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ไทยที่ทาํ งานในต่างประเทศ โดยทําหน้าที่ให้การช่วยเหลือและติดตามสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ อันเกิดจากการ
ทํางานในต่างประเทศให้กบั คนงานไทยและญาติ อาทิ เงินค่าจ้างค้างจ่าย เงินคืนภาษี การติดตามหาคนงานที่
ขาดการติดต่อกับครอบครัว เป็ นต้น ในการนี้ สํานักประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศได้จดั ทําและ
เผยแพร่ ขอ้ มูล “สิ ทธิ ประโยชน์ของคนงานไทยที่ทาํ งานในต่างประเทศ” ซึ่งเป็ นข้อมูลสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ
ในประเทศที่มีสาํ นักงานแรงงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งในสาระสําคัญ
และขั้นตอนการเรี ยกร้องสิ ทธิ ประโยชน์ให้กบั คนงานไทยและญาติ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านการ
ติดตามสิ ทธิประโยชน์ของคนงานไทย
สํานักประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศขอขอบคุณในความร่ วมมือของกรมการจัดหา
งานสํานักงานแรงงานในต่างประเทศทุกแห่ ง และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้คาํ แนะนําและสนับสนุนให้
การจัดทําเอกสารข้อมูล “สิ ทธิ ประโยชน์ของคนงานไทยที่ ทาํ งานในต่ างประเทศ” สําเร็ จได้ด้วยความ
สมบูรณ์เรี ยบร้อยและหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าเอกสารนี้ จะเอื้ออํานวยให้เกิดประโยชน์ต่อคนงานไทยและญาติ
เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน รวมทั้งองค์กรและบุคคลผูส้ นใจทัว่ ไป
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แนวทางการเรียกร้ องสิ ทธิประโยชน์ ของคนงานไทย
ทีท่ าํ งานในต่ างประเทศ
การเรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องคนงานไทยหรื อ ญาติ ข องคนงานไทยที่ เ ดิ น ทางไปทํา งาน
ต่างประเทศสามารถจําแนกได้เป็ น 3 กรณี กล่าวคือ
1. กรณีทคี่ นงานไทยกําลังทํางานอยู่ในต่ างประเทศ
คนงานไทยสามารถร้องทุกข์ได้โดยตรงกับสํานักงานแรงงานในต่างประเทศ ในประเทศที่คนงาน
ทํางานอยู่ ทั้งนี้ การร้องทุกข์สามารถทําได้ โดยการโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย และไปร้องทุกข์ดว้ ยตนเอง
2. กรณีทงี่ านไทยเดินทางกลับมาแล้ ว
กรณี ที่คนงานไทยเดินทางกลับมาแล้วและต้องการให้ติดตามสิ ทธิ ประโยชน์ระหว่างที่ทาํ งานอยู่
ต่างประเทศ สามารถยืน่ คําร้องได้ ณ ภูมิลาํ เนาที่คนงานอาศัยอยู่ ดังนี้
2.1 ส่ วนภูมิภาค
ยืน่ คําร้องได้ ณ สํานักงานแรงงานจังหวัด หรื อสํานักงานจัดหางานจังหวัด ทุกจังหวัด ซึ่ งเป็ น
หน่วยงานผูแ้ ทนกระทรวงในพื้นที่ โดยหน่วยงานที่รับเรื่ องไว้เบื้องต้นจะดําเนินการ ดังนี้
(1) บันทึกคําร้องในแบบฟอร์มบันทึกคําร้อง ตามแบบที่กาํ หนดไว้สาํ หรับเรื่ องที่ร้องทุกข์น้ นั ๆ
เช่น แบบฟอร์มบันทึกการสอบข้อเท็จจริ งกรณี การจ่ายเงินค่าภาษีไต้หวันส่ วนที่จ่ายเกิน เป็ นต้น กรณี ที่เรื่ อง
ร้องทุกข์ไม่มีแบบฟอร์มบันทึกคําร้อง ให้ใช้แบบฟอร์มแบบคําร้องขอรับบริ การ
(2) ส่ งเอกสารบันทึกปากคํา พร้อมเอกสารแนบตามแนวทางที่ระบุในหนังสื อนี้ มายังสํานัก
ประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศ
(3) สํานักประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศ ดําเนิ นการส่ งคําร้องพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ให้สาํ นักงานแรงงานในต่างประเทศดําเนิ นการ เมื่อได้รับแจ้งผลการดําเนิ นการจะแจ้งให้หน่ วยรับคําร้อง
เบื้องต้นทราบ เพื่อแจ้งไปยังผูร้ ้องต่อไป
2.2 เขตกรุ งเทพมหานคร
ยืน่ คําร้องได้ ณ หน่วยงานของกระทรวงแรงงาน ดังนี้
(1) สํานักงานจัดหางานเขตต่างๆ ในกรุ งเทพมหานคร โดยดําเนินการตามข้อ 2.1 (1) - (3)
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(2) กองตรวจและคุม้ ครองคนหางาน กรมจัดหางาน
(3) ศูนย์บริ การประชาชนกระทรวงแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(4) สํานักประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรณีทที่ ายาทหรื อญาติของคนงานไทยมีความประสงค์จะร้ องทุกข์
กรณี ทายาทหรื อญาติของคนงานไทยประสงค์จะร้องทุกข์เพื่อติดตามสิ ทธิ ประโยชน์ของคนงาน
ไทยในกรณี ต่างๆ หรื อการติ ดตามคนงานไทยที่ขาดการติดต่อกับทางบ้าน คนงานไทยที่ถูกจับกุม ฯลฯ
สามารถยืน่ คําร้องและดําเนินการได้เช่นเดียวกับข้อ 2.
สํา หรั บ ขั้น ตอนการปฏิ บ ัติ ง านรั บ ส่ ง เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ข องสํา นัก ประสานความร่ ว มมื อ ระหว่า ง
ประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สรุ ปตามแผนภูมิ ดังนี้
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านรับเรื่ องร้ องทุกข์
- คําร้องทุกข์จากหน่วยงานกระทรวงแรงงาน

1. การรับเรื่ องร้ องทุกข์

(สรจ. /สจจ. /กกจ. /ศุนย์บริ การประชาชาน)
- คําร้องทุกข์จากหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงฯ
- ผูร้ ้อง ร้องโดยตรง ณ สํานักประสานฯ

2. การส่ งเรื่ องร้ องทุกข์

สํานักประสานฯ

ไม่ครบ/ขาดคุณสมบัติ

ตรวจสอบเอกสารตามข้อกําหนด

ส่ งกลับ/ขอ
ข้อมูลเพิ่มเติม

ครบ

ขอข้อมูลหรื อ

ไม่ครบ

สนร.ดําเนินการ พร้อมทั้งแจ้งผูร้ ้อง

เอกสารเพิม่ เติม

ให้ทราบขั้นตอนการดําเนินการ

3. รับ-แจ้ งผลการดําเนินการ

ครบ

4. จ่ ายตัว๋ แลกเงิน

สํานักประสานฯ รับแจ้งจาก สนร. เช่น

สํานักประสานฯ รับตัว๋ แลกเงินจาก

- แจ้งผลการโอนภาษี/ค่าจ้างค้างจ่าย

สนร. และ จ่ายให้หน่วยรับเรื่ อง

- ผลการติดตามเงินทดแทน/สิ ทธิประโยชน์

เบื้องต้น

- ผลการติดตามคนงานไทย
- ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริ งกรณี ต่างๆ เช่น
ถู ก ส่ ง ตัว กลับ , ถู ก หั ก เงิ น มากเกิ น สมควร
การปฏิบตั ิไม่ตรงสัญญาจ้าง เป็ นต้น
เรื่ องยุติ

แจ้งผลการติดตามแก่หน่วยรับเรื่ องเบื้องต้น ได้แก่
หน่วยงาน กรง. หน่วยงานนอกสังกัด กรง. พร้อมทั้ง
แจ้งผูร้ ้องให้ทราบโดยตรง

เรื่ องยุติ

5. ลงทะเบียน เก็บสถิติผลงาน และเก็บเรื่ อง
*หมายเหตุ สรจ. = สํานักงานแรงงานจังหวัด
สจจ. = สํานักงานจัดหางานจังหวัด
กกจ. = กรมการจัดหางาน
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สํานักประสานความร่ วมมื อระหว่างประเทศ ดําเนิ นการประสานการรั บและส่ งเรื่ องร้ องทุกข์
ให้สํานักงานแรงงานในต่างประเทศดําเนิ นการต่อไป โดยการดําเนิ นการดังกล่าวจะให้ความช่ วยเหลื อ
คนงานไทยในเขตพื้นที่ ประเทศที่ มีสํานักงานแรงงานของกระทรวงแรงงานตั้งอยู่ ซึ่ งปั จจุ บนั มีจาํ นวน
13 แห่ง ใน 12 ประเทศ โดยแต่ละแห่งมีพ้ืนที่และอาณาเขตหรื อพื้นที่ในการดูแลรับผิดชอบคนงานไทย ดังนี้
1. ฝ่ ายแรงงานประจํา สถานเอกอัครราชทู ต ณ กรุ ง อาบู ด าบี ประเทศสหรั ฐอาหรั บ เอมิ เ รตส์
ดูแลพื้นที่ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อาบูดาบี ดูไบ ซาร์ จาห์ อัจมาน ราสอัลไคมาห์ ฟูไจราห์ และ
อุมม์อลั ไกเวน) กาตาร์ โอมาน และอิหร่ าน
2. ฝ่ ายแรงงานประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล ดูแลพื้นที่ ประเทศอิสราเอล
3. ฝ่ ายแรงงานประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ดูแลพื้นที่ ประเทศเยอรมนี
4. สํานักงานแรงงาน ณ กรุ งริ ยาด ประเทศซาอุดิอาระเบี ย ดู แลพื้นที่ ประเทศซาอุดิอาระเบี ย
ทั้งหมด คูเวต บาห์เรน จอร์แดน เยเมน อิรัก ซีเรี ย เลบานอน ลิเบีย อียปิ ต์ แอลจีเรี ย และโมร็ อกโก
5. ฝ่ ายแรงงานประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งตริ โปลี ประเทศลิเบีย ดูแลพื้นที่ ประเทศลิเบีย
อียปิ ต์ แอลจีเรี ย และโมร็ อกโก
หมายเหตุ - คําสั่ง สป.รง. ที่ 1393/2557 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ปิ ดฝ่ ายแรงงาน ณ กรุ งตริ โปลี เป็ นการ
ชัว่ คราว ด้วยเหตุความไม่สงบจากการสู ร้ บในประเทศลิเบีย
- คําสั่ง สป.รง. ที่ 1390/2558 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ปรังปรุ งเขตอาณาโดยมอบหมายให้
สนร. กรุ งริ ยาด รับผิดชอบภารกิจด้านแรงงานของฝ่ ายแรงงาน ณ กรุ งตริ โปลี
5. สํานักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ดูแลพื้นที่ ประเทศฮ่องกง มาเก๊า ไซปัน หมู่เกาะเซาท์แปซิฟิก
และสาธารณรัฐปาเลา
6. สํานักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ดูแลพื้นที่ ประเทศญี่ปุ่น
7. สํา นักงานแรงงาน ณ กรุ งมะนิ ลา (ส่ ว นที่ 2) ไทเป ดู แลพื้ น ที่ เมื องไทเป จี หลง เถาหยวน
อี๋หลาน ซินจู๋ เหมี่ยวลี่ ไถจง อัวเหลียน หนันโถว เหลียงเจียง และจินเหมิน
8. สํานักงานแรงงาน ณ กรุ งมะนิ ลา (ส่ วนที่ 2) เกาสง ดูแลพื้นที่ เมืองเกาสง จางฮัว ไถหนาน
หยุนหลิน เจี๊ยเอี้ย ผิงตง ไถตง และเกาะเผิงหู
9. สํานักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ดูแลพื้นที่ ประเทศมาเลเซีย
10. สํานักงานแรงงานในประเทศสิ งคโปร์ ดูแลพื้นที่ ประเทศสิ งคโปร์
11. สํานักงานแรงงานในประเทศบรู ไน ดูแลพื้นที่ ประเทศบรู ไน
12. ฝ่ ายแรงงาน ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งโซล สาธารณรัฐเกาหลี ดูแลพื้นที่ ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
13. ฝ่ ายแรงงานประจําคณะทูตถาวร ประจําสหประชาชาติ ณ นครเจนี วา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ดูแลพื้นที่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
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ลําดับ
สํานักงาน/ฝายแรงงาน
1 ฝายแรงงาน ประจําสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส

เขตอาณา
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (อาบูดาบี ดูไบ ซารจาห อัจมาน
ราสอัลไคมาห ฟูไจราห และอุมมอัลไกเวน) กาตาร โอมาน และ อิหราน

2

ฝายแรงงาน ประจําสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล

ประเทศอิสราเอล

3

ฝายแรงงาน ประจําสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมนี

ประเทศเยอรมนี

4

สํานักงานแรงงาน ณ กรุงริยาด
ประเทศซาอุดีอาระเบีย

ประเทศซาอุดีอาระเบียทั้งหมด คูเวต บาหเรน จอรแดน เยเมน อิรัก ซีเรีย
เลบานอน ลิเบีย อียิปต แอลจีเรีย และโมร็อกโก

5

ฝายแรงงาน ประจําสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงตริโปลี ประเทศลิเบีย

ประเทศลิเบีย อียิปต แอลจีเรีย และโมร็อกโก
1. คําสั่ง สป.รง. ที่ 1393/2557 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557
ปดฝายแรงงาน ณ กรุงตริโปลี เปนการชั่วคราว ดวยเหตุความไมสงบ
จากการสูรบในประเทศลิเบีย
2. คําสั่ง สป.รง. ที่ 1390/2558 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
ปรับปรุงเขตอาณาโดยมอบหมายให สนร. กรุงริยาด รับผิดชอบภารกิจ
ดานแรงงานของฝายแรงงาน ณ กรุงตริโปลี

6

สํานักงานแรงงาน ณ เมืองฮองกง

ประเทศฮองกง มาเกา ไซปน หมูเกาะเซาทแปซิฟก และสาธารณรัฐปาเลา
(วันที่ 8 เมษายน 2558 สอบถามคุณพจนมณี จนท.กต. 02-203-5000
#13066 แจงวาฟจิอยูในหมูเกาะเซาทแปซิฟก)

7

สํานักงานแรงงานในประเทศญี่ปุน

ประเทศญี่ปุน

8

สํานักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (สวนที่ 2) ไทเป

เมืองไทเป จีหลง เถาหยวน อี๋หลาน ซินจู เหมี่ยวลี่ ไถจง ฮัวเหลียน
หนันโถว เหลียงเจียง และจินเหมิน

9

สํานักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (สวนที่ 2) เกาสง

เมืองเกาสง จางฮัว ไถหนาน หยุนหลิน เจี๊ยเอี้ย ผิงตง ไถตง และเกาะเผิงหู

10

สํานักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซีย

11

สํานักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร

ประเทศสิงคโปร
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12

สํานักงาน/ฝายแรงงาน
สํานักงานแรงงานในประเทศบรูไน

ประเทศบรูไน

13

ฝายแรงงาน ประจําสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)

14

ฝายแรงงานประจําคณะทูตถาวร ประจําสหประชาชาติ
ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด

ประเทศสวิตเซอรแลนด

เขตอาณา

สําหรั บการดู แลและให้ความช่ วยเหลื อคุ ม้ ครองแรงงานไทยที่ ทาํ งานในประเทศอื่ นๆ ที่ ไม่ มี
สํานักงานแรงงานไทยตั้งอยู่ จะเป็ นบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่ งได้ให้สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุ ลใหญ่ เข้าไปให้การดูแลคุม้ ครองแรงงานไทย
ดังนั้น กรณี ที่คนงานไทยหรื อญาติคนงานไทยร้องทุกข์นอกเหนื อจากพื้นที่และเขตอาณาดังกล่าว
ข้างต้น แนะนําให้ร้องทุกข์ได้โดยตรง ณ กรมการกงสุ ล กระทรวงการต่างประเทศ หากมีความประสงค์
จะขอข้อ มู ล เกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ พิ่ ม เติ ม หรื อมี ข ้อ สงสั ย ประการใด สอบถามรายละเอี ย ดได้ที่
ฝ่ ายคุม้ ครองสิ ทธิ ประโยชน์ กลุ่มงานประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศ สํานักประสานความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดังนี้
ติดต่อ-สอบถาม
ชื่อเจ้าหน้าที่
1. งานติ ดตามสิ ทธิ ประโยชน์พ้ืนที่ เขตตะวันออก คุณกัลยา พูนทรัพย์
กลาง
2. งานติดตามสิ ทธิประโยชน์พ้นื ที่เขตทวีปเอเชีย
คุณอุดมศักดิ์ โกสิ ทธิ์
(ยกเว้น สาธารณรัฐเกาหลี)
3. งานติดตามสิ ทธิประโยชน์สาธารณรัฐเกาหลี
คุณประภัสรา นิลจันทึก
คุณนฤมล แจ้งเสมอ
4. งานเงินคืนภาษีและจ่ายตัว๋ แลกเงิน (ไต้หวัน)
คุณบุปผารัตน์ สุ ขขุม
คุณธนวัฒน์ สายโสภา

โทรศัพท์
02-232-1239
02-232-1242
02-232-1240
02-232-1402
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ไต้ หวัน
สิ ทธิประโยชน์ การขอคืนภาษี
1. คนงานต่างชาติที่เดินทางไปทํางานไต้หวันต้องเสี ยภาษีเงินได้ ซึ่งทางการไต้หวันกําหนดดังนี้
ก. คนงานต่างชาติที่พาํ นักในไต้หวันอย่างถูกกฎหมายไม่ครบ 183 วัน ใน 1 ปี ภาษี (1 มกราคม
ถึง 31 ธันวาคม) จะต้องเสี ยภาษีเงินได้โดยไม่สามารถขอรับคืนได้ ดังนี้
- กรณี รายได้รวมต่อเดื อนไม่เกิ น 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า หรื อไม่ เกิ น 31,514
เหรี ยญไต้หวัน จะต้องเสี ยภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 6 แต่จะไม่ได้รับยกเว้นและลดหย่อนค่าใช้จ่ายปี ละ
303,000 เหรี ยญไต้หวัน
- กรณี รายได้รวมต่ อเดื อนเกิ น 1.5 เท่ าของอัต ราค่ าจ้างขั้น ตํ่า หรื อเกิ น 31,514
เหรี ยญไต้หวัน จะต้องเสี ยภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 18 โดยไม่สามารถขอรับคืนได้
ข. คนงานต่างชาติที่พาํ นักในไต้หวัน ครบ 183 วัน ใน 1 ปี ภาษี (1 มกราคม – 31 ธันวาคม)
จะได้รับการลดหย่อนค่าใช้จ่ายปี ละ 306,000 เหรี ยญไต้หวัน เงินได้สุทธิ เกินจากนี้ จะต้องเสี ยภาษีในอัตรา
ร้อยละ 5
ค. คนงานต่างชาติทุกรายที่จะเดินทางกลับประเทศต้องยื่นแบบแสดงรายการเสี ยภาษีเงินได้
ก่อนเดินทางกลับ ซึ่ งหากเดือนใดมีรายได้ไม่เกิน 31,514 เหรี ยญไต้หวัน ก็จะได้รับเงินคืนภาษีส่วนที่หัก
เกิ น ไว้ใ นเดื อนนั้น ๆ หลัง ยื่น แบบแสดงรายการเสี ย ภาษี ประจํา ปี ในเดื อนพฤษภาคมของปี ถัด ไปแล้ว
ประมาณ 3-4 เดือน จึงจะได้รับคืนเงินภาษีส่วนที่จ่ายเกิน
ตัวอย่างเช่น แรงงานมีรายได้จากการทํางานเดือนละ 21,009 เหรี ยญไต้หวัน ทํางานอยูต่ ลอดปี ภาษี
(12 เดือน) จะมีรายได้รวมเป็ นเงิน 21,009x12 = 252,108 เหรี ยญไต้หวัน ซึ่ งเป็ นจํานวนน้อยกว่าค่าลดหย่อน
และค่าใช้จ่ายที่กรมสรรพากรจะนํามาหักออกได้ 306,000 เหรี ยญไต้หวัน จึงไม่มีเงินสุ ทธิ ที่ตอ้ งเสี ยภาษี
แต่อย่างใด
หมายเหตุ - ในทางปฏิบตั ิ นายจ้างอาจหักภาษี ณ ที่จ่ายล่วงหน้าเกินกว่าที่ตอ้ งเสี ยจริ ง และเมื่อถึง
กําหนดรายงานภาษี ประจําปี (ทุ กเดื อนพฤษภาคมของปี ถัดไป) นายจ้างจึ งจะยื่นเรื่ องต่อกรมสรรพากร
ขอรับเงินคืนภาษีที่จ่ายเกินให้คนงาน ซึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน
- ค่ า จ้า งจากการทํา งานล่ ว งเวลา (โอที ) จะได้รับการยกเว้น ภาษี จ าํ นวน 46 ชั่ว โมง
ส่ วนที่เกินจาก 46 ชัว่ โมง จะนําไปรวมเป็ นรายได้เพื่อคํานวณภาษี
- ภรรยา บุตรอายุไม่เกิน 20 ปี บิดาและมารดาที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป สามารถจัดทําเอกสาร
แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเพื่อขอลดหย่อนภาษีได้คนละ 85,000 เหรี ยญไต้หวัน
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2. เงื่อนไขการยืน่ คําร้องขอคืนภาษี
- ไต้หวันกําหนดในยืน่ แบบแสดงภาษีเงินได้ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม ของทุกปี และจะทยอย
คื นเงิ นภาษี ต้ ังแต่ เดื อนสิ งหาคมจนถึ งสิ้ นเดื อนธั นวาคม (ใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 4-6 เดื อน) สําหรั บ
ผู ้ที่ จ ะเดิ น ทางกลั บ ประเทศต้ อ งยื่ น แบบแสดงภาษี แ ละชํ า ระภาษี เ ดิ น ทางกลั บ ประมาณ 1 สั ป ดาห์
- การยื่นคําร้องขอคืนเงินภาษีไต้หวัน ควรยื่นคําร้องภายหลังเดินทางกลับจากไต้หวันมาแล้ว
ประมาณ 6 เดือน – 1 ปี (ภายหลังจากที่เดินทางกลับมาแล้วเป็ นเวลา 6 เดือน และพบว่ายังไม่ได้รับเงินโอน
ภาษีคืนให้) ไม่ควรปล่อยเรื่ องไว้เกิน 5 ปี นับแต่วนั ที่นายจ้างยื่นชําระภาษี เนื่ องจากกรมสรรพากรไต้หวัน
จะเก็บหลักฐานการจ่ายภาษีไว้เพียง 5 ปี หากเกินระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถตรวจสอบเงินคืนภาษีได้
- กรณี ลูกจ้างทํางานในตําแหน่ งผูช้ ่วยงานบ้านหรื อผูอ้ นุ บาลในครอบครัว เนื่ องจากนายจ้าง
เป็ นบุคคลธรรมดาไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากลูกจ้าง ลูกจ้างจึงไม่ตอ้ งเสี ยภาษีล่วงหน้าเป็ นรายเดือน
แต่ยงั มีหน้าที่ตอ้ งชําระตามประมวลรัษฎากร คือ ยืน่ แบบแสดงรายได้และชําระภาษีภายในเดือน พฤษภาคม
ของปี ถัดไป
- หากภาษี ที่ตอ้ งจ่ ายจริ งไม่เกิ น 2,000 เหรี ยญไต้หวันต่อเดื อน ลูกจ้างมีสิทธิ ขอไม่หักภาษี
ล่วงหน้าเป็ นรายเดือน โดยไปชําระครั้งเดียวตามจํานวนเงินภาษีที่ตอ้ งจ่ายจริ งขณะยื่นแบบแสดงรายการ
เสี ยภาษีในปี ถัดไป
- อายุความ 5 ปี นับจากวันที่เดินทางออกจากไต้หวัน
3. เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคําร้องแรงงานไทยผูข้ อคืนเงินภาษีตอ้ งกรอกรายละเอียดในฟอร์ ม
บันทึกการสอบข้อเท็จจริ งกรณี การจ่ายเงินค่าภาษีไต้หวันส่ วนที่จ่ายเกินเพื่อขอเงินคืนภาษี และแนบเอกสาร
ที่จาํ เป็ นประกอบด้วย
- สําเนาหนังสื อเดินทางฉบับที่ใช้เดินทางมาทํางานที่ไต้หวัน
- สํา เนาบัต รแสดงถิ่ น ที่ อ ยู่ (ใบกาม่ า ) กรณี ไ ม่ มี ต้อ งมี ที่ อ ยู่น ายจ้า งที่ ชัด เจนและถู ก ต้อ ง
- หนังสื อมอบอํานาจการขอรับเงินภาษี (ภาษาจีน) ลงลายมือชื่อให้เหมือนในหนังสื อเดินทาง
(คนงานไทยต้องลงลายมือชื่อให้เหมือนลายมือชื่อในหนังสื อเดินทาง)
- สําเนาเลขบัญชี เงิ นฝากที่ จะโอนเงิ น เข้า (ควรเป็ นบัญชี ในชื่ อของแรงงานไทยผูร้ ้ องและ
จะต้องไม่ปิดบัญชีที่แจ้งไว้)
(สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนไม่ตอ้ งการ)
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สิ ทธิประโยชน์ จากกองทุนประกันภัยแรงงาน

1. กรณี สมาชิกกองทุนเสี ยชีวิต
กฎหมายกองทุนประกันภัยแรงงานว่าด้วยการจ่ายเงินสิ ทธิ ประโยชน์กรณี ลูกจ้างเสี ยชี วิต มีผลใช้
บังคับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2552 ดังนี้
(1) เงินค่าทําศพ ลูกจ้างที่เสี ยชีวิตไม่วา่ เนื่องจากการทํางานหรื อนอกเวลาทํางาน ทายาทมีสิทธิได้รับ
เงิ น ค่ า จัด การศพเท่ า ที่ จ่ า ยจริ ง หรื อ ไม่ เ กิ น 5 เท่ า ของเงิ น เดื อ นที่ เ อาประกัน โดยคํา นวณจากค่ า จ้า ง
ที่เอาประกันโดยเฉลี่ย 6 เดือนก่อนเสี ยชีวิต
(2) เงินทดแทน
(2.1) กรณี ลูกจ้างที่เสี ยชี วิตเป็ นสมาชิกกองทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2552 ทายาทจะได้รับเงิน
ทดแทนเป็ นก้อนครั้งเดียว มีเงื่อนไข ดังนี้
กรณี เสี ยชีวิตนอกเวลาทํางาน ทายาทจะได้รับเงินทดแทนตามอายุการเข้ากองทุน
- ไม่เกิน 1 ปี ได้รับเงินทดแทน 10 เท่าของเงินเดือนที่เอาประกัน
- ตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 2 ปี ได้รับเงินทดแทน 20 เท่าของเงินเดือนที่เอาประกัน
- ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป ได้รับเงินทดแทน 30 เท่าของเงินเดือนที่เอาประกัน
กรณี เสี ยชีวิตจากการทํางาน ทายาทจะได้รับเงินทดแทน 40 เท่าของเงินเดือนที่เอาประกันไม่ว่า
ลูกจ้างจะมีอายุงานเท่าไรก็ตาม
(2.2) กรณี ลูกจ้างที่เสี ยชี วิตเป็ นสมาชิ กกองทุนหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 ทายาทจะได้รับเงิน
ทดแทนเป็ นรายเดือน ดังนี้
- ได้รับเงินทดแทนรายเดือนในอัตราร้อยละ 1.55 ของเงินเดือนที่เอาประกัน หากจํานวนเงินที่
ได้รับไม่ถึง 3,000 เหรี ยญไต้หวัน กองทุนจะจ่ายให้ 3,000 เหรี ยญไต้หวันต่อเดือน
- หากลูกจ้างเสี ยชี วิตเนื่ องจากการทํางาน นอกเหนื อจากเงินทดแทนรายเดื อน ทายาทจะได้รับ
เงินทดแทนเพิ่มอีก 10 เท่าของเงินเดือนที่เอาประกัน โดยจ่ายเต็มจํานวนครั้งเดียว
- หากทายาทที่มีสิทธิ ได้รับเงินทดแทนในลําดับเดียวกันมีมากกว่า 1 คน จะได้รับเงินทดแทน
รายเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ต่อคน ของจํานวนเงินทดแทนรายเดือนที่ได้รับ แต่สูงสุ ดไม่เกินร้อยละ 50
12

