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	 นั�ยจ้�งจะต่้องจัดเต่รียมที�พึักให้กับคนัง�นัต่่�งช่�ติ่ รวมทั�งสิำ�งอำ�นัวยคว�มสำะดวก 

ที�จำ�เป็นั โดยไม่คิดค่�ใช้่จ่�ย

	 เมื�อทำ�ง�นัครบต่�มสำญัญ�แล้ัว นั�ยจ้�งจะออกค่�ใช้่จ่�ยสำำ�หรบักลับัภูมลิัำ�เนั�ให้ลูักจ้�ง

	 นั�ยจ้�งจะเต่รียมค่�รักษี�พึย�บ�ลัเมื�อเจ็บป่วย

	 นั�ยจ้�งจะทำ�ประกันัเงินัทดแทนัให้กับลัูกจ้�ง (72 ริงกิต่ต่่อคนัต่่อปี)

	 นั�ยจ้�งจะดำ�เนิันัก�รทำ�ประกันัสำ้ขภ�พึให้ลูักจ้�ง จำ�นัวนั 120 ริงกิต่ต่่อคนัต่่อป ี

โดยนั�ยจ้�งอ�จหักหรือไม่หักค่�ใช้่จ่�ยดังกล่ั�วจ�กลูักจ้�งก็ได้

กี่�รจ่ั�ยค่ำ�จ้ั�ง

 สัำญญ�จ้�งต้่องระบ้ช่่วงค่�จ้�งให้ชั่ดเจนัว่�เริ�มเมื�อใดแลัะสิำ�นัส้ำดเมื�อใด โดยช่่วงค่�จ้�งจะ

ต้่องไม่เกินั 1 เดือนั แลัะนั�ยจ้�งต้่องจ่�ยค่�จ้�งให้ลูักจ้�งไม่เกินัวันัที� 7 หลัังจ�กสิำ�นัส้ำดช่่วงค่�จ้�ง

     หม�ยเหต้่ พึระร�ช่บัญญัติ่ดังกล่ั�วค้้มครองเฉพึ�ะลูักจ้�งที�มีค่�จ้�งน้ัอยกว่� 2,000 ริงกิต่ 

ต่่อเดือนั แลัะลูักจ้�งที�ใช่้แรงก�ยในัก�รทำ�ง�นั (ไม่ว่�จะมีค่�จ้�งเกินั 2,000 ริงกิต่ หรือไม่ก็ต่�ม)

	 ห�กก�รเสำยีชี่วติ่เกดิจ�กก�รประสำบอนััต่ร�ย จะได้รบัค่�ทดแทนัเท่�กบั 18,000 รงิกติ่

แลัะได้รับเงินัเพึิ�มพึิเศษีต่�มแผู้นัเงินัทดแทนัคนัง�นัต่่�งช่�ต่ิจำ�นัวนั 7,000 ริงกิต่ โดยเงินัทดแทนั 

จะมอบให้แก่ท�ย�ท หรือผูู้้ในัอ้ปก�ระของคนัง�นั

	 กรณีีก�รเสำียช่ีวิต่เกิดขึ�นัภ�ยหลัังจ�กก�รท้พึพึลัภ�พึช่ั�วคร�ว จะได้รับค่�ทดแทนั

ไม่เกินั 23,000 ริงกิต่  

 กรณีีก�รเสีำยชี่วิต่นัั�นัรวมถึึงก�รเสีำยชี่วิต่จ�กอ้บัติ่เหต้่นัอกเวลั�ทำ�ง�นัด้วย ยกเว้นัก�รเสีำยชี่วิต่ 

ต่�มธิรรมช่�ติ่ ก�รฆ่�ตั่วต่�ย หรือก�รต่�ยเนืั�องจ�กเสำพึย�เสำพึติ่ด 

 1.1 จัำ�นำวนำค่ำ�ทดีแทนำท่�จัะได้ีรับื้

6.

