
กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 
สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 169

ซีาอ่ดีีอาระเบีย

ซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ย



170
กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 

สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ

 สิิทธิิประโยชน์ำแรงง�นำไทยในำประเทศซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ยต้�มูกี่ฎหมู�ยแรงง�นำฉีบัื้บื้ปัจัจ่ับัื้นำ

ปี 2005 เงินัสิำทธิิประโยช่น์ัอันัพึึงได้ของคนัง�นัต่�มกฎหม�ยแรงง�นัซิ�อ้ดีอ�ระเบีย มี 4 ประเภท 

 1. เงินัค่�จ้�ง (Wages)   

 2. เงินัค่�ทำ�ง�นัล่ัวงเวลั� (Over Time)    

 3. เงินัค่�พัึกผู่้อนั / ค่�พัึกร้อนัประจำ�ปี (Vacation)    

 4. เงินัร�งวัลัสิำ�นัส้ำดก�รทำ�ง�นัหรือเงินัสิำ�นับริก�ร (Service Award)

ซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ย

 1. ลูกี่จ้ั�งร�ยวันำ นั�ยจ้�งต้่องจ่�ยเงินัค่�จ้�งให้อย่�งน้ัอยสัำปด�ห์ลัะ 1 ครั�ง  

 2. ลูกี่จ้ั�งท่�รับื้ค่ำ�จ้ั�งร�ยเด้ีอนำ นั�ยจ้�งต้่องจ่�ยเงินัค่�จ้�งให้เดือนัลัะ 1 ครั�ง  

 3. ลูกี่จั้�งท่�ทำ�ง�นำเป็นำร�ยชิ�นำ และต้้องใช้เวล�นำ�นำกี่ว่� 2 สัิปดี�ห์ จะต่้องได้รับค่�จ้�ง

สัำปด�หล์ัะ 1 ครั�ง คิดคำ�นัวณีต่�มปรมิ�ณีง�นัที�ทำ�เสำรจ็ ส่ำวนัค่�จ้�งที�เหลืัอจะต่อ้งจ่�ยให้ครบสำมบรูณ์ี

ในัระหว่�งสัำปด�ห์ต่่อม�ขณีะส่ำงมอบง�นั  

 4. ลูกี่จั้�งท่�ทำ�ง�นำนำอกี่เหน้ำอจั�กี่ท่�กี่ล่�วมู�ในำข้้�งต้้นำ นั�ยจ้�งจะต่้องจ่�ยให้อย่�งนั้อย

สัำปด�ห์ลัะ 1 ครั�ง  

 5. นำ�ยจั้�งมู่สิิทธิิหักี่เงินำคำ่�จั้�งจั�กี่คำนำง�นำไดี้ต้�มูคำว�มูเหมู�ะสิมูแต้่ต้้องไมู่เกิี่นำคำ่�จั้�ง

จัำ�นำวนำ 5 วันำต่้อเด้ีอนำ ถ้ึ�ห�กคนัง�นัทำ�ให้เกิดคว�มสูำญเสีำย คว�มเสีำยห�ย หรือทำ�ให้เครื�องจักรพัึง 

หรือทำ�ให้ผู้ลัผู้ลัิต่นั�ยจ้�งเสำียห�ย ซึิ�งทรัพึย์สิำนัเหลั่�นัั�นัอยู่ในัคว�มรับผิู้ดช่อบของคนัง�นั แลัะ 

คว�มเสีำยห�ยนัั�นัเกิดม�จ�กคว�มผิู้ดพึลั�ดของคนัง�นั หรือเกิดจ�กก�รฝ่่�ฝื่นัคำ�สัำ�งนั�ยจ้�ง แลัะ 

ไม่ได้เกิดจ�กคว�มผิู้ดพึลั�ดของคนัอื�นั แลัะไม่ได้เกิดจ�กแรงกดดันั บีบคั�นัใดๆ  

 6. กี่�รเร่ยกี่ร้องคำว�มูเป็นำธิรรมู หร้อกี่�รร้องท่กี่ข้์จั�กี่ฝี��ยหน้ำ�งฝี��ยใดี จะต่้องมีขึ�นัภ�ยในั

