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 กฎหม�ยแรงง�นับรไูนัปี 2009 ไม่ได้กำ�หนัดใหน้ั�ยจ้�งจ่�ยค่�ช่ดเช่ยแก่ลูักจ้�ง แต่่กำ�หนัด

ให้นั�ยจ้�ง จ่�ยค่�จ้�งแทนัก�รบอกกล่ั�วล่ัวงหน้ั� ในักรณีีที�นั�ยจ้�งไม่ได้ทำ�ก�รบอกกล่ั�วล่ัวงหน้ั�

ต่�มระยะเวลั�ที� กฎหม�ยกำ�หนัด โดยมีระยะเวลั� ดังนีั�

1. กี่รณ่กี่�รเลิกี่จ้ั�งก่ี่อนำคำรบื้กี่ำ�หนำดีสัิญี่ญี่�

สิิทธิิประโยชน์ำอันำพ้ังได้ีรับื้หลังกี่�รทำ�ง�นำ

 ก�รจ่�ยเงินัทดแทนัต่�มที�กรมแรงง�นับรูไนักำ�หนัด คำ�นัวณีจ�กก�รทำ�ง�นั 48 เดือนั 

โดยต่ำ��ส้ำดได้รับ 9,600 เหรียญบรูไนั แลัะสูำงส้ำดไม่เกินั 28,000 เหรียญบรูไนั

2. กี่รณ่กี่�รเส่ิยช่วิต้เน้ำ�องจั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ

 1. นั�ยจ้�งต้่องบอกกล่ั�วล่ัวงหน้ั�เป็นัลั�ยลัักษีณ์ีอักษีร อย่�งน้ัอย 1 เดือนั 

 2. นั�ยจ้�งต้่องจ่�ยสิำนัจ้�งแทนัก�รบอกกล่ั�วล่ัวงหน้ั�เท่�กับค่�จ้�ง เฉลีั�ย 1 เดือนั 

 3. นั�ยจ้�งมีหน้ั�ที�จ่�ยค่�จ้�งค้�งจ่�ยแลัะจ่�ยค่�ตั่�วเครื�องบินัเดินัท�งกลัับประเทศให้แก่ลูักจ้�ง

        ตั้วอย่�ง :

	 กี่รณ่คำนำง�นำมู่เงินำเดี้อนำ 500 เหร่ยญี่บื้รูไนำต้่อเดี้อนำ x 48 เดี้อนำ = 24,000 เหรียญบรูไนั 

	 กี่รณ่คำนำง�นำมู่เงินำเดี้อนำ 800 เหร่ยญี่บื้รูไนำต้่อเดี้อนำ x 48 เดี้อนำ = 38,400 เหรียญบรูไนั 

             คำนำง�นำจัะได้ีรับื้เพ่ัยง 28,000 เหร่ยญี่บื้รูไนำ 

	 ห�กี่คำนำง�นำเสิ่ยช่วิต้หลังจั�กี่ไดี้มู่กี่�รจั่�ยเงินำทดีแทนำกี่�รสิูญี่เสิ่ยสิมูรรถภ�พัถ�วรจัำ�นำวนำ  

             เท่�ไรก็ี่ต้�มู ให้นัำ�ไปหักออกจ�กจำ�นัวนัเงินัทดแทนัจ�กก�รเสีำยชี่วิต่ ที�จะได้รับต่�มกฎหม�ยนีั� 

	 นั�ยจ้�งเป็นัผูู้้รับผู้ิดช่อบค่�ใช่้จ่�ยที�สำมเหต้่สำมผู้ลั สำำ�หรับก�รจัดก�รศพึของผูู้้เสีำยช่ีวิต่  

    แลัะค่�ใช้่จ่�ยที�สำมเหต้่สำมผู้ลัในัก�รรักษี�พึย�บ�ลัผูู้้เสีำยชี่วิต่

บื้รูไนำ
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 1. เงินำทดีแทนำเปน็ำสิิทธิิประโยชน์ำข้องคำนำง�นำ ซ้ี�งต้้องจ่ั�ยให้แก่ี่คำนำง�นำ หร้อห�กี่คำนำง�นำ