แม่บ�้นั (ช่�ย/หญิง)

- ช่�ย

- หญิง

360 ริงกิต่/คนั 540 ริงกิต่/คนั

540 ริงกิต่/คนั

10 ริงกิต่ 250 ริงกิต่

(550/560

ริงกิต่)

(730/740 

ริงกิต่)

สิิทธิิประโยชน์ำอ้�นำๆ

1. สิิทธิิประโยชน์ำกี่รณ่เส่ิยช่วิต้
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	 กรณีีคนัง�นัไม่มีท�ย�ท จะได้รับค่�ทดแทนัเท่�กับจำ�นัวนัค่�ใช่้จ่�ยจริงในัก�ร 

จัดง�นัศพึ หรือ 1,000 ริงกิต่ แล้ัวแต่่จำ�นัวนัใดจะน้ัอยกว่� 

	 กรณีกี�รเสีำยช่วีติ่เนัื�องจ�กอ้บตั่เิหต่น้ัอกเวลั�ทำ�ง�นั จะได้รบัค่�ทดแทนั 23,000 รงิกติ่

(Workmen’s Compensation (Foreign Workers’ Compensation Scheme) (Insurance) 

Order 2005)

	 ค่�ใช่้จ่�ยในัก�รสำ่งกลัับประเทศต่้นัท�งต่�มจำ�นัวนัที�เกิดขึ�นัจริง หรือ 4,800 ริงกิต่ 

แล้ัวแต่่จำ�นัวนัใดจะน้ัอยกว่� (Workmen’s Compensation (Foreign Workers’ Compensation 

Scheme) (Insurance) Order 2005)

 1.2 ลำ�ดัีบื้ท�ย�ท

	 ภรรย� หรือสำ�มี

	 บ้ต่ร

	 บิด� ม�รด�

	 พึี�นั้อง (ที�ไม่ได้ทำ�ง�นั) ซิึ�งอยู่ในัอ้ปก�ระของผูู้้เสำียช่ีวิต่

 1.3 ขั้�นำต้อนำกี่�รดีำ�เนิำนำกี่�รในำกี่รณ่เส่ิยช่วิต้

  (1) นั�ยจ้�งต้่องทำ�หนัังสืำอแจ้งเรื�องก�รเกิดอ้บัติ่เหต้่ที�ทำ�ให้ลูักจ้�งเสีำยชี่วิต่ ให้สำำ�นัักง�นั

แรงง�นัในัท้องที�ทร�บภ�ยในั 10 วันั นัับจ�กวันัเกิดเหต้่ พึร้อมทั�งเอกสำ�รที�เกี�ยวข้องรวมทั�งใบมรณีะ

บัต่รของคนัง�นัที�เสีำยชี่วิต่

  (2) สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัท้องที�จะแจ้งสำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศม�เลัเซีิย เพืึ�อติ่ดต่่อ

ท�ย�ทของคนัง�นัผูู้้เสีำยชี่วิต่ให้กรอกแบบฟอร์มแลัะแนับเอกสำ�รที�เกี�ยวข้อง ดังนีั�
	 แบบฟอร์มก�รเรียกร้องค่�ทดแทนั (Form H) จำ�นัวนัคนัลัะ 3 ช่้ด โดยท�ย�ทของ

ผูู้้เสำียช่ีวิต่ลังช่ื�อในัช่่อง Applicant ท้กช่้ด  

	 บันัทึกป�กคำ�ที�ยืนัยันัว่�ผูู้้เรียกร้องค่�ทดแทนัเป็นัท�ย�ทของผูู้้เสำียช่ีวิต่จริง 

	 โดยให้เจ้�หนั้�ที�บันัทึกเป็นัหลัักฐ�นัแลัะให้ท�ย�ทลังนั�ม (Authenticated)

	 หลัักฐ�นัแสำดงลัำ�ดับก�รเป็นัท�ย�ทแลัะระดับก�รได้รับก�รเลีั�ยงดูจ�กผูู้้เสีำยชี่วิต่  

โดยให้เจ้�หนั้�ที�ระบ้ว่� ท�ย�ทของผูู้้เสำียช่ีวิต่มีใครบ้�ง (เรียงลัำ�ดับท�ย�ท เช่่นั ภรรย� บ้ต่ร บิด�

ม�รด�) พึร้อมทั�งกำ�หนัดอัต่ร�สำ่วนัของท�ย�ทแต่่ลัะคนัในัก�รรับค่�ทดแทนัด้วย (Certificate of 

Dependency)

	 หนัังสืำอมอบอำ�นั�จให้สำำ�นัักง�นัแรงง�นัของประเทศม�เลัเซีิยดำ�เนิันัก�รเรียกร้อง

