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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



กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 
สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 217

อิสำราเอลี

อิสิร�เอล
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 ปัจจ้บันัประเทศอิสำร�เอลัไม่มีก�รคืนัเงินัภ�ษีีให้กับแรงง�นัต่่�งช่�ติ่แล้ัว ทั�งนีั� เนืั�องจ�ก

แรงง�นัไทยที�มีสิำทธิิยื�นัขอคืนัภ�ษีีจ�กท�งก�รอิสำร�เอลัได้ต้่องเป็นัแรงง�นัที�ทำ�ง�นัในัประเทศ

อิสำร�เอลัเฉพึ�ะตั่�งแต่่ปี พึ.ศ. 2546 – 2548 โดยต่้องยื�นัคำ�ขอภ�ยในั 6 ปี นัับแต่่ปีที�มีสิำทธิิ 

ขอคืนัภ�ษีีจ�กท�งก�รอิสำร�เอลั เช่่นั

อิสิร�เอล

	 ผูู้้ที�ทำ�ง�นัในัปี 2546 ต่้องยื�นัขอคืนัภ�ษีีภ�ยในัปี พึ.ศ. 2552

	 ผูู้้ที�ทำ�ง�นัในัปี 2547 ต่้องยื�นัขอคืนัภ�ษีีภ�ยในัปี พึ.ศ. 2553

	 ผูู้้ที�ทำ�ง�นัในัปี 2548 ต่้องยื�นัขอคืนัภ�ษีีภ�ยในัปี พึ.ศ. 2554

 นัั�นัหม�ยคว�มว่� ถ้ึ�แรงง�นัไทยที�เคยทำ�ง�นัในัประเทศอิสำร�เอลัในัช่่วงปี 2546 ถึึง 2548 

แลัะยังไม่เคยยื�นัเรื�องเลัย จะไม่มีสิำทธิิได้เงินัภ�ษีีคืนั เน้ำ�องจั�กี่ได้ีสิิ�นำส่ิดีระยะเวล�กี่�รย้�นำข้อแล้ว 

นำอกี่จั�กี่น่ำ� กี่ฎหมู�ยฉีบัื้บื้ใหมู่ข้องประเทศอิสิร�เอลได้ีกี่ำ�หนำดีว่�ตั้�งแต่้ 2549 เป็นำต้้นำไป นำ�ยจ้ั�ง

จัะไมู่มู่กี่�รหักี่ภ�ษ่แต่้อย่�งใดี ดัีงนัำ�นำ จ้ังไมู่มู่กี่�รค้ำนำภ�ษ่

สิิทธิิประโยชน์ำท่�พ้ังได้ีรับื้ระหว่�งกี่�รทำ�ง�นำ

1. สัิญี่ญี่�จ้ั�งง�นำ

 แรงง�นัต่่�งช่�ต่ท้ิกคนัมสิีำทธิิได้รับสัำญญ�จ้�งง�นัจ�กนั�ยจ้�งเปน็ัลั�ยลัักษีณีอั์กษีรในัภ�ษี�

ที�ต่นัเข้�ใจ ซึิ�งต้่องระบ้เงื�อนัไขก�รจ้�งง�นัโดยลัะเอียด เช่่นั ชื่�อนั�ยจ้�ง ชื่�อลูักจ้�ง ลัักษีณีะง�นัที�

ทำ� ค่�จ้�ง ระยะเวลั�ก�รจ้�ง ชั่�วโมงทำ�ง�นั วันัหยด้ วันัลั�ป่วย ก�รประกันัส้ำขภ�พึ ที�พัึกซึิ�งนั�ยจ้�ง

จัดให้ แลัะร�ยลัะเอียดก�รหักค่�จ้�ง

1. สิิทธิิประโยชน์ำข้องแรงง�นำต่้�งช�ติ้ต้�มูกี่ฎหมู�ย

อิสิร�เอล
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3. ค่ำ�ล่วงเวล�

	 ลัูกจ้�งทำ�ง�นั 6 วันัต่่อสำัปด�ห์ แลัะไม่เกินัวันัลัะ 8 ช่ั�วโมง 

	 ค่�ลั่วงเวลั�ในัช่ั�วโมงที� 9 เป็นัต่้นัไป 

ชั�วโมูงท่� 1 และชั�วโมูงท่� 2  ได้รับชั่�วโมงลัะ 125% ของค่�จ้�งปกติ่ 

ชั�วโมูงท่� 3 เป็นำต้้นำไป           ได้รับชั่�วโมงลัะ 150% ของค่�จ้�งปกติ่

2. ค่ำ�จ้ั�งพ้ั�นำฐ�นำ

	 ลักูจ้�งทก้คนัมีสำทิธิิได้รับค่�จ้�งไม่ต่ำ��กว่�อตั่ร�ค่�จ้�งขั�นัต่ำ�� โดยปัจจ้บนััค่�จ้�งขั�นัต่ำ��

กำ�หนัดไว้ดังนัี�

กี่�รทำ�ง�นำเต็้มูเวล� 186 ชั�วโมูงต่้อเด้ีอนำ   5,300 เช่คเกลั 

ค่ำ�จ้ั�งร�ยวันำ     วันัลัะ 212 เช่คเกลั 

     ร�ยชั่�วโมง 28.49 เช่คเกลั

	 ลัูกจ้�งจะได้รับค่�จ้�งช่ั�วโมงลัะ 175% ของค่�จ้�งปกต่ิ

4.

5.

กี่�รทำ�ง�นำในำวันำเสิ�ร์และวันำหย่ดีร�ชกี่�ร

ร�ยกี่�รกี่�รหักี่เงินำจั�กี่ค่ำ�จ้ั�งแรงง�นำต่้�งช�ติ้ต้�มูกี่ฎหมู�ย

 นั�ยจ้�งมีสิำทธิิหักเงินัค่�จ้�งได้ต่�มกฎหม�ย เช่่นั ภ�ษีีร�ยได้ ก�รประกันัสัำงคมแห่งช่�ติ่ 

ค่�ที�พัึกอ�ศัย เงินั เงินัค่�จ้�งที�นั�ยจ้�งจ่�ยล่ังหน้ั�ไปก่อนัจะต้่องได้รับคำ�ยินัยอมจ�กลูักจ้�ง 

เป็นัลั�ยลัักษีณ์ีอักษีร (เงินัที�หักในัแต่่ลัะเดือนัรวมกันัแล้ัวต้่องไม่เกินั 25% ของค่�จ้�ง) นั�ยจ้�ง