* ทายาทจะได้รับเงินทดแทนรายเดือนไปจนตลอดชีพ (ยกเว้นกรณี ที่ทายาทผูเ้ ป็ นคู่สมรสทําการสมรสใหม่)
ส่ วนค่าธรรมเนียมการโอนจะหักจากเงินทดแทนแต่ละครั้งเป็ นจํานวน 250 เหรี ยญไต้หวัน ซึ่ งสามารถเลือก
รับสิ ทธิประโยชน์แบบ 3 เดือน/ครั้ง 6 เดือน/ครั้ง หรื อ 1 ปี /ครั้ง ก็ได้
เอกสารทีใ่ ช้ ในการยื่นคําขอ
1. หนัง สื อ มอบอํา นาจให้น ายจ้า งเป็ นผูด้ ํา เนิ น การจัด การเผาศพ/ส่ ง ศพกลับ ประเทศไทย
ดําเนิ นยื่นเรื่ องขอรับเงินทดแทนจากกองทุนประกันภัย และดําเนิ นการเจรจาเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากคู่กรณี
(แต่หากคู่กรณี เป็ นนายจ้างให้มอบให้สาํ นักงานแรงงานไทเป หรื อ เกาสง เป็ นผูเ้ จรจา)
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทายาท
3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์กบั ผูเ้ สี ยชีวิต ได้แก่ สําเนาทะเบียนบ้านที่จาํ หน่ายชื่อผูต้ ายแล้ว
4. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผตู ้ ายไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้บุตรของผูต้ ายเป็ นผูท้ าํ หนังสื อ
มอบอํานาจ กรณี บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต้องให้ผปู ้ กครองลงนามร่ วมในฐานะผูด้ ูแล)
5. หลักฐานการขาดความสามารถในการเลี้ยงชีพของทายาท
6. หลักฐานแสดงการอุปการะเลี้ยงดู กรณี ที่ทายาทเป็ นน้องหรื อหลาน
หมายเหตุ 1. เอกสารทั้ง หมดพร้ อ มสํ า เนา 3 ชุ ด ทายาทของผู ้เ สี ย ชี วิ ต ต้อ งดํา เนิ น การเอง
โดยนํ า ไปแปลเป็ นภาษาอั ง กฤษและผ่ า นการรั บ รองจากกรมการกงสุ ล การทรวงการต่ า งประเทศ
(กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุ ล กระทรวงการต่างประเทศ 123แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10510)
และ สํานักงานตัวแทนไต้หวันประจําประเทศไทย (สํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจําประเทศไทย
195 ตึกเอ็มไพรส์ 2 ชั้น 20 ถนนสาทรใต้ กรุ งเทพมหานคร 10120)
2. ทายาทต้องจัดเตรี ยมเอกสารและยื่นต่อกองทุนเป็ นประจําทุกปี ก่อนครบกําหนดการ
จ่ายเงินล่วงหน้า 2 เดือน เพื่อเป็ นการยืนยันสถานภาพของทายาท
ลําดับทายาท เรี ยงลําดับการมีสิทธิของทายาท ดังนี้ (ลําดับใดไม่มีให้ใช้ลาํ ดับต่อไป)
- คู่สมรส บุตร (กรณี คู่สมรสไม่ได้จดทะเบียนสมรสและมีบุตร บุตรจะเป็ นทายาท
หากบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะให้บิดา/มารดา ที่เป็ นผูอ้ ุปการะเลี้ยงดูเป็ นผูก้ ระทําแทน)
- บิดาและหรื อมารดาของผูเ้ สี ยชีวิต
- ปู่ /ตา และหรื อ ย่า/ยายของผูเ้ สี ยชีวิต
- หลานของผูต้ าย
- พี่/น้องของผูต้ าย
อายุความ 2 ปี นับแต่วนั ที่ผเู ้ อาประกันเสี ยชีวิต
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2. กรณี สมาชิกกองทุนบาดเจ็บและสู ญเสี ยอวัยวะเนื่องจากการทํางาน
2.1 คนงานอาจได้รับเงินทดแทนจากการสู ญเสี ยอวัยวะหรื อการสู ญเสี ยสมรรถภาพในการทํางาน
ตามคําวินิจฉัยของแพทย์
2.2 กรณี แรงงานประสบอันตรายเนื่ องจากการทํางานและต้องการเดินทางกลับประเทศ จะต้องทํา
การรักษาให้สิ้นสุ ดและให้แพทย์ออกใบรับรองให้ หากแรงงานเดินทางกลับเมื่อการรักษายังไม่สิ้นสุ ด จะไม่
มีสิทธิ ขอรับเงินทดแทน ยกเว้นกรณี ที่แพทย์อนุ ญาตให้เดินทางกลับไปรักษาต่อที่ไทย โดยคนงานจะต้อง
ส่ งใบรับรองแพทย์ระบุอาการปั จจุบนั ให้กบั นายจ้างเมื่อครบ 6 เดือน หรื อ 1 ปี นับแต่วนั ที่ประสบอันตราย
ตามที่แพทย์กาํ หนด ทั้งนี้ ใบรับรองแพทย์จะต้องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ผ่านการรับรองจากกรมการกงสุ ล
กระทรวงการต่ า งประเทศ (กองสั ญ ชาติ และนิ ติ ก รณ์ กรมการกงสุ ล กระทรวงการต่ า งประเทศ 123
ถนนแจ้ง วัฒ นะ หลัก สี่ กรุ ง เทพมหานคร 10510) และสํา นัก งานตัว แทนไต้ห วัน ประจํา ประเทศไทย
(สํานักงานเศรษฐกิ จและวัฒนธรรมไทเปประจําประเทศไทย 195 ตึกเอ็มไพรส์ 2 ชั้น 20 ถนนสาธรใต้
กรุ งเทพมหานคร 10120) อนึ่ง คนงานจะมีค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่ไต้หวันเป็ นภาษีจีนกลางด้วย
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบคําร้ อง - หนังสื อมอบอํานาจ
- ใบรับรองแพทย์
- แบบคําร้องขอรับเงินทดแทน
- สําเนาหนังสื อเดินทาง
- สําเนาใบถิ่นที่อยู่
* เอกสารต้องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และผ่านการับรองจากกรมการกงสุ ล กระทรวงต่างประเทศ และ
สํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจําประเทศไทย (มีอายุความ 2 ปี )
3. กรณี สมาชิกกองทุนเจ็บป่ วย
แรงงานต่ างชาติ ทุกคนที่ ทาํ งานในสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องเข้าเป็ น
สมาชิกกองทุนประกันภัยแรงงาน (เหลาเป่ า) ตามกฎหมายประกันภัยแรงงาน สําหรับแรงงานที่ทาํ งานเป็ น
แม่บา้ นและงานผูอ้ นุ บาลส่ วนบุคคล กฎหมายไม่ได้บงั คับให้เข้าเป็ นสมาชิ กกองทุนแต่แรงงานสามารถ
สมัครเข้าเป็ นสมาชิกได้โดยความยินยอมของนายจ้าง
3.1 กรณีเจ็บป่ วยเนื่องจากการทํางาน
- เมื่อคนงานเจ็บป่ วยหรื อบาดเจ็บจากการทํางานมีสิทธิ ลางานได้ไม่เกิน 1 ปี และมีสิทธิ ได้รับ
เงิ น เดื อ นเต็ม เดื อ นจากนายจ้า งระหว่า งหยุด งานโดยนายจ้า งจ่ า ยร้ อ ยละ 30 กองทุ น จ่ า ยให้ร้ อ ยละ 70
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ของค่าจ้างรายเดือนไม่เกิน 6 เดือน นายจ้างต้องออกหนังสื อรับรองว่าบาดเจ็บจากการทํางานเพื่อนําไปยื่น
ต่อกองทุน
- หากลูกจ้างได้รับการบําบัดรักษาเป็ นเวลา 2 ปี แล้วยังไม่หาย และแพทย์ให้การรับรองว่าไม่
สามารถทํางานได้อีกต่อไป นายจ้างอาจจ่ายเงินทดแทนค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ยจํานวน 40 เดือน และไม่
ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินทดแทนค่าจ้างอีกต่อไป ทั้งนี้ นายจ้างมีสิทธิ นาํ เงินทดแทนค่าจ้างที่กองทุนประกันภัย
แรงงานจ่ายให้กบั คนงานมาหักออกจากจํานวนเงิ นทดแทนค่าจ้างที่นายจ้างต้องจ่ายตามที่กาํ หนดไว้ใน
เบื้องต้น
หมายเหตุ กองทุนจะจ่ ายเงิ นทดแทนค่าจ้างตั้งแต่วนั ที่ 4 ของการหยุดงานเพื่อบําบัดรั กษา
ในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างเฉลี่ย เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน หากครบ 6 เดือนยังไม่หาย อัตราเงิน
ทดแทนจะลดเหลือร้อยละ 50 ของอัตราค่าจ้างเฉลี่ยและจ่ายให้เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
1) ขั้นตอน / เอกสารที่ใช้ประกอบการยืน่ คําร้อง
- นายจ้างดําเนินการให้กรณี ที่คนงานยังอยูใ่ นไต้หวัน
2) อายุความ 5 ปี
3.2 กรณีการเจ็บป่ วยทีไ่ ม่ ได้ เกิดจากการทํางาน (นอกงาน)
คนงานที่เจ็บป่ วยหากไม่ได้เกิ ดจากการทํางานมีสิทธิ ลาพักได้ไม่เกิ น 30 วัน กรณี ที่ตอ้ งพัก
รักษาตัวลาได้ไม่เกิน 1 ปี มีสิทธิ ได้รับค่าทดแทนตั้งแต่วนั ที่สี่ของการหยุดงานในอัตราครึ่ งหนึ่ งของค่าจ้าง
รายเดื อนไม่ เกิ น 6 เดื อนและหากลูกจ้างเป็ นสมาชิ กกองทุ นฯ มาแล้วเกิ น 1 ปี เมื่ อเจ็บป่ วยจะได้รับเงิ น
ทดแทนอีก 6 เดือน โดยนายจ้างต้องดําเนินการให้
1) ขั้นตอน / เอกสารที่ใช้ประกอบคําร้อง นายจ้างดําเนินการให้
2) อายุความ 5 ปี
4. กรณี ทายาทสายเลือดตรงเสี ยชีวิต
แรงงานไทยที่เป็ นสมาชิ กกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน (เหลาเป่ า) มีสิทธิ ยื่นขอรับเงิน
สงเคราะห์จากกองทุนดังกล่าว เมื่อญาติสายเลือดตรงเสี ยชี วิตขณะที่แรงงานไทยเป็ นสมาชิ กของกองทุน
ญาติสายตรง ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร โดยมีหลักเกณฑ์การจ่าย ดังนี้
(1) กรณี บิดา มารดา หรื อคู่สมรสเสี ยชี วิต มีสิทธิ ขอรั บเงิ นสงเคราะห์ 3 เท่า ของเงิ นเดื อน
ที่เอาประกัน
(2) กรณี บุ ต รอายุ 12 ปี ขึ้ น ไปเสี ย ชี วิ ต มี สิ ท ธิ ข อรั บ เงิ น สงเคราะห์ 2 เท่ า ของเงิ น เดื อ น
ที่เอาประกัน
(3) กรณี บุ ต รอายุต่ าํ กว่า 12 ปี เสี ย ชี วิ ต มี สิทธิ ขอรั บเงิ น สงเคราะห์ 1.5 เท่ า ของเงิ น เดื อ น
ที่เอาประกัน
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เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบคําร้ อง
1. ใบมรณะบัต ร และหนัง สื อ แสดงความสั ม พัน ธ์ ท างสายเลื อ ดกับ ผูเ้ สี ย ชี วิ ต เช่ น บัต ร
ประจําตัวประชาชน ทะเบี ยนบ้าน โดยเอกสารดังกล่าวต้องแปลปละผ่านการรั บรองจากกรมการกงสุ ล
กระทรวงการต่างประเทศของไทย และสํานักงานตัวแทนไต้หวันประจําประเทศไทย
2. สําเนาหนังสื อเดินทางและสําเนาใบถิ่นที่อยูข่ องผูย้ ื่นคําร้อง และต้องผ่านการรับรองสําเนา
ถูกต้องจากบริ ษทั นายจ้าง
3. แบบคําร้ องขอรั บเงิ นสงเคราะห์ โดยต้องกรอกข้อมูลส่ วนตัวและประทับตราชื่ อในช่ อง
ข้อมูลของผูเ้ อาประกัน
5. การขอรับเงินบําเหน็จชราภาพ
ผูเ้ ป็ นสมาชิ กกองทุ น ประกันภัยแรงงานไต้ห วัน ครบ 1 ปี ขึ้ นไป และมี อายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์
หรื อสตรี อายุครบ 55 ปี บริ บูรณ์ สามารถขอรับเงินบําเหน็จชราภาพได้ เช่น แรงงานไทยที่ทาํ งานภาค
การผลิต การก่อสร้างและผูอ้ นุ บาลในองค์กร จะต้องเข้ากองทุนประกันภัยแรงงานทุกคน ยกเว้น ผูอ้ นุ บาล
ในครัวเรื อนและผูช้ ่วยงานบ้าน ซึ้ งไม่ได้อยูใ่ นความคุม้ ครองของกฎหมายมาตรฐานแรงงาน จึงไม่ได้บงั คับ
ให้เข้ากองทุน
5.1 ผูม้ ีสิทธิ์ยนื่ คําร้อง
- อายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป สําหรับผูท้ ี่เกิดก่อนหรื อในปี พ.ศ.2500
- ผูท้ ี่เกิดปี พ.ศ.2501 จะต้องมีอายุครบ 61 ปี ขึ้นไป
- ผูท้ ี่เกิดปี พ.ศ.2502 จะต้องมีอายุครบ 62 ปี ขึ้นไป
- ผูท้ ี่เกิดปี พ.ศ.2503 จะต้องมีอายุครบ 63 ปี ขึ้นไป
- ผูท้ ี่เกิดปี พ.ศ.2504 จะต้องมีอายุครบ 64 ปี ขึ้นไป
- ผูท้ ี่เกิดปี พ.ศ.2505 จะต้องมีอายุครบ 65 ปี ขึ้นไป
หลังจากนั้นจะต้องมีอายุครบ 65 ปี ขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์ยนื่ คําร้อง
5.2 อัตราเงินบําเหน็จชราภาพที่มีสิทธิ์ได้รับ
เท่ า กับอายุการเข้า กองทุ น ประกัน ภัย ปี ละ 1 เดื อน ของค่าจ้างที่ แ จ้งเอาประกันโดยเฉลี่ ย ใน
36 เดื อนก่อนลาออกจากสมาชิ กกองทุน ผุท้ ี่เข้ากองทุนไม่ถึง 3 ปี ให้คิดค่าจ้างที่แจ้งเอาประกันโดยเฉลี่ย
ตามระยะเวลาการเข้ากองทุนจริ ง (อายุการเข้ากองทุนสามารถรวมสะสมได้)
เอกสารทีใ่ ช้ ยื่นขอรับเงินบําเหน็จ
1. กรอกรายละเอี ย ดลงในแบบฟอร์ มคําร้ อง (โดยกรอกชื่ อ -สกุล ให้ต รงตามที่ เ คยแจ้ง ไว้
ขณะเป็ นสมาชิกกองทุน)
2. สําเนาใบถิ่นที่อยู่ (Alien Resident Certificate : ARC)
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3. สําเนาหนังสื อเดินทางทุกเล่มที่ใช้เดินทางมาทํางานที่ไต้หวัน หากสู ญหายให้ทาํ การขอ
หนังสื อรับรองหนังสื อเดินทางจากกรมการกงสุ ล กระทรวงการต่างประเทศ
4. สําเนาทะเบียนบ้าน
5. สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร
6. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
* ควรเก็บสําเนาหรื อใบถิ่นที่อยู่ (บัตร ARC) ไว้ทุกใบเพื่อความสะดวกในการตรวจหาข้อมูลของกองทุนฯ
หมายเหตุ - ผูร้ ้องต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกหน้า (ต้องเป็ นลายมือชื่อที่เหมือนลายมือชื่อ
ในหนังสื อเดินทาง)
- เอกสารลําดับที่ 4-6 ต้องแปลเป็ นภาษาอังกฤษและภาษาจี น โดยผ่านการรับรองจากกรมการ
กงสุ ล กระทรวงการต่างประเทศ และสํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจําประเทศไทย
ขั้นตอนการยื่นเรื่ องเพื่อขอติดตามสิ ทธิประโยชน์ เงินบํานาญ
1. รวบรวมเอกสารลําดับที่ 2-6 (โดยเอกสารลําดับที่ 4-6 จะต้องผ่านการรับรองจากหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเรี ยบร้อยแล้ว) นํามายื่นเพื่อติดต่อขอรับแบบฟอร์ มหนังสื อคําร้องการขอรับสิ ทธิ ประโยชน์
บําเหน็จหรื อบํานาญชราภาพ ที่สํานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรื อที่สํานักประสานความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงาน กรุ งเทพมหานคร
2. กรอกแบบฟอร์มหนังสื อคําร้องการขอรับสิ ทธิ ประโยชน์บาํ เหน็จหรื อบํานาญชราภาพ จากนั้น
เจ้าหน้าที่จะทําการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
3. สํา นักงานแรงงานจังหวัด จัดส่ ง เอกสารดัง กล่าวมายังสํานัก ประสานความร่ ว มมื อระหว่าง
ประเทศ เพื่อรวบรวมเอกสารส่ งไปยังสํานักงานแรงงาน ณ กรุ งมะนิ ลา (ส่ วนที่2) ไทเป หรื อเกาสงเพื่อ
ติดต่อประสานงานกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันต่อไป
สิ ทธิประโยชน์ จากกองทุนประกันสุ ขภาพ
แรงงานต่างชาติที่มีใบถิ่นที่อยู่จะต้องเข้าเป็ นสมาชิกกองทุนทุกราย โดยกําหนดให้ลูกจ้างแรงงาน
ทั้งที่เป็ นคนท้องถิ่ นและคนต่ างชาติ ที่เป็ นสมาชิ กต้องรั บผิดชอบค่าใช้จ่ายเองบางส่ วน บางรายการต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
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อัตราเบีย้ ประกัน
ร้อยละ 4.69 ของค่าจ้างรายเดือน โดยนายจ้างจะรับผิดชอบร้อยละ 60 (ประมาณ 591 เหรี ยญ
ไต้ห วัน ) ลู ก จ้า งรั บผิด ชอบร้ อยละ 30 (ประมาณ 296 เหรี ย ญไต้ห วัน ) และรั ฐจ่ ายสมทบอี ก ร้ อยละ 10
(ประมาณ 99 เหรี ยญไต้หวัน)
* อัตราค่าจ้างขั้นตํ่าเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 เท่ากับ 21,009 เหรี ยญไต้หวัน
สิ ทธิประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ
1. กรณี ผูป้ ่ วยนอก คือ แพทย์ไม่ได้สั่งให้นอนพักรั กษาในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาล
มีสิทธิได้รับความคุม้ ครองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าบริ การ ค่าตรวจวินิจฉัย ค่าตรวจในห้องปฏิบตั ิการ ค่าปรึ กษา
ทางการแพทย์ ค่ายาและวัสดุ ทางการแพทย์ที่ใช้ในการรั กษา ค่าผ่าตัด ในอัตราร้ อยละ 90 ของค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว ในส่ วนค่าใช้จ่ายที่เหลืออีกร้อยละ 10 ลูกจ้างต้องเป็ นผูจ้ ่ายเอง
2. กรณี ผปู ้ ่ วยใน ตามคําสั่งของแพทย์ มีสิทธิ ได้รับความคุม้ ครองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าบริ การ
ค่าตรวจวินิจฉัย ค่าตรวจในห้องปฏิบตั ิการ ค่าปรึ กษาทางการแพทย์ ค่ายาและวัสดุทางการแพทย์ที่ใช้ในการ
รักษา ค่าผ่าตัด ในอัตราร้อยละ 90 ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว ในส่ วนค่าใช้จ่ายที่เหลืออีกร้อยละ 10 ลูกจ้างต้อง
เป็ นผูจ้ ่าย หากอยูโ่ รงพยาบาลตั้งแต่คืนที่ 4 เป็ นต้นไป จะได้รับเงินช่วยเหลืออีกจํานวนหนึ่ง
3. สมาชิ ก กองทุ น ทั้ง ที่ เ ป็ นผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอก ไม่ ว่ า จะเป็ นการเจ็บ ป่ วยเนื่ อ งจาก
การทํางานหรื อไม่ก็ตาม จะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าลงทะเบียนเข้ารับการรักษาให้สถานพยาบาลด้วยตนเอง
เป็ นเงินประมาณ 150-500 เหรี ยญไต้หวัน และต้องเสี ยทุกครั้งที่เข้ารับการรักษา
ค่ าใช้ จ่ายทีก่ องทุนไม่ คุ้มครอง
- การบําบัดรักษาโรคเรื้ อน
- การคลอดบุตร
- ศัลยกรรมพลาสติก
- ตาเทียม
- ค่าขนส่ งผูป้ ่ วย
- ค่าให้เลือด (ยกเว้นกรณี ฉุกเฉิ น)

- การติดยาเสพติด
- การแท้งลูก
- ฟันเทียม
- แว่นตา
- ค่าพยาบาลพิเศษ
- ค่าลงทะเบียนเข้ารับการรักษาและค่าเอกสาร
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สิ ทธิประโยชน์ กรณีประสบอุบัติเหตุถูกรถยนต์ /รถจักรยานยนต์ ชนจนได้ รับบาดเจ็บหรื อเสี ยชีวติ
คนงานจะได้รับการคุม้ ครองจาก พ.ร.บ. ประกันภัยบุคคลที่ 3 วงเงินสู งสุ ด 1.5 ล้านเหรี ยญ
ไต้หวัน (กรณี เสี ยชี วิต) ดังนั้น เพื่อเป็ นการรั กษาผลประโยชน์ ของทายาทในกรณี น้ ี ขอให้แจ้งเรื่ องให้
สํานักงานแรงงานฯ ทราบก่ อนลงชื่ อในหนังสื อประนี ประนอมรั บเงื่อนไข/เงินชดเชยค่าเสี ยหายที่บริ ษทั
จัดหางานนายจ้าง หรื อบุคคลอื่นๆ เสนอให้ หากลงชื่ อในหนังสื อประนี ประนอมยอมความไปแล้วจะไม่
สามารถโต้แย้ง/ต่อรองเรื่ องค่าเสี ยหายเพิ่มเติมได้อีกต่อไป
สิ ทธิประโยชน์ การทํางาน
1. ค่าจ้าง
ตามกฎหมายมาตรฐานแรงงาน อัต ราค่ า จ้า งขั้น ตํ่า 21,009 เหรี ย ญไต้ห วัน (ปรั บ ขึ้ น เมื่ อ วัน ที่
1 มกราคม 2560)
2. เวลาทํางาน
จํานวนชัว่ โมงทํางานในวันปกติตอ้ งไม่เกินวันละ 48 ชัว่ โมง และไม่เกิน 40 ชัว่ โมงใน 1 สัปดาห์
กรณี มีการทํางานล่วงเวลาต้องไม่เกิน 46 ชัว่ โมงใน 1 เดือน
3. วันหยุด
สัปดาห์หนึ่ งให้มีวนั หยุด 2 วัน ในจํานวนนี้ มี 1 วันเป็ นวันหยุดประจําสัปดาห์ที่ทาํ งานล่วงเวลา
ไม่ได้ อีก 1 วันให้เป็ นวันหยุดประจําสัปดาห์ที่ทาํ งานล่วงเวลาได้
4. ค่าทํางานล่วงเวลา
4.1 วันทํางานปกติ หลังจากทํางานในวันทํางานปกติ 8 ชัว่ โมงไปแล้ว 2 ชัว่ โมงแรก จะได้รับ 1.33
เท่าของค่าจ้างชัว่ โมงทํางานปกติ (คํานวณจากค่าจ้างขั้นตํ่า 21,009 เหรี ยญไต้หวัน จะได้ค่าจ้างชัว่ โมงละ
117 เหรี ยญไต้หวัน) ชัว่ โมงที่ 3 เป็ นต้นไป จะได้รับชัว่ โมงละ 146 เหรี ยญไต้หวัน
4.2 วันหยุดพักผ่อนประจําสัปดาห์ที่ทาํ งานล่วงเวลาได้ 2 ชัว่ โมงแรก จะได้รับค่าทํางานล่วงเวลา
ชัว่ โมงละ 117 เหรี ยญไต้หวัน ชัว่ โมงที่ 3 เป็ นต้นไป จะได้รับชัว่ โมงละ 146 เหรี ยญไต้หวัน
4.3 วันหยุดนักขัตฤกษ์ จะได้รับค่าจ้างเท่ากับชัว่ โมงทํางานปกติเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่า คือ ชัว่ โมงละ 87.5
เหรี ยญไต้หวัน
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5. การลางาน
5.1 การลาพักผ่อนประจําปี (วันหยุดพิเศษ) โดยได้รับค่าจ้าง
- แรงงานเข้าทํางานครบ 6 เดือน แต่ไม่ถึง 1 ปี จะได้รับวันหยุดพิเศษปี ละ 3 วัน
- แรงงานเข้าทํางานครบ 1 ปี แต่ไม่ถึง 2 ปี
จะได้รับวันหยุดพิเศษปี ละ 7 วัน
- แรงงานเข้าทํางานครบ 2 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี
จะได้รับวันหยุดพิเศษปี ละ 10 วัน
- แรงงานเข้าทํางานครบ 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี
จะได้รับวันหยุดพิเศษปี ละ 14 วัน
- แรงงานเข้าทํางานครบ 5 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี จะได้รับวันหยุดพิเศษปี ละ 15 วัน
- แรงงานเข้าทํางานครบ10 ปี
จะได้รับวันหยุดพิเศษปี ละ 16 วัน
และแรงงานที่มีอายุการทํางานเพิ่มขึ้นทุก 1 ปี จะได้รับวันหยุดพิเศษเพิ่มขึ้นอีกปี ละ 1 วัน สู งสุ ด
ไม่เกิน 30 วัน
5.2 การลากิจ ใน 1 ปี มีสิทธิลาได้ไม่เกิน 30 วัน แต่ไม่ได้รับค่าจ้าง
5.3 การลาป่ วย ใน 1 ปี มีสิทธิลาได้ไม่เกิน 30 วัน โดยรับค่าจ้างครึ่ งหนึ่ง
6. การบอกเลิกสัญญาจ้าง
กรณี ที่นายจ้างประสงค์จะบอกเลิ กสัญญาจ้าง นายจ้างต้องทําการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ แรงงาน
ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
ระยะเวลาในการทํางานของแรงงาน
มากกว่า 3 เดือนขึ้นไปติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี ขึ้นไปติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 3 ปี
มากกว่า 3 ปี ขึ้นไปติดต่อกัน

ดังนี้

ระยะเวลาที่นายจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
10 วัน
20 วัน
30 วัน

เมื่อนายจ้างได้บอกกล่าวล่วงหน้าตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้วนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่แรงงาน

1. เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 1 เดือน ต่ออายุการทํางานของแรงงานแต่ละปี ติดต่อกัน
2. กรณี ที่อายุการทํางานน้อยกว่า 1 ปี จํานวนเงินชดเชยให้คาํ นวณตามส่ วน เศษของเดือนหรื ออายุ
การทํางานที่ไม่ครบ 1 เดือน ให้นบั เป็ น 1 เดือน
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สิ ทธิประโยชน์ อื่นๆ
สิ ทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ เงินหักฝาก ค่าจ้างค้างจ่าย ค่าล่วงเวลา การตรวจสอบข้อเท็จจริ งตลอดจน
การติดตามตัวคนงานไทย
เอกสารทีต่ ้ องใช้
- บันทึกคําร้องที่ระบุรายละเอียดข้อมูล
- ชื่ อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของนายจ้างและบริ ษทั จัดหางานที่ดูแล (ใช้แบบบันทึกปากคํา
และระบุรายละเอียดตามข้อเท็จจริ ง)
- สําเนาหนังสื อเดินทาง / ใบอนุญาตทํางานของผูร้ ้อง
- สัญญาการจ้าง (ถ้ามี)
หมายเหตุ กรณี ค นงานอยู่ใ นพื้ น ที่ ก ารดู แ ลรั บ ผิด ชอบของสํา นัก งานแรงงาน ณ กรุ ง มะนิ ล า
(ส่ วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง หากคนงานร้องทุกข์เรื่ องค่าใช้จ่าย เงินทดแทนการประสบอันตรายและเงินคืน
ภาษีและนายจ้างบ่ายเบี่ยง จําเป็ นต้องมอบให้ทนายความยื่นหนังสื อเตือน หรื อยื่นคําฟ้องร้องต่อศาล หรื อ
แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ ดังนั้น ในการรับรองของเจ้าหน้าที่ควรให้คนงานทําหนังสื อมอบอํานาจให้
สนร.ดํา เนิ น คดี ต่ อ นายจ้า ง โดยลงลายมื อ ชื่ อ ในแบบหนัง สื อ มอบอํา นาจ (หน้า 27) ทั้ง นี้ ลายมื อ ชื่ อ
ของคนงาน ต้องเหมื อ นกับลายมื อ ชื่ อ ที่ ล งไว้ใ นหนัง สื อ เดิ น ทางพร้ อมกับ แนบสํา เนาหนังสื อเดิ น ทาง
ที่ มี ร ายการข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผูร้ ้ อ ง หน้า วี ซ่ า หน้า ประทับ ตราเข้า ไต้ห วัน และสํา เนาใบถิ่ น ที่ อ ยู่
(ใบกาม่ า ) ทั้ง ด้ า นหน้ า และด้ า นหลัง โดยลงลายมื อ ชื่ อ รั บ รองสํ า เนาในเอกสารดัง กล่ า วทุ ก แผ่ น
แต่ไม่ตอ้ งลงวันที่
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ประมาณการค่ าจัดการศพกรณีคนงานอยู่ในพืน้ ทีก่ ารดูแลรับผิดชอบ
ของสํ านักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่ วนที่ 2)
หน่วย : เหรี ยญไต้หวัน
กรณีส่งศพกลับประเทศไทย
รวม - กรณีปกติ (เก็บศพ 1 เดือน)
108,150
- กรณีพเิ ศษ (เก็บศพ 3 เดือน)
133,350
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% แล้ว
1) ค่ารถบรรทุกศพ (จากสถานที่เสี ยชีวิตถึงสถานที่เก็บศพ)1
3,500
2) ค่าจ้างในการขนศพ
1,500
3) ค่านํ้ายาอาบศพ – ฉี ดยา (ป้อกันศพเน่ากรณี มีบาดแผล)
5,000
4) ค่าโลงศพ (แบบประหยัด)
12,000
5) ค่าจัดทําเอกสารต่างๆ พร้อมคําแปล
12,000
3
6) ค่าฝากเก็บศพในห้องเย็นระหว่างรอส่ งศพ
- กรณี พิเศษ (เก็บศพ 1 เดือน)
12,000
- กรณี พิเศษ (เก็บศพ 3 เดือน)
36,000
7) ค่าลังไม้เพื่อการขนส่ งศพ
6,000
8) ค่าระวางศพ (โดยเครื่ องบิน)
17,500
9) ค่าธรรมเนียมศุลกากร
13,500
10) ค่าขนย้ายศพไปสนามบิน
10,000
11) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (ถ้ามี)
10,000
12) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ร้อยละ 5)
- กรณี ปกติ (เก็บศพ 1 เดือน)
5,150
- กรณี พิเศษ (เก็บศพ 3 เดือน)
6,350

หมายเหตุ : 1,2 เฉพาะเขตไทเป
3
ระหว่าง 300 – 500 เหรี ยญไต้หวัน เฉลี่ย 400 เหรี ยญไต้หวันต่อวันโดยประมาณ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ อาจ
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยกรณี เสี ยชีวิตนอกเขตไทเป
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ประมาณการค่ าจัดการศพกรณีคนงานอยู่ในพืน้ ทีก่ ารดูแลรับผิดชอบ
ของสํ านักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่ วนที่ 2)
หน่วย : เหรี ยญไต้หวัน
กรณีส่งอัฐิกลับประเทศไทย
รวม - กรณีปกติ (เก็บศพ 1 เดือน)
66,150
- กรณีพเิ ศษ (เก็บศพ 3 เดือน)
91,350
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% แล้ว
1) ค่ารถบรรทุกศพ (จากสถานที่เสี ยชีวิตถึงสถานที่เก็บศพ)2
3,500
2) ค่าจ้างในการขนศพ
1,500
3) ค่าทําความสะอาดศพ
7,000
4) ค่าโลงศพ (แบบประหยัด)
6,000
5) ค่าจัดทําเอกสารต่างๆ พร้อมคําแปล
12,000
6) ค่าฝากเก็บศพในห้องเย็นระหว่างรอหนังสื อมอบอํานาจ
- กรณี พิเศษ (เก็บศพ 1 เดือน)
12,000
- กรณี พิเศษ (เก็บศพ 3 เดือน)
36,000
7) ค่าบริ การฌาปนกิจศพ
6,000
8) ค่าโกศ ค่าจ้างเก็บและบรรจุอฐั ิเข้าโกศ
5,000
9) ฝากส่ งโกสกลับภูมิลาํ เนา
5,000
10) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (ถ้ามี)
5,000
11) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ร้อยละ 5)
- กรณี ปกติ (เก็บศพ 1 เดือน)
3,150
- กรณี พิเศษ (เก็บศพ 3 เดือน)
4,350

หมายเหตุ : 1,2 เฉพาะเขตไทเป
3
ระหว่าง 300 – 500 เหรี ยญไต้หวัน เฉลี่ย 400 เหรี ยญไต้หวันต่อวันโดยประมาณ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ อาจ
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยกรณี เสี ยชีวิตนอกเขตไทเป

23

ประมาณการค่ าจัดการศพกรณีคนงานอยู่ในพืน้ ทีก่ ารดูแลรับผิดชอบ
ของสํ านักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่ วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง
หน่วย : เหรี ยญไต้หวัน
กรณีส่งศพกลับประเทศไทย
รวม
116,500
1) ค่ารถบรรทุกศพและค่าจ้างขนศพ
3,500
2) ค่าฝากศพในห้องเย็นวันละ 300 เหรี ยญไต้หวันโดยเฉลี่ยประมาณ 30 วัน
1,500
3) ค่านํ้ารักษาศพ
5,000
4) ค่าทําความสะอาดและบรรจุโลงใส่ ศพ
12,000
5) ค่าโลงศพ
12,000
6) ค่าลังไม้ใส่ โลงศพ
7) ค่าขนศพไปสนามบิน
6,000
8) ค่าธรรมเนียมศุลกากร
17,500
9) ค่าระวางศพกลับประเทศไทยโดยเครื่ องบิน
13,500
10) ค่าใช้จ่ายจัดทําเอกสารหลักฐานการตายและการส่ งศพกลับ
10,000
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ประมาณการค่ าจัดการศพกรณีคนงานอยู่ในพืน้ ทีก่ ารดูแลรับผิดชอบ
ของสํ านักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่ วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง
หน่วย : เหรี ยญไต้หวัน
กรณีส่งอัฐิกลับประเทศไทย
รวม
116,500
1) ค่ารถบรรทุกศพและค่าจ้างขนศพ
3,500
2) ค่าฝากศพในห้องเย็นวันละ 300 เหรี ยญไต้หวันโดยเฉลี่ยประมาณ 30 วัน
1,500
3) ค่าทําความสะอาดและแต่งศพ
5,000
4) ค่าโลงศพ (แบบประหยัด)
12,000
5) ค่าประกอบพิธีทางศาสนา
12,000
6) ค่าเตาเผา
7) ค่าโกศและค่าจ้างเก็บเถ้ากระดูก
6,000
8) ค่าใช้จ่ายจัดทําเอกสารหลักฐานการตาย
17,500
9) ค่าฝากโกศเถ้ากระดูกกลับประเทศไทย
13,500
10) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
10,000
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4.
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บันทึกการสอบข้ อเท็จจริงกรณีขอให้ ติดตามเงินค่ าภาษีไต้ หวันส่ วนทีจ่ ่ ายไว้ เกิน
เขียนที่………..………………………
วันที่…………………...……………...
ข้าพเจ้า………………………………………………ถือหนังสื อเดินทางเลขที่…….………..………….
ชื่อ - นามสกุลเป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสื อเดินทาง………………………………….……….……….
ปัจจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่…………………………………………………………………………..…………
บัญชีธนาคารที่ประสงค์จะให้โอนเงิน / ธนาคาร………………….…………สาขา.....…………………
บัญชีเลขที่……………………………………..ชื่อเข้าของบัญชี………………….…………………….
ข้าพเจ้าได้เดินทางเข้าไปทํางานที่ประเทศไต้หวันตั้งแต่วนั ที่…………………….……………และกลับ
ถึงประเทศไทยเมื่อวันที่..…………………………..……………..…ระหว่างทํางานนายจ้างของข้าพเจ้า
คือบริ ษทั ………………………………………ที่อยู่…………………......……………………………..
หมายเลขประจําตัวคนงานระหว่างทํางานอยูก่ บั นายจ้าง(ถ้ามี)………………….………………………
บริ ษทั จัดหางานที่ดูแล คือ……………………………………………………………………………….
หมายเลขโทรศัพท์……….………………..………...ล่ามชื่อ…………………….……………………..
ระหว่างที่ทาํ งานอยู่ นายจ้างได้หกั ค่าภาษีไว้ ดังนี้
3.1 ปี ที่ 1 (พ.ศ……..) หักไว้ร้อยละ…………..ตั้งแต่เดือน………………..ถึงเดือน…………
3.2 ปี ที่ 2 (พ.ศ…..…) หักไว้ร้อยละ…………..ตั้งแต่เดือน………………..ถึงเดือน…………
3.3 ปี ที่ 3 (พ.ศ……..) หักไว้ร้อยละ…………..ตั้งแต่เดือน………………..ถึงเดือน…………
ในวันที่เดินทางกลับ ข้าพเจ้าได้ จ่าย ไม่ได้จ่าย ค่าภาษีเพิ่มเป็ นจํานวนเงิน...............เหรี ยญจีน
นอกจากนี้แล้วยังได้รับเงินค่าจ้างเดือนสุ ดท้ายเป็ นเงิน…….....เหรี ยญจีน รวมทั้งสิ้ น…...…...เหรี ยญจีน
เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้าพเจ้าประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามเรื่ องเงินค่าภาษีส่วนที่จ่ายไว้เกินให้ดว้ ย ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้
แนบหลักฐานต่อไปนี้มาด้วยแล้ว
สําเนาหนังสื อเดินทาง…………………………..….
สําเนาใบถิ่นที่อยู(่ กาม่า)
หนังสื อมอบอํานาจให้ยนื่ ภาษีขอรับเงินแทน(คนงานต้องลงลายมือชื่อให้เหมือนลายมือ
ชื่อในหนังสื อเดินทาง)
สําเนาเลขที่บญั ชีเงินฝากธนาคารที่จะให้โอนเงิน
หลักฐานใบรับเงินเดือนแสดงจํานวนรายรับ-จ่าย(ถ้ามี)
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ……………..…….….ผูร้ ้อง
(………………………)
26
ลงชื่อ………………………เจ้าหน้าที่บนั ทึก
(……..………………..)

แบบฟอร์ ม หนังสื อมอบอํานาจขอรับเงินคืนภาษีภาษาจีน
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หนังสื อมอบอํานาจขอรับเงินคืนภาษี
เรี ยน กรมสรรพากรไต้หวัน
เนื่ องด้วยข้าพเจ้าไม่สามารถติดต่อขอรับเงินค่าภาษีของปี ภาษี…………ที่กรมสรรพากร
ไต้หวันได้ดว้ ยตนเองจึงขอมอบอํานาจให้………………………………………...รับเงินค่าภาษีแทนข้าพเจ้า
หากต่อไปมีขอ้ พิพาทใด ๆ เกิดขึ้น ข้าพเจ้าขอเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ผูม้ อบอํานาจ

.............................................................

เลขที่ภาษี

.............................................................

โทรศัพท์

.............................................................

ผูร้ ับมอบอํานาจ

.............................................................

บัตรประชาชนเลขที่

.............................................................

ที่อยูใ่ นทะเบียนบ้าน

.............................................................

ที่อยูท่ ี่จะติดต่อทางจดหมาย

.............................................................

โทรศัพท์

.............................................................
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ตัวอย่ าง
(ครุ ฑ)
หนังสื อมอบอํานาจ
เขียนที่………………………………….
วันที่……………………………………
โดยหนังสื อฉบับนี้ขา้ พเจ้า (ชื่อ-สกุล)…………………………………………………………………………………………………..
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย โดยเป็ น (บิดา, มารดา, ภรรยา) ของคนงาน (ชื่อ-สกุล) ………………………………………………………………...
อยูบ่ า้ นเลขที่........................หมู่ที่...........................ตําบล...................................................อําเภอ..................................จังหวัด................................
ถือบัตรประชาชนเลขที่……………………………………………………………………………………………………………………………..
ขอมอบอํานาจให้บริ ษทั ……………………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยูเ่ ลขที่...................................................................................................................................................................................................................
โดยมี (ชื่อเจ้าของบริ ษทั -ถ้าทราบ)....................................................................................เป็ นเจ้าของผูม้ ีอาํ นาจเต็มในการกระทําแทนข้าพเจ้า ดังนี้
1. ดําเนินการฌาปนกิจ(เผา)ศพ ดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารและเรื่ องต่างๆ ทั้งปวงของ(ชื่อ-สกุล)...........................................................
ซึ่งเสี ยชีวติ ที่(ระบุสถานที่ที่เสี ยชีวติ ,เมือง,ประเทศ…………………………………………………………..เมื่อวันที่.............................................
2. ดําเนินการส่ งอัฐิ (กระดูก) ทรัพย์สินส่ วนตัว และใบมรณบัตรของ (ชื่อ-สกุล)...................................................................................
กลับประเทศไทย
3. ดําเนินการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในไต้หวัน เพื่อติดตามเงินสิ ทธิ ประโยชน์อนั พึงมีพึงได้ท้ งั หมด
ของ (ชื่อ-สกุล).........................................และโอนเงินสิ ทธิประโยชน์ดงั กล่าวเข้าบัญชีธนาคาร...............................สาขา..........................ชื่อบัญชี
ธนาคาร..........................................หมายเลขบัญชี................................................แทนข้าพเจ้าเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระทําด้วยตนเองทุกประการ
4. ดําเนินการ(อื่นๆ ถ้ามี).....................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ที่เกิดจากการดําเนิ นการในครั้งนี้ เพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงรายมือชื่ อได้เป็ นสําคัญ ต่อหน้า
พยานแล้ว
(ลงชื่อ)..........................................ผูม้ อบอํานาจ
(........................................)
(ลงชื่อ)..........................................ผูร้ ับมอบอํานาจ
(.......................................)
ขอรับรองว่าเป็ นรายมือชื่อจริ งของผูม้ อบอํานาจและพยาน ผูม้ อบอํานาจและพยานได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าจริ ง
(ลงชื่อ)..........................................ผูม้ อบอํานาจ
(........................................)
นายอําเภอ..................................
ประทับตราประจําตําแหน่งเป็ นสําคัญ
หรื อ

(ลงชื่อ)..........................................ผูม้ อบอํานาจ
(........................................)
ปลัดอําเภอ รักษาราชการแทน
นายอําเภอ..................................
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ตัวอย่ าง
(ครุ ฑ)
หนังสื อมอบอํานาจ กรณี ลูกมอบอํานาจ
เขียนที่………………………………….
วันที่……………………………………
โดยหนังสื อฉบับนี้ขา้ พเจ้า (ด.ช.,ด.ญ.)………………………………………………………………………………………………..
อยูบ่ า้ นเลขที่........................หมู่ที่...........................ตําบล...................................................อําเภอ..................................จังหวัด................................
บุตรของผูต้ าย (นาย,นาง,นางสาว)...........................................................คนงานของบริ ษทั นายจ้างไต้หวันชื่อ……………………………………
ที่อยูเ่ ลขที่..................................................................................................................................................................โทร.......................................
ขณะนี้อยูใ่ นความปกครองของ(นาย,นาง,นางสาว).........................................................................................................อายุ..............................ปี
ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็ น(สามี,ภรรยา)...............................................................................................................กับผูต้ ายโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส
ข้าพเจ้าขอมอบอํานาจให้บริ ษทั นายจ้าง(ระบุชื่อ)...................................................................................................................................................
ที่อยูเ่ ลขที่..............................................................................................................................................................................................................
โดยมี (ชื่อเจ้าของบริ ษทั -ถ้าทราบ)....................................................................................เป็ นเจ้าของผูม้ ีอาํ นาจเต็มในการกระทําแทนข้าพเจ้า ดังนี้
1. ดําเนินการฌาปนกิจ(เผา)ศพ ดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารและเรื่ องต่างๆ ทั้งปวงของ(ชื่อ-สกุล)...........................................................
ซึ่งเสี ยชีวติ ที่(ระบุสถานที่ที่เสี ยชีวติ ,เมือง,ประเทศ…………………………………………………………..เมื่อวันที่.............................................
2. ดําเนินการส่ งอัฐิ (กระดูก) ทรัพย์สินส่ วนตัว และใบมรณบัตรของ (ชื่อ-สกุล).........................................................กลับประเทศไทย
3. ดําเนินการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในไต้หวัน เพื่อติดตามเงินสิ ทธิ ประโยชน์อนั พึงมีพึงได้ท้ งั หมด
ของ (ชื่อ-สกุล).........................................และโอนเงินสิ ทธิประโยชน์ดงั กล่าวเข้าบัญชีธนาคาร...............................สาขา..........................ชื่อบัญชี
ธนาคาร..........................................หมายเลขบัญชี................................................แทนข้าพเจ้าเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระทําด้วยตนเองทุกประการ
4. ดําเนินการ(อื่นๆ ถ้ามี).....................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ที่เกิดจากการดําเนิ นการในครั้งนี้ เพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงรายมือชื่ อได้เป็ นสําคัญ ต่อหน้า
พยานแล้ว
(ลงชื่อ)..........................................ผูม้ อบอํานาจ
(........................................)
(ลงชื่อ)..........................................ผูร้ ับมอบอํานาจ
(.......................................)
ขอรับรองว่าเป็ นรายมือชื่อจริ งของผูม้ อบอํานาจและพยาน ผูม้ อบอํานาจและพยานได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าจริ ง
(ลงชื่อ)..........................................ผูม้ อบอํานาจ
(........................................)
นายอําเภอ..................................
ประทับตราประจําตําแหน่งเป็ นสําคัญ
หรื อ

(ลงชื่อ)..........................................ผูม้ อบอํานาจ
(........................................)
ปลัดอําเภอ รักษาราชการแทน
นายอําเภอ..................................
ประทับตราประจําตําแหน่งเป็ นสําคัญ

31

32

ประเทศสิ งคโปร์
สิ ทธิประโยชน์ การขอคืนเงินภาษี
การเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Income Tax) ในประเทศสิ งคโปร์ ขึ้นอยูก่ บั รายได้ และจํานวน
วันที่อยูใ่ นประเทศสิ งคโปร์ มีหลักเกณฑ์การเสี ยภาษีสรุ ปได้ ดังนี้
ระยะเวลาทีอ่ ยู่ในประเทศสิ งคโปร์
ตามปี ปฏิทิน (1 ม.ค. – 31 ธ.ค.)

