์ี

กับองค์กรไต่รภ�คีเพืึ�อก�รจัดก�รข้อพิึพึ�ท (Tripartite Alliance for Dispute Management 

: TADM)

ระยะเวล�กี่�รทำ�ง�นำ ระยะเวล�กี่�รแจ้ังล่วงหน้ำ�

น้ัอยกว่� 26 สัำปด�ห์ 1 วันั

ตั่�งแต่่ 26 สัำปด�ห์ แต่่น้ัอยกว่� 2 ปี 1 สัำปด�ห์

ตั่�งแต่่ 2 ปี แต่่น้ัอยกว่� 5 ปี 2 สัำปด�ห์

ตั่�งแต่่ 5 ปี ขึ�นัไป 4 สัำปด�ห์

สิิงคำโปร์
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Tribunals (ECT) ทำ�หนั้�ที�เปรียบเหมือนัศ�ลัแรงง�นั โดยผูู้้ร้องจะต่้องเข้�ร่วมก�รเจรจ�ด้วย

สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศสิำงคโปร์จึงขอแนัะนัำ�แรงง�นัไทยท้กท่�นัที�ประสำงค์จะยื�นัข้อร้อง

ท้กข์ให้ดำ�เนิันัก�รยื�นัข้อร้องท้กข์ก่อนัที�จะเดินัท�งกลัับประเทศไทย

กี่�รย้�นำเร้�องเร่ยกี่ร้องสิิทธิิประโยชน์ำ 

นัับตั่�งแต่่ 1 เมษี�ยนั 2560 ผูู้้ร้องที�ประสำงค์เรียกร้องสิำทธิิประโยช่น์ัต่่�งๆ จ�กก�รทำ�ง�นัจะต้่อง

ยื�นัเรื�องโดยต่รงกับ  องค์กรไต่รภ�คีเพืึ�อก�รจัดก�รข้อพิึพึ�ท (Tripartite Alliance for Dispute 

Management -TADM) ซึิ�งสำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศสิำงคโปร์จะช่่วยยื�นัข้อร้องท้กข์กับ 

TADM เพืึ�อไกลั่เกลีั�ยแลัะห�กไม่ประสำบผู้ลัสำำ�เร็จก็จะเข้�สูำ่ขั�นัต่อนั Employment Claims

 ข้้อมููลสิำ�คัำญี่ 

 ห�กลูักจ้�งไม่ได้รับคว�มเป็นัธิรรมกรณีี เงินัค่�จ้�ง ค่�ล่ัวงเวลั� แลัะเงินัหักต่่�งๆ แลัะ

ต้่องก�รเรียกร้องผู่้�นักระทรวงแรงง�นัสิำงคโปร์ ลูักจ้�งจะต้่องทำ�ภ�ยในั 6 เดือนั นัับจ�กวันัที�

ยกเลิักสัำญญ�จ้�ง หรือเดินัท�งออกนัอกประเทศสิำงคโปร์ แลัะมีสิำทธิิเรียกคืนัย้อนัหลััง 1 ปี นัับ

จ�กวันัแจ้งเรื�องเท่�นัั�นั

เอกี่สิ�รท่�คำวรมู่ประกี่อบื้กี่รณ่ข้อคำว�มูช่วยเหล้อ 

 1. ใบอน้ัญ�ต่ก�รทำ�ง�นั 

 2. สัำญญ�จ้�ง 

 3. หลัักฐ�นัก�รรับเงินั 

 4. หลัักฐ�นัก�รหักเงินั เช่่นัเป็นัค่�ภ�ษีี หรือ/แลัะ หลัักฐ�นัก�รประเมินัผู้ลัก�รเสีำยภ�ษีี 

 5. เอกสำ�รอื�นัที�เกี�ยวข้องกับเรื�องที�ม�ร้องท้กข์

Download

ตั้วอย่�งเอกี่สิ�รคำำ�ยินำยอมูข้องผู้อยู่ในำอ่ปกี่�ระ

https://bzfile.com/icb/singapore_1.pdf

สิิงคำโปร์
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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