สำ�ม�รถึหักเงินัจ�กค่�จ้�งแรงง�นัต่่�งช่�ติ่ได้ในัร�ยก�รดังต่่อไปนีั�

	 ภ�ษ่ร�ยไดี้ 

ร�ยได้ีต่้อเด้ีอนำ ไมู่เกิี่นำ 5,280 เชคำเกี่ล   ต้่องจ่�ยประม�ณีร้อยลัะ 10 

ร�ยได้ีมู�กี่กี่ว่� 5,281 ถ้ง 9,000 เชคำเกี่ล   ต้่องจ่�ยร้อยลัะ 14

อิสิร�เอล



220
กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 

สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ

	 เงินำสิมูทบื้กี่�รประกี่ันำสิังคำมูแห่งช�ต้ิ 

	 นำ�ยจ้ั�งต้้องทำ�ประกัี่นำสิข่้ภ�พักัี่บื้บื้รษัิทเอกี่ชนำให้ลูกี่จ้ั�ง ซิึ�งเงนิัประกนัันีั�นั�ยจ้�ง

มีสำิทธิิหักจ�กลัูกจ้�งสำ่วนัหนัึ�งได้ดังนัี�

	 คำ่�ท่�พัักี่และคำ่�สิ�ธิ�รณูปโภคำ นั�ยจ้�งจะต่้องจัดที�พึักอ�ศัยที�เหม�ะสำมให้ลัูกจ้�ง 

ซึิ�งสำ�ม�รถึหักเงินัค่�ที�พัึกแลัะค่�สำ�ธิ�รณูีปโภคได้เดือนัลัะ 528 เช่คเกลั แต่่ห�กที�พัึกเป็นัของ

นั�ยจ้�งเอง หักได้เพีึยงครึ�งหนึั�งของอัต่ร�ที�กฎหม�ยอน้ัญ�ต่ให้หักได้  

  ***นำ�ยจ้ั�งต้้องระบ่ื้ร�ยละเอ่ยดีกี่�รหักี่เงินำจั�กี่ค่ำ�จ้ั�งในำใบื้รับื้เงินำเด้ีอนำข้องลูกี่จ้ั�งด้ีวย***

ค่ำ�จ้ั�งไมู่เกิี่นำ 5,171 เชคำเกี่ล    หักร้อยลัะ 0.04 

ค่ำ�จ้ั�งท่�เกิี่นำจั�กี่ 5,171 เชคำเกี่ล   หักร้อยลัะ 0.87

ง�นำดูีแลคำนำชร�หร้อพิักี่�ร  หักได้ไม่เกินัครึ�งหนึั�งของจำ�นัวนัที�จ่�ยไป หรือ 124.73 เช่คเกลั 

   ต่่อเดือนั แล้ัวแต่่จำ�นัวนัใดต่ำ��กว่�กันั

ง�นำอ้�นำๆ    เช่่นั ง�นัเกษีต่ร หักได้ไม่เกินั 1/3 ของเงินัที�นั�ยจ้�งจ่�ยหรือสูำงส้ำด  

   ไม่เกินั 124.73 เช่คเกลัต่่อเดือนั แล้ัวแต่่จำ�นัวนัใดต่ำ��กว่�กันั

อิสิร�เอล
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 เนืั�องจ�กอิสำร�เอลัเป็นัประเทศที�มีสำถึ�นัก�รณ์ีสู้ำรบ กรณีีแรงง�นัไทยในัอิสำร�เอลั 

ได้รับบ�ดเจ็บหรือเสีำยชี่วิต่จ�กก�รสู้ำรบระหว่�งอิสำร�เอลักับผูู้้ก่อก�รร้�ยในัเลับ�นัอนั หรือกับ 

ฝ่่�ยป�เลัสำไต่น์ั จะถืึอว่�เป็นั War Victim จะไดรั้บค่�ต่อบแทนัจ�ก National Insurance Institute 

ดังนีั�

 National Insurance Institute จะจ่�ยค่�ทดแทนั ดังนีั�

 ภรรย�แลัะบ้ต่รของผูู้้เสีำยชี่วิต่ท้กคนัจะได้รับเงินัช่่วยเหลืัอท้กเดือนัจนักว่�ภรรย� 

จะแต่่งง�นัใหม่ หรือลูักมีอ�ยค้รบ 18 ปี โดย

2. สิิทธิิประโยชน์ำกี่รณ่บื้�ดีเจ็ับื้หร้อเส่ิยช่วิต้จั�กี่กี่�รสิงคำร�มู

1.

2.

กี่รณ่บื้�ดีเจ็ับื้หร้อพิักี่�ร 

กี่รณ่เส่ิยช่วิต้ 

0-10%     ไม่ได้รับค่�ทดแทนั นัอกจ�กค่�จ้�งในัช่่วงที�ทำ�ง�นัไม่ได้เพึร�ะบ�ดเจ็บ

10-19%     ได้รับเงินัก้อนัครั�งเดียว ไม่เกินั 150,000 เช่คเกลั โดยห�กอ�ย้นั้อยจะได้ 

  ม�กกว่�ผูู้้ที�อ�ย้ม�ก 

เกิี่นำ 20% ข้้�นำไป  จะได้รับค่�ทดแทนัเป็นัร�ยเดือนัท้กเดือนัจนักว่�จะเสีำยชี่วิต่ โดยคำ�นัวณี

  ต่�มเปอร์เซ็ินัต์่สูำญเสีำย ห�ก 100% จะได้รับเดือนัลัะประม�ณี 6,000 เช่คเกลั 

ภรรย�    ได้รับประม�ณี 60% ของ 6,000 เช่คเกลัท้กเดือนั

บ่ื้ต้ร    ได้รับประม�ณี 10-20% ของ 6,000 เช่คเกลัท้กเดือนั

อิสิร�เอล
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เอกี่สิ�รประกี่อบื้กี่�รข้อรับื้เงินำสิิทธิิประโยชน์ำกี่รณ่เส่ิยช่วิต้จั�กี่กี่�รสิงคำร�มู

เอกี่สิ�รประกี่อบื้กี่�รข้อรับื้เงินำสิิทธิิประโยชน์ำกี่รณ่เส่ิยช่วิต้จั�กี่กี่�รสิงคำร�มู

1 หนัังสืำอมอบอำ�นั�จให้ฝ่่�ยแรงง�นัฯ ณี กร้งเทลัอ�วีฟ

2 หนัังสืำอให้คว�มยินัยอม

**กรณีีมีท�ย�ทโดยธิรรมหลั�ยคนั ได้แก่ คู่สำมรสำต่�มกฎหม�ย บ้ต่ร บิด� ม�รด� ให้จัดทำ�

หนัังสืำอให้คว�มยินัยอม โดยมีเจ้�พึนัักง�นัปกครอง (ปลััดอำ�เภอ) รับรอง

3 เอกสำ�รแสำดงสิำทธิิ

1. ท�ย�ทโดยธิรรมกรอกข้อมูลัในัเอกสำ�รแสำดงสิำทธิิ 

2. ทนั�ยคว�มประทับต่ร�แลัะลังนั�มรับรองเอกสำ�รพึร้อมแนับ 

   เอกสำ�รประกอบของทนั�ยคว�ม ดังนีั�

  2.1 หนัังสืำอรับรองใบอน้ัญ�ต่ในัก�รเป็นัทนั�ยคว�ม ในัฐ�นัะผูู้้ทำ�คำ�รับรองลั�ยมือชื่�อในั 