อัตราการเสี ยภาษี

1. น้อยกว่า 60 วัน
ได้รับการยกเว้น
2. ระหว่าง 61 วัน ถึง 182 วัน
15% ของรายได้ท้ งั หมดไม่มีการหักค่าลดหย่อนใดๆ
3. อย่างน้อย 183 วัน ใน 1 ปี
ตามอัตราการเสี ยภาษี
4. อย่างน้อย 183 วัน ในระยะเวลา 2 ปี ติ ด ต่ อกัน ตามอัตราการเสี ยภาษี
(กรณี ที่เข้าประเทศสิ งคโปร์ นับจากวันที่ 1 มกราคม
2550)
5. ติดต่อกัน 3 ปี
ตามอัตราการเสี ยภาษี
อัตราการเสี ยภาษีเงินได้ (นับตั้งแต่ปีประเมินผลการเสี ยภาษี 2560)
รายได้ (เหรียญสิ งคโปร์ )
อัตราการเสี ยภาษี (ร้ อยละ)
จํานวนเงิน (เหรียญสิ งคโปร์ )
20,000 แรก
0
0
10,000 ถัดไป
2
200
30,000 แรก
200
10,000 ถัดไป
3.5
350
40,000 แรก
550
40,000 ถัดไป
7
2,800
80,000 แรก
3,350
40,000 ถัดไป
11.5
4,600
120,000 แรก
7,950
40,000 ถัดไป
15
6,000
160,000 แรก
13,950
40,000 ถัดไป
18
7,200
33

รายได้ (เหรียญสิ งคโปร์ )
200,000 แรก
40,000 ถัดไป
240,000 แรก
40,000 ถัดไป
280,000 แรก
40,000 ถัดไป
320,000 แรก
ส่ วนเกิน 320,000

อัตราการเสี ยภาษี (ร้ อยละ)
19
19.5
20
22

จํานวนเงิน (เหรียญสิ งคโปร์ )
21,150
7,600
28,750
7,800
36,550
8,000
44,550

*ค่าลดหย่อนบุคคลธรรมดาของปี ประเมินผล 2560 ร้อยละ 20 แต่ไม่เกิน 500 เหรี ยญสิ งคโปร์
ตามกฎหมายภาษีสิงคโปร์ บุคคลที่มีรายได้หลังหักค่าลดหย่อนน้อยกว่า 20,000 เหรี ยญสิ งคโปร์
ต่อปี ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี ดังนั้น แรงงานไทยส่ วนใหญ่จะไม่เสี ยภาษี เพราะมี รายได้ไม่เกิ น 20,000 เหรี ยญ
สิ งคโปร์ แต่หากทํางานเกิ น 60 วัน แต่น้อยกว่า 183 วัน ก็ตอ้ งเสี ยภาษีอตั ราร้ อยละ 15 โดยไม่มีการหัก
ค่าลดหย่อนใดๆ
การขอภาษีหักฝากคืน
นายจ้างจะหักเงินค่าภาษีจากเงินเดือนแรงงานทุกราย และจะคืนให้หากไม่เสี ยภาษี แต่หากแรงงาน
ไทยทํางานเกิ น 60 วัน แต่น้อยกว่า 183 วัน ก็จะต้องเสี ยภาษีร้อยละ 15 นายจ้างก็จะหักเงินตามจํานวนที่
ได้รับแจ้งจากสรรพากรสิ งคโปร์ ดังนั้นหากลูกจ้างต้องการทราบการประเมินผลการเสี ยภาษีก่อนเดินทาง
กลับ ควรแจ้งนายจ้างก่อนการยกเลิกสัญญาจ้างอย่างน้อย 2 – 4 สัปดาห์
กรณี ที่แรงงานไทยมีความจําเป็ นต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนได้รับผลประเมินการเสี ยภาษี
ให้แรงงานไทยติดต่อ สนร.สิ งคโปร์ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. สําเนาหนังสื อเดินทาง ( Passport ) ทุกหน้าที่มีตราประทับ
2. สําเนาใบอนุญาตทํางาน ( Work – permit )
3. สําเนาหลักฐานการรับเงินค่าจ้าง ที่แสดงว่ามีการหักเงินค่าจ้างไว้เพื่อเสี ยภาษี
ข้ อมูลสํ าคัญ
หากลู ก จ้า งไม่ ไ ด้รับ ความเป็ นธรรมกรณี เ งิ น ค่าภาษี และต้องการเรี ย กร้ องผ่านกระทรวง
แรงงานสิ งคโปร์ ลูกจ้างจะต้องทําภายใน 6 เดื อน นับจากวันที่ยกเลิ กสัญญาจ้าง หรื อเดิ นทางออกนอก
ประเทศสิ งคโปร์ และมีสิทธิเรี ยกคืนย้อนหลัง 1 ปี นับจากวันแจ้งเรื่ องเท่านั้น
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เอกสารทีค่ วรมีประกอบกรณีขอความช่ วยเหลือผ่ าน สนร. สิ งคโปร์
1. ใบอนุญาตทํางาน
2. สัญญาจ้าง
3. เอกสารหลักฐานการรับเงิน
4. หลักฐานการหักเงิน เช่น เป็ นค่าภาษี หรื อ / และหลักฐานการประเมินผลการเสี ยภาษี
5. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่มาร้องทุกข์
สิ ทธิประโยชน์ จากการได้ รับบาดเจ็บหรื อทุพพลภาพเนื่องจากการทํางาน
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยเงินทดแทนจากการบาดเจ็บ (The Work Injury Compensation Act WICA) มี ผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2551 เป็ นต้นไป พรบ. ดังกล่ าว กําหนดให้นายจ้างต้อง
รั บ ผิ ด ชอบค่ า ทดแทน ค่ า จ้า งระหว่ า งลาป่ วย ค่ า รั ก ษาพยาบาลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากอุ บ ัติ เ หตุ จ ากการทํา งาน
โดยลูกจ้างไม่ตอ้ งพิสูจน์ความรับผิดในทางแพ่ง
ลูกจ้ างทีไ่ ด้ รับความคุ้มครองสามารถเรียกค่ าทดแทนได้ กรณีต่อไปนี้
- ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการทํางาน
- ได้รับบาดเจ็บขณะทํางาน
- เป็ นโรคที่เกิดจากการทํางาน
- เจ็บป่ วยโดยมีสาเหตุมาจากการสัมผัสหรื ออยูใ่ นสภาพแวดล้อมสุ่ มเสี่ ยงที่มาจากสารเคมี
ขอบเขตการคุ้มครองโดยทัว่ ไป
พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ มี ขอบเขตการคุ ้มครองถึ งลู ก จ้างทุ ก คนภายใต้สั ญญาจ้างหรื อผู ้ฝึ กงาน
โดยไม่ ค ํา นึ ง ถึ ง ระดั บ รายได้ ที่ รั บ แต่ จ ะไม่ คุ ้ม ครองลู ก จ้า งดั ง ต่ อ ไปนี้ คื อ ผู ้ท ํา งานส่ ว นตัว ประเภท
Self – employed ผูร้ ับเหมาช่วงอิสระ คนรับใช้ในบ้าน เจ้าหน้าที่ทหารและตํารวจ เจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
เจ้าหน้าที่ดา้ นปราบปรามยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
ผลประโยชน์ เงินทดแทนของ พ.ร.บ.
- ค่ าจ้ างระหว่ างลาพักรักษาตัว ประกอบด้วย
(ก) ค่าจ้างได้รับเต็มสู งสุ ดไม่เกิน 14 วัน กรณี เป็ นคนไข้นอก
(ข) ค่าจ้างได้รับเต็ม สู งสุ ดไม่เกิน 60 วัน กรณี พกั รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล หากเกินกว่านี้
ให้ไ ด้รับเงิ น 2 ใน 3 ของค่า จ้า งเฉลี่ ย รายเดื อน โดยมี ระยะเวลาสู งสุ ด ไม่เกิ น 1 ปี นับจากวัน ที่ ประสบ
อุบตั ิเหตุ
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- ค่ ารักษาพยาบาล เป็ นค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายใน 1 ปี นับจากวันที่ประสบอุบตั ิเหตุท้ งั นี้
ไม่เกินวงเงิน 25,000 เหรี ยญสิ งคโปร์ หากเกิดอุบตั ิเหตุต้ งั แต่ 1 มกราคม 2559 ไม่เกินวงเงิน 36,000 เหรี ยญ
สิ งคโปร์
- เงินก้ อนกรณีทดแทนการสู ญเสี ยความสามารถอย่ างถาวร (ทุพพลภาพถาวร) หรื อ เสี ยชี วิต
จํานวนเงินที่จะได้พิจารณาได้ ดังนี้
(ก) ทุพพลภาพถาวร – เมื่อการได้รับบาดเจ็บหรื อภาวะการเจ็บป่ วยส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการ
ทํางานของลูกจ้างอย่าถาวร
เวลาทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ

การคํานวณจํานวนเงินค่ าทดแทน

ขั้นตํา่ สุ ด

ขั้นสู งสุ ด

ก่อน 1 ม.ค. 2559

$73,000 X % ทุพพลภาพถาวร

$218,000 X % ทุพพลภาพถาวร

นับตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 เป็ นต้นไป

$88,000 X % ทุพพลภาพถาวร

$262,000 X % ทุพพลภาพถาวร

(ข) การเสี ยชีวติ - เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุจากการทํางานจนทําให้ลูกจ้างเสี ยชีวิต
เวลาทีเ่ กิดอุบัติเหตุ

การคํานวณจํานวนเงินค่ าทดแทน
ขั้นตํา่ สุ ด

ขั้นสู งสุ ด

ก่อน 1 ม.ค. 2559

$57,000

$170,000

นับตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 เป็ นต้นไป

$69,000

$204,000

การประเมินผลทางการแพทย์
- หลังจากได้รับการรักษาหลังประสบอุบตั ิเหตุจากการทํางาน ผูป้ ่ วยจะต้องไปพบแพทย์ทุกครั้ง
ตามที่ แ พทย์นัด เพื่ อดู พ ฒ
ั นาการว่า กลับมาเป็ นปกติ แ ล้ว หรื อไม่ และเมื่ ออาการเสถี ย รแล้ว แพทย์จ ะยุติ
การรักษาเพื่อประเมินผลการสู ญเสี ยต่อไป
- ลู ก จ้า งที่ ไ ด้รับ บาดเจ็บจากการทํา งานควรได้รับ การรั ก ษาต่ อเนื่ องที่ โรงพยาบาลเดี ย วกัน
ไม่ควรเปลี่ยนโรงพยาบาล หากเปลี่ยนโรงพยาบาลลูกจ้างจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเองไปก่อน
จากนั้นจึงกลับมาเบิกค่ารักษาพยาบาลกับนายจ้าง โดยแพทย์คนใหม่ตอ้ งทําการรับรองว่าเป็ นการบาดเจ็บ
ที่เกิดจากการทํางาน และเมื่อไม่ได้ไปตามนัดกับแพทย์คนเดิมเรื่ องค่าทดแทนกรณี อุบตั ิเหตุจากการทํางาน
จะถูกระงับชัว่ คราวทําให้เกิดความล่าช้า
36

- โรงพยาบาลจะทําการประเมิ นอาการและแจ้งการประเมิ นค่าของการบาดเจ็บ (% ของการ
ทุพพลภาพถาวร) ให้กระทรวงแรงงานทราบ จากนั้นกระทรวงแรงงานจะออกหนังสื อประเมินผลการ
สู ญเสี ยให้ลูกจ้าง นายจ้าง และบริ ษทั ประกัน
- หากไม่มีผูค้ ดั ค้านการประเมินผลของกระทรวงแรงงาน นายจ้างหรื อบริ ษทั ประกันภัยต้อง
ชําระเงินภายใน 21 วัน นับจากวันที่ระบุในหนังสื อประเมินผล โดยนายจ้างไม่สามารถหักค่ารักษาพยาบาล
และค่าจ้างระหว่างลาป่ วยจากเงินค่าทดแทนได้
หมายเหตุ - การเรี ยกร้องค่าทดแทนตาม WICA ไม่จาํ เป็ นต้องใช้ทนายความ
- หากนายจ้างไม่ปฏิบตั ิตามคําสั่งกระทรวงแรงงาน นายจ้างอาจถูกฟ้ องร้องดําเนิ น
คดีได้ โดยลูกจ้างต้องขอให้ศาลสัง่ บังคับตามคําสัง่ ด้วยตนเองที่ฝ่ายบังคับคดีในศาลชั้นต้น
- ในขณะที่คาํ ร้องเรื่ องค่าทดแทนของลูกจ้างอยูร่ ะหว่างดําเนิ นการ นายจ้างไม่สามารถ
ส่ งตัวลูกจ้างกลับประเทศบ้านเกิ ดได้ หากนายจ้างบังคับให้ลูกจ้างกลับประเทศบ้านเกิดให้ลูกจ้างรายงาน
ต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่จุดตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่จะส่ งตัวไปยังกระทรวงแรงงานต่อ
การบังคับให้ นายจ้ างจ่ ายเงินประกัน
นายจ้างไม่ถูกบังคับให้ตอ้ งจ่ายเงิ นประกันให้แก่ บริ ษทั ประกันภัยให้แก่ลูกจ้าง กรณี ลูกจ้าง
นั้นๆ ทํางานไม่ใช้แรงงาน (Non –manual work) และรายได้ต่อเดือนสู งกว่า 1,600 เหรี ยญสิ งคโปร์ อย่างไรก็
ตาม หากเกิดอุบตั ิเหตุกบั ลูกจ้างนั้นๆ ระหว่างทํางานให้นายจ้าง นายจ้างจะต้องจ่ายเงินทดแทนให้ลูกจ้าง
แม้ว่านายจ้าง จะไม่ได้ซ้ื อประกันไว้ก็ตาม ดังนั้น นายจ้างจึงมีอิสระที่จะตัดสิ นใจระหว่างค่าใช้จ่ายที่อาจ
เกิ ดขึ้นจากอุบตั ิเหตุ ดังกล่าวหากไม่มีการซื้ อประกันกับการจ่ายเงินค่ากรมธรรม์ไปแต่ไม่มีอุบตั ิเหตุเกิ ด
ขึ้นกับลูกจ้าง แต่อย่างได
การรายงานเหตุการณ์ เกิดอุบัติเหตุต่อกระทรวงแรงงานสิ งคโปร์
นายจ้า งมี ห น้า ที่ ต ้อ งรายงานอุ บ ัติ เ หตุ ภ ายใต้ก ฎหมายใหม่ ซึ่ งใช้ก ฎเกณฑ์แ นวเดี ย วกับ
พระราชบัญญัติ ว่าด้วย ความปลอดภัยและสุ ขภาพอนามัยในการทํางาน กล่าวคือ นายจ้างมี หน้าที่ตอ้ ง
รายงานอุบตั ิเหตุที่เกิดจากการทํางานให้กระทรวงแรงงานสิ งคโปร์ ทราบผ่านระบบการรายงานออนไลน์ที่
เรี ยกว่า iReport ภายใน 10 วัน นับแต่ การเกิดอุบัติเหตุ รายละเอียดประกอบด้วย
- สถานที่การเกิดอุบตั ิเหตุที่เป็ นสาเหตุของการเสี ยชีวิตของลูกจ้าง
- สถานที่ที่ทาํ ให้ลูกจ้างต้องประสบอุบตั ิเหตุจนไม่สามารถทํางานได้ติดต่อกันมากกว่า
3 วัน หรื อต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอยูอ่ ย่างน้อย 24 ชัว่ โมง
- นายจ้า งไม่ ต ้อ งรายงานกรณี มี ก ารบาดเจ็บ เล็ก น้อ ย แต่ ย งั คงต้อ งจ่ า ยเงิ น ทดแทน
ตัวอย่างเช่น หากลูกจ้างได้รับอนุญาตให้พกั รักษาตัวจากการบาดเจ็บเป็ นเวลา 3 วันหรื อน้อยกว่า นายจ้างไม่
ต้องรายงานการเกิดอุบตั ิเหตุ แต่ตอ้ งจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างนั้น
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*
การไม่ ร ายงานการเกิด อุ บั ติ เหตุ ถื อ เป็ นการกระทํ า ผิด ต้ อ งถู กปรั บสู ง สุ ด ไม่ เกิน 5,000
เหรี ยญสิ งคโปร์ สํ า หรั บ การกระทํา ครั้ ง แรก และหากกระทํา ผิดซํ้ า จะถู กปรั บ 10,000 เหรี ย ญสิ ง คโปร์
และ/หรื อถูกจําคุกสู งสุ ดไม่ เกิน 6 เดือน
การร้ องขอเงินทดแทน
* ลูกจ้างมีเวลาภายใน 1 ปี นับจากวันที่ประสบอุบตั ิเหตุในการยื่นเรื่ องต่อกระทรวงแรงงาน
สิ งคโปร์
การฟ้ องร้ องต่ อนายจ้ าง
ลูกจ้างที่ประสบอุบตั ิเหตุจากการทํางาน สามารถร้องขอเงินทดแทนหรื อสามารถยื่นฟ้องร้อง
นายจ้าง ต่อศาลแพ่งก็ได้ แต่ไม่สามารถทําได้ท้ งั สองกรณี พร้อมกัน กล่าวคือ หากลูกจ้างได้ยนื่ คําร้องขอเงิน
ทดแทนแล้ว บุคคลดังกล่าวจะต้องถอนคําร้องนั้นก่อนที่จะทําการฟ้องร้องนายจ้าง และจะต้องถอนคําร้อง
ภายใน 28 วันนับ จากวันที่คณะกรรมการได้แจ้งผลการประเมิน (Notice of Assessment : NA) จํานวนวงเงิน
ทดแทนให้ ลูกจ้างทราบ โดยหลังจากมีการแจ้ง NA แล้ว ลูกจ้างและนายจ้างจะมีเวลา 14 วัน ที่จะยอมรับ
หรื ออุทธรณ์ผล NA นั้น
สิ ทธิประโยชน์ กรณีเสี ยชีวติ เนื่องจากการทํางาน
ขั้นตอนการเรียกร้ องสิ ทธิ
1. เมื่อลูกจ้างประสบอุบตั ิเหตุจากการทํางานจนเสี ยชีวิต นายจ้างจะแจ้งเรื่ องให้ตาํ รวจทราบ
2. จากนั้นแพทย์จะชันสู ตรศพว่าผูต้ ายเสี ยชีวิตด้วยสาเหตุใด
3. เมื่อนายจ้างได้รับใบมรณะบัตรที่ระบุสาเหตุการเสี ยชีวิตจากการทํางาน
4. นายจ้างจะเป็ นผูร้ ั บผิดชอบจัดการส่ งศพกลับประเทศไทยเพื่อให้ทายาทของผูต้ ายรั บไป
ประกอบพิธีทางศาสนา
5. เมื่อกระทรวงแรงงานสิ งคโปร์ พิจารณาว่าผูต้ ายเสี ยชีวิตจากการทํางานจริ ง จะติดต่อขอให้
สํานักแรงงานสิ งคโปร์ ประสานกับทายาทของผูต้ ายเพื่อเตรี ยมเอกสารประกอบการเรี ยกร้องค่าทดแทนกรณี
เสี ยชีวิตตามกฎหมายแรงงานสิ งคโปร์
สิ ทธิประโยชน์
1. ค่าทดแทนทายาทจะได้รับค่าทดแทนซึ่ งคํานวณจากรายได้แต่ละเดือนและอายุของคนงาน
สู งสุ ด 140,000 เหรี ยญสิ งคโปร์ และตํ่าสุ ด 47,000 เหรี ยญสิ งคโปร์
2. ทายาทของผูม้ ีสิทธิที่จะเรี ยกร้องเงินทดแทนคือ
- สามีหรื อภรรยา ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
- บุตร
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- บิดา / มารดา
หมายเหตุ สามีหรื อภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายและบุตร มีสิทธิ ได้รับเงินค่าทดแทน 90% ของเงิน
ที่ได้รับส่ วนบิดา / มารดา มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจํานวน 10% ของเงินที่ได้รับ
สิ ทธิประโยชน์ กรณีเจ็บป่ วย ประสบอันตราย บาดเจ็บ เสี ยชีวติ ไม่ ใช่ เนื่องจากการทํางาน
นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2551 กระทรวงแรงงานสิ งคโปร์ ออกระเบียบให้นายจ้างสิ งคโปร์ ตอ้ ง
จ่ า ยเงิ น ประกัน เป็ นค่ า รั ก ษาพยาบาลให้แ ก่ แ รงงานต่ า งชาติ ที่ ใ ช้ใ บอนุ ญ าตประเภท Work
Permit
และประเภท S-Pass และคนงานต่างชาติที่ทาํ งานรับใช้ในบ้าน โดยมีวงเงินประกัน ไม่ต่าํ กว่า 5,000 เหรี ยญ
สิ งคโปร์ต่อปี และนับแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2553 เพิ่มวงเงินเป็ นไม่ต่าํ กว่า 15,000 เหรี ยญสิ งคโปร์
1. สิ ทธิประโยชน์ กรณีเจ็บป่ วยด้ วยโรคภัยไข้ เจ็บ
การรักษาพยาบาล
1. เงิ นประกันครอบคลุมการรั กษาพยาบาล การวิเคราะห์ตรวจรั กษาทั้งก่ อนและหลังผ่าตัด
อย่างละ 90 วัน รวมมูลค่าไม่เกิน 5,000 เหรี ยญสิ งคโปร์
2. ค่ารักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิ นมูลค่าไม่เกิน 10,000 เหรี ยญสิ งคโปร์
3. ค่าทําศพมูลค่าไม่เกิน 3,000 เหรี ยญสิ งคโปร์
การลา
หากทํางานกับนายจ้างไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน และลาโดยมีใบรับรองแพทย์ จะได้รับค่าจ้างดังนี้
1. ถ้ า ไม่ ต ้ อ งอยู่ ใ นโรงพยาบาล ลาป่ วยได้ 14 วัน ต่ อ ปี โดยได้ รั บ ค่ า จ้ า งเต็ ม
(ไม่นบั วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ)
2.
ถ้า ต้อ งการอยู่ใ นโรงพยาบาล ลาป่ วยได้ 60 วัน ต่ อ ปี โดยได้รั บ ค่ า จ้า งเต็ ม
(ไม่นบั วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ) หากเกินกว่าที่กาํ หนดใน (1) และ (2) จํานวนวันที่เกิ นจะไม่ได้รับ
ค่าจ้าง
2. สิ ทธิประโยชน์ กรณีประสบอันตรายนอกเวลางาน
1. การประสบอันตรายใดก็ตามที่ไม่ได้เกิดในสถานที่ทาํ งาน และไม่ได้เป็ นงานที่นายจ้างสั่งให้ทาํ
กฎหมายจะไม่คุม้ ครองสิ ทธิ ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยเงินทดแทนการบาดเจ็บจาก การทํางาน
เช่น การทะเลาะวิวาทจนได้รับบาดเจ็บ ขี่จกั รยานไปชนต้นไม้ขาหัก หรื อเสี ยชีวิตก็ตาม กรณี เช่นนี้ จะได้รับ
การคุม้ ครองจากประกันค่ารักษาพยาบาล
2. หากเสี ยชี วิต นายจ้างจะรับผิดชอบเรื่ องการส่ งศพกลับประเทศไทย โดยปกติใช้เวลาการส่ งศพ
กลับประมาณ 1 สัปดาห์
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3. สิ ทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ ค่าจ้างงวดสุ ดท้าย เงินหักฝาก และเงินบริ จาคที่นายจ้างยินดีจะบริ จาค
ให้ทายาทผูต้ าย
หมายเหตุ สําหรับกรณี น้ ี ผปู ้ ระสบอันตรายหรื อบาดเจ็บจะต้องมอบหมายให้ทนายความดําเนิ นการ
ฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายและเงินทดแทนจากผูท้ ี่กระทําการละเมิด อันเป็ นเหตุได้รับอันตรายหรื อบาดเจ็บ
ส่ วนกรณี เสี ยชีวิตทายาทต้องลงนามแต่งตั้งทนายพร้อมจัดเตรี ยมเอกสารตามข้อ 2 ให้ทนายความดําเนินการ
ต่อไป
สิ ทธิประโยชน์ อื่นๆ
นับตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2557 แรงงานไทย, ลูกจ้างที่มีฝีมือ หรื อไร้ฝีมือ รวมทั้งงานช่างฝี มือ ที่มี
รายได้ไม่เกิน 4,500 เหรี ยญสิ งคโปร์ และเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ทาํ หน้าที่เป็ นฝ่ ายบริ หารที่มีรายได้ไม่เกิน 2,500
เหรี ยญสิ งคโปร์ จะได้รับการคุม้ ครองภายใต้ พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน (Employment Act) โดยมี
สิ ทธิประโยชน์สาํ คัญๆที่ควรทราบมีดงั นี้
1. การเรียกร้ องค่ าจ้ าง, ค่ าล่ วงเวลา, เงินหักฝาก
1.1 ค่าจ้าง
- ค่าจ้าง หมายถึง จํานวนเงินที่ลูกจ้างสมควรที่จะได้รับตามอัตราที่ตกลงกันไว้ใน
สัญญาจ้าง ซึ่งจะไม่รวม
- ค่าล่วงเวลา
- เงินโบนัสพิเศษ หรื อ เงินเพิ่มประจําปี
- การชําระเงินคืนให้ลูกจ้าง กรณี เกิดค่าใช้จ่ายระหว่างการจ้าง
- ค่าตอบแทนพิเศษ
- เงินเบี้ยเลี้ยง
- เงินทดแทนกรณี เลิกจ้าง หรื อเกษียณอายุ
- ประเทศสิ งคโปร์ ไม่มีกฎหมายแรงงานขั้นตํ่า ดังนั้นค่าจ้างจึงขึ้นอยู่กบั ข้อตกลง
ระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง
- นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงให้ลูกจ้างอย่างน้อยเดือนละครั้ง และไม่เกิน 7 วันหลังจาก
วันสิ้ นสุ ดของวันจ่ายเงินเดือน
- นายจ้างจะลดค่าจ้างได้ต่อเมื่อลูกจ้างยินยอมเท่านั้น ดังนั้นลูกจ้างจึงไม่ควรเซ็น
สัญญาใดๆหากไม่เห็นด้วยกับนายจ้าง
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1.2 ค่าล่วงเวลา
- ค่าล่วงเวลา หมายถึง ค่าจ้างกรณี ลูกจ้างทํางานเกินเวลาทํางานปกติ (ไม่รวมเวลาพัก)
- ลูกจ้างที่ทาํ งาน 5 วันต่อสัปดาห์ จะกําหนดเวลาทํางานปกติได้ไม่เกิ น 9 ชัว่ โมง
ต่อวัน หรื อ 44 ชัว่ โมงต่อ 1 สัปดาห์ กรณี ลูกจ้างทํางานมากกว่า 5 วันต่อสัปดาห์ จะกําหนดเวลาทํางานปกติ
ได้ไม่เกิ น 8 ชัว่ โมงต่อวัน หรื อ 44 ชั่วโมง ต่อ 1 สัปดาห์ และลูกจ้างที่ทาํ งานเป็ นกะจะได้รับอนุ ญาตให้
ทํางานสู งสุ ดได้ 12 ชัว่ โมงต่อวัน โดยเฉลี่ย 44 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ในช่วงเวลา 3 สัปดาห์ติดต่อกัน
- กรณี ลูกจ้างทํางานชัว่ คราว (part time) จะได้ค่าจ้างล่วงเวลากรณี ทาํ งานเกินชัว่ โมง
ทํางานปกติ
- ลูกจ้างสามารถทํางานล่วงเวลาได้ไม่เกิน 72 ชัว่ โมงต่อเดือน ไม่รวมวันทํางานใน
วันหยุดประจําสัปดาห์ และวันหยุดราชการ
- ชัว่ โมงในการทํางานล่วงเวลาจะไม่รวมช่วงพักรับประทานอาหาร
- เงินค่าล่วงเวลาจะต้องจ่ายภายใน 14 วันหลังจากวันสิ้ นสุ ดของวันจ่ายเงินเดือน
- อัตราค่าล่วงเวลาต้องไม่ต่าํ กว่า 1.5 เท่า ของค่าจ้าง
- การคํานวณค่าล่วงเวลา = ค่าจ้างปกติต่อชัว่ โมงx1.5xจํานวนชัว่ โมงการทํางาน
ล่วงเวลา
1.3 เงินหักฝาก และอื่นๆ
- นายจ้างไม่สามารถหักเงินค่าจ้างได้ ยกเว้นกฎหมายอนุญาต เช่น ค่าอาหาร, เงินยืม,
ค่าภาษี และค่าที่พกั ที่ไม่เกินร้อยละ 25 ของค่าจ้าง 1 เดือน เป็ นต้น
- นายจ้างจะต้องคืนเงินหักฝากให้ลูกจ้าง เมื่อลูกจ้างร้องขอ หรื อ เมื่อหมดสัญญาจ้าง
ข้ อมูลสํ าคัญ
หากลูกจ้างไม่ ได้รับความเป็ นธรรมกรณี เงิ นค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และเงิ นหักต่างๆ และต้องการ
เรี ยกร้องผ่านกระทรวงแรงงานสิ งคโปร์ ลูกจ้างจะต้องทําภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ยกเลิกสัญญาจ้าง หรื อ
เดินทางออกนอกประเทศสิ งคโปร์ และมีสิทธิเรี ยกคืนย้อนหลัง 1 ปี นับจากวันแจ้งเรื่ องเท่านั้น
เอกสารทีค่ วรมีประกอบกรณีขอความช่ วยเหลือผ่ าน สนร. สิ งคโปร์
1. ใบอนุญาตการทํางาน
2. สัญญาจ้าง
3. หลักฐานการรับเงิน
4. หลักฐานการหักเงิน เช่นเป็ นค่าภาษี หรื อ/และ หลักฐานการประเมินผลการเสี ยภาษี
5. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่มาร้องทุกข์
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2. วันหยุด/ลาป่ วย/ลาพักร้ อน/วันหยุดราชการประจําปี
2.1 วันหยุดประจําสัปดาห์
- ลูกจ้างจะได้รับวันหยุดประจําสัปดาห์ 1 วัน อาจจะเป็ นวันอาทิตย์ หรื อ อาจจะเป็ น วัน
ใดก็ได้ที่นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าทุกๆ ต้นเดือน
- นายจ้างไม่สามารถบังคับให้ลูกจ้างทํางานในวันหยุดประจําสัปดาห์ (ยกเว้นเป็ นกรณี
พิเศษ)
- ลูกจ้างทํางานกะจะได้รับวันหยุดประจําสัปดาห์ติดต่อกันได้ถึง 30 ชัว่ โมง
- การจ่ายค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์
(1) หากนายจ้างสัง่ ให้ทาํ
- ลูกจ้างทํางานครึ่ งวันของวันทํางานปกติ – ได้รับค่าแรง 1 วันของ วันทํางานปกติ
- ลูกจ้างทํางานมากกว่าครึ่ งวันของวันทํางานปกติ – ได้รับค่าจ้าง 2 วันของวันทํางานปกติ
(2) ลูกจ้างขอทํา
- ลูกจ้างทํางานครึ่ งวันของวันทํางานปกติ – ได้รับค่าแรง ½ วันของวันทํางานปกติ
- ลูกจ้างทํางานมากกว่าครึ่ งวันของวันทํางานปกติ – ได้รับค่าจ้าง 1 วันของวันทํางานปกติ
2.2 ลาป่ วย
ลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับค่าจ้างระหว่างลาป่ วยรวมถึงใบรับรองแพทย์จากทันตแพทย์ โดย
จะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) ทํางานกับบริ ษทั นายจ้างอย่างตํ่า 3 เดือน
(2) ลูกจ้างจะต้องแจ้งนายจ้าง หรื อพยายามที่จะแจ้งนายจ้างถึงการลาป่ วยภายใน
48 ชัว่ โมง
(3) ใบรั บรองการลาป่ วยจะต้องมาจากแพทย์ของบริ ษ ทั แพทย์จ ากโรงพยาบาล
ของรัฐ (รวมถึงแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการแพทย์)
สิ ทธิ ในการลาป่ วยของลูกจ้าที่ ได้รับค่าจ้างระหว่างลาป่ วย ขึ้นอยู่กบั ระยะเวลาทํางานกับบริ ษทั
นายจ้าง โดยสรุ ปได้ดงั นี้
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ระยะเวลาที่ทาํ งาน

3 เดือน
4 เดือน
5 เดือน
6เดือน
หลังจากนั้น

Paid Outpatient nonhospitalisation leave
จํานวนวันลาป่ วย ที่มีสิทธิได้รับ
ค่าจ้าง (ผูป้ ่ วยนอก)
5
5+3 = 8
8+3 = 11
11+3 = 14
14

Paid Outpatient
hospitalisation leave
จํานวนวันลาป่ วย ที่มีสิทธิได้รับ
ค่าจ้าง (ผูป้ ่ วยที่พกั รักษาตัวอยูใ่ น
โรงพยาบาล)*
15
15+15 = 30
30+15 = 45
45+15 = 60
60

หมายเหตุ : * หากแพทย์เห็นสมควรว่าควรเป็ นผูป้ ่ วยที่พกั รักษาตัวอยูใ่ นโรงพยาบาลแต่ลูกจ้างไม่จาํ เป็ นต้อง
เป็ นผูป้ ่ วยที่นอนในโรงพยาบาล
2.3 ลาพักร้อน (วันหยุดพักผ่อนประจําปี )
ลูกจ้างมีสิทธิลาพักร้อนจะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1) ลูกจ้างที่เป็ นช่างฝี มือ กึ่งฝี มือ และไร้ฝีมือ มีรายได้ไม่เกิน 4,500 เหรี ยญสิ งคโปร์
รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับกลางที่ไม่ได้ทาํ หน้าที่เป็ นฝ่ ายบริ หารและมีรายได้ไม่เกิน 2,500 เหรี ยญสิ งคโปร์
(2) ทํางานกับบริ ษทั นายจ้างอย่างน้อย 3 เดือน
สิ ทธิในการลาพักร้อนโดยได้รับค่าจ้างขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาการทํางาน
ระยะเวลาทํางาน
จํานวนวันลาพักร้อน
ปี ที่ 1
7
ปี ที่ 2
8
ปี ที่ 3
9
ปี ที่ 4
10
ปี ที่ 5
11
ปี ที่ 6
12
ปี ที่ 7
13
ปี ที่ 8 และหลังจากนั้น
14
2.4 วันหยุดราชการประจําปี /วันหยุดตามประเพณี (Public Holiday)
ลูกจ้างที่ได้รับการคุม้ ครองภายใต้พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน (Employment Act)
จะได้รับสิ ทธิ วนั หยุดนักขัตฤกษ์ในประเทศสิ งคโปร์ มีท้ งั หมด 11 วัน ได้แก่ วันปี ใหม่, วันตรุ ษจีน (2 วัน)
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วันตรุ ษแขก (2 วัน), Good Friday, วันแรงงาน, วันวิสาขบูชา, วันชาติสิงคโปร์ , วันปี ใหม่ (ชาวอินเดีย)
วันคริ สต์มาส
- ลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างรวมเบี้ยเลี้ยงในวันหยุดราชการ หากลูกจ้างไม่ขาดงานหรื อ
ได้รับอนุญาตให้ลาป่ วย ลาพักร้อน ก่อนหรื อหลังวันหยุด
- การจ่ายค่าจ้างกรณี ทาํ งานในวันหยุดตามประเพณี เป็ นไปตามตารางด้านล่าง
วันหยุดราชการประจําปี /วันหยุดตามประเพณี
ตรงกับ
1. วันทํางาน (working day)

2. วันพักผ่อนประจําปี (rest day)

สิ ทธิทลี่ ูกจ้ างได้ รับ
- ค่าจ้างพื้นฐานเพิม่ อีก 1 วัน
- ค่าจ้างรวมเบี้ยเลี้ยง
- ค่าล่วงเวลา (กรณี ทาํ งานเกินเวลาปกติ)
- ค่าจ้างจากการทํางานในวันหยุดประจําสัปดาห์
- ค่าล่วงเวลา (กรณี ทาํ งานเกินเวลาปกติ)
วันทํางานถัดไปจะได้รับค่าจ้างรวมเบี้ยเลี้ยง

3. วันไม่ทาํ งาน (non-working day) เช่น วันเสาร์ - ค่าล่วงเวลา (กรณีทาํ งานเกินเวลาปกติ)
- ค่าจ้างรวมเบี้ยเลี้ยงเพิ่มขึ้น 1 วัน หรื อมีวนั หยุดเพิ่มให้ 1 วัน
กรณี ลูกจ้างทํางาน 5 วัน
3. การเลิกสั ญญาจ้ าง
การบอกเลิกสัญญาจ้างสามารถทําได้โดยการแจ้งล่วงหน้าและไม่แจ้งล่วงหน้า กรณี
ลูกจ้างขอบอกเลิกสัญญาจ้างมีขอ้ ควรปฏิบตั ิ ดังนี้
1. กรณี แจ้งนายจ้างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรและต้องบอกกล่ าวล่ วงหน้าตามระยะเวลา
ที่กาํ หนดในสัญญาจ้างหรื อตามที่ตกลงทางวาจา หากไม่มีการตกลงไว้ให้ระยะเวลาเป็ นไปตามตาราง ดังนี้
ระยะเวลาการทํางาน

ระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้า

น้อยกว่า 26 สัปดาห์

1 วัน

ตั้งแต่ 26 สัปดาห์ แต่นอ้ ยกว่า 2 ปี

1 สัปดาห์

44

ตั้งแต่ 2 ปี แต่นอ้ ยกว่า 5 ปี

2 สัปดาห์

ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป

4 สัปดาห์

2. กรณี ลูกจ้างบอกเลิกสัญญาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ลูกจ้างต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอก
กล่าวล่วงหน้า ยกเว้นกรณี ที่นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างตามที่กาํ หนดในสัญญาจ้าง
3. กรณี น ายจ้า งบอกเลิ ก สั ญ ญาจ้า งเนื่ อ งจากลู ก จ้า งมี ค วามผิด นายจ้า งต้อ งทํา การ
สอบสวนลูกจ้างก่อนที่จะลงโทษลูกจ้าง
4. ลูกจ้างที่ถูกบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่เป็ นธรรมสามารถยื่นอุทธรณ์เป็ นลายลักษณ์
อักษรถึงรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงานได้
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แผนผังขั้นตอน การดําเนินการเกีย่ วกับสิ ทธิประโยชน์ กรณีคนงานไทยในประเทศสิ งคโปร์ เสี ยชีวติ เนื่องจากการทํางาน
คนงานเสี ยชีวติ
เนื่องจากการทํางาน

นายจ้างสิ งคโปร์
แจ้งตํารวจ

ตํารวจพร้อมหมอพิสูจน์ศพ

แพทย์ออก

ตํารวจสรุ ปรายงานศาล

เพื่อระบุสาเหตุการเสี ยชีวิต

ใบมรณบัตรสิ งคโปร์

เพื่อบันทึกว่ามีคนงาน

ของคนงาน

ให้นายจ้างสิ งคโปร์

เสี ยชีวิตเนื่องจากการทํางาน

นายจ้างสิ งคโปร์ MOM และ สอท.
สิ งคโปร์เพื่อออกใบมรณบัตรไทย
และส่ งศพให้ญาติที่เมืองไทย

รง. (สปร.) แจ้ง รงจ.

