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6.

7.

8.

เงินำสิงเคำร�ะห์แก่ี่ผู้ดูีแลเด็ีกี่

สิิทธิิประโยชน์ำด้ี�นำกี่�รฟ้ื้�นำฟูื้สิมูรรถภ�พัด้ี�นำร่�งกี่�ย

เงินำค้ำนำภ�ษ่

	 เงินำสิงเคำร�ะห์นำ่�จัะจั่�ยแกี่่ลูกี่จั้�งท่�ท่พัพัลภ�พัถ�วรโดียสิมูบูื้รณ์ ไมู่สิ�มู�รถ 

ช่วยเหล้อตั้วเองไดี้ ซึิ�งจะต้่องได้รับก�รรับรองจ�กคณีะกรรมก�รก�รแพึทย์ หรือคณีะกรรมก�ร

แพึทย์พิึเศษี หรือคณีะกรรมก�รแพึทย์ชั่�นัอ้ทธิรณ์ี โดยเงินัจำ�กัดที� 500 ริงกิต่ต่่อเดือนั

	 ก�ยภ�พึบำ�บัด

	 อ�ช่ีวบำ�บัด

	 ศัลัยกรรมต่กแต่่ง

	 จัดห�ก�ยอ้ปกรณี์เทียม แลัะอ้ปกรณี์เสำริมอื�นัๆ

	 จดัห�เครื�องมอืออร์โธิปิดกิส์ำ เช่่นั เก้�อี�รถึเข็นั ไม้คำ�� เครื�องช่่วยฟัง แว่นัต่� รองเท้�

พึิเศษี แลัะอื�นัๆ

 ทำ�ง�นัในัประเทศม�เลัเซีิย ซึิ�งมีร�ยได้ต่่อปี 25,500 ริงกิต่ ขึ�นัไป มีหน้ั�ที�เสีำยภ�ษีีเงินัได้ 

โดยนั�ยจ้�งมีหน้ั�ที�ขึ�นัทะเบียนัผูู้้เสีำยภ�ษีีให้ลูักจ้�ง แลัะเป็นัผูู้้หักเงินัภ�ษีีนัำ�ส่ำงสำำ�นัักง�นัภ�ษีี 

แห่งช่�ติ่ (Malaysia Inland Revenue Board: MIRB) 

อัต้ร�กี่�รเส่ิยภ�ษ่

	 แรงง�นัต่่�งช่�ติ่ที�อ�ศัยอยู่ในัประเทศม�เลัเซีิยนั้อยกว่� 182 วันั จะมีสำถึ�นัะเป็นั 

Non-resident ต่้องเสำียภ�ษีีในัอัต่ร� 26 เปอร์เซิ็นัต่์

	 แรงง�นัต่่�งช่�ต่ิที�อ�ศัยอยู่ในัประเทศม�เลัเซิียม�กกว่� 182 วันั จะมีสำถึ�นัะเป็นั 

Resident ต่้องเสำียภ�ษีีในัอัต่ร�ที� MIRB กำ�หนัด (ดูข้อมูลัเพึิ�มเต่ิมที�เว็บไซิต่์ www.hasil.org.my)

กี่�รย้�นำภ�ษ่

 ท้กวันัที� 30 เมษี�ยนั ของท้กปี ผูู้้ที�มีร�ยได้ท้กคนัต้่องยื�นัแบบฟอร์มภ�ษีีร�ยได้ส่ำวนับ้คคลั

ให้กับท�ง MIRB ซึิ�งท�ง MIRB ก็จะคำ�นัวณีร�ยได้แลัะร�ยจ่�ยเพืึ�อไปคำ�นัวณีหักลัดหย่อนัภ�ษีีซึิ�งถ้ึ� 