เอกสำ�รแสำดงสิำทธิิ

  2.2 เอกสำ�รจ�กสำภ�ทนั�ยคว�ม

4 สำำ�เนั�บัต่รประจำ�ตั่วประช่�ช่นัของท�ย�ทโดยธิรรมพึร้อมรับรองสำำ�เนั�ถูึกต้่อง

5 สำำ�เนั�หน้ั�บัญชี่ของท�ย�ทโดยธิรรมพึร้อมรับรองสำำ�เนั�ถูึกต้่อง

6 สำำ�เนั�หน้ั�หนัังสืำอเดินัท�งของท�ย�ทโดยธิรรม แลัะของผูู้้เสีำยชี่วิต่พึร้อมรับรองสำำ�เนั�ถูึกต้่อง

7 เอกสำ�รเกี�ยวข้องอื�นัๆ ที�ท�งหน่ัวยง�นัร้องขอ
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	 เงินำชดีเชยกี่รณ่ถูกี่เลิกี่จั้�ง (Severance Pay : เงินำปิซีูอิมู) หม�ยถึึง เงินัที�นั�ยจ้�ง 

ต้่องจ่�ยให้แก่ลูักจ้�งที�มีสิำทธิิรับค่�ช่ดเช่ยกรณีีถูึกเลิักจ้�ง

	 ลูกี่จั้�งท่�มู่สิิทธิิรับื้คำ่�ชดีเชยกี่รณ่ถูกี่เลิกี่จั้�ง หม�ยถึึง ลัูกจ้�งที�ทำ�ง�นัต่ิดต่่อกันั 

กับนั�ยจ้�งร�ยเดียว 1 ปีขึ�นัไป

	 กี่รณ่ต้่�งๆ ท่�ถ้อว่�เป็นำกี่�รเลิกี่จั้�งท่�ลูกี่จั้�งมู่สิิทธิิไดี้รับื้คำ่�ชดีเชย มีดังนัี�

สิิทธิิประโยชน์ำท่�พ้ังได้ีรับื้หลังกี่�รทำ�ง�นำ

1. เงินำชดีเชยกี่รณ่ถูกี่เลิกี่จ้ั�ง (Severance Pay : เงินำปิซูีอิมู)

1) นั�ยจ้�งเสีำยชี่วิต่

2) นั�ยจ้�งล้ัมลัะลั�ย ปิดกิจก�ร หรือบริษัีทประสำบปัญห�ก�รเงินั ลูักจ้�งจึงต้่องออกจ�กง�นั

3) นั�ยจ้�งบอกเลิักก�รจ้�งง�นั โดยลูักจ้�งไม่มีคว�มผิู้ดใดๆ 

4) ก�รจ้�งง�นัมีกำ�หนัดระยะเวลั�แน่ันัอนัในัสัำญญ� ส่ำงผู้ลัให้นั�ยจ้�งไม่สำ�ม�รถึต่่อสัำญญ�ใหม่ได้                       

    ถืึอเป็นัก�รเลิักจ้�ง เช่่นั ลูักจ้�งทำ�ง�นัครบกำ�หนัดสัำญญ�จ้�งง�นั ( 5 ปี 3 เดือนั ) 

5) นั�ยจ้�งไม่ต่่อวีซ่ิ�จ้�งง�นัต่�มของก�รจ้�งง�นั 

6) ลูักจ้�งถูึกย้�ยไปทำ�ง�นัอีกแห่ง แต่่วีซิ่�จ้�งง�นัยังเป็นัของนั�ยจ้�งเดิมแลัะถูึกเลิักจ้�ง                                     

    หรือออกจ�กง�นัด้วยกรณีีต่่�งๆ ดังกล่ั�ว ลูักจ้�งจะมีสิำทธิิได้รับค่�ช่ดเช่ยจ�กนั�ยจ้�งเดิม 

7) ลูักจ้�งเสีำยชี่วิต่ (โดยค่�ช่ดเช่ยจะให้แก่ผูู้้ที�ต้่องดูแลั คู่สำมรสำ/สำ�มี-ภรรย�ต่�มกฎหม�ยหรือ 

    เป็นัที�รับรู้)

โดียนำ�ยจ้ั�งจัะต้้องจ่ั�ยค่ำ�ชดีเชยกี่รณ่ถูกี่เลิกี่จ้ั�งเท่�กัี่บื้ ค่ำ�จ้ั�งอัต้ร�ปกี่ติ้ 1 เด้ีอนำต่้อปี

** กฎหม�ยแรงง�นัอิสำร�เอลั (Severance Pay Law, 5723 – 1963 

ค่�ช่ดเช่ย severance pay หรือ Piturim ภ�ษี�ฮี่บรู เรียกว่� ปิซูิอิม) **

 รัฐบื้�ลอิสิร�เอลอน่ำญี่�ต้ให้แรงง�นำต้่�งช�ต้ิซ้ี�งรวมูแรงง�นำภ�คำเกี่ษต้ร พ่ัอคำรัว 

ร้�นำอ�ห�รสิ�มู�รถทำ�ง�นำในำประเทศอิสิร�เอลมู่ระยะเวล� 5 ปี และอ�จัข้ย�ยระยะเวล�ให้ 

อยู่ต่้อได้ีอ่กี่ไมู่เกิี่นำ 3 เด้ีอนำโดียให้ว่ซ่ี�ต่้อปี และนำับื้ติ้ดีต่้อกัี่นำตั้�งแต่้เดิีนำท�งไปทำ�ง�นำไมู่ว่� 

จัะทำ�ง�นำกัี่บื้นำ�ยจ้ั�งคำนำเด่ียวหร้อหล�ยคำนำ ดังนัั�นั ห�กลูักจ้�งทำ�ง�นักับนั�ยจ้�งครบสัำญญ�จ้�ง 

5 ปี จะได้รับค่�ช่ดเช่ยเท่�กับอัต่ร�ค่�จ้�งปกติ่ปีลัะ 1 เดือนัรวม 5 เดือนั หรือเท่�กับ 25,000 เช่คเกลั

(ปัจจ้บันัค่�จ้�งขั�นัต่ำ��เดือนัลัะ 5,300 เช่คเกลั) กรณีีเปลีั�ยนันั�ยจ้�ง ลูักจ้�งมีสิำทธิิ�ได้รับค่�ช่ดเช่ย 