สนร. สิ งคโปร์

MOM แจ้ง สนร. สิ งคโปร์

MOM

ติดต่อญาติผตู ้ าย

แจ้ง รง. ติดต่อ

ขอหลักฐานการเป็ นทายาท

Occupational Safety

ญาติเมืองไทย

และรายชื่อทายาท

And Health Division

ศาลแจ้ง MOM

จังหวัดส่ งหลักฐาน

สปร.

สนร.สิ งค์โปร

MOM ตรวจสอบ

MOM ส่ ง Check

ทั้งหมดให้ สปร.

ส่ ง

ส่ ง

หลักฐาน สัง่ จ่าย Check

ให้

สนร.สิ งค์โปร

MOM

ให้ทายาทแต่ละคน

สนร.สิ งคโปร์

เร็ วสุ ด 6 เดือน
ช้าสุ ด ปี ครึ่ ง

จังหวัดแจ้งญาติ

สปร. ส่ ง Check

สนร.สิ งคโปร์

มารับ Check

ให้จงั หวัด

ส่ ง Check สปร.
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หนังสื อรับรองผู้อยู่ในอุปการะ
กรณีของนาย....................................................................................................
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)…………………………………………………ตําแหน่ง...................
ได้สอบข้อเท็จจริ งและพยานหลักฐานต่างๆ แล้ว ขอรับรองว่า บุคคลดังมีลายมือชื่อด้านล่างนี้ เป็ นผูท้ ี่อยูใ่ น
ความอุปการะโดยสุ จริ ต.....................................................................................................คนงานผูเ้ สี ยชีวิต
และต้องอาศัยเงินรายได้ของคนงานผูเ้ สี ยชีวิตในการยังชีพ
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

อายุ

ความสัมพันธ์
กับผูต้ าย

ร้อยละของการ
พึ่งพาอาศัย

1
2
3
4
5
ออกให้ ณ วันที่..........เดือน..............................พ.ศ................................................

ลายมือชื่อ………………………………..
(..............................................)
ตําแหน่ง...................................................
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CERTIFICATE OF DEPENDENCY
In the matter of deceased Workman.....................................................
Having made an inquiry and investigation I, Mr./Mrs./Miss………………………….................................
hereby certify that the following member of the deceased family are bonafide dependants 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 bellow:Degree of
Dependency
No.
Name of Dependants
Address
Age
Relationship
(to be in
percentage)
1
2
3
4
5
Date this the................................................

Signature………………………………..
(..............................................)
Position...................................................
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คํายินยอมของผู้อยู่ในอุปการะ
เขียนที่…………………………………
วันที่...........เดือน...................พ.ศ..........
ข้าพเจ้าผูม้ ีรายชื่ อข้างล่างนี้ เป็ นผูอ้ ยู่ในอุปการะโดยสุ จริ ตของ นาย/นาง/นางสาว......................
คนงานซึ่งเสี ยชีวิตในประเทศสิ งคโปร์
ลายมือชื่อ………………………..ผูอ้ ยูใ่ นความอุปการะ
(..................................)
ลายมือชื่อ………………………..ผูอ้ ยูใ่ นความอุปการะ
(..................................)
ลายมือชื่อ………………………..ผูอ้ ยูใ่ นความอุปการะ
(..................................)
ลายมือชื่อ………………………..ผูอ้ ยูใ่ นความอุปการะ
(..................................)
ลายมือชื่อ………………………..ผูอ้ ยูใ่ นความอุปการะ
(..................................)
ลายมือชื่อ………………………..ผูอ้ ยูใ่ นความอุปการะ
(..................................)

ลายมือชื่อ………………………..พยาน
(..................................)
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AUTHENTICATED STATEMENT
We , who has the name losted below, as a bonafide dependant to the deceased workman in
Singapore Mr./Mrs./Miss……………………………………………………………

1. Signature………………………..Dependant
(.....................................)
2. Signature………………………..Dependant
(.....................................)
3. Signature………………………..Dependant
(.....................................)
4. Signature………………………..Dependant
(.....................................)
5. Signature………………………..Dependant
(.....................................)
6. Signature………………………..Dependant
(.....................................)

Witnessed by
.........................................
(.......................................)
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ประเทศญีป่ ุ่ น
แรงงานต่ า งชาติ ที่ ท ํา งานในประเทศญี่ ปุ่ นไม่ ว่ า จะถื อ สั ญ ชาติ ใ ดก็ ต ามมี ห น้ า ที่ ต ้อ งปฏิ บ ัติ
ตามกฎหมายและมี สิทธิ ได้รับความคุ ม้ ครองตามกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อง เช่ น กฎหมายมาตรฐานแรงงาน
(Labour Standard Law) กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในงานอุตสาหกรรม (Industrial Safety
and Health Law) กฎหมายประกันบํานาญ (Pension Insurance Law) เป็ นต้น รวมถึงกฎหมายการเข้าประเทศ
และการอนุ ญาตลงตรา (วีซ่า) นอกจากนนี้ แรงงานต่างชาติยงั มีหน้าที่ตอ้ งจ่ายภาษีรายได้บุคคลธรรมดา
และภาษีทอ้ งที่อีกด้วย ทั้งนี้ กฎหมายมาตรฐานแรงงานของญี่ปุ่นยังกําหนดว่า ห้ามมิให้นายจ้างเลือกปฏิบตั ิ
ในเรื่ องค่าจ้าง ชัว่ โมงการทํางาน และเงื่อนไขการทํางานโดยมีสาเหตุจากสัญชาติ ความเชื่อ และสถานภาพ
ทางสังคมของแรงงาน
สิ ทธิประโยชน์ เงินคืนภาษี
การเสี ยภาษี
คนไทยที่ทาํ งานอยูใ่ นญี่ปุ่นจะต้องเสี ยภาษี 2 ประเภท คือ ภาษีเงินได้และภาษีทอ้ งที่ โดยกฎหมาย
บังคับให้นายจ้า งมี หน้าที่ ตอ้ งหัก เงิ นภาษี ณ ที่ จ่ ายจากเงิ นได้โดยประเมิ นและนําส่ งสํานักงานภาษี เขต
ทุกเดือน กรณี ที่ลูกจ้างมีครอบครัวในอุปการะสามารถขอหักลดหย่อนภาษีได้ โดยกรอกรายละเอียดใน
ใบแจ้งครอบครัวในอุปการะ (Fuyo Koujyoto Shinkokusho) และยื่นให้นายจ้างก่อนการจ่ายเงินเดื อน
งวดแรกในแต่ละปี และในการจ่ายเงินงวดสุ ดท้ายของปี นายจ้างจะทําการปรับภาษีให้ตรงกับเงินได้ที่จ่ายจริ ง
ซึ่ ง นายจ้า งจะต้อ งออกหนัง สื อ รั บ รองการหั ก ภาษี ณ ที่ จ่ า ยประจํา ปี (Kyuyo
Shotoku
no
Gensenchoushuhyou) ให้ลูกจ้างภายในวันที่ 31 มกราคมของปี ถัดไป เพื่อเป็ นหลักฐาน กรณี ที่ลูกจ้างลาออก
จากงานนายจ้างจะต้องออกหนังสื อรับรองดังกล่าวให้ภายใน 1 เดือน กรณี ที่นายจ้างไม่ได้หกั เงินภาษีลูกจ้าง
จะต้องยืน่ ชําระภาษีดว้ ยตนเอง ส่ วนภาษีทอ้ งที่ ลูกจ้างจะต้องชําระเองตามใบเรี ยกเก็บเงินจากสํานักงานเขต
ท้องที่ อาศัย อยู่ ทั้ง นี้ นายจ้า งบางแห่ ง อาจทําเรื่ องขอยกเว้น ภาษี ต ามอนุ สัญญาภาษี ซ้อน ลู ก จ้างจึ ง ควร
ตรวจเช็ครายละเอียดในสัญญาจ้างและสลิปเงินเดือนว่ามีการหักภาษีถูกต้องแล้วหรื อไม่
การขอคืนภาษีเงินได้
กรณี ที่นายจ้างหักภาษีเงินไว้เกินหรื อได้ยนื่ ชําระไว้เกิน ลูกจ้างสามารถดําเนิ นการขอคืนภาษีได้ดว้ ย
ตนเอง โดยกรอกแบบคําร้องที่สาํ นักงานภาษีเขตที่อาศัยอยู่ พร้อมแนบเอกสารที่ระบุขา้ งล่างนี้
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1. หลักฐานประจําตัว ได้แก่ หนังสื อเดิ น ทาง หรื อบัตรที่ ออกโดยทางการญี่ ปุ่น เช่ น บัต ร
ประกันสุ ขภาพ
2. บัตรประจําตัวผูพ้ าํ นัก (Zairyu Card)
3. หนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจําปี (Kyuyo Shotoku no Gensenchoushuhyou)
4. รายละเอียดของบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้โอนเงินคืนภาษี
5. ตราประทับ (อิงคัง)
6. หลักฐานการขอหักลดหย่อนสมาชิกครอบครัวในอุปการะ
6.1 หลักฐานแสดงตนของสมาชิกครอบครัวในอุปการะ เช่น ใบเกิด ทะเบียนสมรส
ทะเบียนบ้าน พร้อมคําแปลภาษาญี่ปุ่นหรื อภาษาอังกฤษ
6.2 หลักฐานการส่ งเงินไปประเทศไทยให้ครอบครัวในอุปการะ
ภาษีเงินได้ที่ชาํ ระไว้เกินจะได้รับคืนโดยการโอนผ่านเข้าธนาคารตามรายละเอียดที่ให้ไว้ในข้อ 4.
ทั้ง นี้ ใช้เวลาในการดํา เนิ น การพิ จ ารณาประมาณ 1 – 1 เดื อนครึ่ ง อนึ่ ง การขอคื น ภาษี เงิ น ได้สามารถ
ดําเนินการย้อนหลัง 5 ปี ภาษี นับจากปี ภาษีปัจจุบนั ส่ วนภาษีทอ้ งที่ไม่สามารถขอคืนได้
สิ ทธิประโยชน์ ทคี่ นงานไทยพึงได้ รับในกรณีต่างๆ
1. ระบบประกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
กฎหมายมาตรฐานแรงงานของญี่ปุ่นกําหนดให้เจ้าของกิ จการทุกแห่ ง ไม่ว่าจะเป็ นนายจ้าง
รายบุคคล หรื อนายจ้างที่เป็ นนิ ติบุคคล ที่มีการจ้างงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป จะต้องเข้าระบบประกันอุบตั ิเหตุ
จากการทํางานให้กบั แรงงาน (Workers’ Accident Compensation Insurance) กรณี ที่แรงงานได้รับบาดเจ็บ
หรื อเจ็บป่ วยจากการทํางาน ระบบประกันฯจะจ่ายเงินทดแทนระหว่างการหยุดงาน ยกเว้น 3 วันแรกนายจ้าง
ต้องเป็ นผูร้ ั บ ผิด ชอบ รวมทั้งจ่ า ยเงิ น ทดแทนกรณี บ าดเจ็บระหว่า งการเดิ น ทางไป-กลับ ระหว่ างที่ พ กั
และสถานที่ทาํ งานอีกด้วย สําหรับเบี้ยประกันนายจ้างต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจ่ายเบี้ยประกันทั้งหมด
ประโยชน์ทดแทนตามระบบประกันฯ มีท้ งั หมด 6 ประเภท ดังนี้
1.1 ค่ารักษาพยาบาล
ลูกจ้างที่เจ็บป่ วยหรื อบาดเจ็บในการทํางานสามารถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลของ
ระบบประกันฯ โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายจนกว่าจะหายขาดหรื อหมดความจําเป็ นในการรักษา มีขอบเขตการ
ให้ความคุม้ ครอง ดังต่อไปนี้
1. ค่าตรวจโรค
2. ค่ายา ค่าอุปกรณ์
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3. ค่าบําบัดโรค ค่าผ่าตัด
4. ค่าใช้จ่ายในการอภิบาลผูป้ ่ วยที่บา้ นพัก
5. ค่าใช้จ่ายในการอภิบาลผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลหรื อศูนย์บริ การสาธารณสุ ข
6. ค่าเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
อนึ่ ง ค่าใช้จ่ายข้างต้นจะจ่ายให้ตามขอบเขตที่รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นว่าจําเป็ น กรณี ที่ลูกจ้างมี
เหตุ จาํ เป็ นไม่ สามารถเข้ารั บการรั กษาตัวในโรงพยาบาลที่ อยู่ใ นระบบประกันฯ ได้ สามารถขอเบิ กค่า
รักษาพยาบาลภายหลังได้เต็มจํานวน อนึ่ ง ลูกจ้างที่ได้รับอุบตั ิเหตุระหว่างการเดิ นทางไปกลับที่ทาํ งาน
จะต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล 200 เยน ส่ วนที่เหลือประกันจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบทั้งหมด
1.2 ค่าทดแทนระหว่างการหยุดงานเพื่อรักษาตัว
ลู ก จ้า งที่ ห ยุ ด งานเพื่ อ รั ก ษาตัว โดยไม่ ไ ด้รั บ ค่ า จ้า งจะได้รั บ ค่ า ทดแทนตั้ง แต่ ว ัน ที่ 4
ของการหยุดงานส่ วนวันที่ 1-3 ของการหยุดงานนายจ้างต้องเป็ นผูจ้ ่ายให้ลูกจ้างตามกฎหมายมาตรฐาน
แรงงานเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 60 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยจะได้รับค่าทดแทนร้อยละ 80 ของค่าจ้าง
พื้นฐานรายวัน (จากระบบประกันฯ ร้อยละ 60 และเงินเพิ่มพิเศษร้อยละ 20) ทั้งนี้ คํานวณจากค่าจ้างเฉลี่ย
รายวันย้อนหลัง 3 เดือนก่อนเกิดเหตุ
1.3 ค่าทดแทนรายปี กรณี การเจ็บป่ วยเรื้ อรัง
ลูกจ้างที่รับการรักษาตัวเป็ นเวลา 1 ปี 6 เดือนขึ้นไป และอาการป่ วยหรื อบาดเจ็บยังทรงตัว
หรื อมีอาการหนักขึ้น ไม่สามารถรักษาต่อให้เป็ นปกติได้ จะได้รับการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนรายปี แทนการ
จ่ายเงินทดแทนตามข้อ 1.2 การจ่ายเงินทดแทนกรณี เจ็บป่ วยเรื่ อรังนี้ แบ่งเป็ นระดับ 1 – 3 ขึ้นอยู่กบั อาการ
เจ็บป่ วยหรื อบาดเจ็บโดยลูกจ้างจะได้รับค่าชดเชยรายปี ตลอดชีวิต
ระดับ
1
2
3

ค่าชดเชยรายปี
ค่าช่วยเหลือพิเศษ
(เงินก้อนจ่ายครั้งเดียว)
(จ่ายรายปี )
313 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน 1,140,000 เยน
277 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน 1,070,000 เยน
245 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน 1,000,000 เยน

ค่าชดเชยเพิ่มพิเศษ
(จ่ายรายปี )
313 วันของเงินคํานวณพื้นฐาน
277 วันของเงินคํานวณพื้นฐาน
245 วันของเงินคํานวณพื้นฐาน

1.4 ค่าทดแทนกรณี สูญเสี ยอวัยวะหรื อสมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะ
ลูกจ้างที่ได้รับการรักษาอาการบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยสิ้ นสุ ดแล้ว และลูกจ้างที่สูญเสี ยอวัยวะ
หรื อสมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะ จะได้รับการพิจารณาระดับของการสู ญเสี ย แบ่งเป็ นระดับ 1 – 14
โดยระดับ 1 – 7 จะได้รับ เงิ น ทดแทนเป็ นรายปี
นอกจากนี้ ยัง ได้รับเงิ น ทดแทนพิเ ศษเพิ่ม ให้ด้ว ย
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ทายาทสามารถขอรับสิ ทธิ ประโยชน์แทนได้กรณี ที่ลูกจ้างเสี ยชีวิต ส่ วนระดับ 8 – 14 จะได้รับเป็ นเงินก้อน
จ่ายครั้งเดียว
ระดับ 1 – 7
ระดับ
1
2
3
4
5
6
7

ค่าทดแทนรายปี
ค่าช่วยเหลือพิเศษ
(จ่ายรายปี )
(เงินก้อนจ่ายครั้งเดียว)
313 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน
3,420,000 เยน
277 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน
3,200,000 เยน
245 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน
3,000,000 เยน
213 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน
2,640,000 เยน
184 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน
2,250,000 เยน
156 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน
1,920,000 เยน
131 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน
1,590,000

ค่าทดแทนเพิม่ พิเศษ
(จ่ายรายปี )
313 วันของเงินคํานวณพื้นฐาน
277 วันของเงินคํานวณพื้นฐาน
245 วันของเงินคํานวณพื้นฐาน
213 วันของเงินคํานวณพื้นฐาน
184 วันของเงินคํานวณพื้นฐาน
156 วันของเงินคํานวณพื้นฐาน
131 วันของเงินคํานวณพื้นฐาน

ระดับ 8 – 14
ระดับ
8
9
10
11
12
13
14

ค่าทดแทนรายปี
(จ่ายรายปี )
503 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน
391 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน
302 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน
223 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน
156 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน
101 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน
56 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน

ค่าช่วยเหลือพิเศษ

(เงินก้อนจ่ายครั้งเดียว)

650,000 เยน
500,000 เยน
390,000 เยน
290,000 เยน
200,000 เยน
140,000 เยน
80,000

ค่าทดแทนเพิม่ พิเศษ
(จ่ายรายปี )
503 วันของเงินคํานวณพื้นฐาน
391 วันของเงินคํานวณพื้นฐาน
302 วันของเงินคํานวณพื้นฐาน
223 วันของเงินคํานวณพื้นฐาน
156 วันของเงินคํานวณพื้นฐาน
101 วันของเงินคํานวณพื้นฐาน
วันของเงินคํานวณพื้นฐาน

1.5 ค่าทดแทนกรณี เสี ยชีวิต
ทายาทของแรงงานที่เสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุในการทํางานและระหว่างการเดินทางไป-กลับ
ระหว่างที่พกั และสถานที่ทาํ งานมีสิทธิ ขอรับค่าทดแทนในรู ปของเงินทดแทนเป็ นรายปี หรื อเงินก้อนจ่าย
ครั้งเดียว รวมทั้งจะได้รับเงินเพิ่มพิเศษด้วย ทั้งนี้ ทายาทที่อยูใ่ นข่ายรับเงินประกันต้องเป็ นไปตามเงื่อนไข
อายุและคุณสมบัติที่ระบบประกันกําหนดไว้
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จํานวนสมาชิก
ในครอบครัว
1 คน

2 คน
3 คน
4 คนขึ้นไป

ค่าทดแทนรายปี
(จ่ายรายปี )
153 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน
(กรณี ที่ภรรยาของลูกจ้างอายุ 55 ปี ขึ้น
ไป หรื อพิการจะได้รับ 175 วัน)

เงินช่วยเหลือ
เป็ นเงินก้อน
(จ่ายครั้งเดียว)

ค่าทดแทนเพิม่ พิเศษ
(จ่ายรายปี )

153 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ย
รายวัน(กรณี ที่ภรรยาของลูกจ้าง
อายุ 55 ปี ขึ้นไป หรื อพิการจะ
3,000,000 เย็น ได้รับ 175 วัน)
201 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน
391 วันของเงินคํานวณพื้นฐาน
223 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน
302 วันของเงินคํานวณพื้นฐาน
245 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน
223 วันของเงินคํานวณพื้นฐาน

1.6 ค่าทําศพ
ทายาทของลูกจ้างหรื อผูด้ าํ เนิ นการจัดงานฌาปนกิจจะได้รับเงินช่วยเหลือตามเงื่อนไข ข้อ
(1) หรื อ ข้อ (2) โดยจ่ายตามข้อที่จาํ นวนเงินสู งกว่า
(1) ค่าทําศพ 315,000 เยน + เงินช่วยเหลือ 30 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน
(2) เงินช่วยเหลือ 60 วันของค่าจ้างพื้นฐานเฉลี่ยรายวัน
การขอรั บสิ ทธิประโยชน์ แรงงานต้องยื่นคําร้องขอรับสิ ทธิ ประโยชน์ต่อสํานักงานมาตรฐาน
แรงงาน (Labour Standard Inspection Office : LSIO หรื อ Roudo Kijun Kantokusho)ในท้องที่ที่สถาน
ประกอบการตั้งอยูด่ ว้ ยตนเอง หรื อให้ทายาทเป็ นผูย้ ื่นแทนกรณี แรงงานเสี ยชีวิต ทั้งนี้ นายจ้างต้องให้ความ
ช่วยเหลือแรงงานในการดําเนินการขอรับสิ ทธิ ประโยชน์ทดแทนดังกล่าวด้วย โดยต้องใช้เอกสารประกอบ
คําร้อง ดังนี้
(1) หลักฐานของลูกจ้าง ได้แก่ หนังสื อเดินทาง บัตรประจําตัวผูพ้ าํ นัก (Zairyu Card)
หรื อ บัตรประกันสุ ขภาพ
(2) หลักฐานเกี่ยวกับการทํางาน ได้แก่ บัตรประจําตัวพนักงาน ใบรับเงินเดือน บัตรลง
เวลาทํางาน
(3) หลักฐานการรับการรักษาพยาบาล ได้แก่ ใบเสร็ จรับเงิน และใบรับรองแพทย์
(4) ใบคําร้องในการขอรับสิ ทธิประโยชน์ (ขอรับได้ที่สาํ นักงานมาตรฐานแรงงาน)
อายุความ ลูกจ้างหรื อทายาทสามารถยื่นเรื่ องขอรับสิ ทธิ ประโยชน์ได้ภายใน 2 ปี สําหรับกรณี
สู ญเสี ยอวัยวะหรื อสมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะหรื อกรณี เสี ยชีวิต ต้องยืน่ เรื่ องขอรับสิ ทธิ ประโยชน์
ภายใน 5 ป
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2. ระบบประกันการจ้ างงาน (Employment Insurance)
เป็ นระบบประกัน ที่ จ่ า ยสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท ดแทนต่ า งๆแก่ แ รงงานผูป้ ระกัน ตนที่ ว่ า งงาน
ให้สามารถดํารงชี พได้จนกว่าจะสามารถหางานใหม่ได้ ระบบประกันการจ้างงานบังคับใช้ครอบคลุมถึง
แรงงานต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศญี่ปุ่น ยกเว้น ข้าราชการของหน่วยงานต่างชาติที่ได้รับการคุม้ ครองโดย
ระบบชดเชยการว่างงานของต่างประเทศอยูแ่ ล้ว นายจ้างมีหน้าที่ตอ้ งดําเนินการเข้าระบบประกันการจ้างงาน
ให้แรงงาน โดยยืน่ เรื่ องต่อสํานักงานจัดหางาน (Public Employment Security Office) หรื อ Hello Work
ในท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ สําหรับอัตราเบี้ยประกันนั้นขึ้นอยูก่ บั ค่าจ้างของแรงงาน
อัตราเบีย้ ประกัน (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560)*
ประเภทกิจการ
อัตราเบีย้ ประกัน
นายจ้ าง
จ่ ายสมทบ
1. กิจการทัว่ ไป
9/1000
6/1000
2. กิ จ การเกษตร ป่ าไม้ ประมง
11/1000
7/1000
และการผลิตสุ รา
3. กิจการก่อสร้าง
12/1000
8/1000
* ข้อมูลปี งบประมาณ 2560 กําหนดใช้ต้ งั แต่เดือน เมษายน 2560 เป็ นต้นไป

ลูกจ้ าง
จ่ ายสมทบ
3/1000
4/1000
4/1000

สิ ทธิประโยชน์ จากระบบประกันการจ้ างงาน
ระบบประกัน การจ้า งงานจะจ่ า ยค่ า ชดเชยกรณี ว่า งงานหรื อ ที่ เ รี ย กว่ า “เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ขั้น
พื้นฐาน” ให้แก่แรงงานในกรณี ถูกเลิกจ้าง นายจ้างล้มละลาย หรื อแรงงานลาออกจากงานด้วยเหตุผลส่ วนตัว
ทั้งนี้ แรงงานที่อยูใ่ นข่ายรับสิ ทธิประโยชน์ตอ้ งมีความประสงค์ที่จะทํางานแต่ไม่สามารถหางานทําได้
*หมายเหตุ (1) กรณี แ รงงานว่ า งงานด้ว ยเหตุ ผ ลส่ ว นตัว หรื อ เกษี ย ณอายุง าน จะต้อ งมี
ระยะเวลาเป็ นผูป้ ระกันตนอย่า งน้อยรวมแล้ว 12 เดื อนขึ้นไป ในช่ วงระยะเวลา 2 ปี ก่ อนวันที่ ว่างงาน
จึงจะอยูใ่ นข่ายได้รับสิ ทธิประโยชน์
(2) กรณี ว่างงานเนื่ องจากนายจ้างล้มละลาย หรื อถูกเลิกจ้าง จะต้องระยะเวลา
เป็ นผูป้ ระกันตนอย่างน้อยรวมแล้ว 6 เดื อนขึ้นไป ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันที่ว่างงานจึงจะอยู่ในข่าย
ได้รับสิ ทธิประโยชน์
(3) “ระยะเวลาเป็ นผูป้ ระกันตน” ต้องมีจาํ นวนวันที่ได้รับค่าจ้างอย่างน้อย 11 วัน
ขึ้นไปต่อเดือนเท่านั้น
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การจ่ ายเงินช่ วยเหลือขั้นพืน้ ฐาน
การจ่าย “เงินช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน” จะจ่ายเป็ นหน่วยต่อวัน โดยคํานวณจากค่าจ้างย้อนหลัง 6
เดือน หารด้วย 180 เรี ยกว่า “ค่าจ้างรายวันพื้นฐาน” ผูป้ ระกันตนที่ว่างงานจะได้รับการจ่ายค่าชดเชยในอัตรา
ร้อยละ 50-80 ของค่าจ้างรายวันพื้นฐาน ยกเว้น ผูป้ ระกันตนที่มีอายุ 60-64 ปี จะได้รับในอัตราร้อยละ 45-80
ของอัตราค่าจ้างรายวันพื้นฐาน ทั้งนี้ การจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าวจะต้องไม่เกิน 7,775 เยน และไม่ต่าํ กว่า
1,832 เยน (อัตรา ณ เดือน สิ งหาคม 2559)
*หมายเหตุ กรณี ที่แ รงงานผูป้ ระกัน ตนถูก ให้ออกจากงานเนื่ องจากกระทําผิดพลาดอย่าง
ร้ายแรงหรื อลาออกจากงานโดยไม่มีเหตุอนั สมควร ระบบประกันฯ จะหยุดจ่ายสิ ทธิ ประโยชน์เป็ นเวลา
3 เดือน
การจ่ายสิ ทธิ ประโยชน์เงิ นช่ วยเหลือขั้นพื้นฐานตามประเภทของผูป้ ระกันตนมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ผู้ว่างงานประเภททัว่ ไป
ระยะเวลาเป็ นผู้ประกันตน

อายุผู้ประกันตน
ไม่กาํ หนดอายุ

ไม่ ถึง 1 ปี

1 ปี – 9 ปี

10 ปี – 19 ปี

20 ปี ขึน้ ไป

-

90 วัน

120 วัน

150 วัน

1 ปี – 9 ปี

10 ปี – 19 ปี

20 ปี ขึน้ ไป

2. ผู้ประกันตนทุพพลภาพหรื อผู้ทหี่ างานทํายาก
ระยะเวลาเป็ นผู้ประกันตน
ไม่ ถึง 1 ปี
อายุผู้ประกันตน
อายุไม่ถึง 45 ปี
150 วัน
อายุ 45 ปี – 64 ปี

300 วัน
360 วัน

3. ผู้ประกันตนว่ างงานเนื่องจากสถานประกอบการล้มละลายหรื อถูกให้ ออกจากงาน
ระยะเวลาเป็ นผู้ประกันตน ไม่ ถึง 1 ปี
1 - 4 ปี
5 - 9 ปี 10 – 19 ปี
อายุผู้ประกันตน
อายุไม่ถึง 30 ปี
อายุ 30-34 ปี
อายุ 35-44 ปี
อายุ 45-59 ปี
อายุ 60-64 ปี

120 วัน
90 วัน
90 วัน
180 วัน
150 วัน

180 วัน
240 วัน
180 วัน

180 วัน
210 วัน
240 วัน
270 วัน
210 วัน

20 ปี
ขึน้ ไป
240 วัน
270 วัน
330 วัน
240 วัน
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4. ผู้ประกันตนสู งอายุ
ระยะเวลาเป็ นผู้ประกันตน
1 ปี ขึ้นไป
ไม่ถึง 1 ปี

จํานวนวันสํ าหรับ
ผู้ประกันตนสู งอายุ
50 วัน
30 วัน

*หมายเหตุ ผูป้ ระกัน ตนสู งอายุ หมายถึ ง ผูป้ ระกัน ตนที่ มีอายุต้ งั แต่ 65 ปี ขึ้ น ไป ยกเว้น
ผูป้ ระกันตนที่ทาํ งานชัว่ คราว ทํางานตามฤดูกาล หรื อแรงงานที่จา้ งรายวัน ไม่อยูใ่ นข่ายนี้
ขั้นตอนการขอรับเงินช่ วยเหลือขั้นพืน้ ฐาน
(1) ภายหลังออกจากงานแล้ว แรงงานจะต้องได้รับเอกสารรับรองการออกจากงานจากนายจ้าง
ซึ่งเป็ นหลักฐานว่านายจ้างได้ไปแจ้งการออกจากงานที่สาํ นักงานจัดหางาน หรื อ Hello Work
(2) แจ้งความประสงค์ในการหางานทํา โดยรายงานตัวต่อหัวหน้าสํานักงาน Hello Work
ในภูมิลาํ เนาที่อาศัยอยูด่ ว้ ยตนเอง พร้อมยืน่ ใบสมัครงานและเอกสารการรับรองออกจากงานตามข้อ (1)
(3) การพิจารณาคุณสมบัติ หัวหน้าสํานักงาน Hello Work จะทําการพิจารณาคุณสมบัติของ
ผูป้ ระกันตน หากมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขจะออกบัตรรับรองผูม้ ีคุณสมบัติรับประโยชน์ทดแทนในระบบ
ประกันการจ้างงาน และแจ้งกําหนดวันที่จะรับรองสภาวะการว่างงานให้ผปู ้ ระกันตนทราบ
(4) การรั บรองสภาวะการว่างงาน ผูป้ ระกันตนต้องไปรายงานตัวที่สํานักงาน Hello Work
ตามวันที่ได้รับแจ้ง เพื่อรับการรับรองสภาวะการว่างงาน ทั้งนี้ ผูป้ ระกันตนต้องยื่นใบคําร้องขอรับรองการ
ว่างงาน และยืน่ บัตรรับรองผูม้ ีคุณสมบัติรับประโยชน์ทดแทน ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาและรับบริ การจัดหางาน
จากเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ผูป้ ระกันตนต้องไปรายงานตัวเพื่อรับการรับรองสภาวะการว่างงาน 1 ครั้ง ต่อ 4 สัปดาห์
นับจากวันที่ได้รับการรับรองฯ ครั้งแรก
(5) การรอผล หลัง จากที่ ผูป้ ระกัน ตนได้ไ ปรายงานตัว เพื่อขอรั บการรั บรองในข้อ (4) แล้ว
ผูป้ ระกันตนจะต้องรอผลเป็ นเวลา 7 วัน เพื่อให้แน่ ใจว่าอยู่ในสภาวะว่างงานจริ ง จึงจะได้รับการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน
(6) ผูป้ ระกันตนทัว่ ไปจะได้รับเงิ นช่ วยเหลือพื้นฐานโดยจ่ายทุก 4 สัปดาห์ ตามจํานวนวันที่
ได้รับการรับรองสภาวะการว่างงาน โดยรับผ่านบัญชีธนาคารที่ผปู ้ ระกันตนได้แจ้งไว้
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ขั้นตอนในการดําเนินการขอรับเงินช่ วยเหลือขั้นพืน้ ฐานประกันการจ้ างงาน

แรงงานลาออก/นายจ้าง

นายจ้ า งต้ อ งยื่ น ใบรั บ รองการออกจากงานของ
แรงงาน ให้แก่ Hello Work เพื่อรับเอกสารเอกสาร

ให้ออกจากงาน

รับรองการออกจากงาน ไปมอบให้กบั แรงงานเพื่อใช้

แรงงานแจ้งความประสงค์

แ ร ง ง า น ยื่ น เอ ก ส า ร รั บ ร อ ง ก า ร อ อ ก จ า ก ง า น

ในการหางานทํา

ประกอบการขอเงินช่วยเหลือฯ

พร้ อมเอกสารประกอบอื่ นๆ ให้กับ Hello

Work

ในภูมิลาํ เนา

Hello Work จะพิจารณาคุณสมบัติ หากมีคุณสมบัติ

การพิจารณาคุณสมบัติ

ตามเงื่ อ นไขจะออกบั ต รรั บ รองผู ้ มี คุ ณ สมบั ติ
รั บ ประโยชน์ ท ดแทนฯ และแจ้ง กํา หนดวัน ที่ จ ะ
รับรองสภาวะการว่างงานให้ผปู ้ ระกันตนทราบ

การรับรองสภาวะ
การว่างงาน

ผู ้ป ระกัน ตนไป Hello

Work ในวัน ที่ ก ํา หนด

(ทุก 4 สัปดาห์) เพื่อรับรองสภาวะการว่างงาน โดยยืน่
บัตรรับรองผูม้ ีคุณสมบัติรับประโยชน์ทดแทนฯ และ

Hello Work กําหนด

ทุก 4 สัปดาห์ ตามวันที่

ใบคําร้องขอรับรองการว่างงาน

การรอผล

รอผลเป็ นเวลา 7 วัน เพื่อ ให้แน่ ใจว่า อยู่ในสภาวะ
ว่า งงานจริ ง จึ ง จะได้รั บ การจ่ า ยเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ขั้น
พื้ นฐาน ระหว่ า งรอต้ อ งหางานไปด้ ว ย เช่ น
ลงทะเบียนเป็ นคนหางาน ส่ งใบสมัครงาน