แรงง�นัต่่�งช่�ติ่จ่�ยภ�ษีีไปม�กกว่�ที�ควรจะจ่�ย แรงง�นัต่่�งช่�ติ่จะได้รับเงินัภ�ษีีคืนัจ�กท�ง MIRB
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คำนำง�นำไทยในำประเทศมู�เลเซ่ียต้้องเส่ิยภ�ษ่ (Levy)

ต้�มูประเภทข้องคำนำง�นำ ดัีงน่ำ�

ท่�
ประเภทภ�คำ

ประกี่อบื้กี่�ร

ค่ำ�ภ�ษ่แรงง�นำ

ต่้�งช�ติ้ 

(Levy)

ค่ำ�ต้รวจั

ส่ิข้ภ�พั โดีย 

FORMEMA

ค่ำ�ออกี่ใบื้อน่ำ

ญี่�ติ้ทำ�ง�นำ

 (Work 

Permit)

ค่ำ�มัูดีจัำ�

รับื้รองคำว�มู

ปลอดีภัย

รวมูค่ำ�ใช้

จ่ั�ยทั�งสิิ�นำ

(ริงกิี่ต้)

1.

ภ�คก�รเกษีต่ร

- ช่�ย

- หญิง
360 ริงกิต่/คนั 180 ริงกิต่

190 ริงกิต่

10 ริงกิต่ 250 ริงกิต่ 800 ริงกิต่

810 ริงกิต่

2.

ภ�คก�รเพึ�ะปลูัก

- ช่�ย

- หญิง
540 ริงกิต่/คนั 180 ริงกิต่

190 ริงกิต่

10 ริงกิต่ 250 ริงกิต่ 980 ริงกิต่

990 ริงกิต่

3.

ภ�คอ้ต่สำ�หกรรม

- ช่�ย

- หญิง

1,200 ริงกิต่

/คนั
180 ริงกิต่

190 ริงกิต่

10 ริงกิต่ 250 ริงกิต่ 1,640 ริงกิต่

1,650 ริงกิต่

4.

ภ�คก่อสำร้�ง

- ช่�ย

- หญิง

1,200 ริงกิต่

/คนั
180 ริงกิต่

190 ริงกิต่

10 ริงกิต่ 250 ริงกิต่ 1,640 ริงกิต่

1,650 ริงกิต่

5.

ภ�คบริก�ร

- ช่�ย

- หญิง

1,800 ริงกิต่

/คนั
180 ริงกิต่

190 ริงกิต่

10 ริงกิต่ 250 ริงกิต่ 2,240 ริงกิต่

2,250 ริงกิต่

กี่�รเคำล่ยภ�ษ่เงินำได้ี

 ก่อนัสิำ�นัส้ำดก�รจ้�งง�นั นั�ยจ้�งจะต้่องแจ้ง MIRB ให้ทร�บว่�แรงง�นัต่่�งช่�ติ่กำ�ลัังสิำ�นัส้ำด

ก�รจ้�งง�นั ซึิ�ง MIRB จะมีหนัังสืำอ Income Tax Clearance Letter ถึึงแรงง�นัต่่�งช่�ติ่ เพืึ�อไป

ดำ�เนิันัก�รเคลีัยร์ภ�ษีีเงินัได้ โดยท�ง MIRB จะต่รวจสำอบก�รเสีำยภ�ษีีย้อนัหลัังทั�งหมด ถ้ึ�แรงง�นั

ต่่�งช่�ติ่จ่�ยภ�ษีีไปม�กกว่�ที�ควรจะจ่�ย แรงง�นัต่่�งช่�ติ่จะได้รับเงินัภ�ษีีคืนัจ�กท�ง MIRB ในั

ท�งกลัับกันั ห�กแรงง�นัต่่�งช่�ติ่จ่�ยภ�ษีีน้ัอยกว่�ที�ควรจะจ่�ย แรงง�นัต่่�งช่�ต่ิจะต้่องจ่�ยภ�ษีี

ให้ MIRB ในัส่ำวนัที�ยังไม่ได้จ่�ย
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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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