เมื�อทำ�ง�นักับนั�ยจ้�งแต่่ลัะร�ยครบ 1 ปี

อิสิร�เอล
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  นั�ยจ้�งเป็นัผูู้้มีหน้ั�ที�จ่�ยค่�ช่ดเช่ยให้แก่ลูักจ้�งที�มีสิำทธิิรับเงินัช่ดเช่ยต่�มกฎหม�ย 

แต่่นั�ยจ้�งมักหลีักเลีั�ยงแลัะไม่ปฏิิบัติ่ต่�มกฎหม�ย เมื�อลูักจ้�งทำ�ง�นัครบสัำญญ�จ้�ง ลูักจ้�ง 

ทำ�คว�มต่กลังหรือร้องเรียนัเพืึ�อให้ได้รับค่�ช่ดเช่ยก่อนัเดินัท�งกลัับประเทศไทย โดยดำ�เนิันัก�รดังนีั�

 1.1 นำ�ยจ้ั�งกัี่บื้ลูกี่จ้ั�งเจัรจั�ต่้อรองกี่รณ่กี่�รจ่ั�ยค่ำ�ชดีเชยกัี่นำเองได้ี ห�กทั�งสำองฝ่่�ยต่กลัง 

กันัได้ แลัะพึอใจที�รับแลัะจ่�ยค่�ช่ดเช่ยต่�มจำ�นัวนัที�ต่กลัง นั�ยจ้�งจะให้ทนั�ยคว�มบันัทึกว่�ลูักจ้�ง

ต่กลังยินัยอมแลัะไม่ประสำงค์ร้องเรียกขอรับค่�ช่ดเช่ยอีกต่่อไปแลัะย้ติ่ก�รร้องเรียนั  

 1.2 ปัจัจ่ับัื้นำยังไมู่พับื้ว่�มู่หนำ่วยง�นำรัฐอิสิร�เอลท่�มู่หนำ้�ท่�รับื้คำำ�ร้องเพ้ั�อดีำ�เนิำนำกี่�ร

ต้�มูกี่ฎหมู�ยค่ำ�ชดีเชยกัี่บื้นำ�ยจ้ั�ง ห�กลูักจ้�งร้องเรียนัม�ยังฝ่่�ยแรงง�นัฯ ในัเบื�องต้่นั 

ฝ่่�ยแรงง�นัฯ จะแจ้งข้อกฎหม�ยให้นั�ยจ้�งทร�บพึร้อมให้ก�รสำนัับสำน้ันัช่่วยเหลืัอห�กลูักจ้�ง

ประสำงค์เจรจ�ต่่อรองกับนั�ยจ้�ง ห�กทั�งสำองฝ่่�ยไม่สำ�ม�รถึต่กลังกันัได้หรือนั�ยจ้�งปฏิิเสำธิไม่จ่�ย

ค่�ช่ดเช่ย ฝ่่�ยแรงง�นัฯ จะให้คว�มช่่วยเหลืัอแนัะนัำ�ให้ลูักจ้�งห�รือกับทนั�ยคว�มซึิ�งจะมีหนัังสืำอ

ถึึงนั�ยจ้�ง แลัะนั�ยจ้�งอ�จยินัยอมเจรจ�อีกครั�งโดยอ�จต่กลังกันัได้  

 1.3 แต่้ส่ิดีท้�ยห�กี่ต้กี่ลงไมู่ได้ี ลูักจ้�งต้่องแต่่งตั่�งทนั�ยคว�มแลัะมอบอำ�นั�จให้ทนั�ย 

เป็นัตั่วแทนัฟ้องศ�ลั พึร้อมยื�นัหลัักฐ�นัต่่�งๆ เช่่นั สำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�ง สัำญญ�จ้�งง�นั ใบลังเวลั�

ใบรบัเงินัเดอืนั วีซ่ิ�ก�รทำ�ง�นักบันั�ยจ้�งซึิ�งจะระบ้ในัหนัังสำอืเดินัท�ง เป็นัต้่นั ทนั�ยคว�ม จะฟ้องร้อง

เรียกค่�ช่ดเช่ยแลัะสิำทธิิประโยช่น์ัต่่�งๆ เช่่นั ค่�จ้�ง ค่�ล่ัวงหน้ั� เงินัสำวัสำดิก�รต่่�งๆ ย้อนัหลัังขึ�นัอยูกั่บ

หลัักฐ�นัที�ลูักจ้�งมีอยูแ่ลัะอ�ยค้ว�มของแต่่ลัะเรื�อง โดยลูักจ้�งต้่องจ่�ยค่�ส่ำงหม�ยแลัะค่�ธิรรมเนีัยม

ให้แก่ศ�ลัประม�ณี  400  เช่คเกลั หรือประม�ณี 3,600 บ�ท  

  ทั�งนีั� ก่อนัเดินัท�งกลัับประเทศไทย ลูักจ้�งต้่องไปแสำดงต่นัต่่อศ�ลัในัฐ�นัะโจทย์ผูู้้ฟ้อง

อย่�งน้ัอย 1 ครั�ง พึร้อมแจ้งร�ยลัะเอียดบัญชี่ธินั�ค�รในัประเทศไทย สำำ�หรับให้ทนั�ยคว�มโอนัเงินัให้

เมื�อคดีสิำ�นัส้ำด ซึิ�งก�รฟอ้งศ�ลัอ�จต่อ้งใช้่ระยะเวลั�ตั่�งแต่่ 6 เดอืนั ถึึง 3 ปี ขึ�นัอยูกั่บแต่่ลัะคด ีประเดน็ั

ที�ฟ้องแลัะหลัักฐ�นัที�อ�จต้่องเรียกเพิึ�มเติ่ม แลัะเมื�อคดีสิำ�นัส้ำดโดยศ�ลัมีคำ�พิึพึ�กษี�แล้ัว ทนั�ยคว�ม

จะหักค่�ธิรรมเนีัยมวิช่�ชี่พึแลัะค่�บริก�รในัอัต่ร�ร้อยลัะ 20 ถึึง 40 ของยอดเงินัที�ได้รับ สำำ�หรับ

แนำวท�งกี่�รเร่ยกี่ร้องสิิทธิิประโยชน์ำเงินำค่ำ�ชดีเชย

กี่�รดีำ�เนิำนำกี่�รข้อรับื้เงินำชดีเชยกี่รณ่ถูกี่เลิกี่จ้ั�ง Severance pay  
(เงินำปิซูีอิมู)