ได้รับเงินช่วยเหลือ

ได้ รั บ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ พื้ น ฐานผ่ า นบั ญ ชี ธ นาคาร
ที่ผปู ้ ระกันตนได้แจ้งไว้
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เอกสารทีใ่ ช้ ในการขอรับเงินช่ วยเหลือฯ ครั้งแรก
1. เอกสารรับรองการออกจากงานของสํานักงาน Hello Work 1 และ 2 (ได้รับจากนายจ้าง)
(Koyo hoken hihokensha rishokuhyo 1,2)
2. หลักฐานแสดงหมายเลข My Number ได้แก่ บัตรมายนัมเบอร์ เอกสารแจ้งมายนัมเบอร์
หรื อทะเบียนบ้านที่มีระบุมายนัมเบอร์
3. หลักฐานแสดงตัวตนของแรงงาน ได้แก่ หนังสื อเดิ นทาง บัตรประจําตัวผูพ้ าํ นัก (Zairyu
Card) บัตรมายนัมเบอร์ หรื อบัตรประกันสุ ขภาพ
4. รู ปถ่ายขนาด สู ง 3 ซม. X กว้าง 2.5 ซม. จํานวน 2 ใบ
5. ตราประทับ (ถ้ามี)
6. สมุดบัญชีธนาคาร หรื อสมุดบัญชีไผรษณี ย ์
เอกสารทีใ่ ช้ ในการรายงานตัวเพื่อรับรองสภาวะการว่ างงาน
1. บัตรรับรองผูม้ ีคุณสมบัติรับประโยชน์ทดแทน (Koyo hoken jukyu shikakusha shou)
2. ใบคําร้องขอรับรองการว่างงาน (Jitsugyo nintei shinkokusho)
*ข้ อควรระวัง - ระหว่างที่รับเงินช่วยเหลือ ผูป้ ระกันตนต้องแสดงให้เห็นถึงความประสงค์ที่จะทํางาน เช่น
การขึ้นทะเบียนคนหางานที่ Hello Work มีการสมัครงานกับบริ ษทั อย่างน้อยเดือนละ 2-3 ครั้ง มิเช่นนั้น อา
จะไม่ได้รับการพิจารณาเงินช่วยเหลือฯ
- ระหว่า งที่ ไ ด้รับเงิ น ช่ ว ยเหลื อต้องไม่ ไ ด้รับ รายได้จ ากทางอื่ น รวมทั้ง การทํางานพิเ ศษ
มิเช่นนั้นจะถือว่าขาดคุณสมบัติรับเงินช่วยเหลือฯ
- หากสามารถหางานได้หรื อมีรายได้ระหว่างที่รับเงินช่วยเหลือต้องแจ้งไปยัง Hello Work
โดยจะได้รับเงินสงเสริ มการเข้าทํางาน ทดแทนเงินช่วยเหลือฯ ส่ วนที่ยงั ไม่ได้รับ
3. ระบบประกันสุ ขภาพและระบบประกันบํานาญ
ระบบประกันสุ ขภาพ (Health Insurance) มี วตั ถุประสงค์เพื่อจ่ ายสิ ทธิ ประโยชน์ให้แก่
ผูป้ ระกันตนกรณี เจ็บป่ วยหรื อบาดเจ็บที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการทํางาน โดยผูป้ ระกันตนจะได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์ในการรักษาพยาบาล ส่ วนระบบประกันบํานาญ (Pension Insurance) เป็ นการเตรี ยมตัวเพื่อดําเนิน
ชี วิ ต หลัง เกษี ย ณ โดยผูป้ ระกัน ตนจะได้รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ งิ น บํา นาญหรื อ เงิ น จ่ า ยเป็ นก้อ นครั้ งเดี ย ว
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(บําเหน็ จ ) การประกัน ทั้ง 2 ระบบจะเก็บค่าเบี้ ย ประกัน หรื อ เงิ น สมทบตามรายรั บของแรงงาน ระบบ
ประกันสังคมแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่
1. แรงงานหรื อ ลูกจ้ า งที่เข้ า ระบบประกัน สุ ข ภาพที่น ายจ้ า งจัด ให้ (Health
Insurance)
และระบบประกันบํานาญทีน่ ายจ้ างจัดให้ (Employment Pension Insurance)
สถานประกอบการทุกแห่ งที่ เป็ นนิ ติบุคคลมี่ มีก ารจ้างแรงงานเป็ นประจําเกิ น 5 คนขึ้ นไป
เป็ นสถานประกอบการที่เข้าข่ายบังคับให้แรงงานต้องเข้าเป็ นผูป้ ระกันตน นายจ้างเป็ นผูม้ ีหน้าที่ดาํ เนิ นการ
ให้แรงงานเข้าระบบประกันตน ยกเว้น กรณี ที่มีสหกรณ์ประกันสุ ขภาพของสถานประกอบการเอง
อัตราเบีย้ ประกัน ขึ้นอยูก่ บั ค่าจ้างซึ่ งแรงงานและนายจ้างมีหน้าที่จ่ายสมทบฝ่ ายละครึ่ ง ในการ
ชําระเบี้ยประกันนายจ้างจะหักออกจากค่าจ้างประจําเดือนและโบนัสของแรงงานและสมทบในส่ วนของ
นายจ้างเอง โดยนายจ้างมีหน้าที่นาํ ส่ งเบี้ยประกันตามระบบประกันฯ ภายในกําหนดทุกเดือน
*หมายเหตุ แรงงานที่มีอายุ 40 – 64 ปี จะต้องจ่ายเบี้ยประกันสมทบการประกันดูแลระยะยาว
ด้วย (Nursing-care Insurance)
ค่าจ้างและโบนัสที่ใช้ในการคํานวณเบี้ยประกันจะใช้เกณฑ์มาตรฐานค่าจ้างและโบนัสคูณกับ
อัตราเบี้ยประกัน กรณี ที่สมาคมรับประกันสุ ขภาพเป็ นผูร้ ับประกัน (Japan Health Insurance Association)
เบี้ยประกันจะแตกต่างกันตามแต่ละจังหวัด ในเขตโตเกียวมีอตั รา ดังนี้
1. ประกันสุ ภาพ (ณ เดือนมีนาคม 2560)
(1) ประกันสุ ขภาพรวมประกันการดูแลระยะยาว (อายุ 40-64 ปี ) ร้อยละ 11.56 โดยนายจ้าง
และแรงงานออกคนละครึ่ ง
(2) ประกันสุ ขภาพที่นายจ้างจัดให้ ร้อยละ 9.91 โดยนายจ้างและแรงงานออกคนละครึ่ ง
2. ประกันบํานาญ (ณ เดือนมีนาคม 2560)
ประกันบํานาญที่นายจ้างจัดให้ ร้อยละ 18.182 โดยนายจ้างและแรงงานออกคนละครึ่ ง
ทั้งนี้ สมาชิ กในครอบครัวของแรงงานผูป้ ระกันตนที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุต่อไปนี้ สามารถ
เข้าเป็ นผูป้ ระกันตนในฐานะสมาชิกในครอบครัวที่อยูใ่ นอุปการะของแรงงานได้
(1) สมาชิกครอบครัวของผูป้ ระกันตนที่เป็ นทายาทอันดับ 1-3 และดํารงชีวิตอยูใ่ นอุปการะ
ของแรงงานผูป้ ระกันตน ได้แก่ คู่สมรส บุตร หลาน บิดา มารดา ปู่ ย่า ปู่ ทวด ย่าทวด เป็ นต้น
(2) มี รายได้ไม่เกิ น 1.3 ล้านเยนต่อปี (ผูท้ ี่ มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปหรื อเป็ นผูพ้ ิการและมีรายได้
ไม่เกิน 1.8 ล้านเยนต่อปี )
(3) มีรายได้ไม่ถึงครึ่ งหนึ่งของแรงงานผูป้ ระกันตน
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2. ระบบประกันสุ ขภาพของรัฐบาล (National Health Insurance) และระบบประกันบํานาญ
ของรัฐบาล (National Pension)
เจ้าของกิจการส่ วนตัว ผูป้ ระกอบอาชี พการเกษตรป่ าไม้และประมงผูไ้ ม่มีงานทํา สามารถเข้า
ระบบการประกั น ดั ง กล่ า วข้า งต้น ได้ โดยแจ้ง ขอเข้า เป็ นผู ้ป ระกัน ตนต่ อ สํ า นั ก งานเขตในท้อ งที่
ที่มีภูมิลาํ เนาอยู่
อัต ราเบี้ย ประกัน (1) ประกัน สุ ข ภาพของรั ฐ บาลขึ้ น อยู่กับ การกําหนดของสํา นัก งานเขต
ในท้องที่ซ่ ึ งมีหน้าที่ในการจัดเก็บเบี้ยประกัน โดยอาจเรี ยกเก็บในรู ปของภาษีหรื อเรี ยกเก็บเบี้ยประกันของ
สมาชิกในครัวเรื อนทุกคนแบบเหมาจ่ายโดยคํานวณจากฐานการจัดเก็บภาษีทอ้ งที่ (Resident Tax)
*หมายเหตุ ผูป้ ระกันตนที่สถานประกอบการล้มละลาย ถูกให้ออกจากงาน หรื อนายจ้างเลิกจ้าง สามารถยื่น
เรื่ องขอลดหย่อนเบี้ยประกันต่อสํานักงานเขตท้องที่ที่ผปู ้ ระกันตนมีภูมิลาํ เนา โดยจะได้รับพิจาณาประเมิน
รายได้ลดลงในอัตราส่ วน 30/100 ของรายได้ปีก่อนที่ผูป้ ระกันตนมีรายได้ลดลงเพื่อนําไปเป็ นฐานในการ
คํานวณเบี้ยประกัน การลดหย่อนดังกล่าวเริ่ มใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2553 เป็ นต้นไป
(2) ประกันบํานาญของรัฐบาลกําหนดให้ผูป้ ระกันตนที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป
จ่ายเบี้ยประกันประมาณเดือนละ 16,490 เยน (ปี งบประมาณ 2560)
สิ ทธิประโยชน์ ของระบบประกันสุ ขภาพ
ระบบประกันสุ ขภาพจะจ่ายสิ ทธิ ประโยชน์ในการรักษาพยาบาล (ยกเว้นกรณี เจ็บป่ วยหรื อ
บาดเจ็บเนื่องมาจากการทํางาน) ดังนี้
1. ประกันสุ ขภาพที่นายจ้างจัดให้
(1) กรณี เจ็บป่ วยหรื อได้รับบาดเจ็บ จะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลทั้งแบบไปกลับ
และการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยผูป้ ระกันตนต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลร้อยละ 30 และประกัน
ออกค่าใช้จ่ายให้ร้อยละ 70
(2) ค่าชดเชยระหว่างการหยุดงานเพื่อรักษาตัว แรงงานที่หยุดงานเพื่อพักรักษาตัวและไม่ได้รับ
ค่าจ้างจะได้รับค่าชดเชยดังกล่าวตั้งแต่วนั ที่ 4 ของการหยุดงานในอัตรา 2 ใน 3 ของค่าจ้างพื้นฐานรายวัน
ติดต่อกันไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน
(3) ค่าคลอดบุตร จํานวน 420,000 เยน ต่อการคลอดบุตร (รวมถึงกรณี ภรรยาของแรงงาน
คลอดบุตรด้วย) และแรงงานหญิงผูป้ ระกันตนที่ลาหยุดงาน 42 วันก่อนคลอดบุตรและ 56 วันหลังคลอดบุตร
จะได้รับค่าชดเชยในอัตรา 2 ใน 3 ของค่าจ้างพื้นฐานรายวัน
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(4) เงินช่วยเหลือกรณี ผปู ้ ระกันตนเสี ยชีวิต ทายาทจะได้รับเงินช่วยเหลือจํานวน 50,000 เยน
กรณี ไม่มีผรู ้ ับเงินค่าทําศพจะจ่ายให้แก่ผจู ้ ดั การฌาปนกิจตามค่าใช้จ่ายจริ งแต่ไม่เกินลงเงิน 50,000 เยน
2. ประกันสุ ขภาพของรัฐบาล
(1) กรณี เจ็บป่ วยหรื อได้รับบาดเจ็บ จะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลทั้งแบบไปกลับ
และการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยผูป้ ระกันตนต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลร้อยละ 30 และประกัน
ออกค่าใช้จ่ายให้ร้อยละ 70
(2) ค่าคลอดบุตร จํานวน 420,000 เยนต่อการคลอดบุตร
(3) เงินช่วยเหลือกรณี ผปู ้ ระกันตนเสี ยชีวิต จะได้รับเงินช่วยเหลือตามที่สาํ นักงานเขตท้องที่
กําหนดไว้
สิ ทธิประโยชน์ ของระบบประกันบํานาญ
ระบบประกันบํานาญของประเทศญี่ ปุ่นประกอบด้วยระบบประกันบํานาญที่นายจ้างจัดให้
(Employment Pension Insurance) และระบบประกันบํานาญของรัฐบาล (National Pension) ระบบประกัน
บํานาญของรัฐบาลจะจ่ายบํานาญพื้นฐานให้แก่ผูป้ ระกันตนที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไปและจ่ายเงินสมทบไม่นอ้ ย
กว่า 25 ปี เท่านั้นส่ วนระบบประกันบํานาญที่นายจ้างจัดให้จะต้องจ่ายเบี้ยประกันสมทบในส่ วนของประกัน
บํานาญของรั ฐบาลเป็ นฐาน 25 ปี ขึ้นไป จึ งจะได้รับบํานาญเพิ่มเติมตามสัดส่ วนของระยะเวลาที่จ่ายเบี้ ย
ประกันสมทบ นอกจากนี้ ผูป้ ระกันตนในระบบบํานาญจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์กรณี พิการและเสี ยชี วิต
รายละเอียดของสิ ทธิประโยชน์สอบถามได้จากสํานักงานเงินบํานาญ Japan Pension Office
การขอคืนเงินบํานาญกรณีออกจากระบบ
แรงงานต่างชาติที่เข้าประกันตนระบบประกันบํานาญตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไประหว่างพํานักอยูใ่ น
ประเทศญี่ปุ่น สามารถขอรับเงินก้อน (บําเหน็จ) คืนกรณี ออกจากระบบภายใน 2 ปี หลังเดินทางกลับประเทศ
โดยผูป้ ระกันตนสามารถขอรับคําร้องขอคืนเงินบํานาญกรณี ออกจากระบบได้จากสํานักงานบํานาญก่อน
กลับ ประเทศ และเมื่ อกลับถึ ง ประเทศของตนแล้ว จะต้อ งกรอกข้อมู ลในใบคําร้ อ งพร้ อมแนบเอกสาร
ที่กาํ หนด ส่ งไปรษณี ยก์ ลับมาที่ Japan Pension Office ผูป้ ระกันตนจะได้รับเงินบําเหน็จคืนตามค่าจ้าง
ที่ได้หกั ไว้
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เงื่อนไขการเกิดสิ ทธิกรณีบําเหน็จ
แรงงานต่างชาติที่เดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นสามารถขอรับเงินก้อนหรื อเงินบําเหน็จกรณี
ออกจากระบบประกันบํานาญ โดยสามารถนับเวลาอยูใ่ นระบบประกันบํานาญได้สูงสุ ดไม่เกิน 36 เดือน มี
เงือนไขในการเกิดสิ ทธิ ดังนี้
(1) เป็ นผูไ้ ม่มีสญ
ั ชาติญี่ปุ่น
(2) เป็ นผูท้ ี่มีระยะเวลาอยูใ่ นระบบประกันบํานาญสําหรับลูกจ้างเป็ นเวลา 6 เดือนขึ้นไป
(จ่ายเงินสมทบ 6 เดือนขึ้นไป)
(3) ไม่พาํ นักอาศัยในประเทศญี่ปุ่น
(4) ไม่มีสิทธิได้รับเงินบํานาญ
ขั้นตอนการขอรับเงินบําเหน็จ มีข้นั ตอนการดําเนินการ ดังนี้
1. ดําเนินการก่อนกลับประเทศ
(1.1) ทําเรื่ องย้ายออกจากภูมิลาํ เนาในประเทศญี่ปุ่น
(1.2) แจ้งเสี ยสิ ทธิการเป็ นผูป้ ระกันตนบํานาญ
2. ดําเนินการภายหลังกลับประเทศ
(2.1) ส่ งแบบฟอร์ มขอรั บเงิ นฯ พร้ อมเอกสารประกอบให้ Japan

Pension

Service

ทางไปรษณี ย ์
(2.2) Japan Pension Service ตรวจสอบเอกสาร
- ถ้าเอกสารครบถ้วน จะได้รับเอกสารแจ้งจํานวนเงินจาก Japan Pension Service
- ถ้าเอกสารไม่ครบถ้วน Japan Pension Service จะแจ้งให้จดั ส่ งเอกสารเพิม่ เติม
(2.3) Japan Pension Service โอนเงินเข้าบัญชีที่แรงงานแจ้งไว้
3. ดําเนินการสําหรับผูต้ อ้ งการขอคืนภาษี ณ ที่จ่าย
(3.1) ส่ งหนังสื อมอบอํานาจให้ผจู ้ ดั การภาษี พร้อมเอกสารแจ้งจํานวนเงินตามข้อ (2.2)
(3.2) ผูจ้ ดั การภาษียนื่ เอกสารขอคืนภาษีกบั สรรพากรในเขตพื้นที่
(3.3) ผูจ้ ดั การภาษีได้รับเงินจากสรรพากร
(3.4) ผูจ้ ดั การภาษีดาํ เนินการโอนเงินให้กบั ผูข้ อรับเงินภาษีคืน
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เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการขอคืนเงินบําเหน็จ
1. แบบฟอร์มขอรับเงินบําเหน็จคืน
2. สําเนาหนังสื อเดินทาง (หน้าที่ระบุวนั เดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นครั้งสุ ดท้าย ชื่อ-สกุล
วันเกิด สัญชาติ ลายเซ็น และสถานภาพการพํานัก)
3. เอกสารที่ระบุ ชื่อธนาคาร สาขา ที่อยูส่ าขา เลขบัญชี ซึ่งมีชื่อผูข้ อรับเงินเป็ นเจ้าของบัญชี
4. สมุดบัญชี Nenkin (ต้นฉบับ)
*หมายเหตุ - ที่อยู่ Japan Pension Service
3-5-24, Takaido-nishi, Suginami-ku Tokyo 168-8505 Japan
Tel. +81-3-6700-1165
- แบบคําร้องสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ ต่อไปนี้
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000018649aEnHesxZQu.pdf
ระยะเวลาการพิจารณาและหน้ าทีด่ ้ านภาษีของผู้ขอรับเงินบําเหน็จ
1. ผูป้ ระกันตนวามารถยืน่ ขอรับเงินบําเหน็จได้ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วนั หลังจากวันที่เดินทาง
ออกนอกประเทศญี่ปุ่น และ Japan Pension Service จะใช้ระยะเวลาพิจารณาการจ่ายบําเหน็จประมาณ 3-6
เดือน ตั้งแต่รับเอกสารของแรงงานต่างชาติ ทั้งนี้ หากผูป้ ระกันตนไม่ได้ยื่นเรื่ องย้ายออกและแจ้งเสี ยสิ ทธิ
การเป็ นผูป้ ระกันตนบํานาญแก่ สํานักงานเขต อําเภอ ตําบล และหมู่บา้ นก่ อนการเดิ นทางกลับประเทศ
การยืน่ ขอรับเงินก้อนอาจต้องใช้เวลามากกว่าปกติ โดยทัว่ ไปนายจ้างจะเป็ นผูด้ าํ เนินการให้
2. Japan Pension Service จะจัดส่ งเอกสารแจ้งจํานวนเงินไปพร้อมกับการโอนเงินก้อน โดยผูท้ ี่
ต้องการขอคืนเงินภาษี ณ ที่จ่ายต้องส่ งเอกสารแจ้งจํานวนเงินตัวจริ งให้ผจู ้ ดั การภาษีดว้ ย
3. ผูข้ อรับเงินบําเหน็จกรณี ออกจากระบบประกันประกันบํานาญสําหรับลูกจ้างจะถูกหักภาษี
เงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 20.42
4. กรณี ตอ้ งการขอคืนภาษี ณ ที่จ่าย
- ผูไ้ ม่มีภูมิลาํ เนาในประเทศญี่ปุ่น สามารถขอเงินภาษีที่ถูกหักคืนจากสรรพากรได้เป็ นบาง
กรณี โดยการยืน่ “แบบขอรับเงินภาษีคืนจากการเลือกจ่ายภาษีเงินได้ที่เกิดจากการลาออก”
- การยื่ น ขอคื น ภาษี ต ้ อ งยื่ น เอกสารให้ แ ก่ ส รรพากรในเขตพื้ น ที่ อ าศั ย ที่ สุ ดท้ า ย
ภายในประเทศญี่ปุ่น
- การยื่นขอคืนภาษีและการรับเงินภาษีคืนจะต้องมีการยืน่ “แบบมอบอํานาจผูจ้ ดั การภาษี”
ให้แก่สรรพากรในเขตพื้นที่อาศัยที่สุดท้ายภายในประเทศญี่ปุ่น ก่อนกลับประเทศ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ ม
ได้ที่เว็บไซต์สรรพากร http://www.nta.go.jp) หากไม่ได้ยื่นเอกสารดังกล่าวก่ อนกลับประเทศ จะต้องยื่น
65

“แบบมอบอํานาจผูจ้ ดั การภาษี” พร้อมเอกสารการยื่นขอคืนภาษีดงั กล่าว คุณสมบัติของผูจ้ ดั การภาษีจะต้อง
มีที่อยูอ่ าศัยในประเทศญี่ปุ่น
*ข้ อควรระวัง 1. การขอรับบําเหน็จกรณี ออกจากระบบประกันบํานาญจะเป็ นผลให้การนับระยะเวลาในการ
เข้าระบบประกันบํานาญถือเป็ นโมฆะ กล่าวคือประเทศที่มีการทําข้อตกลงด้านการประกันสังคมระหว่าง
ประเทศ สามารถนับเวลาเข้าระบบประกันบํานาญในประเทศญี่ปุ่นรวมกับเวลาในระบบของประเทศที่
ทําความตกลงตกลงได้ เพื่อรับเงินบํานาญจากประเทศญี่ปุ่นหรื อประเทศที่ทาํ ความตกลง แต่ถา้ ขอรับเป็ น
เงินก้อน จะทําให้ไม่สามารถนับรวมเวลาก่อนการรับเงินบํานาญดังกล่าวได้
2. การขอรั บ เงิ น ก้อ น ผู ข้ อรั บ จํา เป็ นต้อ งเสี ย สิ ท ธิ ก ารเป็ นผู ป้ ระกัน บํา นาญหรื อผู ร้ ั บ
ประโยชน์กรณี ทุพพลภาพ ดั้งนั้น จึงควรยื่นเอกสาร “แบบย้ายออก” และ “แบบแจ้งการเสี ยสิ ทธิ การเป็ น
ผูป้ ระกันบํานาญของรัฐบาล” ณ ที่ว่าการเขต อําเภอ ตําบล หมู่บา้ น ที่อาศัยอยูก่ ่อนเดินทางออกจากประเทศ
ญี่ปุ่น
3. กรณี ที่ผยู ้ นื่ ขอรับเงินเงินก้อนเสี ยชีวิตก่อนได้รับเงิน คู่สมรส บุตร บิดา-มารดา หลาน ปู่ ย่า
ตายาย พี่น้อง หรื อบุคคลในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ไม่เกิน 3 รุ่ น สามารถรับเงินดังกล่าวแทนได้ ทั้งนี้
เฉพาะกรณี ที่มีการยืน่ ขอรับเงินก้อนก่อนที่ผปู ้ ระกันจะเสี ยชีวิต
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ทําเรื่ องย้ายออกและแจ้งเสี ยสิ ทธิการเป็ น
ประเทศ

การดําเนินการก่อนกลับ

ขั้นตอนการขอรับเงินก้ อนคืนกรณีออกจากระบบประกันบํานาญสํ าหรับชาวต่ างชาติ

ผูป้ ระกันตนบํานาญ

เดินทางกลับประเทศไทย

ส่ งแบบฟอร์มขอรับเงิน

การดําเนินการภายหลังกลับประเทศ

พร้อมเอกสารประกอบ

ถ้าเอกสารครบถ้วน

แก้ไขเอกสาร/ส่ งเอกสาร
เพิ่มเติม

Japan Pension Service
ส่ งเอกสารแจ้งจํานวนเงิน

ส่ งหนังสื อมอบอํานาจให้ผจู ้ ดั การภาษี
พร้อมเอกสารแจ้งจํานวนเงินตัวจริ ง

ที่ได้รับคืน

สําหรับผูต้ อ้ งการขอคืนภาษี ณ ที่จ่ายสําหรับเงินก้อน

Japan Pension Service
โอนเงินเข้าบัญชี

ขั้นตอนต่อไปเฉพาะผูท้ ี่
ต้องการขอคืนภาษี

ผูจ้ ดั การภาษีดาํ เนินการยืน่ เอกสาร
ขอคืนภาษีกบั สรรพากรในพื้นที่
ผูจ้ ดั การภาษีโอนเงิน
ให้กบั ผูข้ อรับเงินภาษี

67

สิ ทธิประโยชน์ (อื่นๆ) ของคนงานประเทศญีป่ ุ่ น
การดําเนินการให้ความช่วยเหลือคนงานไทยในประเทศญี่ปุ่น
ในกรณี ที่มีการร้องเรี ยนว่านายจ้างมิได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายมาตรฐานแรงงาน ทําให้ลูกจ้างเสี ยสิ ทธิ
ประโยชน์ตามที่ลูกจ้างร้องทุกข์ เบื้องต้นสํานักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นจะตรวจสอบข้อเท็จจริ งจาก
นายจ้างตามที่ลูกจ้างได้ช้ ีแจงไว้ โดยพิจารณาจากหลักฐานประกอบคําร้องทุกข์หรื อพยานบุคคลและพยายาม
เจรจาประนีประนอมให้มากที่สุด เพื่อให้นายจ้างชดเชยเงินส่ วนที่ลูกจ้างเสี ยสิ ทธิ ประโยชน์ หรื อให้นายจ้าง
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาจ้างหรื อตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานเพื่อให้เรื่ องจบลงโดยเร็ ว
หากนายจ้างให้ความร่ วมมือ จะขอร้องให้ชดเชยเงินส่ วนที่ลูกจ้างเสี ยสิ ทธิ ประโยชน์ให้แก่ลูกจ้าง
หรื อให้นายจ้างปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาจ้างหรื อตามกฎหมายมาตรฐานแรงงาน เมื่อลูกจ้างได้รับเงิน
ดังกล่าว หรื อแจ้งว่านายจ้างได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาจ้างหรื อตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานแล้ว ถือว่า
ได้ดาํ เนินการเรื่ องเสร็ จสิ้ น
แต่หากนายจ้างปฏิเสธไม่ให้ความร่ วมมือทั้งๆ ที่มีหลักฐานชี้ ชดั ว่านายจ้างละเมิดสิ ทธิ ของลูกจ้าง
และไม่สามารถไกล่เกลี่ยตกลงกันได้ สนร.ญี่ปุ่นจะรวบรวมหลักฐานที่มีอยูแ่ ละพาลูกจ้างไปยื่นคําร้องทุกข์
ต่อสํานักงานมาตรฐานแรงงานญี่ปุ่น (Labour Standard Inspection Office) ในเขตที่ที่ทาํ งานตั้งอยูเ่ พื่อให้
ดําเนิ นการตรวจสอบต่อไป โดยประสานงานติดตามกับสํานักงานมาตรฐานแรงงานญี่ปุ่นและแจ้งความ
คืบหน้าให้ลูกจ้างทราบเป็ นระยะๆจนกว่าเรื่ องจะสิ้ นสุ ด ในกรณี ที่ลูกจ้างร้องทุกข์ไม่มีมูลความจริ ง สนร.
ญี่ปุ่นจะขอร้องให้นายจ้างส่ งเอกสารเพื่อยืนยันข้อเท็จจริ งในกรณี ดงั กล่าวและชี้ แจงให้ลูกจ้างทราบต่อไป
โดยสรุ ปแผนภูมิการดําเนินการของสํานักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้ดงั นี้
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดําเนินการช่ วยเหลือคนงานไทยในประเทศญีป่ ุ่ น
คนงานไทยร้องทุกข์โดย
- ส่ งเรื่ องมาจากสํานักงานประสานฯ
- ด้วยตนเอง
- ทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร
- ผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-mail)
- ส่ งมาจากสํานักประสานฯ

สนร.ญี่ปุ่นรับเรื่ อง
- ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
- ลงทะเบียนผูร้ ้องทุกข์
ไม่มีมูลความจริ ง

ตรวจสอบ
ข้อมูลความจริ ง
นายจ้าง

ให้ความร่ วมมือ

ไม่ให้ความร่ วมมือ
- รวบรวมหลักฐาน
- พาลูกจ้างไปร้องทุกข์ต่อ LSIO
- ติดตามการดําเนินงานของ
LSIO และแจ้งให้ลูกจ้างทราบ
- ปิ ดเรื่ อง

- ขอหนังสื อชี้แจงข้อเท็จจริ งจากนายจ้าง
- แจ้งลูกจ้าง
- ปิ ดเรื่ อง
- นายจ้างจ่ายเงินชดเชยหรื อยินยอมปฏิบตั ิตามสัญญาจ้าง
หรื อตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานญี่ปุ่น
- ลูกจ้างแจ้ง สนร.ว่าได้รับเงินแล้วหรื อได้รับการปฏิบตั ิ
ตามสัญญาจ้างหรื อตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานญี่ปุ่น
- แจ้งลูกจ้าง
- ปิ ดเรื่ อง

กรณี ที่ส่งเรื่ องมาจากสํานักงานประสานฯ
สนร. ญี่ปุ่นรายงานผลการดําเนินการให้ทราบ
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เมืองฮ่ องกง
สิ ทธิประโยชน์ เงินคืนภาษี
คนงานต่ างชาติ ทุ กประเภทที่ เข้ามาทํางานในเขตบริ หารพิเศษฮ่ องกงเกิ นกว่า 60 วัน และมี รายได้
มากกว่า 45,000 เหรี ยญฮ่ องกง ต่ อปี จะต้องเสี ยภาษี รายได้ ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร เช่ นเดี ยวกับ
แรงงานท้องถิ่น โดยการประเมิ นเสี ยภาษี ข้ ึนอยู่กบั รายได้และจํานวนวันที่ อยู่ในเขตบริ หารพิเศษฮ่ องกง
ซึ่งประเมินการจัดเก็บในอัตราภาษีกา้ วหน้า (Progressive rates) นับแต่ปี 2560 - 2561 ดังตาราง
อัตราภาษีก้าวหน้ า

(Progressive Tax Rates)

รายได้ สุทธิ (เหรียญฮ่ องกงต่ อปี )
(Net chargeable Income HK$
per year)

อัตรา

(Rate)

ภาษี (เหรียญฮ่ องกง)

รายได้จาํ นวนแรก

45,000 เหรี ยญฮ่องกง

ร้อยละ 2

900 เหรี ยญฮ่องกง

รายได้จาํ นวนถัดไป

45,000 เหรี ยญฮ่องกง

ร้อยละ 7

3,150 เหรี ยญฮ่องกง

(On the First)

(On the Next)

90,0000 เหรี ยญฮ่องกง
รายได้จาํ นวนถัดไป
(On the Next)

45,000 เหรี ยญฮ่องกง

4,050 เหรี ยญฮ่องกง
ร้อยละ 12

135,000 เหรี ยญฮ่องกง
จํานวนที่เหลือ
(Remainder)

5,400 เหรี ยญฮ่องกง
9,450 เหรี ยญฮ่องกง

ร้อยละ 17

ขั้นตอนการขอคืนภาษี
ลูกจ้างที่ประสงค์จะขอคืนภาษีตอ้ งติดต่อที่กรมสรรพากรฮ่องกง ก่อนวันออกเดินทางจากฮ่องกง
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือน พร้อมยืน่ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แบบฟอร์ม (IR 56 G) (นายจ้างดําเนินการให้)
2. ใบแจ้งการสิ้ นสุ ดการจ้างงาน
3. ใบแจ้งการจ่ายค่าจ้างครั้งสุ ดท้ายและเอกสารประกอบกรณี ขอลดหย่อนภาษี (ถ้ามี)
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4. แจ้งจํานวนรายได้ในการขอคืนภาษีและจํานวนภาษีที่ชดั เจน
5. หนังสื อมอบอํานาจ กรณี มอบอํานาจให้บุคคลอื่นรับภาษีคืนแทน
6. แจ้งที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ บุคคลที่ติดต่อได้ในต่างประเทศเพื่อการติดต่อขอรับภาษีคืน
สิ ทธิประโยชน์ อื่นๆตามกฎหมายแรงงาน
1. สั ญญาจ้ างงาน
นายจ้างต้องจัดทําสัญญาจ้างงานที่ระบุสถานที่ทาํ งาน ชัว่ โมงการทํางาน ตําแหน่งงาน เงื่อนไข
การจ้างงาน รายละเอียดที่เกี่ ยวข้อง และเก็บสัญญาจ้างเพื่อการตรวจสอบรวมทั้งเพื่อจัดทําบัตรประชาชน
ฮ่องกง
2. เงื่อนไขการทํางาน
ต้องเป็ นไปตามที่ นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันไว้แต่ตอ้ งไม่ต่ าํ กว่าสัญญาจ้างมาตรฐานตาม
บทบัญญัติการจ้างงาน (EO) ดังนี้
- การจ้างงานระดับเชี่ยวชาญภายใต้นโยบายการจ้างงานทัว่ ไป (General Employment Policy GEP) แรงงานสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ ในการทําสัญญาจ้างนั้น สัญญาจ้างคราวแรกมีกาํ หนดระยะเวลา
2 ปี และต่อสัญญาจ้างได้เป็ นระยะเวลา 2 และ 3 ปี ตามลําดับ
- การจ้างงานระดับเทคนิ คหรื อตํ่ากว่า (Technician level or below) ภายใต้โครงการจ้างงาน
เสริ ม (Supplement Labour Scheme - SLS) เป็ นการจ้างผูม้ ีทกั ษะฝี มือเฉพาะด้านในระดับมาตรฐาน กําหนด
ระยะเวลาจ้างงานคราวละไม่เกิ น 2 ปี ลูกจ้างไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างระหว่างการจ้างงานกับนายจ้าง
รายเดิม
- การจ้างงานตําแหน่งผูช้ ่วยแม่บา้ นต่างชาติ (Foreign Domestic Helper - FDH) นายจ้างและ
ลู ก จ้า งต้อ งจัด ทํา สั ญ ญาจ้า งมาตรฐาน โดยลู ก จ้า งต้อ งทํา งานให้ กับ นายจ้า งตามที่ ร ะบุ ใ นสั ญ ญาจ้า ง
ไม่สามารถเปลี่ยนตําแหน่ง หรื อทํางานในสถานที่อื่น หรื อทํางานไม่เต็มเวลากับนายจ้างรายอื่น
3. ค่ าจ้ าง
นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างในอัตราไม่ต่าํ กว่าที่กฎหมายกําหนด ดังนี้
- การจ้างงานระดับเชี่ ยวชาญภายใต้นโยบายการจ้างงานทัว่ ไป GEP ไม่มีกาํ หนดอัตราค่าจ้าง
ตายตัว ขึ้ น อยู่กับการตกลงระหว่า งนายจ้างและลู ก จ้าง ทั้งนี้ ต้องเป็ นอัตราขั้นสู งที่ เหมาะสมกับความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์
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- การจ้างงานระดับเทคนิ คหรื อตํ่ากว่าภายใต้โครงการจ้างงานเสริ ม SLS ลูกจ้างจะต้องได้รับ
ค่ าจ้างในอัตราไม่ ต่ าํ กว่ าอัตราค่ าจ้างขั้นตํ่าที่ กรมแรงงานฮ่ องกงกําหนด เช่ น ตําแหน่ งกุ๊ ก อัตราค่ าจ้าง
ต้องไม่ต่าํ กว่า 14,410 เหรี ยญฮ่องกง
- การจ้า งงานตํา แหน่ ง ผู ้ช่ ว ยแม่ บ ้า นต่ า งชาติ อัต ราค่ าจ้างเดื อนละ 4,310 เหรี ยญฮ่ องกง
หากนายจ้างไม่จดั อาหารให้ จะต้องจ่ายค่าอาหารเดือนละ 1,037 เหรี ยญฮ่องกง
4. ค่ าล่วงเวลา
นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ ลูกจ้าง เมื่อลูกจ้างทํางานเกิ นกว่าชั่วโมงการทํางานที่ระบุใน
สัญญาจ้าง ในอัตราที่ระบุในสัญญาจ้าง
5. การหักเงินจากค่ าจ้ าง

สัญญาจ้าง
ค่าเช่าที่พกั

นายจ้างไม่สามารถหักเงินค่าจ้างได้ ยกเว้น กรณี ต่อไปนี้
(1) ลูกจ้างไม่มาทํางาน โดยหักเงินตามสัดส่ วนระยะเวลาการไม่มาทํางาน
(2) ทําทรัพย์สินของนายจ้างเสี ยหาย หรื อสู ญหายอันเนื่ องมาจากการละเลยหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
(3) นายจ้างจัดที่พกั ให้โดยนายจ้างสามารถหักเงินได้ไม่เกิ น 1 ใน 10 ของค่าจ้างหรื อเท่าอัตรา
(4) นายจ้างได้จ่ายค่าจ้างล่วงหน้า หรื อจ่ายเกิน ทั้งนี้ ไม่เกิน 1 ใน 4 ของค่าจ้าง
(5) ลูกจ้างจ่ายเงินเข้ากองทุน MPF ตามบทบัญญัติโครงการกองทุนเงินทดแทน
(6) จ่ายเงินที่ยมื นายจ้างโดยมีการทําเอกสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