ค่�ทดแทนัให้ (Surat Kuasa)

	 หลัักฐ�นัทะเบียนัสำมรสำ (กรณีีท�ย�ทเป็นัภรรย�) แลัะสำำ�เนั�บัต่รประช่�ช่นั
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	 สำำ�เนั�ทะเบียนับ้�นัแลัะฉบับแปลัเป็นัภ�ษี�อังกฤษี 

 (3) สำ่งหลัักฐ�นัแลัะแบบฟอร์มต่�มข้อ (2) ให้สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศม�เลัเซิีย

ดำ�เนิันัก�รรับรองเอกสำ�รแลัะสำ่งเอกสำ�รดังกลั่�วไปยังสำำ�นัักง�นัแรงง�นัประจำ�รัฐที�เป็นัที�ต่ั�งของ

สำถึ�นัที�ทำ�ง�นัของคนัง�นัที�เสำยีชี่วติ่ จ�กนัั�นั สำำ�นักัง�นัแรงง�นัประจำ�รัฐนัั�นัๆ จะคำ�นัวณีค่�ทดแทนั

แลัะสำั�งจ่�ยเงนิัทดแทนัให้ท�ย�ทของผูู้เ้สำยีช่วีติ่ต่่อไป ในัก�รจ่�ยเงินัให้ท�ย�ทจะส่ำงเป็นัดร๊�ฟเงนิัสำด

ระบ้ช่ื�อท�ย�ทแลัะโดยผู่้�นัสำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศม�เลัเซีิยม�ยงัสำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมอื

ระหว่�งประเทศ เพึื�อสำ่งต่่อให้ท�ย�ทคนัง�นัไทย ทั�งนัี�ต่้องสำ่งหลัักฐ�นัก�รรับเงินัคืนัสำำ�นัักง�นั

แรงง�นัของม�เลัเซิียต่่อไป (ต่ัวอย่�งแบบฟอร์ม ปร�กฏิต่�มเอกสำ�รแนับ)
  (4) ท�ย�ทลังนั�มรับเงินัในัเอกสำ�รใบเสำร็จรับเงินั จ�กนัั�นัส่ำงหลัักฐ�นัก�รรับเงินัคืนัให้

สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศม�เลัเซีิย

  (5) สำำ�นัักง�นัแรงง�นัม�เลัเซีิยส่ำงหลัักฐ�นัก�รรับเงินัคืนัให้สำำ�นัักง�นัแรงง�นัประจำ�รัฐ

 
2. สิิทธิิประโยชน์ำกี่รณ่พิักี่�รถ�วร

 กรณีีพิึก�รถึ�วรสำ�ม�รถึจำ�แนักได้เป็นั 2 ประเภท ได้แก่ 

 2.1 กี่รณ่พิักี่�รถ�วรจันำไมู่สิ�มู�รถทำ�ง�นำได้ีหร้อเป็นำอัมูพั�ต้ จะได้รับค่�ทดแทนัเท่�กับ

ร�ยได้ 84 เดือนั หรือ 23,000 ริงกิต่ แล้ัวแต่่จำ�นัวนัใดจะน้ัอยกว่� แลัะจะได้รับเพิึ�มเติ่มอีก 1 ในั 4 

ของค่�ทดแทนั สำำ�หรับคนัง�นัที�ต้่องได้รับคว�มช่่วยเหลืัอจ�กบ้คคลัอื�นั รวมทั�งค่�ใช้่จ่�ยในัก�ร

ส่ำงกลัับประเทศต้่นัท�งต่�มจำ�นัวนัที�เกิดขึ�นัจริง หรือ 4,800 ริงกิต่ แล้ัวแต่่จำ�นัวนัใดจะน้ัอยกว่� 

 2.2 กี่รณ่พิักี่�รถ�วรบื้�งส่ิวนำ จะได้รับค่�ทดแทนัต่�มสำัดส่ำวนัของสำภ�พึคว�มพิึก�ร 