1. ก่ี่อนำเดิีนำท�งกี่ลับื้ประเทศไทย

อิสิร�เอล
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ค่�ใช้่จ่�ยระหว่�งดำ�เนิันัก�รฟ้องซึิ�งอ�จใช้่ระยะเวลั�ประม�ณี 1 เดือนั ลูักจ้�งต้่องรับผิู้ดช่อบด้วย

ต่นัเอง อ�ทิ ค่�ที�พัึก ค่�อ�ห�ร ค่�รถึ เป็นัต้่นั  

 1.4 ในำขั้�นำต้อนำกี่�รฟ้ื้องร้องในำชั�นำศ�ล ทั�งสำองฝ่่�ยอ�จต่กลังจำ�นัวนัค่�ช่ดเช่ยได้เช่่นักันั  

 1.5 อ�ย่คำว�มูกี่�รฟ้ื้องร้องเร่ยกี่ค่ำ�ชดีเชย มีจำ�นัวนั 7 ปี นัับตั่�งแต่่วันัที�เลิักจ้�ง หรือวันัที� 

ครบกำ�หนัดต่�มสัำญญ�จ้�ง

อิสิร�เอล
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ฝายแรงงานฯ จะใหชวยเหลือแนะนำ
ใหลูกจางหารือกับทนายความ

ลูกจางที่มีสิทธิ
ไดรับคาชดเชย

เจรจาตอรองได

ลูกจางเจรจาตอรองกับนายจางใหจายคาชดเชยปซูอิม

1. นายจางจายคาชดเชยตามที่ตกลงกัน
2. ลูกจางลงนามในหนังสือประนีประนามวายินยอมรับคาชดเชยจำนวนดังกลาว
   และไมประสงคเรียกขอรับคาชดเชยอีกตอไปและยุติการรองเรียน

ลูกจางสามารถรองเรียนมายังฝายแรงงาน ณ กรุงเทออาลีฟ)
เพื่อใหชวยติดตามเงินชดเชย ฯ โดยในเบื้องตน ฝายแรงงานฯ จะแจง
ขอกฎหมายใหนายจางทราบ พรอมใหการสนับสนุนชวยเหลือหาก

ลูกจางประสงคเจรจาตอรองกับนายจาง

เจรจาตอรองได

นายจาง
ยอมเจรจาทนายความจะมีหนังสือถึงนายจาง

1. นายจางจายคาชดเชยฯ
2. ลูกจางรับคาชดเชยและยุติการรองเรียน
3. ฝายแรงงานฯ ยุติเรื่องรองเรียน

1. ลูกจางแตงตั้งทนายความ
2. มอบอำนาจใหทนายเปนตัวแทนฟองศาล
3. ลูกจางยื่นหลักฐานตางๆ

ทนายความ จะฟองรองเรียกคาชดเชยและสิทธิประโยชนตางๆ
เชน คาจาง คาลวงหนา เงินสวัสดีการตางๆ ยอนหลัง

(จำนวนเงินจะขึ้นอยูกับหลักฐานที่ีลูกจางมีอยูและอายุความของแตละเรื่อง)

กระบวนการฟองรองในศาล
ตองใชระยะเวลาตั้งแต 6 เดือน ถึง 3 ป ขึ้นอยูกับแตละคดี

โดยระหวางนี้ อาจมีประเด็นฟองและหลักฐานที่อาจตองเรียกเพิ่มเติม

คดีสิ้นสุด โดยศาลมีคำพิพากษาแลว
ทนายความจะหักคาธรรมเนียมวิชาชีพและคาบริการในอัตรารอยละ 20 ถึง 40

ของยอดเงินที่ไดรับคาใชจายระหวางดำเนินการฟองซึ่งอาจใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน
ลูกจางตองรับผิดชอบดวยตนเอง อาทิ คาที่พัก คาอาหาร คารถ เปนตน

ลูกจางพอใจที่รับคาชดเชยตาม
จำนวนที่ตกลงกับนายจาง

Yes

Yes

Yes

No

No

No

ตกลงคาชดเชยกัน
ไมสำเร็จ

นายจางปฎิเสธไมจายคาชดเชย ตกลงกันได

ตกลงกันได

นายจางปฎิเสธไมจายคาชดเชย

กอนเดินทางกลับประเทศไทย
1. แสดงตนตอศาลในฐานะโจทย
 ผูฟองอยางนอย 1 ครั้ง
2. แจงรายละเอียดบัญชีธนาคาร
 ในประเทศไทย

โดยลูกจางตองจาย
1. คาสงทนาย
2. คาธรรมเนียมใหแกศาล
    ประมาณ 400 - 3600 เชคเกล

หลักฐานตางๆ เชน
- สำเนาหนังสือเดินทาง
- สัญญาจางงาน
- ใบลงเวลา
- ใบรับเงินเดือน
- วิชาการทำงานกับนายจางซึ่ง
  จะระบุในหนังสือเดินทาง
- เอกสารที่เกี่ยวของอื่น ๆ 

ข้ันตอนการดําเนินการ
ขอรับเงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้าง

Severance pay (เงินปิซูอิม)
“ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย”
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  กรณีีแรงง�นัไทยกลัับประเทศไทยแล้ัว แลัะยังไม่ได้รับเรียกร้องหรือยื�นัฟ้องเรียกค่�ช่ดเช่ยไว้ 

สำ�ม�รถึดำ�เนิันัก�รได้ดังนีั�  

 2.1 แรงง�นำไทยสิ�มู�รถร้องเร่ยนำมู�ยังสิำ�นัำกี่ง�นำแรงง�นำจัังหวัดี หร้อสิำ�นัำกี่ประสิ�นำ 

คำว�มูร่วมูมู้อระหว่�งประเทศ ให้ช่่วยประสำ�นักับฝ่่�ยแรงง�นั ณี กร้งเทลัอ�วีฟ เพืึ�อดำ�เนิันัก�รขอ

ติ่ดต่�มเงินัช่ดเช่ยฯ โดยต้่องให้ข้อมูลัพึร้อมหลัักฐ�นัต่่�งๆ ดังนีั�

 2.2 ฝี��ยแรงง�นำฯ จัะดีำ�เนิำนำกี่�รติ้ดีต่้อนำ�ยจ้ั�งเพืึ�อแจ้งก�รร้องเรียนัของแรงง�นัไทยแลัะแจ้ง

ข้อกฎหม�ยให้นั�ยจ้�งปฏิิบัติ่ แต่่ฝ่่�ยแรงง�นัฯ ไม่มีอำ�นั�จบังคับให้นั�ยจ้�งปฏิิบัติ่ต่�มกฎหม�ยได้

  2.3 กี่รณ่นำ�ยจั้�งปฏิิเสิธิกี่�รจั่�ยคำ่�ชดีเชย แรงง�นัไทยจะต่้องแต่่งตั่�งแลัะมอบอำ�นั�จ