6. ค่ าใช้ จ่าย ได้ แก่ ค่ าโดยสาร วีซ่า และค่ าธรรมเนียมการตรวจร่ างกาย
นายจ้างจะเป็ นผูร้ ั บผิดชอบค่าโดยสารเที่ยวไปและเที่ยวกลับจากฮ่องกง เมื่อเริ่ มทํางานและเมื่อ
สิ้ นสุ ดหรื อยุติสญ
ั ญาจ้าง
7. วันหยุดประจําสั ปดาห์
นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างได้รับวันหยุด 1 วัน ต่อการทํางาน 1 สัปดาห์
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8. วันหยุดตามประเพณี
ลูกจ้างมีสิทธิได้รับวันหยุดตามประเพณี จาํ นวน 12 วันต่อปี ดังนี้
- วันที่ 1 มกราคม (วันปี ใหม่)
- วันเทศกาลแห่มงั กร
- วันตรุ ษจีน
- วันถัดจากวันไหว้พระจันทร์
- วันที่สองของวันตรุ ษจีน
- วันเทศกาลฉ่งเหยิง่
- วันที่สามของวันตรุ ษจีน
- วันเทศกาลฤดูหนาวของจีน
- วันเทศกาลเช็งเม้ง
- วันที่ 1 กรกฎาคม (วันส่ งมอบเกาะฮ่องกง)
- วันที่ 1 พฤษภาคม (วันแรงงาน)
- วันที่ 1 ตุลาคม (วันชาติจีน)
หากวันหยุดตามประเพณี ตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห์ของลูกจ้าง ให้ถือว่าวันถัดไปของวันหยุด
ประจําสัปดาห์ที่ไม่ใช่วนั หยุดตามประเพณี เป็ นวันหยุดชดเชยของลูกจ้าง
หมายเหตุ กรณี ที่ ลู กจ้างทํางานให้นายจ้างไม่ ถึ ง 3 เดื อน มี สิ ทธิ ได้รั บวันหยุดตามประเพณี
จํานวน 12 วัน ข้างต้นนั้นโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
9. วันหยุดประจําปี
ลูกจ้างจะได้รับวันหยุดประจําปี โดยได้รับค่าจ้าง หลังจากการทํางานครบ 12 เดือน และในปี ที่
2 ของการทํา งาน และสํา หรั บ ตํา แหน่ ง ผูช้ ่ ว ยแม่ บา้ นหากทํางานเกิ น กว่ า 2 ปี จะได้รับ วัน หยุด เพิ่มขึ้ น
แต่ไม่เกิน 14 วัน
จํานวนปี ที่ทาํ งาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9 ปี หรื อมากกว่า

จํานวนวันของวันหยุดประจําปี ที่ได้รับภายในหนึ่งปี
7
7
8
9
10
11
12
13
14
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10. วันลาหยุดสํ าหรับลูกจ้ างชายเพื่อดูแลภรรยาทีค่ ลอดบุตร
วันลาหยุดสําหรับลูกจ้างชายเพื่อดูแลภรรยาที่คลอดบุตร จํานวน 3 วัน โดยได้รับค่าจ้าง 4/5
ของค่าจ้างปกติ ซึ่ งเป็ นการลาติดต่อกันหรื อแยกวันลาได้ การลาเริ่ มจากวันก่อนวันกําหนดคลอด 4 สัปดาห์
จนถึงหลังวันคลอดภายใน 10 สัปดาห์
คุณสมบัติลูกจ้ างชายทีส่ ามารถลาได้
1.เป็ นลูกจ้างชายที่ภรรยาจะคลอดบุตร
2.ทํางานกับนายจ้างโดยมี สั ญญาจ้างต่ อเนื่ องตั้งแต่ 4 สั ปดาห์ ข้ ึ นไป และทํางานอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 18 ชัว่ โมง
3.ได้แจ้งแก่นายจ้างที่จะใช้สิทธิลาประเภทนี้ โดยลูกจ้างจะต้อง
- กรณี ทารกคลอดในฮ่ องกง ต้องแสดงสู ติบตั ร ใบรั บรองคลอด โดยเอกสารเหล่านี้ มีระบุชื่อ
ลูกจ้างชายแสดงถึงความเป็ นบิดาของเด็กที่คลอด
- กรณี ไม่ ได้คลอดในฮ่ องกง ต้องมี หนังสื อรั บรองการเกิ ดของหัวหน้าส่ วนจากประเทศนั้น
ซึ่งต้องระบุชื่อลูกจ้างชายเพื่อแสดงความเป็ นบิดาของเด็กที่คลอด
11. ค่ ารักษาพยาบาลและค่ าจ้ างวันลาป่ วย
นายจ้างจะต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลให้แก่ลูกจ้างหากลูกจ้างเจ็บป่ วยหรื อได้รับบาดเจ็บ
ไม่ว่าจะมีการระบุไว้ในสัญญาจ้างหรื อไม่ก็ตาม ยกเว้นระยะเวลาที่ลูกจ้างไม่ได้อยู่ในฮ่องกงหรื อเดินทาง
ออกจากฮ่ อ งกงด้ว ยความสมัค รใจ เช่ น ลากลับ บ้า น หรื อ ลู ก จ้า งประสงค์จ ะจ่ า ยค่ า รั ก ษาพยาบาลเอง
ค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวให้รวมถึงค่าปรึ กษาแพทย์ ค่าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและค่าทันตกรรมฉุกเฉิ น
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการรักษาพยาบาลขึ้นอยู่กบั ผลการวินิจฉัยของแพทย์ โดยวันลาป่ วยและค่าจ้างในระหว่าง
วันลานั้นขึ้นอยูก่ บั จํานวนวันลาป่ วยสะสมที่ลูกจ้างมีอยู่ และลูกจ้างจะต้องได้รับอนุญาตให้ลาป่ วยโดยแพทย์
แพทย์แ ผนโบราณ หรื อ ทัน ตแพทย์ เป็ นเวลา 4 วัน ติ ด ต่ อ กัน หรื อ มากกว่ า อัต ราเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ต่ อ วัน
เป็ นจํานวนเท่ากับ 4/5 ของค่าจ้างรายวัน ในระยะเวลา 12 เดือน
12. กรณีลูกจ้ างได้ รับบาดเจ็บระหว่ างการทํางาน
หากลูกจ้างได้รับบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างหรื อนอกเวลาการทํางาน หรื อป่ วยเป็ น
โรคที่เกิดจากการทํางาน
- ค่ าจ้ าง คํานวณเหมือนกับค่าจ้างวันลาป่ วย ตามกฎหมายกําหนดระยะเวลาในการลาป่ วยโดย
ได้รับค่าจ้าง โดยมีหนังสื อจากแพทย์แผนปั จจุบนั แต่ไม่เกิ น 2 ปี ถ้าระยะเวลาที่ป่วยมากกว่า 2 ปี จะต้องให้
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ศาลสู งพิจารณาว่าควรจะยังคงมีสิทธิ ได้รับค่าจ้างประเภทนี้ หลังจาก 2 ปี หรื อไม่ ลูกจ้างสามารถขอสิ ทธิ ลาเพิ่ม
จากศาลสู งได้ แต่ไม่เกินอีก 1 ปี
- ค่ ารั กษาพยาบาล ตลอดระยะเวลาการลาป่ วยของลูกจ้าง นายจ้างควรจ่ ายค่ารั กษาพยาบาล
แก่ ลูกจ้าง ในอัตรา 4/5 ของค่ าจ้างรายวัน ถ้านายจ้างไม่ ให้ความร่ วมมื อในเรื่ องการรั กษาพยาบาลลู กจ้าง
สามารถเรี ยกร้องจากนายจ้างได้วนั ละ 200 เหรี ยญฮ่องกง
- ค่ าชดเชย กรณี ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บระหว่างจากอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างหรื อนอกเวลาการ
ทํางาน หรื อป่ วยเป็ นโรคที่ เ กิ ด จากการทํางาน นายจ้างจะต้องจ่ ายเงิ น ชดเชยตามบทบัญญัติก ารชดเชย
แก่ลูกจ้าง (the Employee’s Compensation Ordinance (Cap.282) และนายจ้างต้องจัดทําประกันให้ลูกจ้าง
ภายใต้บทบัญญัติดงั กล่าว
หมายเหตุ หากลูกจ้างได้รับวันลา 7 วัน หรื อน้อยกว่า อันเนื่องมาจากประสบอุบตั ิเหตุและไม่ได้รับ
การพิจารณาว่าขาดคุณสมบัติในการทํางาน ลูกจ้างอาจส่ งเรื่ องให้นายจ้างหรื ออาจขอรับแบบแจ้งลาป่ วยพร้อม
คําอธิบายได้ที่ กรมแรงงานฮ่องกง
13. การยกเลิกสั ญญาจ้ าง
- กรณียกเลิกสั ญญาจ้ างก่ อนสิ้นสุ ดระยะเวลาการจ้ างงาน ลูกจ้างหรื อนายจ้างสามารถขอยกเลิก
สัญญาจ้างก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลาการจ้างงานได้ โดยการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อจ่ายเงินค่าจ้างแทนการ
บอกกล่าวล่วงหน้า
- นายจ้ างยกเลิกสั ญญาจ้ างโดยไม่ บอกกล่ าวล่ วงหน้ า กรณี ที่ลูกจ้างไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาจ้าง ไม่
เชื่อฟั งนายจ้าง ประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่ซื่อสัตย์ หรื อละเลยการปฏิบตั ิหน้าที่ นายจ้างอาจทําการยกเลิก
สัญญาจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า หรื อจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าได้
- ลูกจ้ างยกเลิกสั ญญาจ้ างโดยไม่ บอกกล่ าวล่ วงหน้ า ลูกจ้างอาจยกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่บอก
กล่าวล่วงหน้าหรื อจ่ายเงินแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า หากลูกจ้างเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากความรุ นแรง
หรื อการเจ็บป่ วย หรื อลูกจ้างต้องเข้ารับการรักษาอาการป่ วย
- การพํา นั ก หลัง ยกเลิก สั ญ ญาจ้ า ง ลู ก จ้า งต้อ งเดิ น ทางกลับ ประเทศภู มิ ล าํ เนาเมื่ อ สิ้ น สุ ด
สัญญาจ้าง กรณี ที่มีการยกเลิกสัญญาจ้างก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลาการจ้างงานลูกจ้างจะได้รับอนุ ญาตให้พาํ นัก
ในฮ่องกงเป็ นเวลา 2 สัปดาห์หลังสิ้ นสุ ดสัญญาจ้าง หรื อตลอดระยะเวลาที่เหลือหากแบบใดสิ้ นสุ ดก่อน ทั้งนี้
การไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาจ้างถือเป็ นการกระทําที่ฝ่าฝื นบทบัญญัติการเข้าเมือง (the Immigration Ordinance)
14. ความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน
ลูกจ้างต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยเรื่ องความปลอดภัยในการทํางาน ดังนี้
(1) กรณีเจ็บป่ วยหรื อเสี ยชีวติ จากการทํางาน
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- ค่ าจ้ าง คํานวณเช่นเดียวกับค่าจ้างวันลาป่ วย ตามกฎหมายกําหนดระยะเวลาในการลาป่ วย
โดยได้รับค่าจ้าง โดยมี หนังสื อรั บรองจากแพทย์แผนปั จจุบนั แต่ระยะเวลาลาป่ วยต้องไม่เกิ น 2 ปี หาก
ระยะเวลาลาป่ วยเกินกว่า 2 ปี จะต้องให้ศาลสู งพิจารณาว่าควรมีสิทธิ ได้รับค่าจ้างประเภทนี้ อีกหรื อไม่ ทั้งนี้
ลูกจ้างสามารถขอสิ ทธิลาเพิ่มจากศาลสู งได้ แต่ไม่เกินอีก 1 ปี
- ค่ ารั กษาพยาบาล ถ้านายจ้างไม่ให้ความช่วยเหลือเรื่ องค่ารักษาพยาบาล ลูกจ้างสามารถ
เรี ยกร้องจากนายจ้างได้วนั ละ 200 เหรี ยญฮ่องกง
(2) กรณีเสี ยชี วิตจากการทํางาน คนงานที่ประสบอันตรายจากการทํางานนั้นมีสิทธิ ได้รับค่าจ้าง
ค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยในการสู ญเสี ยสมรรถภาพจากการทํางาน แต่กรณี เสี ยชี วิตนั้น การดําเนิ นการ
เกี่ยวกับศพจะต้องพิจารณาจากสัญญาจ้างที่ทาํ ขึ้นระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่ งในกรณี คนงานตําแหน่งผูช้ ่วย
แม่บา้ นนั้น สัญญาจ้างมีการกําหนดแน่นอนว่าเป็ นหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องดําเนินการเกี่ยวกับศพของคนงาน
ไม่วา่ จะเสี ยชีวิตด้วยอุบตั ิเหตุจากการทํางานหรื อไม่กต็ าม
- ลําดับทายาท กรณี คนงานเสี ยชีวิต ทายาทสามารถขอรับค่าชดเชย ตามลําดับคือ
อันดับ 1 คู่สมรส
อันดับ 2 บุตร (ถ้ามีจาํ นวนมากกว่า 1 คน จะถูกแบ่งตามส่ วน)
อันดับ 3 บิดามารดา (ถ้ามีจาํ นวนมากกว่า 1 คน จะถูกแบ่งตามส่ วน)
อันดับ 4 คนที่อื่นพักอาศัยอยู่กบั คนงานอาจจะเป็ นญาติพี่น้อง ที่อยู่ดว้ ยกันไม่ต่าํ กว่า
2 ปี หรื อบุคคลในพินยั กรรมที่คนงานกําหนดให้เป็ นผูร้ ับได้
- ค่ าชดเชย ทายาทของคนงานที่เสี ยชีวิตจากการเจ็บป่ วยด้วยโรคที่กาํ หนด หรื อเสี ยชีวิตจาก
การประสบอันตรายหรื ออุบตั ิเหตุระหว่างและนอกเวลาทํางาน จะได้รับค่าชดเชยตามบทบัญญัติว่าด้วยเรื่ อง
ค่าชดเชย (the Employee’s Compensation Ordinance (ECO) ดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5

อัตราปัจจุบัน
(เหรียญฮ่ องกง)
เพดานรายได้ต่อเดือน (สําหรับการคํานวณค่าชดเชย
26,067
ลูกจ้างที่เสี ยชีวิตและเป็ นผูท้ ุพพลภาพ)
อัตราค่าชดเชยขั้นตํ่าแก่ผเู ้ สี ยชีวิต
375,950
อัตราค่าชดเชยขั้นตํ่าแก่ผทู ้ ุพลภาพ
428,880
อัตราค่าชดเชยแก่ลูกจ้างที่ตอ้ งมีผดู ้ ูแล
511,770
อัตราขั้นตํ่าของเงินเพิ่ม กรณี จ่ายค่าชดเชยล่าช้า
- เงินเพิ่มขั้นแรก
610
- เงินเพิ่มขั้นต่อไป
1,220
รายการทีป่ รับเพิม่

อัตราใหม่
(เหรียญฮ่ องกง)
28,360
408,960
464,360
556,700
660
1,330
76

ลําดับที่
6
7
8
9

รายการทีป่ รับเพิม่

อัตราปัจจุบัน
(เหรียญฮ่ องกง)
อัตราสู งสุ ดของค่าจัดการศพ
76,220
อัต ราสู ง สุ ด ของค่ า จัด หาและปรั บ เปลี่ ย นอุ ป กรณ์ /
110,390
อวัยวะเทียม หรื ออุปกรณ์การผ่าตัด
อัตราสู งสุ ดของค่าซ่ อมแซมและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์/
110,390
อวัยวะเทียมหรื ออุปกรณ์การผ่าตัด
รายได้ข้ นั ตํ่าต่อเดื อน (สําหรับการคํานวณเงินชดเชย
3,690
การลาป่ วยอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากการทํางาน

อัตราใหม่
(เหรียญฮ่ องกง)
83,700
121,230
120,230
4,090

ลู ก จ้า งที่ เ จ็บ ป่ วยหรื อ เสี ย ชี วิ ต ด้ว ยโรคปอดที่ เ กิ ด จากฝุ่ นแร่ ใ ยหิ น จะได้รั บ ค่ า ชดเชยตาม
บทบัญญัติ (the Pneumoconiosis & Mesothelioma (Compensation) Ordinance (PMCO) ดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5

รายการทีป่ รับเพิม่

อัตราปัจจุบัน
(เหรียญฮ่ องกง)
ค่าชดเชยสําหรับการเจ็บป่ วย
4,650
อัตราค่าชดเชยสําหรับการสู ญเสี ย
110,390
อัตราค่าชดเชยขั้นตํ่าสําหรับการเสี ยชีวิต
110,390
อัตราค่าชดเชยขั้นตํ่าของการจัดการศพ
76,220
อัตราค่ า ชดเชยสํา หรั บการดู แ ลผูป้ ่ วยที่ ไ ม่ สามารถ
4,930
ดูแลตัวเองได้ ต้องให้บุคคลอื่นดูแล

อัตราใหม่
(เหรียญฮ่ องกง)
5,100
121,230
121,230
83,700
5,210

ลูกจ้างที่ประสบปั ญหาการได้ยนิ (Hearing assistive devices (HADs) จะได้รับค่าชดเชย
ตามบทบัญญัติ (the Occupational Deafness (Compensation) Ordinance (ODCO) ดังนี้
ลําดับที่

รายการทีป่ รับเพิม่

1

อัตราสู งสุ ดในการคํานวณค่าชดเชยกรณี ทุพพลภาพ
- อายุต่าํ กว่า 40 ปี
- อายุ 40 ปี แต่ไม่เกิน 56 ปี
- อายุ 56 ปี ขึ้นไป
อัตราตํ่าสุ ดในการคํานวณค่าชดเชยกรณี ทุพพลภาพ
จํานวนเงินสําหรับผูย้ นื่ ขอ HAD
จํานวนเงินรวมสําหรับ HADs

2
3
4

อัตราปัจจุบัน
(เหรียญฮ่ องกง)

อัตราใหม่
(เหรียญฮ่ องกง)

2,502,720
1,877,043
1,251,360
426,880
15,000
52,000

2,722,560
2,041,920
1,361,280
460,360
16,470
57,110
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อายุความในการยื่นคําร้ อง
กรณี ค นงานเสี ย ชี วิ ต นายจ้า งจะต้อ งแจ้ง ภายใน 7 วัน ถ้า กรณี ที่ ค นงานได้รั บ อุ บ ัติ เ หตุ
จากการทํางานจะต้องแจ้งภายใน 14 วัน หากนายจ้างไม่ปฏิบตั ิตามวันเวลาที่กาํ หนด และคนงานไม่ได้เรี ยกร้อง
ในทันทีแต่ประสงค์จะดําเนิ นในภายหลัง ก็สามารถทําได้ แต่จะต้องไม่เกินระยะเวลา 3 ปี ถ้าระยะเวลาเกินกว่า
3 ปี จะต้องยืน่ คําร้องต่อศาลแรงงานเพื่อให้ศาลเป็ นผูต้ ดั สิ นว่ายังมีสิทธิเรี ยกร้องได้อีกหรื อไม่
หมายเหตุ นายจ้างมีสิทธิ ให้คนงานที่เจ็บป่ วยหรื อประสบอันตราย ออกจากงานได้โดยปฏิบตั ิตาม
กฎหมายแรงงานฮ่องกง กรณี ที่คนงานไม่มีวนั ลาป่ วยสะสมเหลืออยูแ่ ล้ว
15. เอกสารแสดงตัวบุคคล
แรงงานที่ทาํ งานในฮ่องกงเกินกว่า 6 เดือน ต้องขึ้นทะเบียนบัตรประชาชนฮ่องกงภายใต้บทบัญญัติ
การลงทะเบียนบุคคล (the Registration Persons Ordinance)
บัตรประชาชนฮ่องกงและเอกสารการเดินทางเป็ นเอกสารส่ วนบุคคลที่สาํ คัญซึ่ งควรเก็บรักษาไว้
อย่างปลอดภัยและไม่ ควรส่ งให้บุ คคลอื่ น และเมื่ อสิ้ นสุ ดสั ญญาจ้างลู กจ้างต้องคื นบัตรประชาชนให้กับ
กรมตรวจคนเข้าเมือง
ข้ อควรทราบ - หากมี ข ้อสงสั ยหรื อประสงค์ยื่ น ข้อร้ องเรี ย นสามารถติ ด ต่ อได้ที่ สายด่ ว น
2717 1771 หรื อติดต่อสํานักงานสาขา ของกองแรงงานสัมพันธ์ กรมแรงงานฮ่องกง ด้วยตนเองเพื่อขอรับความ
ช่วยเหลือ
- หากลูกจ้างสงสัยว่านายจ้างไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการจ้าง สามารถยื่นข้อร้องเรี ยน
ได้ที่กรมแรงงานฮ่องกงได้ทนั ที โดยข้อมูลที่ส่งให้กรมแรงงานฮ่องกงจะถือว่าเป็ นความลับ
- หากต้องการคําปรึ กษาเกี่ยวกับเรื่ องการเข้าเมืองสามารถติดต่อที่สายด่วนกรมตรวจ
คนเข้าเมือง 2829 3220
- หากมี ข ้อสงสั ยเกี่ ยวกับโครงการกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พสามารถติ ดต่ อได้ที่
หน่วยงานของโครงการ 2918 0102
- หากประสงค์ จ ะรายงานเกี่ ย วกับ คดี ติ ด ต่ อ ได้ที่ สายด่ ว นตํารวจ 2527 7177
กรณี ฉุกเฉิ น ต้องการขอความช่วยเหลือจากตํารวจ โทร 999
16. การจ่ ายค่ าชดเชยกรณีต่างๆคืนแก่ลูกจ้ าง
การจ่ ายค่าชดเชยกรณี ที่สัญญาจ้างถูกยกเลิ กหรื อครบกําหนด ขึ้นอยู่กบั เงื่ อนไขหลายประการ
ได้แก่ ระยะเวลาที่ลูกจ้างทํางานให้กบั นายจ้าง และเหตุผลของการยกเลิกสัญญาจ้าง นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชย
ประเภทต่างๆให้ลูกจ้าง ดังนี้
- ค่าจ้างที่ยงั ไม่ได้จ่าย
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อย่างหนึ่ง

จ้างงาน)

- เงินค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า (กรณี ที่นายจ้างไม่ได้แจ้งล่วงหน้า)
- ค่าทํางานในวันหยุดพักผ่อนประจําปี ในกรณี ที่ลูกจ้างไม่ได้หยุด
- ค่าทํางานนาน หรื อ ค่าชดเชยการเลิกจ้างกรณี ที่ไม่ประสงค์จะจ้างลูกจ้างอีกต่อไปอย่างใด
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินกลับเมืองไทย (ได้รับในกรณี ที่มีระบุในสัญญาจ้างงาน)
- ค่าอาหารและพาหนะเดิ นทาง จํานวน 100 เหรี ยญฮ่องกง (ได้รับกรณี ที่มีระบุในสัญญา

นายจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช่จ่ายอื่นๆ ให้แก่ลูกจ้างหากมีระบุในสัญญาจ้าง โดย ปกติลูกจ้างจะเป็ น
คนจ่ายก่อน จึงมาเบิกจากนายจ้าง ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้
- ค่ารับรองสัญญาจ้างที่สถานกงสุ ล
- ค่าประกันชีวิตตามกฎหมาย
- ค่าตรวจสุ ขภาพ
- ค่าวีซ่า
การจ่ายค่าชดเชยกรณี ที่ลูกจ้างทํางานกับนายจ้างติดต่อกันไม่ต่าํ กว่า 24 เดือน และ เมื่อลูกจ้างถูก
ยกเลิกสัญญาจ้าง เนื่ องจากนายจ้างไม่มีความจําเป็ นที่จะจ้างลูกจ้างอีกต่อไป ซึ่ งลูกจ้างอาจจะขอจดหมายยืนยัน
จากนายจ้างเพื่อเป็ นหลักฐาน วิธีการคํานวณค่าชดเชยส่ วนนี้ทาํ ได้โดยค่าจ้าง x 2/3 x จํานวนปี ที่ได้ทาํ งาน
การจ่ ายค่าทํางานนานในกรณี ที่ลูกจ้างทํางานให้กบั นายจ้างเป็ นระยะเวลาติ ดต่อกันไม่ ต่ าํ กว่า
5 ปี และถู กนายจ้างเป็ นฝ่ ายยกเลิ กสัญญาจ้างโดยมิ ใช่ เนื่ องจากเหตุ ผลที่ ลูกจ้างฝ่ าฝื นหรื อกระทําความผิด
ขั้นร้ายแรง หรื อประเด็นใดประเด็นหนึ่งต่อไปนี้
- ลูกจ้างได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าเป็ นบุคคลที่ไม่เหมาะสมกับงานที่ทาํ อยู่และลูกจ้าง
ขอลาออก
- ลูกจ้างมีอายุครบ 65 ปี หรื อมากกว่านั้นในกรณี น้ ีลูกจ้างสามารถลาออกได้
- ลุกจ้างเสี ยชีวิตขณะทํางานให้นายจ้าง
(วิธีคาํ นวณได้แก่ ค่าจ้าง x 2/3 x จํานวนปี ที่ได้ทาํ งาน)
หมายเหตุ การเรี ยกร้องเงินค่าชดเชยและเงินค่าทํางานนาน หากเป็ นกรณี ที่ลูกจ้างเป็ นฝ่ ายขอลาออกเอง
หรื อไม่ตอ้ งการทํางานอีกต่อไป ลูกจ้างไม่สามารถเรี ยกร้องเงินชดเชยได้
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17. สิ ทธิประโยชน์ เงินคืนจากกองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ (the Mandatory Provident Fund - MPF)
นายจ้างจะต้องขึ้นทะเบียนเป็ นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (the Mandatory Provident Fund –
MPF) ให้แก่ แรงงานที่ เดิ นทางมาทํางานภายใต้นโยบายการจ้างงานทั่วไป (General Employment
Policy - GEP) และภายใต้โครงการจ้างแรงงานเสริ ม (Supplementary Labour Scheme – SLS) ตามบทบัญญัติ
ว่าด้วยโครงการกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พ ซึ่ งกําหนดให้นายจ้างต้องขึ้ นทะเบี ยนลู กจ้างที่ มี อายุต้ ังแต่ 18 ปี
และไม่เกิน 65 ปี ที่มีระยะเวลาการจ้างงานไม่นอ้ ยกว่า 13 เดือน เข้ากองทุน MPF ภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่มีการ
จ้างงาน โดยทั้งนายจ้างและลู กจ้างมี หน้าที่ ตอ้ งส่ งเงิ นเข้ากองทุ นในอัตรา ร้ อยละ 5 ในอัตราสู งสุ ดฝ่ ายละ
1,500 เหรี ยญฮ่องกง แต่หากลูกจ้างมีรายได้นอ้ ยกว่า 7,100 เหรี ยญฮ่องกงต่อเดือน นายจ้างจะต้องส่ งเงินในส่ วน
ของนายจ้างในอัตราเดียวกันเข้ากองทุน โดยลูกจ้างไม่ตอ้ งส่ งเงินเข้ากองทุนแต่อย่างใด
ลูกจ้างจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์เงินคืนจากการส่ งเงินเข้ากองทุน MPF เมื่ออายุครบ 65 ปี อย่างไรก็
ตามหากลูกจ้างเดินทางออกจากฮ่องกงเป็ นการถาวร จะได้รับอนุญาตให้ถอนเงินจากกองทุนได้
ขั้นตอนการขอเงินคืนจากกองทุน MPF ลูกจ้างต้องแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนโดยยืน่ เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. บัตรประชาชนฮ่องกง
2. แบบฟอร์มคําร้องขอรับเงินคืนจากกองทุน (MPF (S) – W (O) ]
3. แบบฟอร์ม (MPF (S) – W (SD 2) ]
4. เอกสารแสดงการได้รับอนุญาตให้พาํ นักในต่างประเทศ
18. การเรียกร้ องสิ ทธิ
1. ขั้นตอนการเรียกร้ อง / ข้ อมูลและเอกสารประกอบคําร้ อง
ในการดําเนิ นการเรี ยกร้องนั้นสามารถยื่นคําร้องไปที่กรมแรงงานฮ่องกง แต่หากตกลงกันไม่ได้
สามารถยื่นเรื่ องที่ศาลแรงงานได้ เอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สัญญาจ้าง หนังสื อเดินทาง บัตรประชาชน
ฮ่องกง และเอกสารต่างๆซึ่งทําขึ้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
2. อายุความในการยื่นคําร้ อง
กฎหมายไม่ได้กาํ หนดไว้แน่ ชดั แต่สามารถยื่นคําร้ องไปที่กรมแรงงานฮ่องกง และศาลแรงงาน
เพื่อขอให้ศาลพิจารณาอายุความว่าเรี ยกร้องได้หรื อไม่
3. ขั้นตอนการดําเนินการเกีย่ วกับสิ ทธิประโยชน์ ตามกฎหมายแรงงานฮ่ องกง
(1) สํานักแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จะให้ลูกจ้างกรอกแบบฟอร์ มคําร้องทุกข์และบันทึกคําให้การ
เพื่อทราบความต้องการที่ลูกจ้างต้องการให้ช่วยเหลือ
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(2) เจ้าหน้าที่ผูร้ ั บเรื่ องจะประสานนายจ้างเกี่ ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานฮ่ องกง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่จ่ายสิ ทธิประโยชน์ดงั กล่าวแก่ผรู ้ ้องทุกข์
(3) หากนายจ้างไม่ยนิ ยอมจ่ายสิ ทธิประโยชน์หลังจากครบ 7 วัน นับจากวันที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง
เจ้าหน้าที่จะดําเนินการเรี ยกร้องสิ ทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้างตามขั้นตอน โดยยืน่ คําร้องต่อสํานักงานแรงงาน
สัมพันธ์ฮ่องกง ตามเขตที่อยูข่ องนายจ้าง ซึ่งแบ่งเป็ น 11 เขต เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับเรื่ องจะไกล่เกลี่ยคู่กรณี ซ่ ึงอาจยุติ
ได้ดว้ ยความสมัครใจของทั้งสองฝ่ าย
(4) หากขั้นตอนในการไกล่เกลี่ยไม่สามารถตกลงกันได้ ผูร้ ้องทุกข์สามารถยื่นฟ้ องร้องต่อศาล
แรงงานฮ่องกง โดยแบ่งเป็ น 2 ลักษณะคือ
ลักษณะที่ 1 Minor Employment Adjudication Board
- มีผรู ้ ้องทุกข์ต้ งั แต่ 1 คน ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 คน
- วงเงินที่ร้องทุกข์ไม่เกิน 8,000 เหรี ยญฮ่องกง
ลักษณะที่ 2 Labour Tribunal
- มีผรู ้ ้องทุกข์ต้ งั แต่ 1 คนขึ้นไป
- วงเงินที่ร้องทุกข์เกิน 8,000 เหรี ยญฮ่องกง
(5) หากฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดไม่พอใจคําตัดสิ นของศาลแรงงาน สามารถอุทธรณ์ต่อศาลสู งได้ภายใน 7 วัน
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แผนผังขั้นตอน การดําเนินการเกีย่ วกับสิ ทธิประโยชน์ ตามกฎหมายแรงงานฮ่ องกง
ยกเลิกสัญญาจ้าง
นายจ้างไม่ยอมจ่าย

รอการจ่ายภายใน 7 วัน

นายจ้างยอมจ่าย

ยืน่ คําร้องต่อกรม

- หานายจ้างใหม่

แรงงานฮ่องกง

- เดินทางกลับ

นายจ้างยอมจ่าย

ไกล่เกลี่ย

ตกลงกันไม่ได้

- หานายจ้างใหม่

นายจ้างยอมจ่าย

ยืน่ คําร้องต่อศาล

ศาลตัดสิ นให้นายจ้าง

แรงงานฮ่องกง

จ่ายแต่นายจ้างไม่จ่าย

- หานายจ้างใหม่

ให้ขอ้ มูลนายจ้างแก่

ยืน่ คําร้องขอรับเงิน

ให้ขอ้ มูลนายจ้างแก่

- เดินทางกลับ

Legal Aid

สนง.คุม้ ครองค่าจ้าง

Wages Security

- เดินทางกลับ

ที่กรมแรงงานฮ่องกง
รับเงิน
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ประเทศมาเลเซีย
สิ ทธิประโยชน์ เงินคืนภาษี
ภายใต้พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ค.ศ. 1967 (Income Tax Act 1967) ชาวมาเลเซี ยและแรงงาน
ต่างชาติที่อาศัยและทํางานในประเทศมาเลเซีย ซึ่ งมีรายได้ต่อปี 25,500 ริ งกิต ขึ้นไป มีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้
โดยนายจ้างมี หน้าที่ ข้ ึนทะเบี ยนผูเ้ สี ยภาษี ให้ลูกจ้าง และเป็ นผูห้ ักเงิ นภาษีนาํ ส่ งสํานักงานภาษีแห่ งชาติ
(Malaysia Inland Revenue Board: MIRB)
อัตราการเสี ยภาษี
- แรงงานต่างชาติที่อาศัยอยูใ่ นประเทศมาเลเซียน้อยกว่า 182 วัน จะมีสถานะเป็ น Non-resident
ต้องเสี ยภาษีในอัตรา 26 เปอร์เซ็นต์
- แรงงานต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซี ยมากกว่า 182 วัน จะมี สถานะเป็ น Resident
ต้องเสี ยภาษีในอัตราที่ MIRB กําหนด (ดูขอ้ มูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.hasil.org.my)
เงินคืนภาษี (Tax Return)
ทุกวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี ผูท้ ี่ มีรายได้ทุกคนต้องยื่นแบบฟอร์ มภาษีรายได้ส่วนบุคคล
ให้กบั ทาง MIRB ซึ่ งทาง MIRB ก็จะคํานวณรายได้และรายจ่ายเพื่อไปคํานวณหักลดหย่อนภาษี ซึ่ งถ้า
แรงงานต่างชาติจ่ายภาษีไปมากกว่าที่ควรจะจ่าย แรงงานต่างชาติจะได้รับเงินภาษีคืนจากทาง MIRB
Income Tax Clearance
ก่ อนสิ้ นสุ ดการจ้างงาน นายจ้างจะต้องแจ้ง MIRB ให้ทราบว่าแรงงานต่างชาติกาํ ลังสิ้ นสุ ด
การจ้างงาน ซึ่ ง MIRB จะมีหนังสื อ Income Tax Clearance Letter ถึงแรงงานต่างชาติ เพื่อไปดําเนิ นการ
เคลียร์ ภาษีเงินได้ ซึ่งทาง MIRB ก็จะตรวจสอบการเสี ยภาษียอ้ นหลังทั้งหมด ซึ่ งถ้าแรงงานต่างชาติจ่ายภาษี
ไปมากกว่าที่ควรจะจ่าย แรงงานต่างชาติจะได้รับเงินภาษีคืนจากทาง MIRB ในทางกลับกัน หากแรงงาน
ต่างชาติจ่ายภาษีนอ้ ยกว่าที่ควรจะจ่าย แรงงานต่างชาติจะต้องจ่ายภาษีให้ MIRB ในส่ วนที่ยงั ไม่ได้จ่าย

83

คนงานไทยในประเทศมาเลเซียต้ องเสี ยภาษี (Levy) ตามประเภทของคนงาน ดังนี้
ที่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ประเภทภาค
ประกอบการ
ภาคการเกษตร
- ชาย
- หญิง
ภาคการเพาะปลูก
- ชาย
- หญิง
ภาคอุตสาหกรรม
- ชาย
- หญิง
ภาคก่อสร้าง
- ชาย
- หญิง
ภาคบริ การ*
- ชาย
- หญิง
แม่บา้ น (ชาย/หญิง)
- ชาย
- หญิง

ค่ าภาษีแรงงาน ค่ าตรวจสุ ขภาพ
ต่ างชาติ (Levy) โดย FORMEMA
360 ริ งกิต/คน

ค่ าออกใบ
อนุญาติทาํ งาน

(Work Permit)

10 ริ งกิต

ค่ ามัดจํารับรอง
ความปลอดภัย
250 ริ งกิต

180 ริ งกิต
190 ริ งกิต
540 ริ งกิต/คน

800 ริ งกิต
810 ริ งกิต
10 ริ งกิต

250 ริ งกิต

180 ริ งกิต
190 ริ งกิต
1,200 ริ งกิต/
คน
1,200 ริ งกิต/
คน
1,800 ริ งกิต/
คน
360 ริ งกิต/คน
540 ริ งกิต/คน
540 ริ งกิต/คน

980 ริ งกิต
990 ริ งกิต
10 ริ งกิต

250 ริ งกิต

180 ริ งกิต
190 ริ งกิต

1,640 ริ งกิต
1,650 ริ งกิต
10 ริ งกิต

250 ริ งกิต

180 ริ งกิต
190 ริ งกิต

1,640 ริ งกิต
1,650 ริ งกิต
10 ริ งกิต

180 ริ งกิต
190 ริ งกิต
180/190 ริ งกิต

รวมค่ าใช้ จ่าย
ทั้งสิ้น (ริงกิต)