ระยะเวลั� 15 วันั ห�กเกินั 15 วันัถืึอว่�สำลัะสิำทธิิ� โดยกำ�หนัดยื�นัเรื�องสำำ�หรับนั�ยจ้�งนัับจ�กวันัที�

เกิดเหต้่ก�รณ์ีขึ�นั ส่ำวนัคนัง�นันัั�นันัับจ�กวันัทีได้รับแจ้งจ�กนั�ยจ้�งเกี�ยวกับเรื�องดังกล่ั�ว  

 7. นำ�ยจ้ั�งไมู่มู่สิิทธิิหักี่เงินำใดีๆจั�กี่คำนำง�นำ เก่ี่�ยวกัี่บื้สิิทธิิส่ิวนำบ่ื้คำคำลโดียไมู่ได้ีรับื้คำว�มูเห็นำชอบื้

จั�กี่คำนำง�นำก่ี่อนำอย่�งเป็นำล�ยลักี่ษณ์อักี่ษร ยกี่เว้นำกี่รณ่ดัีงต่้อไปน่ำ�

สิิทธิิประโยชน์ำอันำพ้ังได้ีรับื้ระหว่�งกี่�รทำ�ง�นำ

1. เงินำค่ำ�จ้ั�ง

ซี�อ่ด่ีอ�ระเบ่ื้ย
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 8. ถ้�นำ�ยจ้ั�งหักี่เงินำจัำ�นำวนำใดีไปจั�กี่คำนำง�นำโดียไมู่มู่เหต่้มู�จั�กี่ท่�กี่ฎหมู�ยได้ีบัื้ญี่ญัี่ติ้ไว้และ

โดียไมู่ได้ีรับื้คำว�มูเห็นำชอบื้จั�กี่คำนำง�นำอย่�งเป็นำล�ยลักี่ษณ์อักี่ษร หร้อนำ�ยจ้ั�งจ่ั�ยเงินำค่ำ�จ้ั�ง 

ให้คำนำง�นำล่�ช้�จั�กี่กี่ำ�หนำดีเวล�ท่�คำนำง�นำคำวรจัะได้ีรับื้ โดียไมู่มู่เหต่้อันำคำวร คนัง�นั หรือตั่วแทนั

คนัง�นั มีสิำทธิิยื�นัร้องท้กข์ ต่่อคณีะกรรมก�รไกล่ัเกลีั�ยข้อพิึพึ�ทแรงง�นัได้เพืึ�อสัำ�งให้นั�ยจ้�งคืนัเงินั

ที�หักไปอย่�งไม่เป็นัธิรรมนัั�นัแก่คนัง�นั หรือจ่�ยเงินัค่�จ้�งค้�งจ่�ยให้แก่คนัง�นั  

 9. ถ้�ห�กี่เป็นำท่�ย้นำยันำจั�กี่คำณะกี่รรมูกี่�รไกี่ล่เกี่ล่�ยข้้อพิัพั�ทแรงง�นำแล้วว่�นั�ยจ้�งได้หักเงินั

ค่�จ้�งของคนัง�นัไป หรือจ่�ยเงินัค่�จ้�งแก่คนัง�นัลั่�ช้่� โดยไม่มีเหต้่อันัควร อน้ัญ�ต่ให้ 

คณีะกรรมก�รกำ�หนัดค่�ปรับื้เป็นำเงินำไมู่เกิี่นำ 1 เท่�ข้องเงินำท่�ถูกี่หักี่ไป หร้อ 1 เท่�ข้องเงินำค่ำ�จ้ั�ง

ท่�ค้ำ�งจ่ั�ย  

 10. ถ้�คำนำง�นำถูกี่จัำ�ค่ำกี่ หร้อถูกี่กัี่กี่ตั้วไว้ ณ หน่ำวยง�นำใดีท่�เก่ี่�ยวข้้องในำคำด่ีคำว�มูท่�เก่ี่�ยวกัี่บื้

กี่�รทำ�ง�นำ หร้อด้ีวยสิ�เหต่้มู�จั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ นั�ยจ้�งยังคงต้่องจ่�ยเงินัให้คนัง�นัอย่�งต่่อเนืั�อง