ทนั�ยคว�มอิสำร�เอลัที�ประเทศไทยเป็นัผูู้้กระทำ�ก�รแทนัแรงง�นัไทย โดยทนั�ยคว�มก็จะต่่อรอง

จำ�นัวนัค่�ช่ดเช่ยกับนั�ยจ้�งก่อนั ห�กต่กลังได้ทนั�ยคว�มจะรับค่�ช่ดเช่ยแทนัแรงง�นัไทยแลัะ 

หักค่�บริก�รของทนั�ยแลัะให้ส่ำวนัที�เหลืัอแก่แรงง�นัไทยต่่อไป   

 2.4 กี่รณ่ท่�ต้กี่ลงกัี่นำไมู่ได้ีและต้้องฟ้ื้องร้องต่้อศ�ล แรงง�นัไทยต้่องเดินัท�งม�อิสำร�เอลัเพืึ�อลังนั�ม 

ในัคำ�เบิกคว�มต่่อหน้ั�ทนั�ยคว�มแลัะผูู้้พิึพึ�กษี� ซึิ�งกระบวนัก�รฟ้องร้องในัศ�ลัจะเป็นัไปเช่่นัเดียว

กับข้อ 3 แลัะ 4 ของก�รดำ�เนิันัก�รขอรับเงินัช่ดเช่ยกรณีีถูึกเลิักจ้�ง Severance pay (เงินัปีซูิอิม) 

“ก่อนัเดินัท�งกลัับประเทศไทย”   

 2.5 อ�ย่คำว�มูกี่�รฟ้ื้องร้องเร่ยกี่ค่ำ�เส่ิยห�ย มู่จัำ�นำวนำ 7 ปี นัำบื้ตั้�งแต่้วันำท่�เลิกี่จ้ั�ง หร้อวันำท่�

คำรบื้กี่ำ�หนำดีต้�มูสัิญี่ญี่�จ้ั�ง

2. หลังกี่ลับื้ประเทศไทย

1) สำำ�เนั�หนัังสืำอเดินัท�ง (หน้ั�ที�มีรูปถ่ึ�ยแลัะต่ร�ประทับท้กหน้ั�)

2) สำำ�เนั�บัต่รประจำ�ตั่วประช่�ช่นั

3) สำำ�เนั�ทะเบียนับ้�นั

4) สำำ�เนั�สำม้ดบัญชี่ธินั�ค�รของผูู้้มีสิำทธิิ

5) สำำ�เนั�สัำญญ�จ้�งง�นั (ระบ้ชื่�อ-สำก้ลั ที�อยู่แลัะหม�ยเลัขโทรศัพึท์ของนั�ยจ้�ง)

6) ใบอน้ัญ�ต่ทำ�ง�นั (วีซ่ิ�ก�รอน้ัญ�ต่ทำ�ง�นั)

7) ใบลังเวลั�ทำ�ง�นัหรือใบรับเงินัเดือนั (ถ้ึ�มี)

ลิงค์ำ คู่ำมู้อแรงง�นำไทย

	 เล่มูท่� 1   https://drive.google.com/file/d/15IxtDxCcIMRiw4n_vIXYsa32zR5A7xOP/view

	 เล่มูท่� 2   https://drive.google.com/file/d/1rziT427gAU9Vs1IaTTBNstxNKI40zdXS/view

	 เล่มูท่� 3   https://drive.google.com/file/d/12g4nb-j8Qcf0jIcT5OlqNVFC4wi3UaTh/view
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# อากรแสตมป์ # 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ที.่............................. 

 เขียนที.่........................................................... 
วันที่.........เดือน..............................พ.ศ.......... 

  โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า....................................................................................................... . 
อายุ............ปี เชื้อชาติ.............................สัญชาติ...........................บุตร นาย/นาง...............................................
ถือบัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี.................................อยู่บ้านเลขท่ี.....................................หมู่..........................
แขวง/ต าบล.............................................เขต/อ าเภอ................................................จังหวดั................................ 
เบอร์โทรศัพท.์............................เป็น......................ของ.......(ชื่อแรงงาน)...........................แรงงานที่เดินทางไป
ท างานในประเทศอิสราเอล หนังสือเดินทางเลขที่................................................................ 

 ขอมอบอ านาจให้ฝ่ายแรงงานประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศ
อิสราเอล เป็นตัวแทนข้าพเจ้ามีอ านาจด าเนินการติดต่อกับหน่วยงานรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในประเทศ
อิสราเอล เพ่ือติดตามเงินและสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ทั้งหมดของ...... (ชื่อแรงงาน)......และขอมอบอ านาจ
ให้ฝ่ ายแรงงานประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง เทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล เป็นผู้ รับเงิน                       
และสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ทั้งหมดและโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร...............................สาขา.........................
เลขที่บัญชี...............................ชื่อบัญชี...................................................แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ 

 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามหนังสือมอบอ านาจนี้                  
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าด้วยตนเองทั้งสิ้น เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้า
พยานแล้ว 
 
     ลงชื่อ...................................................................ผู้มอบอ านาจ 
                    (....................................................................)  
 
     ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบอ านาจ 
                    (....................................................................)  
 
         ลงชื่อ.........................................................พยาน     ลงชื่อ........................................................พยาน 
             (.............................................................)             (...............................................................) 
 
ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อ/ลายพมิพ์นิ้วมือชื่ออันแท้จริงของผู้มอบอ านาจ 

                                                      ลงชื่อ....................................................................    
                                                                      ตราประทับหน่วยงาน 
 

อิสิร�เอล
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# อากรแสตมป์ # 

หนังสือรับรองความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ที.่............................. 

 เขียนที.่........................................................... 
วันที่.........เดือน..............................พ.ศ.......... 

  ด้วยอ ำเภอ.....................ได้รับค ำร้องจำก..........เลขประจ ำตัวประชำชน................อำยุ.........ป ี
สัญชำติ............ อยู่บ้ำนเลขท่ี...................................................................มีควำมประสงค์ขอรับหนังสือรับรอง
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวของ......................บุคคลสัญชำติไทยซึ่งเสียชีวิตที่ประเทสอิสรำเอล 

 อ ำเภอได้ตรวจสอบหลักฐำนและสอบสวนผู้ร้องพร้อมพยำนบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้ว ของ
................................................ มีควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว ดังนี้ 

 1. บิดำ ชื่อ.........เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน........สถำนภำพบุคคล......... อำยุ........ปี 
ปัจจุบันอำศัยอยู่บ้ำนเลขที่.............  

 2. มำรดำ ชื่อ.........เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน........สถำนภำพบุคคล......... อำยุ........ปี 
ปัจจุบันอำศัยอยู่บ้ำนเลขที่.............................. 