250 ริ งกิต
2,240 ริ งกิต
2,250 ริ งกิต

10 ริ งกิต

250 ริ งกิต

(550/560 ริ งกิต)
(730/740 ริ งกิต)
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สวัสดิการอื่นๆ
- นายจ้างจะต้องจัดเตรี ยมที่พกั ให้กบั คนงานต่างชาติ รวมทั้งสิ่ งอํานวยความสะดวกที่จาํ เป็ น
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- เมื่อทํางานครบตามสัญญาแล้ว นายจ้างจะออกค่าใช้จ่ายสําหรับกลับภูมิลาํ เนาให้ลูกจ้าง
- นายจ้างจะเตรี ยมค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่ วย
- นายจ้างจะทําประกันเงินทดแทนให้กบั ลูกจ้าง (72 ริ งกิตต่อคนต่อปี )
- นายจ้างจะดําเนินการทําประกันสุ ขภาพให้ลูกจ้าง จํานวน 120 ริ งกิตต่อคนต่อปี โดยนายจ้าง
อาจหักหรื อไม่หกั ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากลูกจ้างก็ได้
สิ ทธิประโยชน์ พืน้ ฐานตามพระราชบัญญัติการจ้ างงาน
1. ชัว่ โมงการทํางานปกติ วันละไม่เกิน 8 ชัว่ โมง หรื อสัปดาห์ละไม่เกิน 48 ชัว่ โมง
2. วันหยุดพักผ่อน สัปดาห์ละ 1 วัน
3. วันหยุด เทศกาล (โดยได้รับค่าจ้าง) อย่างน้อยปี ละ 11 วัน ประกอบด้วย วันหยุด บัง คับ
จํา นวน 5 วัน และวัน หยุ ด อื่ น ๆที่ น ายจ้า งเลื อ กอี ก 6 วัน ตามที่ ป ระกาศในพระราชบัญ ญัติ ว ัน หยุ ด
วันหยุดบังคับ ได้แก่
- วันชาติ
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระราชาธิบดี
- วันเกิดของผูป้ กครองรัฐ
- วันแรงงาน
- วันมาเลเซีย
4. การลาหยุดประจําปี โดยได้รับค่าจ้าง
- ทํางานน้อยกว่า 2 ปี
: 8 วัน
- ทํางาน 2 ปี ขึ้นไป แต่นอ้ ยกว่า 5 ปี
: 12 วัน
- ทํางานมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป
: 16 วัน
5. การลาป่ วยโดยได้รับค่าจ้าง (ต่อปี )
- ทํางานน้อยกว่า 2 ปี
: 14 วัน
- ทํางาน 2 ปี ขึ้นไป แต่นอ้ ยกว่า 5 ปี
: 18 วัน
- ทํางานมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป
: 22 วัน
- กรณี เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
: 60 วัน
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6. การทํางานล่วงเวลา
(1) การทํางานล่วงเวลาในวันทํางานปกติ : 1.5 เท่า ของอัตราค่าจ้างรายชัว่ โมง
(2) การทํางานล่วงเวลาในวันหยุดพักผ่อน
กรณี ได้รับค่าจ้างเป็ นรายวัน/รายชัว่ โมง
- ไม่ถึงครึ่ งของชัว่ โมงการทํางานปกติ
:
ค่าจ้างปกติ 1 วัน
- มากกว่าครึ่ งหนึ่งของชัว่ โมงการทํางานปกติ
:
ค่าจ้างปกติ 2 วัน
- มากกว่าชัว่ โมงการทํางานปกติ
:
2 เท่า ของอัตราค่าจ้างรายชัว่ โมง
กรณี ได้รับค่าจ้างเป็ นรายเดือน/รายสัปดาห์
- ไม่ถึงครึ่ งของชัว่ โมงทํางานปกติ
:
ครึ่ งหนึ่ งของค่าจ้างปกติ 1 วัน
- มากกว่าครึ่ งหนึ่งของชัว่ โมงทํางานปกติ
:
ค่าจ้างปกติ 1 วัน
- มากกว่าชัว่ โมงทํางานปกติ
:
2 เท่า ของอัตราค่าจ้างรายชัว่ โมง
(3) การทํางานล่วงเวลาในวันหยุดเทศกาล
- ทํางานน้อยกว่าชัว่ โมงทํางานปกติ
:
ค่าจ้างปกติ 2 วัน
- ทํางานมากกว่าชัว่ โมงทํางานปกติ
:
3 เท่า ของอัตราค่าจ้างรายชัว่ โมง
7. การจ่ายค่าจ้าง
สัญญาจ้างต้องระบุช่วงค่าจ้างให้ชดั เจนว่าเริ่ มเมื่อใดและสิ้ นสุ ดเมื่อใด โดยช่ วงค่าจ้างจะต้อง
ไม่เกิน 1 เดือน และนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างไม่เกินวันที่ 7 หลังจากสิ้ นสุ ดช่วงค่าจ้าง
หมายเหตุ พระราชบัญญัติดงั กล่าวคุม้ ครองเฉพาะลูกจ้างที่มีค่าจ้างน้อยกว่า 2,000 ริ งกิ ต
ต่อเดือน และลูกจ้างที่ใช้แรงกายในการทํางาน (ไม่วา่ จะมีค่าจ้างเกิน 2,000 ริ งกิต หรื อไม่กต็ าม)
สิ ทธิประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน
ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน ค.ศ. 1952 (Workmen’s Compensation Act 1952) ร่ างขึ้นเพื่อ
มอบเงินทดแทนให้แก่คนงานต่างชาติที่มีเอกสารการทํางานถูกต้อง ในกรณี ที่คนงานต่างชาติได้รับบาดเจ็บ
หรื อเสี ยชีวิต ต่อมารัฐบาลมาเลเซี ยได้มีการออกระเบียบเกี่ยวกับเงินทดแทนเพิ่มเติม โดยการประกาศแผน
เงินทดแทนคนงานต่างชาติ (Foreign Worker’s Compensation Scheme : FWCS) กําหนดให้นายจ้างที่ว่าจ้าง
แรงงานต่างชาติจะต้องรับผิดชอบซื้ อเบี้ยประกันภัยเป็ นเงิน 72 ริ งกิต ต่อคนงาน 1 คน ต่อ 1 ปี การประกัน
ดังกล่ าวครอบคลุมการจ่ ายค่าทดแทน 3 ประเภท ได้แก่ กรณี เสี ย ชี วิต กรณี พิการถาวร และกรณี พิการ
ชัว่ คราว รายละเอียดดังนี้
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1. สิ ทธิประโยชน์ กรณีเสี ยชีวติ
กรณี การเสี ยชี วิตนั้นรวมถึงการเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุนอกเวลาทํางานด้วย ยกเว้นการเสี ยชี วิต
ตามธรรมชาติ การฆ่าตัวตาย หรื อการตายเนื่องจากเสพยาเสพติด
1.1 จํานวนค่ าทดแทนทีจ่ ะได้ รับ
- หากการเสี ยชีวิตเกิดจากการประสบอันตราย จะได้รับค่าทดแทนเท่ากับ 18,000 ริ งกิต และ
ได้รับเงินเพิ่มพิเศษตามแผนเงิ นทดแทนคนงานต่างชาติจาํ นวน 7,000 ริ งกิ ต โดยเงิ นทดแทนจะมอบให้แก่
ทายาท หรื อผูใ้ นอุปการะของคนงาน
- กรณี การเสี ยชี วิตเกิดขึ้นภายหลังจากการทุพพลภาพชัว่ คราว จะได้รับค่าทดแทนไม่เกิน
23,000 ริ งกิต
- กรณี คนงานไม่มีทายาท จะได้รับค่าทดแทนเท่ากับจํานวนค่าใช้จ่ายจริ งในการจัดงานศพ
หรื อ 1,000 ริ งกิต แล้วแต่จาํ นวนใดจะน้อยกว่า
- กรณี การเสี ยชี วิ ตเนื่ องจากอุ บตั ิ เหตุ นอกเวลาทํางาน จะได้รั บค่ าทดแทน 23,000 ริ งกิ ต
(Workmen’s Compensation (Foreign Workers’ Compensation Scheme) (Insurance) Order 2005)
- ค่าใช้จ่ายในการส่ งกลับประเทศต้นทางตามจํานวนที่เกิ ดขึ้นจริ ง หรื อ 4,800 ริ งกิต แล้วแต่
จํานวนใดจะน้อยกว่า (Workmen’s Compensation (Foreign Workers’ Compensation Scheme) (Insurance)
Order 2005)
1.2 ลําดับทายาท
- ภรรยา หรื อสามี
- บุตร
- บิดา มารดา
- พี่นอ้ ง (ที่ไม่ได้ทาํ งาน) ซึ่งอยูใ่ นอุปการะของผูเ้ สี ยชีวิต
1.3 ขั้นตอนการดําเนินการในกรณีเสี ยชีวติ
(1) นายจ้างต้องทําหนังสื อแจ้งเรื่ องการเกิดอุบตั ิเหตุที่ทาํ ให้ลูกจ้างเสี ยชีวิต ให้สาํ นักงาน
แรงงานในท้องที่ทราบภายใน 10 วัน นับจากวันเกิดเหตุ พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมทั้งใบมรณะบัตร
ของคนงานที่เสี ยชีวิต
(2) สํานักงานแรงงานในท้องที่จะแจ้งสํานักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย เพื่อติดต่อ
ทายาทของคนงานผูเ้ สี ยชีวิตให้กรอกแบบฟอร์มและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทน (Form H) จํานวนคนละ 3 ชุด โดยทายาทของ
ผูเ้ สี ยชีวิตลงชื่อในช่อง Applicant ทุกชุด
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- บัน ทึ ก ปากคํา ที่ ยืน ยัน ว่า ผูเ้ รี ย กร้ อ งค่ า ทดแทนเป็ นทายาทของผูเ้ สี ย ชี วิ ต จริ ง
โดยให้เจ้าหน้าที่บนั ทึกเป็ นหลักฐานและให้ทายาทลงนาม (Authenticated)
- หลักฐานแสดงลําดับการเป็ นทายาทและระดับการได้รับการเลี้ยงดูจากผูเ้ สี ยชีวิต
โดยให้เจ้าหน้าที่ระบุว่า ทายาทของผูเ้ สี ยชี วิตมีใครบ้าง (เรี ยงลําดับทายาท เช่ น ภรรยา บุตร บิดามารดา)
พร้อมทั้งกําหนดอัตราส่ วนของทายาทแต่ละคนในการรับค่าทดแทนด้วย (Certificate of Dependency)
- หนัง สื อ มอบอํา นาจให้ สํา นัก งานแรงงานของประเทศมาเลเซี ย ดํา เนิ น การ
เรี ยกร้องค่าทดแทนให้ (Surat Kuasa)
- หลักฐานทะเบียนสมรส (กรณี ทายาทเป็ นภรรยา) และสําเนาบัตรประชาชน
- สําเนาทะเบียนบ้านและฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
(3) ส่ งหลักฐานและแบบฟอร์ มตามข้อ (2) ให้สํานักงานแรงงานในประเทศมาเลเซี ย
ดําเนิ นการรับรองเอกสารและส่ งเอกสารดังกล่าวไปยังสํานักงานแรงงานประจํารัฐที่เป็ นที่ต้ งั ของสถานที่
ทํา งานของคนงานที ่เ สี ย ชี ว ิต จากนั้น สํา นัก งานแรงงานประจํา รัฐ นั้น ๆ จะคํา นวณค่า ทดแทนและ
สัง่ จ่ายเงินทดแทนให้ทายาทของผูเ้ สี ยชีวิตต่อไป ในการจ่ายเงินให้ทายาทจะส่ งเป็ นดร๊ าฟเงินสดระบุชื่อทายาทและ
โดยผ่านสํานักงานแรงงานในประเทศมาเลเซี ยมายังสํานักประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศ เพื่อส่ งต่อให้
ทายาทคนงานไทย ทั้งนี้ ตอ้ งส่ งหลักฐานการรับเงินคืนสํานักงานแรงงานของมาเลเซี ยต่อไป (ตัวอย่างแบบฟอร์ ม
ปรากฏตามเอกสารแนบ)
(4) ทายาทลงนามรับเงินในเอกสารใบเสร็ จรับเงิน จากนั้นส่ งหลักฐานการรับเงินคืนให้
สํานักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย
(5) สํานักงานแรงงานมาเลเซียส่ งหลักฐานการรับเงินคืนให้สาํ นักงานแรงงานประจํารัฐ
2. สิ ทธิประโยชน์ กรณีพกิ ารถาวร
กรณี พิการถาวรสามารถจําแนกได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่
2.1 กรณีพกิ ารถาวรจนไม่ สามารถทํางานได้ หรื อเป็ นอัมพาต จะได้รับค่าทดแทนเท่ากับรายได้
84 เดือน หรื อ 23,000 ริ งกิต แล้วแต่จาํ นวนใดจะน้อยกว่า และจะได้รับเพิ่มเติมอีก 1 ใน 4 ของค่าทดแทน
สําหรับคนงานที่ตอ้ งได้รับความช่ วยเหลือจากบุคคลอื่น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการส่ งกลับประเทศต้นทาง
ตามจํานวนที่เกิดขึ้นจริ ง หรื อ 4,800 ริ งกิต แล้วแต่จาํ นวนใดจะน้อยกว่า
2.2
กรณี พิก ารถาวรบางส่ วน จะได้รับ ค่า ทดแทนตามสัด ส่ ว นของสภาพความพิก าร
โดยกรมแรงงานมาเลเซีย จะเป็ นผูค้ าํ นวณเงินทดแทน
2.3 ขั้นตอนการดําเนินการ
(1) ลูกจ้างต้องแจ้งการเกิดอุบตั ิเหตุและบาดเจ็บให้นายจ้างทราบภายใน 7 วัน
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(2) นายจ้า งต้องทํา หนังสื อแจ้งเรื่ องอุบตั ิ เหตุใ ห้สํานักงานแรงงานท้องที่ ทราบภายใน
10 วัน หลังเกิดเหตุ
(3) สํา นัก งานแรงงานแรงงานฯ ส่ ง แบบฟอร์ ม ให้น ายจ้า งกรอกรายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ
อุบตั ิ เหตุ ที่เกิ ดขึ้น รวมถึ งความเห็ นของแพทย์ผูท้ าํ การรั กษา โดยส่ งกลับสํานักงานแรงงานฯ ภายใน 2
สัปดาห์
(4) เมื่ อ สํา นัก งานแรงงานฯ ได้รั บ แบบฟอร์ ม ที่ น ายจ้า งกรอก รวมทั้ง ความเห็ น จาก
แพทย์แ ล้ว จะวินิจ ฉัย เงิ นค่ า ทดแทนจากใบความเห็ น แพทย์ โดยตรวจสอบกับคนงานที่ ไ ด้รับบาดเจ็บ
ประกอบการพิจารณาด้วย ซึ่งให้เวลาในการพิจาณาค่าทดแทนประมาณ 1 เดือน
(5) สํานักงานแรงงานฯ แจ้งให้บริ ษทั ประกันจ่ายค่าทดแทนให้แก่ลูกจ้างผ่านทางนายจ้าง
ตามจํานวนเงินที่ได้วินิจฉัย
(6) นายจ้างส่ งใบเสร็ จรับเงินคืนให้สาํ นักงานแรงงานฯ และบริ ษทั ประกัน
หมายเหตุ กรณี ที่คนงานเดิ นทางกลับประเทศไทยแล้ว สํานักงานแรงงานฯ จะส่ งเช็คให้คนงานผ่านทาง
สํานักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย และจะเป็ นผูส้ ่ งใบเสร็ จรับเงินคืนให้ต่อไป
3. สิ ทธิประโยชน์ กรณีพกิ ารชั่วคราว
คนงานจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 165 เหรี ยญริ งกิต หรื อ 1/3 ของค่าจ้างรายเดือนแล้วแต่
จํานวนใดจะน้อยกว่า
ขั้นตอนการดําเนินการ
(1) ลูกจ้างต้องแจ้งการเกิดอุบตั ิเหตุและบาดเจ็บให้นายจ้างทราบภายใน 7 วัน
(2) นายจ้า งต้องทํา หนังสื อแจ้งเรื่ องอุบตั ิ เหตุใ ห้สํานักงานแรงงานท้องที่ ทราบภายใน
10 วัน หลังเกิดเหตุ
(3) สํา นัก งานแรงงานแรงงานฯ ส่ ง แบบฟอร์ ม ให้น ายจ้า งกรอกรายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ
อุ บ ัติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น รวมถึ ง ความเห็ น ของแพทย์ผูท้ าํ การรั ก ษา โดยส่ ง กลับ สํา นัก งานแรงงานฯ ภายใน
2 สัปดาห์
(4) เมื่ อ สํา นัก งานแรงงานฯ ได้รั บ แบบฟอร์ ม ที่ น ายจ้า งกรอก รวมทั้ง ความเห็ น จาก
แพทย์แ ล้ว จะวินิจ ฉัย เงิ นค่า ทดแทนจากใบความเห็ น แพทย์ โดยตรวจสอบกับคนงานที่ ไ ด้รับบาดเจ็บ
ประกอบการพิจารณาด้วย ซึ่งให้เวลาในการพิจาณาค่าทดแทนประมาณ 1 เดือน
(5) สํานักงานแรงงานฯ แจ้งให้บริ ษทั ประกันจ่ายค่าทดแทนให้แก่ลูกจ้างผ่านทางนายจ้าง
ตามจํานวนเงินที่ได้วินิจฉัย
(6) นายจ้างส่ งใบเสร็ จรับเงินคืนให้สาํ นักงานแรงงานฯ และบริ ษทั ประกัน
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4. สิ ทธิประโยชน์ เพิม่ เติม
นอกจากการได้รับสิ ทธิ ประโยชน์เงิ นทดแทนที่ กาํ หนดโดยพระราชบัญญัติเงิ นทดแทนแล้ว
บริ ษทั ประกันจะต้องจัดเตรี ยมสิ ทธิ ประโยชน์เพิ่มเติม (Additional benefits) จากแผนเงินทดแทนคนงาน
ต่างชาติ ได้แก่
- เงิ นจํานวน 7,000 ริ งกิ ต กรณี คนงานเสี ยชี วิ ตจากการบาดเจ็บในอุ บตั ิ เหตุ ที่เกิ ด
เนื่องจากการทํางานและไม่ได้เกิดขึ้นจากการทํางาน
- เงิ นจํานวน 4,800 ริ งกิ ต หรื อตามจํานวนค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจริ ง แล้วแต่จาํ นวนใด
จะน้อยกว่า เป็ นค่าใช้จ่ายในการส่ งกลับประเทศกรณี คนงานเสี ยชีวิตหรื อพิการถาวร
สิ ทธิประโยชน์ จากแผนคุ้มครองสุ ขภาพคนงานต่ างชาติ
- คนงานต่างชาติทุกคนต้องทําประกันสุ ขภาพดังกล่าว ซึ่ งมีวงเงินคุม้ ครองสู งสุ ด 10,000 ริ งกิต
ต่อปี โดยต้องจ่ายเบี้ยประกันจํานวน 120 ริ งกิ ต ต่อคนต่อปี คนงานไม่ตอ้ งสํารองเงิ นจ่ายค่ารั กษาพยาบาล
หรื อยื่นหนังสื อรับรองการประกันภัยจากบริ ษทั ประกันภัยแต่อย่างใด คนงานเพียงแค่แสดงเอกสารประจําตัว
ได้แก่ หนังสื อเดินทาง เท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตรวจสอบและลงทะเบียนเข้ารับการรักษาตัว
- กรณี ที่ค่ารั กษาพยาบาลเกิ นกว่าวงเงิ นที่ คุม้ ครอง (เกิ น 10,000 ริ งกิ ต) คนงานต่างชาติ หรื อ
นายจ้างที่เกี่ยวข้องต้องออกค่าใช้จ่ายในส่ วนที่เหลือ
หมายเหตุ หากคนงานต่างชาติมีหนี้ คา้ งชําระกับทางโรงพยาบาล คนงานต่างชาติหรื อนายจ้าง
จะต้องชําระหนี้ดงั กล่าวก่อน จึงจะได้รับอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตทํางาน
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WORKMEN’S COMPENSATION ACT 1952
FROM H
(Regulation 23 and 25)
APPLICATION FOR COMPENSATION BY DEPENDENTS
To the commissioner for Labour,
……………………………………….
Between ………………………… Resending at ……………………………………………………….,
Applicant And……………………………………………………………....………………..Resending at
……………………………………………………., Respondent. It is hereby submitted that
1. …………………………………………………………………………….…….. A workmen
Employed by (a contractor with) the respondent on the …….…… day of ......…20…….received
Personal injury by accident arising out of and in the course of the employment resulting in his death on the
……….. Day of ……………….20…………….The cause of the injury was*
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
2. The applicant (s) is/are** a dependant (s) of the deceased workmen, being his
………………………………………….
3. The monthly wages of the deceased amount to $ …………………………………………….
The deceased was over/under * the age of 16 years at the time of his death.
**4. (a) Notice of the accident was served on the ……… day of ………………..20……………
(b) Notice was served as soon as practicable.
(c) Notice of the accident was not served (in due time) by reason of
…………………………………………………………………………………………..
5. The deceased before his death received as compensation the total sum of
RM …………………………..
6. The application (s) is/are** accordingly entitle to receive a lump sum payment of
RM …………………………..
7. The application (s) has/have** requested the respondent to deposit compensation and the latter has
refused/omitted** to do so.
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** You are therefore requested to secure agreement to the following questions in dispute, namely;
(a) Whether the deceased was a workman within the meaning of the Act;
(b) Whether the accident arose out of and in the course of the deceased’s employment;
(c) Whether the amount of compensation claimed is due, or any part of the amount;
(d) Whether respondent is liable to pay such compensation as is due;
(e) Whether the applicant (s) is/are** dependent (s) of the deceased;
(f) How the compensation, when deposited, should de distributed;
*** (g) ………………………………………………………………………………………….
Dated the …………………………………….

…………………………………………X
Applicant
I …………………………………………………………………………Do solemnly and
Sincerely declare that statement of facts contained in this application is to the best of my knowledge and belief
accurate.
....………………………………………X
Applicant
To ……………………………………………
Of ………………………………………….
I do hereby require you to file with me the undersigned Commissioner a written statement dealing
with the claim against you in the above applicant within ………………..days after service thereof on you.
And I further take notice that if you fail to forward the statement in writing you will be deemed to
admit the claim.
Dated this …………… day of ………..........20………..
……………………………………………
Commissioner
* Insert briefly in ordinary language the cause of the injury
** Strike out the clauses which are not applicable
*** As required
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SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Name : ………………………………………No. Pengenalan : I.C. Thai : ………………….
Alamat : ……………………………………………………………………………………………
Jantina : ………………………….
Agama : ………………………….
Kewarganegaraan : ………………
Saya yang tersebut dan atas nama Ahli Waris Almarhum ………………………………………….
(nama simati) gengan ini member kuasa kepada Pesuruhjaya Pampasan Pekerja Malaysia untuk mengurus
pembahagian wang pampas an kemalangan maut ke atas ……………………………
(simiti) pada …………………………… di Malaysia.
Dengan surat Kuasa ini saya bersetuju menerima keputusan Persuruhjaya Malaysia dalam menjalankan tugas
mengikut Akta Pampasan Pekerja 1952 dan tidak akan mengambil sebarang tuntutan lain di mana-mana tempat di
Malaysia
Yang Memberi Kuasa
………………………………..X
(……………………………….)
Tanda tangan Pewaris

Saksi Pihak Berkuasa
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Authenticated
At: …………………………..
Date: ………………………..
We who have the name listed below, as a bona fide dependant to the deceased workman in Malaysia,
…………………………........

Signature …………………………………. Dependant
(………………………………...)
Signature …………………………………. Dependant
(………………………………...)
Signature …………………………………. Dependant
(………………………………...)
Signature …………………………………. Dependant
(………………………………...)

Signature …………………………………. Witness
(………………………………...)
Position: ……………………………………..
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CERTIFICATE OF DEPENDENCY
In the matter deceased workman …………………………………
Having made an inquiry and investigation, I, …………………………………………, hereby
Certify that the following member of the deceased family are bona fide dependants of the deceased
workman……………………………………………….. and they were dependant on the deceased,s earning at
the time of his death to the extent shown against their as below:
No
Name of dependant
Address
Age Relationship
Degree of
dependency
(to be in
percentage)

Date this on ………………………

Signature ………………………………….
(………………………………...)
Position:
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สาธารณรัฐเกาหลี
สิ ทธิประโยชน์ เงินคืนภาษี
ประชาชนเกาหลีใต้และคนต่างชาติที่อยูอ่ าศัยและทํางานในสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ซึ่ งมีรายได้
ตั้งแต่ 795,000 วอนมีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้ภายใต้กฎหมายที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยนายจ้างเป็ นผูห้ กั เงินภาษี
นําส่ งสํานักงานภาษีแห่ งชาติ (National Tax Service) ทั้งนี้ แรงงานไทย (EPS) ในสาธารณรัฐเกาหลี มีรายได้
(ค่าจ้างและล่าค่ าล่ วงเวลา) เฉลี่ ยระหว่าง 858,990 วอน – 2,000,000 วอน นายจ้างจะหักรายได้นําส่ งอัตรา
ตํ่าสุ ดเดือนละ 730 วอน และอัตราสู งสุ ด เดือนละ 22,120 วอน
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2553 แรงงานไทยที่ทาํ สัญญาจ้างทํางานสัปดาห์ละ 40 ชัว่ โมง
(ไม่รวมค่าล่วงเวลา) จะได้รับค่าจ้างขั้นตํ่าเดือนละ 858,990 วอน นายจ้างจะหักเงินรายได้นาํ ส่ งภาษีเดือนละ
730 วอน และแรงงานไทยที่ทาํ สัญญาจ้างทํางานสัปดาห์ละ 44 ชัว่ โมง (ไม่รวมค่าล่วงเวลา) จะได้รับค่าจ้างขั้นตํ่า
เดือนละ 928,860 วอน นายจ้างจะหักเงินรายได้นาํ ส่ งภาษี เดือนละ 1,540 วอน กรณี ที่นายจ้างหักเงินรายได้นาํ ส่ ง
เกิ นอัตราที่สํานักงานภาษีแห่ งชาติกาํ หนด นายจ้างจะเป็ นผูข้ อคื นเงิ นภาษี แก่ แรงงานในการยื่นแบบคําร้ อง
เสี ยภาษีประจําปี (เดือนมกราคมของปี ถัดไป)
หมายเหตุ คนงานต่างชาติทุกคนที่ทาํ งานในสาธารณรัฐเกาหลี มีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้เช่นเดียวกับ
คนท้องถิ่น อัตราภาษีเงินได้ข้ ึนอยูก่ บั รายได้ของแต่ละบุคคล ผูม้ ีรายได้ต่าํ กว่า 860,000 วอน ไม่เสี ยภาษีรายได้ ผู ้
ที่มีรายได้ 1,000,000 วอน เสี ยภาษีรายได้เดื อนละ 2,340 วอน และมีผูม้ ีรายได้ 1,200,000 วอน เสี ยภาษีรายได้
เดือนละ5,580 วอน โดยปกตินายจ้างเป็ นหักภาษีแล้วนําส่ ง ทั้งนี้ผเู ้ สี ยภาษีไม่มีสิทธิขอเงินภาษีคืน
สิ ทธิประโยชน์ ของแรงงาน EPS ในสาธารณรัฐเกาหลี
แรงงานต่างชาติทุกคนที่ได้รับอนุ ญาตให้ทาํ งานในสาธารณรัฐเกาหลีจะได้รับการคุ ม้ ครองตาม
พ.ร.บ. มาตรฐานแรงงาน, พ.ร.บ. ค่าจ้างขั้นตํ่า, พ.ร.บ. ความปลอดภัยและพลานามัยในอุตสาหกรรม และ
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยจะได้รับการคุม้ ครองตามกฎหมายเทียบเท่ากับประชาชนเกาหลีใต้ ตาม พ.ร.บ.
ว่ า ด้ ว ยการจ้ า งแรงงานต่ า งชาติ (แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) ซึ่ งมี ผ ลบัง คับ ใช้ ต้ ั ง แต่ ว ัน ที่ 10 ธั น วาคม 2552
แรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทํางานตามระบบ Employment Permit System (EPS) ซึ่ งถือวีซ่า E-9
จะได้รับอนุญาตให้ทาํ งานในเกาหลีใต้ 3 ปี แต่หากนายจ้างพึงพอใจแรงงานรายใด นายจ้างสามารถยืน่ เรื่ อง
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอจ้างต่อได้ 1 ครั้ง ระยะเวลาการจ้างงาน 1 ปี 10 เดือน รวมเป็ นระยะเวลาจ้างงาน
ต่อเนื่ อง 4 ปี 10 เดือน โดยไม่ตอ้ งเดินทางกลับประเทศหลังสิ้ นสุ ดสัญญาจ้าง 3 ปี แรก ทั้งนี้ นายจ้างและ
แรงงานต่างชาติสามารถทําสัญญาหรื อต่อสัญญาจ้างงานระยะเวลามากกว่า 1 ปี ได้ตามความสมัครใจของ
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ทั้งสองฝ่ าย แต่ตอ้ งไม่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ทาํ งานในเกาหลีใต้ [ระยะเวลา 3 ปี สําหรับการเดิน
ทางเข้าไปทํางานครั้งแรก และระยะเวลา 1 ปี 10 เดือน สําหรับการจ้างงานต่อ]
สิ ทธิประโยชน์ ข้นั พืน้ ฐานของแรงงาน EPS ในสาธารณรัฐเกาหลีใต้
1. ค่ าจ้ าง
1. ค่ าจ้ างขั้นตํา่
กระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี ได้ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นตํ่ามีผล
บังคับใช้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ~ 31 ธันวาคม 2558 ชัว่ โมงละ 5,580 วอน (กรณี ทาํ งานกะกลางคืน
ระหว่าง 22:00 น. - 06:00 น. นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงเพิ่มขึ้น 50% หรื อเท่ากับชัว่ โมงละ 8,370 วอน) ทั้งนี้
สัญญาจ้างงานจะกําหนดชั่วโมงการทํางานปกติต่อสัปดาห์ 40 ชั่วโมง หรื อ 44 ชั่วโมง (ตาม พ.ร.บ.
มาตรฐานแรงงานฉบับแก้ไข) โดยมีสูตรการคํานวณเป็ นเงินค่าจ้างขั้นตํ่ารายเดือน ดังนี้
การคํานวณค่ าจ้ างมาตรฐานสั ญญาจ้ าง 44 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์
[ (44 ชัว่ โมง(ต่อสัปดาห์) + 8 ชัว่ โมง(เบี้ยเลี้ยงวันหยุด)) X 365 วัน(ต่อปี ) ÷ 7 วัน(ต่อสัปดาห์)
÷ 12 เดือน ] = 226 ชัว่ โมง
* 226 ชัว่ โมง X 5,580 วอน = เป็ นเงินค่าจ้างขั้นตํ่าเท่ากับเดือนละ 1,261,080 วอน
การคํานวณค่ าจ้ างมาตรฐานสั ญญาจ้ าง 40 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์
[ (40 ชัว่ โมง(ต่อสัปดาห์) + 8 ชัว่ โมง(เบี้ยเลี้ยงวันหยุด)) X 365 วัน(ต่อปี ) ÷ 7 วัน(ต่อสัปดาห์)
÷ 12 เดือน ] = 209 ชัว่ โมง
* 209 ชัว่ โมง X 5,580 วอน = เป็ นเงินค่าจ้างขั้นตํ่าเท่ากับเดือนละ 1,166,220 วอน
อัตราค่าจ้างขั้นตํ่าตามข้างต้น ไม่มีผลบังคับใช้แก่ แรงงานที่ อยู่ในสัญญาช่ วงฝึ กงาน
แต่แรงงานที่ฝึกงาน จะต้องได้รับค่าจ้างไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของค่าจ้างขั้นตํ่า หรื อชัว่ โมงละ 5,022 วอน
กรณี ชว่ั โมงการทํางานจริ งตํ่ากว่าที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง นายจ้างสามารถจ่ายเงินค่าจ้างตามชัว่ โมงการทํางาน
จริ งได้
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กรณี ที่นายจ้างมี ความจําเป็ นต้องหยุดประกอบกิ จการชั่วคราวด้วยเหตุ ที่เป็ นความ
ผิดพลาดของนายจ้าง นายจ้างต้องจ่ ายค่าจ้างให้แก่ ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70 ของค่าจ้างเฉลี่ ยตลอด
ระยะเวลาที่สงั่ ให้หยุดงาน