จำ�นัวนั 50 เปอร์เซ็ินัต์่ของค่�จ้�ง จนักว่�คนัง�นัจะถึูกตั่ดสิำนัในัคดีดังกล่ั�ว โดยระยะเวลั�ก�ร 

ถูึกค้มขัง ต้่องไม่เกินั 180 วันั (หรือ 6 เดือนั) ถ้ึ�ห�กเกินัจ�กนัั�นั นั�ยจ้�งไม่ต้่องจ่�ยค่�จ้�งส่ำวนัใด

แก่คนัง�นัในัจำ�นัวนัวันัที�เกินัไปนัั�นั แลัะห�กคำ�ตั่ดสิำนัออกม�ปร�กฏิว่� คนัง�นับริส้ำทธิิ� หรือ 

คำ�พิึพึ�กษี�ออกม�ให้ย้ต่ิก�รสำอบสำวนัเนืั�องจ�กสิำ�งที�คนัง�นัถูึกกล่ั�วห� ไม่มีหลัักฐ�นัยืนัยันั หรือ 

ไม่เป็นัคว�มจริง นั�ยจ้�งต้่องจ่�ยเงินัคืนัให้คนัง�นัต่�มจำ�นัวนัเงินัที�ถูึกหักไปก่อนัหน้ั�นัั�นั ส่ำวนัถ้ึ�

คำ�ตั่ดสิำนัออกม�ว่� คนัง�นัผิู้ดจริง เงินัที�นั�ยจ้�งจ่�ยให้คนัง�นัไปแล้ัว จะไม่ถูึกเรียกคืนัแต่่อย่�งใด 

ต่ร�บใดที�คำ�พิึพึ�กษี�ไม่ได้ระบ้เอ�ไว้แต่กต่่�งไปจ�กที�กล่ั�ว

1. หักี่เงินำเพ้ั�อชำ�ระค้ำนำเงินำกู้ี่ / หน่ำ�สิินำระหว่�งนำ�ยจ้ั�งและคำนำง�นำ

	 แต่่มีเงื�อนัไขว่�ต่้องไม่เกินั 10 เปอร์เซิ็นัต่์ของค่�จ้�ง 

2. หักี่เงินำเป็นำค่ำ�ปรับื้ต่้�งๆ ท่�คำนำง�นำต้้องชำ�ระ

	 เนัื�องม�จ�กก�รฝ่่�ฝ่ืนัแลัะค่�ช่ดใช่้คว�มเสำียห�ยที�คนัง�นัได้ก่อไว้ 

3. หักี่เงินำเพ้ั�อชำ�ระหน่ำ�สิินำต้�มูคำำ�พิัพั�กี่ษ�ข้องศ�ล 

	 โดยหักเป็นัร�ยเดือนัแลัะหักได้ไม่เกินัเดือนัลัะ 1 ในั 4 สำ่วนัของค่�จ้�งที�ได้รับ 

4. หักี่เงินำส่ิงเข้้�ร่วมูเป็นำสิมู�ชิกี่ประกัี่นำสัิงคำมู แลัะเข้�ร่วมเป็นัสำม�ชิ่กในักองท้นัอื�นัๆ    

    ที�คนัง�นัต้่องจ่�ยต่�มที�กฎหม�ยกำ�หนัด
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 1. กี่ฎหมู�ยแรงง�นำบัื้ญี่ญัี่ติ้ให้คำนำง�นำทำ�ง�นำวันำละไมู่เกิี่นำ 8 ชั�วโมูง หร้อสัิปดี�ห์ละไมู่เกิี่นำ 

48 ชั�วโมูง และในำเด้ีอนำรอมูฎอนำ (เดือนัสำำ�หรับถืึอศีลัอดสำำ�หรับม้สำลิัม) ให้ลัดเวลั�ก�รทำ�ง�นั 

ลังม�เหลืัอวันัลัะไม่เกินั 6 ชั่�วโมง หรือสัำปด�ห์ลัะไม่เกินั 36 ชั่�วโมง (1 สัำปด�ห์ มี 6 วันัทำ�ง�นั) 