โดยกรมแรงง�นัม�เลัเซีิย จะเป็นัผูู้้คำ�นัวณีเงินัทดแทนั 

 2.3 ขั้�นำต้อนำกี่�รดีำ�เนิำนำกี่�ร

   (1) ลูักจ้�งต้่องแจ้งก�รเกิดอ้บัติ่เหต้่แลัะบ�ดเจ็บให้นั�ยจ้�งทร�บภ�ยในั 7 วันั

   (2) นั�ยจ้�งต้่องทำ�หนัังสืำอแจ้งเรื�องอ้บัติ่เหต้่ให้สำำ�นัักง�นัแรงง�นัท้องที�ทร�บภ�ยในั 

10 วันั หลัังเกิดเหต้่

   (3) สำำ�นัักง�นัแรงง�นัท้องที� ส่ำงแบบฟอร์มให้นั�ยจ้�งกรอกร�ยลัะเอียดเกี�ยวกับอ้บัติ่เหต้่

ที�เกิดขึ�นั รวมถึึงคว�มเห็นัของแพึทย์ผูู้้ทำ�ก�รรักษี� โดยส่ำงกลัับสำำ�นัักง�นัแรงง�นัฯ ภ�ยในั 2 สัำปด�ห์

   (4) เมื�อสำำ�นัักง�นัแรงง�นัฯ ได้รับแบบฟอร์มที�นั�ยจ้�งกรอก รวมทั�งคว�มเห็นัจ�ก

แพึทย์แล้ัว จะวินิัจฉัยเงินัค่�ทดแทนัจ�กใบคว�มเห็นัแพึทย์ โดยต่รวจสำอบกับคนัง�นัที�ได้รับบ�ดเจ็บ 

ประกอบก�รพิึจ�รณี�ด้วย ซึิ�งให้เวลั�ในัก�รพิึจ�ณี�ค่�ทดแทนัประม�ณี 1 เดือนั

   (5) สำำ�นัักง�นัแรงง�นัฯ แจ้งให้บริษัีทประกนััจ่�ยค่�ทดแทนัใหแ้ก่ลูักจ้�งผู้�่นัท�งนั�ยจ้�ง 
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ต้�ร�งแสิดีงสิิทธิิประโยชน์ำและเอกี่สิ�รประกี่อบื้ในำกี่�รย้�นำข้อรับื้สิิทธิิประโยชน์ำ

ลำ�ดัีบื้ สิิทธิิประโยชน์ำ เอกี่สิ�ร หลักี่ฐ�นำประกี่อบื้

1. สิำทธิิประโยช่น์ัจ�กแผู้นัค้้มครองส้ำขภ�พึ
คนัง�นัต่่�งช่�ติ่

เอกสำ�รประจำ�ตั่ว ได้แก่ หนัังสืำอเดินัท�ง

2. สิำทธิิประโยช่น์ัจ�กก�รบ�ดเจ็บ
จ�กก�รจ้�งง�นั 

1. ลูักจ้�งแจ้งก�รเกิดอ้บัติ่เหต้่แลัะบ�ดเจ็บให้     

   นั�ยจ้�งทร�บภ�ยในั 7 วันั

2. นั�ยจ้�งทำ�หนัังสืำอแจ้งเรื�องอ้บัต่ิเหต้่ให้สำำ�นัักง�นั 

   แรงง�นัท้องที�   ทร�บภ�ยในั 10 วันัหลัังเกิดเหต้่

3. สำำ�นัักง�นัแรงง�นัท้องที�สำ่งแบบฟอร์มให้นั�ยจ้�ง 

   แลัะคว�มเห็นัแพึทย์ส่ำงให้ สำนัร.ภ�ยในั 2 สัำปด�ห์

4. สำำ�นัักง�นัแรงง�นัท้องที�.วินิัจฉัยโดยต่รวจสำอบกับ 

   คนัง�นัใช้่เวลั�พิึจ�รณี�ค่�ทดแทนัประม�ณี 1 เดือนั

5. สำำ�นัักง�นัแรงง�นัท้องที�แจ้งบริษัีทประกันัจ่�ยค่� 

   ทดแทนัผู่้�นัท�งนั�ยจ้�ง

6. นั�ยจ้�งสำ่งใบเสำร็จรับเงินัคืนัให้สำำ�นัักง�นัแรงง�นั

   ท้องที�แลัะบริษัีทประกันั

**กรณีีที�คนัง�นักลัับประเทศไทยแล้ัว สำำ�นัักง�นัฯ 

ท้องที�จะส่ำงเช็่คให้คนัง�นัผู่้�นั สำนัร. ม�เลัเซีิย แลัะส่ำง

ใบเสำร็จรับเงินัคืนั***
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3. สิำทธิิประโยช่น์ักรณีีเสีำยชี่วิต่ 1. แบบฟอร์มก�รเรียกร้องค่�ทดแทนั (Form H) 
  จำ�นัวนั คนัลัะ 3 ช้่ด (ท�ย�ทลังชื่�อในัช่่อง 
   Applicant ท้กช้่ด)