 3. สำมี/ภรรยำ ชื่อ.........เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน........สถำนภำพบุคคล.........อำยุ.........ปี 
ปัจจุบันอำศัยอยู่บ้ำนเลขที่.............................. 

 4. บุตรเกิดกับสำมี/ภรรยำ ชื่อ...................เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน........เกิดวันที่...........
สถำนภำพบุคคล......... อำยุ...ปี ปัจจุบันอำศัยอยู่บ้ำนเลขที่.............................. 

 ฉะนั้นอ ำเภอจึงออกหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐำน 
      ให้ไว้ ณ วันที่................................. 

     
 
                                                       ลงชื่อ....................................................................  
                                                                     (....................................................................) 
                                                            ต ำแหน่ง................................................................ 
 
 

อิสิร�เอล
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หนังสือให้ความยินยอม 
เลขที.่............................. 

 เขียนที.่........................................................... 
วันที่.........เดือน..............................พ.ศ.......... 

  โดยข้าพเจ้าผู้มีรายนาม ดังต่อไปนี้ 
              1.  (สาม/ีภรรยา) 
               2. (บุตร) 
               3. (บิดา) 
               4. (มารดา) 
เป็นทายาทโดยธรรมผู้มีสิทธิ์รับมรดก .................. เจ้ามรดกผู้ตาย ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมและไม่คัดค้าน     
ในการที่ฝ่ายแรงงานประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล โอนเงินสิทธิประโยชน์
อันพึงมีพึงได้ของ.................................... ผ่านบัญชีธนาคาร..............................สาขา.............................ชื่อบัญชี
...................................เลขที่บัญชี..................................  

 ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ส าคัญ 
     
 
 ลงชื่อ.................................................... (สาม/ีภรรยา)   ลงชื่อ............................................................ (บุตร) 
       (............................................................)                 (................................................................) 
 
ลงชื่อ................................................................... (บิดา)   ลงชื่อ............................................................. (มารดา) 
       (.............................................................)                 (................................................................) 
             
ขอรับรองว่าผู้มีนามบนนี้ได้ลงนามต่อหน้าข้าพเจ้า จริง 
 
                                                      ลงชื่อ....................................................................  
                                                             (................................................................) 
                                                    ต าแหน่ง............................................................... 
 
 
 

อิสิร�เอล
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เงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ1าง (ป5ซูอิม) ค;าจ1างค1างจ;าย  

และสิทธิประโยชนBอื่นๆ กรณีมีชีวิต 
 

 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน  

 1. สำเนาหนังสือเดินทางเล2มที่ใช8เดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลทุกเล2มที่มีตราประทับเข8า-ออก รวมถึงหน8า VISA     

 2. สำเนาสญัญาจ8างงาน และเอกสารที่เกี่ยวข8องกบัการทำงานในประเทศอสิราเอล 

 3. สำเนาการสนทนากับผู8เกี่ยวข8องในอิสราเอล อาทิ หน8า Facebook / LINE / E-mail 

 4. ช่ือ ที่อยู2 หมายเลขโทรศัพทd ของนายจ8าง บริษัทจัดหางาน ทนายความชาวอิสราเอล และบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข8อง  

 

หมายเหตุ  การบันทกึคำให8การขอให8มีข8อมูลว2า แรงงานเดินทางกลับประเทศไทยด8วยสาเหตุอะไร  

              ทำงานกับนายจ8างก่ีรายมีการเปล่ียนแปลงหรือไม2 ขอข8อมูลนายจ8างให8ครบถ8วนทุกราย 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

อิสิร�เอล
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เงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ1าง (ป5ซูอิม) ค;าจ1างค1างจ;าย  

และสิทธิประโยชนBอื่นๆ กรณีเสียชีวิต 
 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน (เอกสารผู1เสยีชีวิต)  

 1. สำเนาหนังสือเดินทางเล2มที่ใช8เดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลทุกเล2มที่มีตราประทับเข8า-ออก รวมถึงหน8า VISA  

 2. สำเนาสญัญาจ8างงาน และเอกสารที่เกี่ยวข8องกบัการทำงานในประเทศอสิราเอล 

 3. สำเนาการสนทนากับผู8เกี่ยวข8องในอิสราเอล อาทิ หน8า Facebook / LINE / E-mail (หากมี) 

 4. ช่ือ ที่อยู2 หมายเลขโทรศัพทf ของนายจ8าง บริษัทจัดหางาน ทนายความชาวอิสราเอล และบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข8อง  

 5. สำเนาใบมรณบัตร  

 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน (เอกสารผู1มีชีวิต ทายาท)  

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  

 2. สำเนาทะเบียนสมรส 

 3. สำเนาทะเบียนบ8าน 

 4. สำเนาสูติบัตร  

 5. หนังสือมอบอำนาจให8ฝlายแรงงานฯ อิสราเอล เปnนผู8ดำเนินการฯ  

 6. หนังสือรับรองความสัมพันธfทางครอบครัว  

 7. หนังสือให8ความยินยอม  

 8. แบบฟอรfมการรับสิทธิประโยชนfกรณีเสียชีวิต (กรอกเปLนภาษาอังกฤษเท;านั้น)  

 

หมายเหตุ  

• เอกสารประกอบการขอรับเงินตามข1อ 5-7 ต8องออกโดยที่ว2าการอำเภอ หรือ สำนักงานเขตเท2าน้ัน 

 

 
 

 

 

 

 

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

อิสิร�เอล
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อิสิร�เอล



แบบขอรับสิทธิประโยชน์กรณีแรงงานมีชีวิต 

Please complete the following information: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นแบบฟอร์ม 
1. สำเนาบัตรประชาชน 
2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร 
3. สำเนาหนังสือเดินทาง 
 
หมายเหตุ พิมพเ์ป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ยกเว้นการลงลายมือชื่อและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง  
             ให้ลงนามเหมือนกับเล่มหนังสือเดินทาง    

Name and signature of the representative: 

 

 

 

Name of beneficiary (Owner): (ชื่อ-นามสกุล ผู้รับสิทธิประโยชน์) 

Address of beneficiary: (ท่ีอยู่ของผู้รับสิทธิประโยชน์) 

Bank name: (ชื่อธนาคาร) 

Bank address: (ท่ีอยู่ของธนาคาร) 

Swift# (Swift code ของธนาคาร) Routing# 

ABA#     Account# (เลขท่ีบัญชีธนาคาร) 

Mailing address: (ท่ีอยู่ของผู้รับสิทธิประโยชน์) 

Signature of beneficiary: (ลายมือชื่อของผู้รับสิทธิประโยชน์) 

Date:  

Approval of the Embassy: 