เส่ิยช่วิต้

	 สำิทธิิดังกลั่�วจะต่กทอดแก่ท�ย�ทผูู้้อยู ่ในัอ้ปก�ระของคนัง�นั ซิึ�งเป็นัสำม�ชิ่ก

ในัครอบครัวของ คนัง�นัต่�มที�กฎหม�ยกำ�หนัด ได้แก่ ภรรย�หรือสำ�มี บิด� ม�รด� บ้ต่ร แลัะ 

ปู่ย่�-ต่�ย�ย

 2. ในำกี่รณ่มู่ท�ย�ทผู้อยู่ในำอ่ปกี่�ระข้องคำนำง�นำท่�ประกี่อบื้ด้ีวย บ่ื้คำคำลท่�ต้้องพ้ั�งพั�คำนำ

ง�นำทั�งหมูดีและ บ่ื้คำคำลท่�ต้้องพ้ั�งพั�คำนำง�นำเพ่ัยงบื้�งส่ิวนำ

	 ต่�มกฎหม�ยบรูไนั เงินัค่�ทดแทนัดังกลั่�วจะถึูกแบ่งสำัดสำ่วนัม�กนั้อย เรียงลัำ�ดับ

ต่�มลักัษีณีะก�รพึึ�งพึ�ของท�ย�ทผูู้อ้ยูใ่นัอป้ก�ระของคนัง�นั โดยกรมแรงง�นับรไูนัจะเป็นัผูู้ด้ำ�เนันิั

ก�รทั�งหมด

 3. กี่รณ่ท�ย�ทผู้อยู่ในำอ่ปกี่�ระเส่ิยช่วิต้ก่ี่อนำหร้อระหว่�งกี่�รเร่ยกี่ร้องเงินำทดีแทนำ 

ซ้ี�งกี่รมูแรงง�นำบื้รูไนำ ยังไมู่มู่คำำ�สัิ�งจ่ั�ยเงินำทดีแทนำ

	 เงินัทดแทนัสำ่วนัของท�ย�ทที�เสำียช่ีวิต่ดังกลั่�วจะถึูกนัำ�ม�คำ�นัวณีแลัะแบ่งสำัดสำ่วนั

ก�รจ่�ยใหม่

ท�ย�ทผู้มู่สิิทธิิได้ีรับื้เงินำทดีแทนำ

บื้รูไนำ
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ขั้�นำต้อนำกี่�รเร่ยกี่ร้องสิิทธิิประโยชน์ำ

นั�ยจ้�งแจ้งคว�มต่่อเจ้�หน้ั�ที�ต่ำ�รวจ พัร้อมูหลักี่ฐ�นำจั�กี่โรงพัย�บื้�ล

นั�ยจ้�งแจ้งเรื�องต่่อแผู้นักกองท้นัทดแทนั กรมแรงง�นับรูไนั

พัร้อมูหลักี่ฐ�นำเอกี่สิ�รท่�เก่ี่�ยวข้้อง ภ�ยในำ 10 วันำ นัำบื้จั�กี่วันำท่�ประสิบื้อ่บัื้ติ้เหต่้จั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ

นั�ยจ้�งดำ�เนิันัก�รจัดก�รศพึคนัง�นัที�เสีำยชี่วิต่ที�ประเทศบรูไนั หรือจัดส่ำงศพึกลัับ

ประเทศไทย ต่�มคว�มประสำงค์ของญ�ติ่คนัง�นัที�เสีำยชี่วิต่

นั�ยจ้�งแจ้งสำถึ�นัเอกอัครร�ช่ทูต่ไทย เพืึ�อขอออกใบมรณีบัต่ร (กรณีีเสีำยชี่วิต่)

+ ประสำ�นัแจ้งสำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศบรูไนั

กรมแรงง�นับรูไนัต่รวจสำอบข้อเท็จจริงแล้ัวประสำ�นักับสำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศบรูไนั 