2. บันัทึกป�กคำ�ที�ยืนัยันัว่�เป็นัท�ย�ทของผูู้้เสีำยชี่วิต่   
   จริงโดยให้เจ้�หน้ั�ที�บันัทึกเป็นัหลัักฐ�นัแลัะให้ 
   ท�ย�ทลังนั�ม (Authenticated)

3. หลัักฐ�นัแสำดงลัำ�ดับก�รเป็นัท�ย�ทโดยให้เจ้�หน้ั�ที� 
   ระบ้ว่�ท�ย�ทของผูู้้เสีำยชี่วิต่มีใครบ้�ง (เช่่นั ภรรย�
   บ้ต่ร บิด� ม�รด�)

4. หนัังสืำอมอบอำ�นั�จให้สำำ�นัักง�นัแรงง�นัม�เลัเซีิย 

   ดำ�เนิันัก�รเรียกร้องค่�ทดแทนัให้ (Surat Kuasa)

5. สำำ�เนั�ทะเบียนัสำมรสำ (กรณีีท�ย�ทเป็นัภรรย�) 

6. สำำ�เนั�บัต่รประจำ�ตั่วประช่�ช่นั

7. สำำ�เนั�ทะเบียนับ้�นัแลัะฉบับแปลัเป็นัภ�ษี�อังกฤษี

มู�เลเซ่ีย
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แบื้บื้ต้รวจัสิอบื้ข้้อมููลคำำ�ร้องและหลักี่ฐ�นำ 
ในำกี่�รย้�นำข้อรับื้เงินำสิิทธิิประโยชน์ำ มู�เลเซ่ีย

กี่รณ่เส่ิยช่วิต้

ลำ�ดัีบื้ คำำ�ร้องและหลักี่ฐ�นำ
เอกี่สิ�รท่�แนำบื้

หมู�ยเหต่้
มู่ ไมู่มู่

1 แบบฟอร์มก�รเรียกร้องค่�ทดแทนั (Form H) จำ�นัวนั

คนัลัะ 3 ช้่ด (ท�ย�ทลังชื่�อในัช่่อง Applicant ท้กช้่ด)

2 บันัทึกป�กคำ�ที�ยืนัยันัว่�เป็นัท�ย�ทของผูู้้เสีำยชี่วิต่จริง
โดยให้เจ้�หน้ั�ที�บันัทึกเป็นัหลัักฐ�นัแลัะให้ท�ย�ทลังนั�ม
(Authenticated)

3 หลัักฐ�นัแสำดงลัำ�ดับก�รเป็นัท�ย�ทโดยให้เจ้�หน้ั�ที�
ระบ้ว่�ท�ย�ทของผูู้้เสีำยชี่วิต่มีใครบ้�ง (เช่่นั ภรรย� บ้ต่ร
บิด� ม�รด�)

4 หนัังสืำอมอบอำ�นั�จให้สำำ�นัักง�นัแรงง�นัม�เลัเซีิย
ดำ�เนิันัก�รเรียกร้องค่�ทดแทนัให้ (Surat Kuasa)

5 สำำ�เนั�ทะเบียนัสำมรสำ (กรณีีท�ย�ทเป็นัภรรย�) 

6 สำำ�เนั�บัต่รประจำ�ตั่วประช่�ช่นั

7 สำำ�เนั�ทะเบียนับ้�นัแลัะฉบับแปลัเป็นัภ�ษี�อังกฤษี

เอกี่สิ�รในำกี่�รข้อรับื้เงินำกี่รณ่เส่ิยช่วิต้

กี่รณ่เอกี่สิ�รไมู่คำรบื้ จััดีทำ�เอกี่สิ�รเพิั�มูเติ้มู ดัีงน่ำ�

O  ครบ O ไม่ครบ

มู�เลเซ่ีย
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