 2. กี่ฎหมู�ยแรงง�นำบัื้ญี่ญัี่ติ้อน่ำญี่�ต้ให้นำ�ยจ้ั�งเพิั�มูเวล�กี่�รทำ�ง�นำเป็นำวันำละ 9 ชั�วโมูงได้ี

สิำ�หรบัื้คำนำง�นำบื้�งประเภท อ้ต่สำ�หกรรมบ�งอย�่ง แลัะง�นัที�คนัง�นัไม่ได้ทำ�ง�นันัั�นัอยูต่่ลัอดเวลั�

ขณีะเดียวกันั ก็อน้ัญ�ต่ให้ลัดเวลั�ก�รทำ�ง�นัลังเหลืัอวันัลัะ 7 ชั่�วโมงได้ สำำ�หรับคนัง�นับ�งประเภท

อ้ต่สำ�หกรรมบ�งอย่�ง แลัะง�นัที�เสีำ�ยงต่่ออันัต่ร�ย โดยประเภทของคนัง�นั แลัะประเภทของ

อ้ต่สำ�หกรรมที�กล่ั�วถึึงนีั�ต้่องถูึกกำ�หนัดออกม�โดยคำ�สัำ�งรัฐมนัต่รีแรงง�นั  

 3. นำอกี่จั�กี่น่ำ�ง�นำในำสิถ�นำประกี่อบื้กี่�รท่�กี่�รทำ�ง�นำปกี่ติ้จัะเป็นำลักี่ษณะกี่�รเข้้�เวร หร้อ 

ง�นำเปน็ำกี่ะ อน้ัญ�ต่ให้นั�ยจ�้งเพิึ�มเวลั�ก�รทำ�ง�นัเกินัวันัลัะ 8 ชั่�วโมง หรือเกินัสัำปด�ห์ลัะ 48 ชั่�วโมง

ได้หรือน้ัอยกว่� 8 ชั่�วโมงต่่อวันั หรือน้ัอยกว่� 48 ชั่�วโมงต่่อสัำปด�ห์ได้ โดยต้่องได้รับคว�มเห็นัช่อบ

จ�กกระทรวงแรงง�นั นัอกจ�กนีั�ก�รเข้�เวรหรือก�รทำ�ง�นัเป็นักะนัั�นัถ้ึ�คำ�นัวณีโดยเฉลีั�ยแล้ัว 

ต้่องไม่เกินั 3 สัำปด�ห์  

 4. คำนำง�นำจัะได้ีรับื้ค่ำ�จ้ั�งจั�กี่กี่�รทำ�ง�นำล่วงเวล�ชั�วโมูงละ 150 เปอร์เซ็ีนำต์้ (1.50) จั�กี่

ฐ�นำเงินำค่ำ�จ้ั�งข้องคำนำง�นำ และให้ถ้อว่�กี่�รทำ�ง�นำในำวันำหย่ดีต่้�งๆ เป็นำกี่�รทำ�ง�นำนำอกี่เวล� 

 5. ไมู่อน่ำญี่�ต้ให้เวล�กี่�รทำ�ง�นำจัริงเกิี่นำวันำละ 10 ชั�วโมูง หรือสัำปด�ห์ลัะ 60 ชั่�วโมง ไม่ว่�

กรณีีใด  

 6. วันำศ่กี่ร์ค้ำอวันำหย่ดีพัักี่ผ่อนำประจัำ�สัิปดี�ห์สิำ�หรับื้คำนำง�นำทั�งหมูดี แลัะคนัง�นัจะต้่องได้รับ

ค่�จ้�งเต็่มต่�มปกติ่  

 7. คำนำง�นำท่�ป�วย และมู่หลักี่ฐ�นำย้นำยันำกี่�รป�วย (ใบื้รับื้รองแพัทย์) มีสิำทธิิ�ได้รับวันัหย้ด 

จ�กก�รป่วย (มีสิำทธิิ�ลั�ป่วย) โดยได้รับค่�จ้�งเต็่มต่�มปกติ่ในั 30 วันัแรก แล้ัวได้รับค่�จ้�ง 3 ในั 