สืำบห�แลัะรับรองท�ย�ทผูู้้รับประโยช่น์ัของคนัง�นัที�เสีำยชี่วิต่

กรณีีคนัง�นัที�เสีำยชี่วิต่ ไม่มีพิึนััยกรรม หรือระบ้แจ้งร�ยชื่�อผูู้้รับประโยช่น์ัไว้แก่นั�ยจ้�ง

กรมแรงง�นับรูไนัพิึจ�รณี�จำ�นัวนัเงินัค่�ทดแทนัที�ผูู้้รับประโยช่น์ัพึึงได้รับแล้ัว 

ให้นั�ยจ้�ง/บริษัีทประกันัภัย ที�นั�ยจ้�งมีก�รทำ�ประกันัไว้ 

นัำ�เงินัค่�ทดแทนัไปจ่�ยให้แก่คนัง�นัที�ประสำบอันัต่ร�ยโดยต่รงที�กรมแรงง�นับรูไนั

หรือจ่�ยเงินัทดแทนัผู่้�นัสำถึ�นัเอกอัครร�ช่ทูต่บรูไนั ประจำ�ประเทศไทย

เพืึ�อมอบให้คนัง�นัที�เดินัท�งกลัับประเทศไทยแล้ัว หรือมอบให้ท�ย�ทคนัง�นัที�เสีำยชี่วิต่ต่่อไป

บื้รูไนำ



166
กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 

สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ

ต้�ร�งแสิดีงสิิทธิิประโยชน์ำและเอกี่สิ�รประกี่อบื้ในำกี่�รย้�นำข้อรับื้สิิทธิิประโยชน์ำ

ลำ�ดัีบื้ สิิทธิิประโยชน์ำ เอกี่สิ�ร หลักี่ฐ�นำประกี่อบื้

1. กรณีีเสีำยชี่วิต่ 1. จัดทำ�หนัังสืำอมอบอำ�นั�จ
	 โดยมอบอำ�นั�จให้ สำนัร.บรูไนั โดยต่้องมีต่ร�ประทับ  

           ของที�ว่�ก�รอำ�เภอเป็นัสำำ�คัญ

	 ระบ้ชื่�อท�ย�ทผูู้้มีสำิทธิิท้กคนัในัหนัังสำือรับรองผูู้้อยู่ในั

           อ้ปก�ระ

	 ภรรย�ผูู้้เสำียช่ีวิต่เป็นัผูู้้ลังลั�ยมือช่ื�อผูู้้มอบอำ�นั�จ

	 ระบ้ลัำ�ดับท�ย�ทผูู้้มีสำิทธิิ โดยเรียงลัำ�ดับต่�มเปอร์เซิน็ัต์่ 

            ก�รพึึ�งพึ�ผูู้้เสีำยชี่วิต่ (ต่�มแบบฟอร์มที�กำ�หนัด)

2.  ผูู้้มีสิำทธิิได้รับประโยช่น์ัได้แก่ บิด� ม�รด� ภรรย� บ้ต่ร 

(ท้กคนั) แลัะปู่ย่� ต่�ย�ยโดยจัดทำ�เอกสำ�ร ดังนีั�
	  บิด�ม�รด� ได้แก่ สำำ�เนั�บัต่รประจำ�ต่ัวประช่�ช่นั  