We hereby approve that the above mentioned are correct details of the beneficiary:         
(ชื่อ-นามสกุล ผู้รับสิทธิประโยชน์) 

Passport number: (หมายเลขหนังสือเดินทางของผู้รับสิทธิประโยชน์) 
Date: 

 

 

 

 

ข้อมูลแรงงาน 

เจ้าหน้าท่ีสถานเอกอัครราชทูตลงนามเท่านั้น 

ตัวอย่าง 
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แบบขอรับสิทธิประโยชน์กรณีแรงงานเสียชีวิต 

Please complete the following information: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นแบบฟอร์ม 
1. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับสิทธิประโยชน์ 
2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ระบุให้โอนเงินสิทธิประโยชน์ 
3. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เสียชีวิต 
 
หมายเหตุ พิมพเ์ป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ยกเว้นการลงลายมือชื่อและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง  
             ต้องลงนามใหเ้หมือนกันทุกฉบับ 

ตัวอย่าง 

Name and signature of the representative: 

 

 

 

Name of beneficiary (Owner): (ชื่อ-นามสกุล ผู้เสียชีวิต) 

Address of beneficiary: (ท่ีอยู่ของผู้รับสิทธิประโยชน์/ทายาท) 

Bank name: (ชื่อธนาคาร) 

Bank address: (ท่ีอยู่ของธนาคาร) 

Swift# (Swift code ของธนาคาร) Routing# 

ABA#     Account# (เลขท่ีบัญชีธนาคาร) 

Mailing address: (ท่ีอยู่ของผู้รับสิทธิประโยชน์) 

Signature of beneficiary: (ลายมือชื่อของผู้รับสิทธิประโยชน์) 

Date: 

Approval of the Embassy: 

We hereby approve that the above mentioned are correct details of the beneficiary related 
to the deceased: (ชื่อ-นามสกุล ผู้เสียชีวิต) 

Passport number: (หมายเลขหนังสือเดินทางของผู้เสียชีวิต) 
Date: 

 

 

ข้อมูลผูร้ับสิทธิประโยชน์ 

เจ้าหน้าท่ีสถานเอกอัครราชทูตลงนามเท่านั้น 
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ภาคผนวก

ภ�คำผนำวกี่
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Download

แบื้บื้คำำ�ร้องข้อรับื้บื้ริกี่�ร

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

แบบค ำร้องขอรับบรกิำร 
เขียนที่ ส ำนักประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 

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

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

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

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

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

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

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

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

ภ�คำผนำวกี่
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เงินค่าจ้างค้างจ่ายจากนายจ้าง กรณีมีชีวิต 

**ทุกประเทศ** 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน 

 1. แบบคำร้องขอรับบริการ/ แบบบันทึกเรื่องราวร้องทุกข์ (โปรดระบุจำนวนเงินและเดือนที่ยังไม่ได้รับค่าจ้างค้างจ่าย) 

 2. สำเนาสัญญาจ้าง (ต้องมี) 

 3. ช่ือและที่อยู่ของนายจ้าง/บริษัท (ต้องมี)  

 4. เอกสารหลักฐานการทำงานกับนายจ้าง/บริษัท (ต้องมี)  

 5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 4 เดือนสุดท้าย (ต้องมี)  

    หรือ หลักฐานการลงเวลาทำงาน (ควรมี) เช่น ใบตอกบัตรหรือปฏิทินงานของเดือนที่นายจ้างจ่ายไม่จ่าย/ไม่ครบ  

    พร้อมหลักฐานการได้รับเงินจากนายจ้างไม่ครบ   

 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ  

 7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์ของผู้ยื่นคำร้อง   

 8. หลักฐานการเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารโดยผู้แปล  

 9. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานในประเทศดังกล่าว หน้าท่ีมีรูปถ่าย  

 10. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานในประเทศดังกล่าว หน้าท่ีมีวีซา่ทำงาน 

 11. เอกสารอ่ืนๆ ที่เจ้าหน้าที่ผู้ติดตามเงินดังกล่าวขอเพิ่มเติม 

 
 

หมายเหตุ   1. การลงลายมือช่ือในแบบคำร้องฯ ต้องลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

    2. เอกสารประกอบการยื่นต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ภ�คำผนำวกี่
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ขอความช่วยเหลือ กรณีถูกจับกมุ 

 

 

หมายเหตุ   1. การลงลายมือช่ือในแบบคำร้องฯ ต้องลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

    2. เอกสารประกอบการยื่นต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ทุกประเทศ** 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน 

 1. แบบคำร้องขอรับบริการ/ แบบบันทึกเรื่องราวร้องทุกข์ ระบุสถานท่ีท่ีถูกจับกุม เช่น สถานีตำรวจ  

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

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

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

 3. สำเนาสัญญาจ้าง (ควรมี) 

 4. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ถ้ามี)  

 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ  

 6. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานในต่างประเทศ หน้าท่ีมีรูปถ่าย  

 7. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานในต่างประเทศ หน้าท่ีมีวีซ่าทำงาน  

 

รายการตรวจสอบ(Checklist) ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)
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ขอความช่วยเหลือ กรณีขาดการติดต่อ/หายตัว 
**ทุกประเทศ** 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน 

 1. แบบคำร้องขอรับบริการ/ แบบบันทึกเรื่องราวร้องทุกข์ ระบุสถานท่ีท่ีถูกจับกุม เช่น สถานีตำรวจ  

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

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

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

 3. สำเนาสัญญาจ้าง 

 4. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ถ้ามี)  

 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ  

 6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์ของผู้ยื่นคำร้อง  

 7. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานในต่างประเทศ หน้าท่ีมีรูปถ่าย  

 8. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานในต่างประเทศ หน้าท่ีมีวีซ่าทำงาน  

 9. หลักฐานการเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารโดยผู้แปล  

 
 

หมายเหตุ   1. การลงลายมือช่ือในแบบคำร้องฯ ต้องลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

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

เข้ต้บื้ริห�รพิัเศษมู�เก๊ี่�

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

ประเทศโอมู�นำ

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

ประเทศกี่�ต้�ร์

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

เว็บไซิต์่สำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ

https://icb.mol.go.th

ประเทศบื้�ห์เรนำ

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

ประเทศคูำเวต้

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

ภ�คำผนำวกี่
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คำณะผู้จััดีทำ�

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

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

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

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

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

2. สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศญี�ป่้นั 

3. สำำ�นัักง�นัแรงง�นั ณี เมืองฮ่่องกง 

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

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

6. สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศม�เลัเซีิย 

7. สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศสิำงคโปร์ 

8. สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศบรูไนั 

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

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

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

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

ผู้สินัำบื้สิน่ำนำข้้อมููล

คำณะผู้จััดีทำ�
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