4 ส่ำวนั จ�กก�รลั�หย้ดอีก 60 วันัต่่อม� แลัะจะไม่ได้รับค่�จ้�งในั 30 วันัถัึดจ�กนัั�นัในัช่่วงเวลั� 

เพีึยง 1 ปีนัับจ�กวันัที�เริ�มป่วยจะต่่อเนืั�องหรือไม่ต่่อเนืั�องก็ต่�ม  

 8. คำนำง�นำมู่สิิทธิิ�ล�หย่ดีเพ้ั�อประกี่อบื้พิัธ่ิฮั่จัย์ โดยได้รับค่�จ้�งไม่นั้อยกว่� 10 วันั แลัะ 

ไม่เกินั 15 วันั เป็นัเวลั� 1 ครั�งในัก�รทำ�ง�นักับนั�ยจ้�งโดยไม่มีเงื�อนัไขว่� คนัง�นัต้่องทำ�ง�นั 

กับนั�ยจ้�งม�เป็นัเวลั�ต่่อเนืั�องอย่�งน้ัอย 2 ปี โดยนั�ยจ้�งจะเป็นัผูู้้กำ�หนัดจำ�นัวนัลูักจ้�งที� 

จะได้รับสิำทธิิ�ก�รหยด้เพืึ�อประกอบพิึธีิฮั่จย์ ต่�มคว�มจำ�เป็นัของง�นั

2. วันำหย่ดี เวล�ทำ�ง�นำ เงินำค่ำ�จ้ั�งล่วงเวล�
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คนัง�นัมีสิำทธิิได้ลั�พัึกผู่้อนัประจำ�ปี/ลั�พัึกร้อนั โดยได้รับค่�จ้�งเต็่มต่�มระเบียบดังนีั�  

 1. ทำ�ง�นำ 1 ปีเต็้มู มีสิำทธิิลั�พัึกผู่้อนัประจำ�ปี/ลั�พัึกร้อนั 21 วันั  

 2. คำนำง�นำทำ�ง�นำกัี่บื้นำ�ยจั้�งอย่�งต้่อเน้ำ�องเป็นำเวล� 5 ปีข้้�นำไป มีสิำทธิิลั�พัึกผู้่อนัประจำ�ปี

ลั�พัึกร้อนั 30 วันั  

 3. คำนำง�นำสิ�มู�รถข้อชะลอกี่�รข้อล�หย่ดีพัักี่ผ่อนำประจัำ�ปี/พัักี่ร้อนำ ออกี่ไปอยู่ในำปีถัดีไปได้ี

โดยก�รเห็นัช่อบของนั�ยจ้�ง  

 4. ในำช่วงท่�คำนำง�นำหย่ดีพัักี่ผ่อนำประจัำ�ปี ไมู่อน่ำญี่�ต้ให้คำนำง�นำไปทำ�ง�นำกัี่บื้นำ�ยจ้ั�งร�ยอ้�นำ 

เมื�อใดที�พึบแลัะมีหลัักฐ�นัยนืัยนััว่� คนัง�นัของตั่วเองฝ่่�ฝื่นัในัเรื�องนีั� (หลับไปทำ�ง�นักับนั�ยจ้�งอื�นั

นั�ยจ้�งมีสิำทธิิ�ที�จะระงับก�รจ่�ยค่�จ้�งให้คนัง�นัในัช่่วงที�เข�หย้ด หรือเรียกคืนั เงินัที�นั�ยจ้�งจ่�ย

ให้ไปแล้ัว)

 1. เมู้�ออ�ย่เวล�สิัญี่ญี่�กี่�รจั้�งง�นำสิิ�นำส่ิดีลงต้�มูท่�กี่ำ�หนำดีไว้หร้อมู่กี่�รยกี่เลิกี่สัิญี่ญี่�จั้�ง 

เกิี่ดีข้้�นำมู�จั�กี่ฝี��ยนำ�ยจ้ั�ง / เจ้ั�ข้องสิถ�นำประกี่อบื้กี่�ร ในำสัิญี่ญี่�ท่�ไมู่ได้ีระบ่ื้อ�ย่เวล�สัิญี่ญี่�

จ้ั�งง�นำนั�ยจ้�ง / เจ้�ของสำถึ�นัประกอบก�ร ต้่องจ่�ยเงินัสิำ�นับริก�ร (เงินัร�งวัลัสิำ�นัส้ำดก�รทำ�ง�นั) 

แก่คนัง�นัคำ�นัวณีต่�มจำ�นัวนัอ�ยเ้วลั�ก�รทำ�ง�นั โดยคิดคำ�นัวณีจ�กฐ�นัอัต่ร�เงินัเดือนัๆ ส้ำดท้�ยดังนีั�

 สิำ�หรับื้เศษข้องปีและเด้ีอนำท่�คำนำง�นำทำ�ง�นำไปนัำ�นำ คนัง�นัมีสิำทธิิได้รับโดยให้คิดห�รเฉลีั�ยออกม� 

นัอกจ�กนีั� คนัง�นัที�มีสิำทธิิได้รับเงินัสิำ�นับริก�รครบเต็่มสำมบูรณ์ียงัครอบคล้ัมในัอีก 2 กรณีีต่่อไปนีั� คือ

3.

1.

เงินำค่ำ�พัักี่ร้อนำ/พัักี่ผ่อนำประจัำ�ปี

เงินำร�งวัลสิิ�นำส่ิดีกี่�รทำ�ง�นำ หร้อเงินำสิิ�นำบื้ริกี่�ร

สิิทธิิประโยชน์ำอันำพ้ังได้ีรับื้หลังกี่�รทำ�ง�นำ

ในำ 5 ปีแรกี่            จ่�ยปีลัะ 15 วันั (1/2 เดือนั) (5ปี = เงินัเดือนั 2 (1/2 เดือนั))

ปีท่� 6 เป็นำต้้นำไป      จ่�ยปีลัะ 1 เดือนั

1. คนัง�นัช่�ยต้่องเลิักทำ�ง�นัเป็นัผู้ลัม�จ�กแรงกดดันัโดยตั่วเองไม่มีคว�มประสำงค์

2. คนัง�นัหญิงเลิักสัำญญ�จ้�งในัช่่วง 6 เดือนั นัับจ�กวันัที�สำมรสำ หรือช่่วงระหว่�ง 3 เดือนันัับจ�ก 

   วันัที�คลัอดบ้ต่ร
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คู่มือขอรับเงินโกซ่ีและย่ืนฟอ้ง
และย่ืนฟอ้งร้องนายจ้างค้างจ่ายเงินเดือน

นายจ้างเปน็บุคคลธรรมดา

ช่ือนายจ้างเปน็บริษัท ห้างร้าน
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

จึงจะเข้าข่ายต้องส่งเงินโกซ่ี

ช่ือนายจ้างเปน็บุคคลธรรมดา 
ว่าจ้างคนงานให้มาทํางานกับตนโดยตรง
อาทิ แม่บ้าน คนสวน คนขับรถ ช่างในอู่
ท่ีไม่ได้จดทะเบียน ไม่เข้าข่ายส่งเงินโกซ่ี

*หญิงไทยส่วนมากมักอยู่ในกลุ่มน้ี

ไม่เคย

มี

ไม่มี

เคย

ไม่มี

นายจ้างเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนถูกต้องหรือไม่

ปฏิเสธรับเร่ือง

นายจ้างเป็นนิติบุคคล

ไม่ว่าจะตอนทํางานอยู่ซาอุฯ หรือกลับ
ประเทศไทยแล้ว ได้รับเงินก้อนหรือไม่ก็ตาม

เคยย่ืนขอรับ/ได้รับ เงินโกซ่ีมาก่อนหรือไม่

มีหนังสือเดินทางท่ีใช้ไปทํางานท่ีประเทศ
ซาอุดีอาระเบียเปน็คร้ังแรก (เล่มแรก)

ภายในหนังสือเดินทางมีตราประทับท่ีแสดงว่า
เดินทางออกจากประเทศไทย หรือเข้า

ประเทศซาอุดีอาระเบียก่อนวันท่ี
12 มีนาคม 2529 (1986)
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