        สำำ�เนั�ทะเบียนัสำมรสำ สำำ�เนั�ทะเบียนับ้�นั ห�ก บิด�      

            ม�รด� เสีำยชี่วิต่ ต้่องมีสำำ�เนั�ใบมรณีบัต่รด้วย

	 ภรรย� ได ้แก ่  สำำ�เนั�ทะเบียนัสำมรสำ สำำ�เนั�บัต่ร    

       ประจำ�ตั่วประช่�ช่นั สำำ�เนั�ทะเบียนับ้�นั กรณีีมี     

           ก�รหย่�ร้�ง ต้่องมีสำำ�เนั�ทะเบียนัหย่�ด้วย

	 บ้ต่ร (ท้กคนั) ได้แก่ สำำ�เนั�ใบสำูต่ิบัต่ร สำำ�เนั�บัต่ร  

           ประจำ�ตั่วประช่�ช่นั (ถ้ึ�มี) สำำ�เนั�ทะเบียนับ้�นั

	 ปู ่ย ่�-ต่�ย�ย ได ้แก ่ เอกสำ�รสำำ�คัญที�แสำดงคว�ม

        เกี� ยวข ้องกับคนัง�นั เช่ ่นั สำำ� เนั�ทะเบียนับ ้�นั     

           สำำ�เนั�บัต่รประจำ�ตั่วประช่�ช่นั เป็นัต้่นั

หมู�ยเหต่้     1. เอกสำ�รดังกล่ั�วต้่องได้รับก�รรับรองเอกสำ�รจ�กนั�ยทะเบียนัท้องที�

                 2. ต้่องมีต่ร�ประทับของอำ�เภอเป็นัสำำ�คัญ

            3. แปลัเป็นัภ�ษี�อังกฤษี ส่ำงให้สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศบรูไนั เพืึ�อยื�นัต่่อกรมแรงง�นับรูไนั                 

                       เมื�อเห็นัว่�เอกสำ�รดังกล่ั�วถูึกต้่อง กรมแรงง�นับรูไนัจะได้พิึจ�รณี�สัำ�งจ่�ยเงินัทดแทนั                           

                    ให้แก่ท�ย�ทต่่อไป ทั�งนีั� กรมแรงง�นับรูไนัไม่ได้กำ�หนัดเวลั�ก�รพิึจ�รณี�ดังกลั่�ว 

                    แต่่อย่�งใด

บื้รูไนำ
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แบื้บื้ฟื้อร์มู

หนัำงส้ิอรับื้รองผู้อยู่ในำอ่ปกี่�ระ 

กี่รณ่ข้องนำ�ย..........................................................................

 ข้�พึเจ้� (นั�ย, นั�ง, นั�งสำ�ว)..............................................ต่ำ�แหน่ัง...............................

ได้สำอบข้อเท็จจริงแลัะพึย�นัหลัักฐ�นัต่่�งๆ แล้ัว ขอรับรองว่� บ้คคลัดังกล่ั�วมีลั�ยมือชื่�อข้�งล่ั�ง

นีั� เป็นัผูู้้ที� อยูใ่นัคว�มอ้ปก�ระโดยส้ำจริต่ของนั�ย..........................................คนัง�นัผูู้้เสีำยชี่วิต่ แลัะ

ต้่องอ�ศัยเงินัร�ยได้ของ คนัง�นัผูู้้เสีำยชี่วิต่ในัก�รยังชี่พึ

ลับื้ดัีบื้ ช้�อ – นำ�มูสิก่ี่ล ท่�อยู่ อ�ย่
คำว�มูสัิมูพัันำธ์ิ 

กัี่บื้ผู้ต้�ย

ร้อยละข้องกี่�ร

พ้ั�งพั�อ�ศัย

1.

2.

3.

4.

5.

ออกให้ ณี วันัที� ............. เดือนั ........................................ พึ.ศ. ...........................

ลั�ยมือชื่�อ.................................................................

(................................................................)

ต่ำ�แหน่ัง ...................................................................

บื้รูไนำ



168
กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 

สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ

CERTIFICATE OF DEPENDENCY

In the matter of deceased Workman………………………………………………….

Having made an inquiry and investigation I, Mr , Mrs, Miss………………………………………...

Hereby certify that following member of the deceased family are benefit dependant 

of the deceased workman

Mr. / Mrs. / Miss ………………………………..and they were dependant on the deceased’s 

earning at the time of his death to the extent shown against their names as below:-

No.
Name of 

dependant
Address Age Relationship

Degree of 

Dependency

(to be in 

percentage)

1.

2.

3.

4.

5.

Date this the…………………………………….

Signature………...............……………………

(.................……………………………)

Position……………….............…………

บื้รูไนำ
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