2. ค่ าล่ วงเวลา
การทํางานล่วงเวลา เป็ นการทํางานนอกเหนือจากเวลาทํางานปกติ(8 ชัว่ โมง) ต้องเป็ น
การตกลงยินยอมระหว่างฝ่ ายนายจ้างกับลูกจ้าง แต่ตอ้ งไม่เกิน 12 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ตาม พ.ร.บ.มาตรฐาน
แรงงานการคํานวณค่าล่วงเวลามีดงั นี้
ค่ าล่ วงเวลาการทํางานกะกลางวันและกะกลางคืน
(นอกเหนือจากเวลาทํางานปกติ 8 ชั่วโมง)
- ชัว่ โมงละ 150 % หรื อเท่ากับ 8,370 วอน (จํานวนชัว่ โมง X 5,580 X 150 %)
- กรณี ทาํ งานล่วงเวลา ระหว่าง 22:00 น. ~ 06:00 น. ชัว่ โมงละ 200 %
หรื อเท่ากับ 11,160 วอน (จํานวนชัว่ โมง X 5,580 X 200 %)
ค่ าล่ วงเวลา+วันหยุด เวลาทํางาน 8 ชัว่ โมงแรก (ไม่รวมเวลาพัก)
- ชัว่ โมงละ 150 % หรื อเท่ากับ 8,370 วอน (จํานวนชัว่ โมง X 5,580 X 150 %)
- เวลาทํางานตั้งแต่ ช่ัวโมงที่ 9 ชั่วโมงละ 200 % หรื อเท่ ากับ 11,160 วอน
(จํานวนชัว่ โมง X 5,580 X 200 %)
ค่ าล่ วงเวลา + วันหยุด + กะกลางคืน (ระหว่ าง 22:00 น. ~ 06:00 น.)
ชัว่ โมงละ 250 % หรื อเท่ากับ 13,950 วอน (จํานวนชัว่ โมง X 5,580 X 250 %)
ตาม พ.ร.บ.มาตรฐานแรงงาน กรณีทํางานในกิจการกสิ กรรม เลีย้ งสั ตว์ ประมง ได้ รับ
การยกเว้ นในการจ่ ายค่ าล่ วงเวลาและค่ าทํางานในวันหยุด
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2. การประกันภัยทัว่ ไป (Casualty insurance)
ต้องทําภายใน 15 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลี โดยผูเ้ อาประกันจะได้รับการ
คุม้ ครอง (ระยะเวลา 3 ปี ) ทั้งนี้ การประกันภัยทัว่ ไปนี้ จะไม่คุม้ ครองเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล โดยจะชดเชย
เฉพาะกรณี ได้รับอุบตั ิเหตุ (เสี ยชีวิต / ไร้ความสามารถถาวร) จะได้รับเงินชดเชยสู งสุ ดไม่เกิน 30 ล้านวอน
และกรณี เจ็บป่ วย (เสี ยชี วิต / ไร้ความสามารถถาวรขั้นรุ นแรง) จะได้รับเงินชดเชยไม่เกิ น 15 ล้านวอน
โดยบริ ษทั ประกันภัย จะประเมินความสู ญเสี ยและจ่ายเงินชดเชย
อัต ราเบี้ ยประกัน ของการประกัน ภัย ทั่ว ไปขึ้ น อยู่ กับ เพศและอายุ ข องแรงงานต่ า งชาติ
โดยแรงงานต่างชาติ สามารถสมัครประกันภัยทัว่ ไป ณ ศูนย์ฝึกอบรมแรงงานต่างชาติ ที่แรงงานผูน้ ้ นั เข้ารับ
การอบรมก่อนส่ งต่อให้นายจ้าง ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยจะถูกตัดผ่านบัญชี ธนาคารที่แรงงานต่างชาติแจ้งไว้
แรงงานต่างชาติที่ฝ่าฝื นไม่ทาํ ประกันภัยทัว่ ไป มีโทษปรับสู งสุ ดไม่เกิน 5 ล้านวอน
เบี้ ย ประกัน ภัย ทัว่ ไป สามารถเรี ย กคื น บางส่ ว นได้ก รณี แ รงงานต่ างชาติ เ ดิ น ทางออกนอก
เกาหลี ใ ต้ โดยไม่ มี ก ารบาดเจ็ บ หรื อ เจ็ บ ป่ วยใดๆ (ยัง ไม่ มี ก ารใช้สิ ท ธิ์ ชดเชย) ก่ อ นที่ ก ารประกัน ภัย
จะหมดอายุ (3ปี ) เนื่องจากสิ้ นสุ ดการทํางาน หรื อยกเลิกสัญญาจ้าง
3. การประกันสุ ขภาพ (Health Insurance)
กฎหมายประกันสุ ขภาพของสาธารณรัฐเกาหลี กําหนดให้นายจ้างต้องสมัครประกันสุ ขภาพให้
แรงงานต่างชาติ (วีซ่า E-9) ภายใน 14 วัน นับจากวันทําสัญญาจ้าง โดยนายจ้างและลูกจ้างจ่ายเบี้ยประกัน
สุ ขภาพฝ่ ายละ 50% ผูเ้ อาประกันจะได้รับบัตรประกันสุ ขภาพภายใน 7 วันนับตั้งแต่วนั ขึ้นทะเบียนเป็ น
ผูป้ ระกันสุ ขภาพ เพื่อใช้แสดงตนเมื่อขอรับบริ การทางการแพทย์ในโรงพยาบาลได้ทุกแห่ ง ทั้งโรงพยาบาล
รัฐและโรงพยาบาลเอกชน โดยแรงงานต่างชาติจะได้รับสิ ทธิ์ การรักษาพยาบาลเทียบเท่าคนในชาติ ทั้งนี้ ผู ้
เอาประกันจะได้รับการคุม้ ครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล กรณี เจ็บป่ วยทัว่ ไปที่ไม่ใช่สาเหตุมาจากการ
ทํางาน
ระบบประกันสุ ขภาพของสาธารณรัฐเกาหลีเป็ นระบบร่ วมจ่าย แม้ผปู ้ ่ วยจะมีประกันสุ ขภาพ
แล้วก็ตาม ผูป้ ่ วยจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทุกครั้งที่พบแพทย์ โดยมีอตั ราการร่ วมจ่าย
ระหว่าง 20 - 60% ตามหลักเกณฑ์ที่สาํ นักงานประกันสุ ขภาพกําหนด ขึ้นอยูก่ บั ประเภทการรักษาพยาบาล
(ผูป้ ่ วยนอก/ผูป้ ่ วยใน) และสถานพยาบาล เช่ น คลิ นิก โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลขนาดใหญ่ หรื อ
โรงพยาบาลที่ มี ผู ้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะโรค ในกรณี แ รงงานต่ างชาติ อ ยู่ ทํ า งานอย่ างผิ ด กฎหมาย
จะไม่ สามารถสมัครประกันสุ ขภาพของรั ฐได้ อย่างไรก็ตาม มี ศูนย์ช่วยเหลื อแรงงานต่ างชาติ บางแห่ ง
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ให้บริ การรักษาพยาบาลราคาถูกหรื อไม่เสี ยค่าใช้จ่ายแก่แรงงานผิดกฎหมาย อัตราเบี้ยประกันสุ ขภาพปี 2560
เท่ากับ 6.12 % (นายจ้าง 3.06% ลูกจ้าง 3.06%) ของรายได้ท้ งั หมด
4. การประกันค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางกลับ (Return Cost Insurance)
การประกัน ค่ า ใช้จ่ า ยในการเดิ น ทางกลับ ประเทศ เป็ นการประกัน ภาคบัง คับ แก่ แ รงงาน
ต่างชาติ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการเตรี ยมค่าใช้จ่ายเมื่อแรงงานต่างชาติตอ้ งการเดินทางกลับประเทศ โดยจะ
ขอรับเงินประกันเดินทางกลับได้ในกรณี ดังนี้
▶เดินทางกลับประเทศ เนื่ องจากระยะเวลาอนุญาตทํางานสิ้ นสุ ดลง หรื อเป็ นผู ้
ที่หลบหนีนายจ้างแล้วประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ
▶ เดิ นทางกลับประเทศด้วยเหตุจาํ เป็ น (ไม่รวมถึงการเดิ นทางกลับประเทศ
ชัว่ คราว)
▶ถูกเลิกจ้างงาน ด้วยสาเหตุที่เกิดจากตัวแรงงานเอง ทําให้ตอ้ งส่ งกลับประเทศ
โดยไม่มีขอ้ ยกเว้นกรณี ใดๆ
แรงงานต่ างชาติในระบบ EPS ทุกคน ต้ องทําประกันค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางกลับประเทศ
ภายใน 3 เดื อน นั บจากวันเดินทางเข้ าประเทศเกาหลีใต้ โดยแรงงานต่ า งชาติ เป็ นผู้ รับผิดชอบการจ่ า ย
เบี้ ย ประกั น ซึ่ ง กํ า หนดให้ ชํ าระครั้ งเดี ย วเต็ ม จํ า นวน อั ต ราเบี้ ยประกั น ขึ้ นอยู่ กั บ ประเทศผู ้ส่ ง
(Sending Country) สําหรับประเทศไทยกําหนดเบี้ยประกันจํานวน 400,000 วอน โดยแรงงานต่างชาติ
สามารถสมัครประกันเดินทางกลับ ณ ศูนย์ฝึกอบรมแรงงานต่างชาติ ที่แรงงานผูน้ ้ นั เข้ารับการอบรมก่อนส่ ง
ต่อให้นายจ้าง ทั้งนี้ เบี้ยประกันจะถูกตัดผ่านบัญชีธนาคารที่แรงงานต่างชาติแจ้งไว้ แรงงานต่างชาติที่ฝ่าฝื น
มีโทษปรับไม่เกิ น 1,000,000 วอน กรณี แรงงานต่างชาติเสี ยชี วิตขณะทํางานในสาธารณรัฐเกาหลีทายาท
โดยธรรมเป็ นผูม้ ีสิทธิ์รับเงินประกันค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับแทน
การขอรับเงินประกันค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศ สามารถติดต่อที่ศูนย์บริ การจัดหา
งานในเขตพื้นที่ที่อาศัยอยู่ เพื่อแจ้งความประสงค์ขอเดิ นทางกลับประเทศ หลังจากนั้น ศูนย์ฯ จะออก
แบบฟอร์ มการกลับประเทศ โดยให้กรอกแบบฟอร์ มเกี่ ยวกับตัวเอง ได้แก่ ชื่ อ/นามสกุล หมายเลขบัญชี
ธนาคาร หมายเลขหนังสื อเดินทาง เป็ นต้น พร้อมทั้งแนบสําเนาเอกสารทั้งหมดเพื่อประกอบการยื่นคําร้อง
ขอรับเงินประกันเดินทางกลับ ณ บริ ษทั ซัมซุงประกันภัยจํากัด (☎02-2119-2400, Fax: 0505-161-1421)
หลังจากเรื่ องผ่านการอนุ มตั ิ เงิ นประกันเดิ นทางกลับจะถูกโอนเข้าบัญชี ธนาคารที่แจ้งไว้โดยอัตโนมัติ
โดยปกติใช้ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 3 วันทําการ
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5. เงินบํานาญแห่ งชาติเกาหลี (National Pension Service)
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2546 ผูใ้ ช้แรงงานในสาธารณรัฐเกาหลีที่ทาํ งานในสถานประกอบการ
ซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป จะต้องเข้าร่ วมโครงการเงินบํานาญแห่ งชาติ ด้วยการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
บํานาญเพื่อสร้างความมัน่ คงในการดํารงชี วิต โดยนายจ้างและลูกจ้างจะต้องร่ วมจ่ายเงินสมทบกองทุน
ฝ่ ายละ 4.5 % ของรายได้มาตรฐาน สมาชิกกองทุนจะได้รับสิ ทธิประโยชน์ ดังนี้
* เงินบํานาญกรณีทุพพลภาพ เป็ นเงิ นที่จ่ายให้แก่ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการที่ประสบอันตราย
หรื อเจ็บป่ วยระหว่างเข้าร่ วมโครงการและมี อาการทุพพลภาพหลังสิ้ นสุ ดการรั กษาพยาบาลจํานวนเงิ น
บํา นาญขึ้ นอยู่ กั บ ระดั บ ความรุ นแรงของความทุ พ พลภาพ สํ า หรั บ ความทุ พ พลภาพระดั บ 1-3
จะได้รับเงินบํานาญเป็ นรายปี ส่ วนความทุพพลภาพระดับ 4 จะได้รับเป็ นเงินก้อน
* เงินบํานาญกรณีเสี ยชี วิต กรณี ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเสี ยชี วิตหรื อผูร้ ับเงินบํานาญชราภาพ
บํานาญทุพพลภาพเสี ยชีวิต ทายาทจะได้รับเงินช่วยยังชีพรายเดือน ทั้งนี้ ทายาทสามารถยืน่ คําร้องขอรับสิ ทธิ
ประโยชน์ยอ้ นหลังได้ไม่เกิน 5 ปี
* เงินบําเหน็จ(เงินก้อน) กรณี เป็ นแรงงานต่างชาติ จะสามารถขอคืนเงินสมทบ(ส่ วนของ
นายจ้างและลูกจ้าง) พร้อมดอกเบี้ย เมื่อเดินทางกลับประเทศ (ภายในเวลา 5 ปี นับจากวันที่เดินทางออกจาก
สาธารณรัฐเกาหลี) หรื อเมื่ออายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์
วิธีการขอรับเงินบํานาญ
สําหรับแรงงานต่างชาติที่มีอายุระหว่าง 18 - 60 ปี และพํานักอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี
ต้องเข้าร่ วมโครงการเงินบํานาญแห่ งชาติเช่นเดียวกับชาวเกาหลี แรงงานต่างชาติที่เข้าร่ วมโครงการเงินบํานาญ
แห่ ง ชาติ แ ละจ่ า ยเงิ น สมทบกองทุ น บํา นาญ จะขอรั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ ป็ นเงิ น บํา เหน็ จ คื น ได้ใ นกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) กรณี สิ้ น สุ ด สั ญ ญาจ้า งและเดิ น ทางกลับ ประเทศ โดยไม่ ก ลับ เข้า มาทํา งาน
ในสาธารณรัฐเกาหลีอีก ผูม้ ีสิทธิ์สามารถยืน่ คําร้องขอรับเงินบําเหน็จได้ ดังนี้
ยื่ น คํ า ร้ อ งได้ ที่ สํ า นั ก งานบํ า นาญแห่ งชาติ เ กาหลี ใ ต้ (National Pension
Service:NPS) ในเขตพื้นที่สถานประกอบการก่อนเดินทางกลับ โดยเงินบําเหน็จจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคาร
ที่เป็ นชื่อบัญชีของผูม้ ีสิทธิ์
ผู ้มี สิ ท ธิ ส ามารถขอรั บ เงิ น บํา เหน็ จ ได้ที่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ อิ น ชอน
(วัน-เวลาราชการ โดยต้องไปยืน่ คําร้องก่อนเวลาขึ้นเครื่ องบินอย่างน้อย 6 ชัว่ โมง) มีข้นั ตอน ดังนี้
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- ยื่นคําร้ องขอรับเงิ นบําเหน็จก่ อนเดิ นทางกลับที่สํานักงานบํานาญแห่ งชาติ
เกาหลี ใ ต้ใ นเขตพื้ น ที่ ส ถานประกอบการ และได้รั บ เอกสารรั บ รองการยื่น คํา ร้ อ งขอรั บ เงิ น บํา เหน็ จ
จากสํานักงาน
- ติ ด ต่ อ สํา นัก งานบํา นาญแห่ ง ชาติ เ กาหลี ใ ต้ส าขาท่ า อากาศยานนานาชาติ
อินชอน ในวันเดินทางออกประเทศ ณ ชั้น 1 อาคารผูโ้ ดยสารขาเข้าโซน A และยื่นเอกสารรับรองการยื่น
คําร้ องขอรั บเงิ น บําเหน็ จ , หนังสื อเดิ นทาง และตัว๋ เครื่ องบิ น จากนั้นรั บหนัง สื อแจ้งการตัดสิ น จ่ ายเงิ น
บําเหน็จ และหนังสื อแจ้งการจ่ายเงินบําเหน็จ
- ยื่น หนังสื อแจ้งการจ่ ายเงิ น บําเหน็ จ และหนังสื อเดิ น ทางที่ ธนาคารซิ นฮัน
(SHINHAN BANK) ชั้น 1 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน จากนั้นรับใบเสร็ จแลกเปลี่ยนเงิน ระหว่างเวลา
09.00-17.30 น. (ยกเว้น วันที่ 18 กันยายน ของทุกปี เนื่ องจากเป็ นวันหยุดของสํานักงานบํานาญแห่ งชาติ
เกาหลีใต้)
- หลังจากผ่า นด่ านตรวจคนเข้าเมื องให้ติด ต่ อที่ ธนาคารชิ น ฮัน (SHINHAN
BANK) อีกครั้งหนึ่ ง ยื่นใบเสร็ จแลกเปลี่ยนเงินและหนังสื อเดิ นทาง เพื่อแลกใบเสร็ จแลกเปลี่ยนเงินเป็ น
เงินสด ก่อนเวลา 21.00 น.
(2) กรณี ไม่ได้ยนื่ คําร้องขอรับเงินบําเหน็จก่อนเดินทางกลับ
ยื่นคําร้องทางไปรษณี ยไ์ ปยังสํานักงานบํานาญแห่ งชาติเกาหลีใต้ในเขตพื้นที่
สถานประกอบการ หลังจากเดินทางกลับประเทศแล้ว
ยืน่ คําร้องได้ที่ สํานักประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศ (ชั้น 12) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน และสํานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด ทั้งนี้เงินบําเหน็จจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคาร
ที่ผมู ้ ีสิทธิ์แจ้งไว้ (จะต้องเป็ นชื่อบัญชีของผูม้ ีสิทธิ์รับเงินเท่านั้น)
หมายเหตุ 1. กรณี ตวั แทนในเกาหลียื่นคําร้องแทน อาจมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยม
และเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแอบอ้างเพื่อขอรับเงินบําเหน็จจึงแนะนําให้ใช้วิธีการขอรับทางไปรษณี ย ์
2. กรณี ผมู ้ ีสิทธิ์เสี ยชีวิต สิ ทธิ์จะตกทอดถึงทายาทโดยธรรม โดยทายาทจะ
ได้รับเงินยังชีพรายเดือนตามอัตราที่ NPS กําหนด
3. ดาวน์โหลดแบบคําร้องได้ที่ http://english.nps.or.kr
เอกสารทีต่ ้ องเตรียมกรณียื่นคําร้ อง
▶ กรณียื่นคําร้ องก่ อนเดินทางกลับ(ภายในสาธารณรัฐเกาหลี)
-กรอกแบบคําร้องเป็ นภาษาอังกฤษ
-สําเนาหนังสื อเดินทาง (Passport)
-สําเนาบัตรต่างด้าว
-สําเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็ นชื่อผูม้ ีสิทธิ์เท่านั้น
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-สําเนาบัตรโดยสารเครื่ องบินที่จะใช้เดินทางกลับประเทศ
▶ กรณีภายหลังเดินทางกลับประเทศไทย
ขอรั บแบบคําร้ องขอรั บเงิ นประโยชน์ทดแทนฯ (เงิ นสะสมเลี้ยงชี พประเภทบําเหน็จ) ได้ที่
สํานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรื อสํานักประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศ
- กรอกแบบคําร้องเป็ นภาษาอังกฤษ
- หมายเลขหรื อสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนคนต่างด้าว 1 ฉบับ
- สํา เนาหนังสื อเดิ น ทาง (Passport) หน้าที่ มีรูปถ่ ายและตราประทับขาออกจาก
สาธารณรัฐเกาหลีครั้งสุ ดท้าย อย่างละ 1 ฉบับ
- สําเนาสมุดบัญชีธนาคารในประเทศไทยที่เป็ นชื่อผูม้ ีสิทธิ์เท่านั้น 1 ฉบับ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ 1 ฉบับ
- สํ า เนาใบเปลี่ ย นชื่ อ -สกุ ล (ถ้า มี ) พร้ อ มเอกสารแปลเป็ นภาษาอัง กฤษ โดยมี
ตราประทับรับรองการแปลของผูแ้ ปล 1 ฉบับ
* เอกสารประกอบการยืน่ ขอรับเงินบําเหน็จต้องรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
▶ กรณียื่นคําร้ องจากต่ างประเทศทางไปรษณีย์
-กรอกแบบคําร้องเป็ นภาษาอังกฤษ(ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ
ของประเทศที่ผมู ้ ีสิทธิ์อาศัยอยูแ่ ละรับรองจากสถานกงสุ ลหรื อสถานทูตเกาหลีประจําประเทศนั้นๆ)
-สําเนาบัตรต่างด้าว
-สําเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็ นชื่อผูม้ ีสิทธิ์เท่านั้น
สอบถามเพิม่ เติมได้ ที่ NPS ☎ 02-2179-8730 (มีล่ามภาษาไทย)
6. เงินรางวัลสิ้นสุ ดสั ญญาจ้ าง หรื อแทจิกกึม
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นไป สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 1 คนขึ้นไป นายจ้าง
จะต้องจ่ายเงินรางวัลสิ้ นสุ ดสัญญาจ้าง (Departure Guarantee Insurance) กรณี แรงงานต่างชาติทาํ งานกับ
นายจ้างไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี เป็ นเงินมูลค่าเท่ากับค่าจ้าง 30 วัน โดยนายจ้างต้องจ่ายภายใน 14 วัน นับแต่วนั สุ ดท้าย
ของการทํางาน หากนายจ้างฝ่ าฝื นมีโทษปรับไม่เกิน 5 ล้านวอน (รวมแรงงานที่ทาํ งานในภาคเกษตร)
แรงงานสามารถขอรั บเงิ นแทจิ กึม ได้ก่อนเดิ นทางกลับประเทศ และสามารถเลือกได้ว่าจะ
ขอรับเงินสดที่สนามบินเกาหลีหลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง หรื อจะให้บริ ษทั ประกันซัมซุงฯ โอนเงิน
เข้าบัญชีธนาคารในประเทศของแรงงาน ซึ่งจะได้รับเงินภายใน 14 วัน หลังจากเดินทางกลับประเทศแล้ว
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7. การประกันเจ็บป่ วยและอุบัติเหตุอนั เนื่องจากการทํางาน
พ.ร.บ. ประกัน ค่า ทดแทนอุบตั ิ เ หตุใ นอุ ตสาหกรรม (Industrial Accident Compensation
Insurance Act) กําหนดให้สถานประกอบการทุกแห่ งและกิ จการทุกประเภทที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
ต้องทําประกันอุ บตั ิ เ หตุ ในการทํา งานให้ลูก จ้างทุก คน ภายใน 15 วัน นับจากวันทําสัญญาจ้าง
ไม่ว่าจะเป็ นลูกจ้างประจําหรื อชัว่ คราว ทั้งนี้ เพื่อเป็ นหลักประกันแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรื อบาดเจ็บ
จากการทํางาน โดยไม่คาํ นึงถึงสาเหตุที่เกิดอุบตั ิเหตุหรื อการบาดเจ็บ ซึ่ งอาจเกิดจากความไม่รู้หรื อความผิด
ของลูกจ้าง และไม่คาํ นึ งถึงสถานะ แม้ว่าจะทํางานกับสถานประกอบการที่ผิดกฎหมายหรื อเป็ นแรงงาน
ต่างชาติผดิ กฎหมาย โดยลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทํางานจะได้รับการรักษาพยาบาล และค่าทดแทน
กรณี สูญเสี ยอวัยวะ ค่าทดแทนการขาดรายได้ ค่าฟื้ นฟูสมรรถภาพ และหากประสบอันตรายถึงแก่ความตาย
นอกจากได้รับค่าทําศพแล้ว ทายาทยังได้รับเงินทดแทนอีกด้วย
ลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทํางานและอยู่ระหว่างการพักรักษาตัว สามารถปฏิเสธการ
ทํางานโดยนายจ้างไม่สามารถบังคับให้ทาํ งานหรื อบังคับให้ออกนอกประเทศได้ ในกรณี ที่ลูกจ้างที่ประสบ
อุ บั ติ เ ห ตุ ยั ง อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร รั ก ษ า แ ต่ ส า ม า ร ถ ทํ า ง า น ไ ด้ ลู ก จ้ า ง ผู ้ น้ ั น ยั ง มี สิ ท ธิ รั บ
ค่ารักษาพยาบาลจนกว่าจะสิ้ นสุ ดการรักษา โดยได้รับค่าจ้างแรงงานจากนายจ้างและหมดสิ ทธิ์ รับค่าทดแทน
การขาดรายได้
สําหรับแรงงานต่างชาติผดิ กฎหมายที่เกิดอุบตั ิเหตุเนื่องจากการทํางาน ให้ใช้ใบรับรองแพทย์และ
เอกสารรับรองจากสํานักงานประกันอุบตั ิเหตุเนื่ องจากการทํางาน นําไปดําเนิ นการเพื่อขออนุ ญาตพํานัก
ชัว่ คราวในเกาหลีใต้จนสิ้ นสุ ดการรักษา (วีซ่า G-1) ที่สาํ นักงานตรวจคนเข้าเมือง การอนุ ญาตให้วีซ่าพํานัก
ในเกาหลีใต้หรื อไม่ ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
* สิ ทธิประโยชน์ จากการประกันเจ็บป่ วยและอุบัติเหตุอนั เนื่องจากการทํางาน มีดังนี้
▶ ค่ ารักษาพยาบาล(Medical Care Benefits) เป็ นเงินที่จ่ายให้แก่แรงงานที่ประสบ
อันตรายหรื อเจ็บป่ วยจากการทํางาน ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลตั้งแต่ 4 วันขึ้นไป ได้แก่ ค่าตรวจวินิจฉัย
ค่ายา ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่าอวัยวะเทียม ค่าส่ งต่อ
▶ ค่ าทดแทนกรณีถูกเลิกจ้ างชั่ วคราว/ทุพพลภาพชั่ วคราว(Temporary Disability
Benefits) เป็ นเงินที่จ่ายให้แก่แรงงานในอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายวันเฉลี่ย เพื่อทดแทนการขาดรายได้
ระหว่างรับการรักษาพยาบาล
▶ ค่ าทดแทนรายปี (Injury-disease Compensation Annuity) เป็ นเงิ นที่ จ่ายให้
แรงงานที่ได้รับการรั กษาพยาบาลมานานกว่า 2 ปี แต่ยงั ไม่สิ้นสุ ดการรั กษา จํานวนค่าทดแทนขึ้นอยู่กบั
ระดับความพิการ ดังนี้
* ความพิการระดับที่ 1 ได้รับค่าทดแทน 329 วันของค่าจ้างเฉลี่ย
* ความพิการระดับที่ 2 ได้รับค่าทดแทน 291 วันของค่าจ้างเฉลี่ย
* ความพิการระดับที่ 3 ได้รับค่าทดแทน 257 วันของค่าจ้างเฉลี่ย
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▶ ค่ า ทดแทนกรณี ทุ พ พลภาพถาวร (Disability Benifits) เป็ นสิ ท ธิ ป ระโยชน์
สําหรับแรงงานที่ประสบอันตราย หรื อเจ็บป่ วยจนพิการทางร่ างกายหรื อจิตใจ จํานวนเงินทดแทนขึ้นอยูก่ บั
ระดับความพิการ
▶ ค่ าดูแล (Nursing Benefits) สําหรับแรงงานที่สิ้นสุ ดการรักษาพยาบาลแล้วแต่ยงั
จําเป็ นต้องมีผดู ้ ูแลเป็ นประจําหรื อครั้งคราว กรณี ตอ้ งมีผดู ้ ูแลเป็ นประจําค่าดูแลไม่เกินจํานวนเงิน 41,170
วอนต่ อวั น และกรณี ต้ อ งมี ผู ้ดู แ ลเป็ นครั้ งคราวค่ า ดู แ ลไม่ เ กิ น จํ า นวนเงิ น 27,450 วอนต่ อวั น
(อัตราปี 2560)
▶ค่ าทดแทนแก่ ทายาท(Survivors Benefits) เป็ นสิ ทธิ ประโยชน์ที่จ่ายแก่ทายาท
หรื อ ผูอ้ ยูใ่ นอุปการะของแรงงานที่เสี ยชีวิตจากการทํางาน โดยเหมาจ่ ายให้ จํานวน 1,300 วันของค่ าจ้ างเฉลี่ย
รายวัน
▶ ค่ าจัดการงานศพ(Funeral Expenses) เป็ นค่าใช้จ่ายจริ งที่จ่ายให้แก่ผจู ้ ดั การศพ
ของแรงงานที่เสี ยชีวิตจากการทํางาน โดยคํานวณจ่ายเท่ากับ 120 วันของค่าจ้างเฉลี่ยรายวัน แต่ตอ้ งไม่ ตํ่ากว่ า
10,061,800 วอน และไม่ เกิน 14,27,340 วอน (อัตราปี 2559)
▶ สิ ทธิประโยชน์ ด้านการฟื้ นฟูสมรรถภาพ (Vocational rehabilitation benefits)
เพื่อให้แรงงานที่ประสบอุบตั ิเหตุจากการทํางานฟื้ นฟูสมรรถภาพและกลับไปทํางาน ค่าฟื้ นฟูสมรรถภาพ
มี 2 ประเภท ดังนี้ (1) การจ่ายค่าฝึ กอบรมวิชาชีพและค่าตอบแทนให้แรงงาน
(2) การจ่ายเงินสนับสนุ นให้แก่นายจ้างที่จา้ งแรงงานซึ่ งเป็ นผูพ้ ิการจากอุบตั ิเหตุ หรื อ
นายจ้างที่จดั โปรแกรมฝึ กอบรมหรื อกิจกรรมเพื่อฟื้ นฟูสมรรถภาพ
เงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการรับเงินทดแทน
- กรอกแบบฟอร์ มการได้รับบาดเจ็บจากการทํางาน (3ชุ ด) การได้รับเงินทดแทนการ
ขาดรายได้ เงินทดแทนกรณี ทุพพลภาพ (ถ้ามี) และการเรี ยกร้องสิ ทธิ์ ในการรักษาพยาบาล พร้อมลงลายมือ
ชื่อแรงงานผูป้ ระสบอันตราย หรื อทายาท นายจ้าง และสถานพยาบาล
- บันทึกการบาดเจ็บ ระบุวนั ที่ประสบอันตราย และรายละเอียดอื่นๆ
- ส่ งเอกสารทั้งหมดไปยังสํานักงานเงินทดแทนและสวัสดิ การแห่ งสาธารณรัฐเกาหลี
(COMWEL)
8. การประกันชดเชยค่ าจ้ างค้ างจ่ ายของบริษัทประกันภัยโซล
การประกั น ชดเชยค่ า จ้ า งค้ า งจ่ า ยของบริ ษั ท ประกั น ภั ย โซล (ซออุ ล โบจึ ง โบฮอม)
เป็ นการประกันภาคบังคับแก่นายจ้างในสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างประจําน้อยกว่า 300 คน ยกเว้น กิจการ
ก่อสร้างหรื อซ่อมแซมที่มีมูลค่าไม่เกิน 20 ล้านวอน ที่มีขนาดไม่เกิน 330 ตรม. การเกษตรที่ไม่เป็ นนิติบุคคล
ซึ่งมีลูกจ้างไม่เกิน 5 คน โดยนายจ้ างต้ องทําประกันชดเชยค่ าจ้ างค้ างจ่ ายให้ แก่ ลูกจ้ าง ภายใน 15 วัน นับจาก
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วันที่สัญญาจ้ างมีผลบังคับ เพื่อเป็ นหลักประกันแก่ แรงงาน กรณี คา้ งจ่ ายค่าจ้างหรื อเงินแทจิ กึม ประกัน
ดังกล่าวให้ความคุม้ ครองในวงเงิน 2 ล้านวอน
หมายเหตุ - กรณี มีค่าจ้างค้างจ่ายเกินกว่า 2 ล้านวอน แรงงานสามารถเรี ยกร้องเงินส่ วนเกินได้
โดยฟ้องศาลแพ่ง
- เบี้ยประกันชดเชยค่าจ้างค้างจ่าย 16,000 วอน ต่อปี
9. เงินทดแทนเนื่องจากบริษัทล้ มละลาย (เงินเชดังกึม)
แรงงานต่างชาติสามารถขอรับเงินเชดังกึม ได้เมื่อแรงงานต่างชาติน้ นั สิ้ นสุ ดการทํางานและ
ไม่ได้รับค่าจ้าง เนื่องจากนายจ้างยกเลิกกิจการจากกรณี ใดกรณี หนึ่งต่อไปนี้
(1) นายจ้างถูกศาลตัดสิ นให้ลม้ ละลาย แรงงานต่างชาติสามารถยื่นคําร้ องขอรั บเงินชดเชย
ผ่ า นสํ า นั ก งานสั ง คมสงเคราะห์ แ ละค่ า ทดแทนสํ า หรั บ แรงงาน โดยเงิ น จะโอนเข้า บัญ ชี ข องผู ้ยื่ น
คําร้องโดยตรง
(2) กรณี อื่นที่เทียบเท่ากับการล้มละลายตามที่กฎหมายกําหนด แรงงานต่างชาติสามารถยื่น
ใบรับรองการล้มละลายต่อหัวหน้าสํานักงานแรงงานท้องถิ่น (ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ออกจากบริ ษทั ) และ
รั บ เอกสารรายงานการล้ ม ละลาย จากนั้ นจึ ง ยื่ น คํา ร้ อ งขอรั บ เงิ น เชดั ง กึ ม พร้ อ มเอกสารยื น ยัน
การล้มละลายของบริ ษทั ได้ที่สาํ นักงานแรงงานท้องถิ่น หลังจากนั้นสํานักงานแรงงานท้องถิ่นจะตรวจสอบ
และส่ งเรื่ องต่อไปยังสํานักงานสังคมสงเคราะห์และค่าทดแทนแรงงาน โดยเงินจะโอนเข้าบัญชี ของผูย้ ื่น
คําร้องโดยตรง
เงินเชดังกึมทีแ่ รงงานต่ างชาติมีสิทธิ์ได้ รับประกอบด้ วย
- ค่าจ้างค้างจ่ายสู งสุ ดไม่เกิน 3 เดือน
- เงินแทจิกึมสู งสุ ดไม่เกิน 3 ปี
- ค่าแรงในวันหยุดสุ งสุ ดไม่เกิน 3 เดือน
* แรงงานต่างชาติสามารถเรี ยกร้องเงินเชดังกึมได้ ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วนั ที่นายจ้างล้มละลาย
ขั้นตอนการขอรับเงินเชดังกึม
1. ยืน่ คําขอรับรองนายจ้างล้มละลายที่กระทรวงแรงงานเกาหลี
2. กระทรวงแรงงานฯ ทําการตรวจสอบแล้วแจ้งการรับรองนายจ้างล้มละลาย
3. ยืน่ คําขอเงินเชดังกึมที่กระทรวงแรงงานฯ
4. กระทรวงแรงงานฯ แจ้งผลการตรวจสอบสิ ทธิ์ขอเงินเชดังกึม
5. หากมีสิทธิ์รับเงินเชดังกึม กระทรวงแรงงานฯ จะส่ งผลการตรวจสอบต่อสํานักงานสวัสดิการแรงงาน
แห่ งชาติ
6. เมื่อสํานักงานสวัสดิการแรงงานแห่งชาติพิจารณาแล้วเสร็ จจะทําการโอนเงินเข้าบัญชีผยู ้ นื่ คําร้องต่อไป
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10. การประกันการจ้ างงาน
เป็ นการประกันภาคสมัครใจเพื่อใช้เป็ นค่าครองชีพกรณี แรงงานต่างชาติถูกเลิกจ้างซึ่งนายจ้าง
และลู ก จ้ า งต้ อ งจ่ า ยค่ า เบี้ ยประกั น การจ้ า งงานฝ่ ายละ 50% โดยสามารถสมั ค รได้ ที่ สํ า นั ก งาน
สังคมสงเคราะห์และค่าทดแทนสําหรับแรงงาน ทั้งนี้ แรงงานที่ได้รับการจ้างงานตั้งแต่ 180 วันขึ้นไปและ
ต่อมาถู กเลิ ก จ้าง สามารถขอรั บเงิ นชดเชยได้ที่ศูนย์ความมัน่ คงในการจ้างงาน ยกเว้น กรณี เปลี่ ยนงาน
ด้วยความสมัครใจหรื อถูกไล่ออกเนื่องจากความผิดร้ายแรง
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หนังสื อมอบอํานาจ
เขียนที่ ที่วา่ การ.....................................
วันที่…….เดือน.....................พ.ศ........
โดยหนังสื อฉบับนี้ขา้ พเจ้า..........................................................................อายุ.....ปี สัญชาติไทย
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือบัตรประชาชนเลขที่.................................................................ออกให้ ณ.......................................
ตําบล.............................................อําเภอ................................................จังหวัด...............................................
ขอมอบอํานาจให้สถานเอกอัครราชทูตไทย สาธารณรัฐเกาหลีเป็ นผูม้ ีอาํ นาจดําเนิ นการเรื่ อง
.................................................................................................................ของข้าพเจ้าแทนข้าพเจ้าจนเสร็ จการ
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผรู ้ ับมอบอํานาจได้กระทําไปตามหนังสื อมอบอํานาจนี้เสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทําด้วยตนเองทั้งสิ้ น
พยานแล้ว

เพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่ อไว้เป็ นสําคัญ/ลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้า
(ลงชื่อ)..........................................ผูม้ อบอํานาจ
(........................................)
(ลงชื่อ)..........................................ผูร้ ับมอบอํานาจ
(.......................................)
ขอรับรองว่าเป็ นลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริ งของผูม้ อบอํานาจ
(ลงชื่อ)........................................
(ตราประทับหน่วยงาน)
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ประเทศบรูไน
สิ ทธิประโยชน์ อนั พึงมีพงึ ได้ ของคนงานในประเทศบรูไน
1. กรณีการเสี ยชีวติ เนื่องจากการทํางาน
การจ่ายเงิ นทดแทนตามที่ กรมแรงงานบรู ไนกําหนด คํานวณจากการทํางาน 48 เดื อน โดย
ตํ่าสุ ดได้รับ 9,600 เหรี ยญบรู ไน และสู งสุ ดไม่เกิน 28,000 เหรี ยญบรู ไน
ตัวอย่ าง
- กรณี คนงานมีเงินเดือน 500 เหรี ยญบรู ไนต่อเดือน x 48 เดือน = 24,000 เหรี ยญบรู ไน
- กรณี คนงานมีเงินเดือน 800 เหรี ยญบรู ไนต่อเดือน x 48 เดือน = 38,400 เหรี ยญบรู ไน
คนงานจะได้รับเพียง 28,000 เหรี ยญบรู ไน
หากคนงานเสี ยชี วิตหลังจากได้มีการจ่ายเงินทดแทนการสู ญเสี ยสมรรถภาพถาวรจํานวนเท่าไรก็
ตาม ให้นาํ ไปหักออกจากจํานวนเงินทดแทนจากการเสี ยชีวิต ที่จะได้รับตามกฎหมายนี้
นายจ้างเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล สําหรับการจัดการศพของผูเ้ สี ยชีวิต และค่าใช้จ่าย
ที่สมเหตุสมผลในการรักษาพยาบาลผูเ้ สี ยชีวิต
2. กรณีประสบอันตรายและสู ญเสี ยอวัยวะหรื อสมรรถภาพเนื่องจากการทํางาน จําแนกเป็ น
2.1 สู ญเสี ยสมรรถภาพในการทํางานอย่ างถาวร จําแนกเป็ น
2.1.1 สู ญเสี ยสมรรถภาพอย่ างถาวรทั้งหมด
เงินทดแทนคํานวณจากเงินเดือน 60 เดือน โดยตํ่าสุ ดได้รับ 12,000 เหรี ยญบรู ไน
และสู งสุ ดไม่เกิน 36,000 เหรี ยญบรู ไน หากคนงานไม่สามารถดําเนินชีวิตได้โดยต้องพึ่งพาผูอ้ ื่นตลอดไป จะ
ได้เงินเพิ่ม 1/4 ของจํานวนข้างต้นด้วย
ตัวอย่ าง
กรณี คนงานมีเงินเดือน 700 เหรี ยญบรู ไน ต่อเดือน x 60 เดือน = 42,000 เหรี ยญบรู ไน
เงินที่ได้รับ 36,000 เหรี ยญบรู ไน คนงานต้องพึ่งพาผูด้ ูแล มีเงินเพิ่มจํานวน 9,000 เหรี ยญบรู ไน รวมเงินที่
คนงานได้รับ 45,000 เหรี ยญบรู ไน
2.1.2 สู ญเสี ยสมรรถภาพถาวรบางส่ วน
เงิ นทดแทนคํานวณจากเปอร์ เซ็นต์ของการสู ญเสี ยสมรรถภาพในการทํางานอย่าง
ถาวร (แพทย์เป็ นผูก้ าํ หนดเปอร์เซ็นต์ของการสู ญเสี ย) x จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามข้อ (2.1.1) ข้างต้น
ตัวอย่ าง
กรณี แพทย์ออกความเห็นว่าคนงานสู ญเสี ยสมรรถภาพ 15 % x 36,000 = 5,400 เหรี ยญบรู ไน
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2.2 สู ญเสี ยสมรรถภาพชั่วคราว
เงินทดแทน = เงินเดือน – (2/3 ของเงินเดือน หรื อ 400 เหรี ยญบรู ไน อย่างใดที่นอ้ ยกว่า)
ระยะเวลาการจ่ายอย่างน้อยเดือนละครั้ง
ตัวอย่ าง
ถ้าคนงานมีเงินเดือน 700 เหรี ยญบรู ไน ต่อเดือน ทํางาน 26 วันต่อเดือน แพทย์ได้รับรองว่า
ไร้สมรรถภาพที่จะทํางาน 50 วัน ได้รับ
700 – (2/3 x 700 หรื อ 400 อย่างใดที่นอ้ ยกว่า) = 700 – (466 หรื อ 400) = 300
300 เหรี ยญบรู ไน / เดือน x 50 = 476.92
26
หมายเหตุ
1. หากการสู ญ เสี ย สมรรถภาพชั่ว คราวถึ ง 12 เดื อ น แล้ว คนงานเสี ย ชี วิ ต หรื อสู ญ เสี ย
สมรรถภาพถาวรจํานวนเงินที่จ่ายสําหรับการเสี ยชี วิต หรื อสู ญเสี ยสมรรถภาพถาวรจะถูกหักด้วยจํานวนที่
จ่ายแล้ว
2. หากการสู ญ เสี ย สมรรถภาพชั่ว คราวน้อ ยกว่ า 12 เดื อ น คนงานเสี ย ชี วิ ต หรื อ สู ญ เสี ย
สมรรถภาพถาวรจะไม่ถูกหักเงินที่ถูกจ่ายไป
3. เมื่อประสบอุบตั ิเหตุในระหว่างการทํางาน อาจจะเรี ยกร้องเงินค่าเสี ยหายจากหลักกฎหมาย
Common Law ได้อีกทางหนึ่ ง โดยจะต้องจ้างให้ทนายความเป็ นผูด้ าํ เนิ นการ โดยทัว่ ๆ ไป ทนายความคิด
ค่าจ้างเป็ นเปอร์ เซ็นต์จากจํานวนที่ลูกจ้างได้รับตามกฎหมาย Common Law ซึ่ งเงินค่าทดแทนตามหลัก
กฎหมายนี้ เป็ นจํานวนสู งกว่าเงินทดแทน อนึ่ง ทนายความจะรับดําเนินการให้เฉพาะกรณี เข้าตามหลักเกณฑ์
กฎหมายเท่านั้น
ทายาทผู้มีสิทธิได้ รับเงินทดแทน
1. เงิ น ทดแทนเป็ นสิ ทธิ ประโยชน์ข องคนงาน ซึ่ ง ต้อ งจ่ ายให้แ ก่ คนงาน หรื อหากคนงาน
เสี ยชี วิต สิ ทธิ ดงั กล่าวจะตกทอดแก่ทายาทผูอ้ ยู่ในอุปการะของคนงาน ซึ่ งเป็ นสมาชิ กในครอบครัวของ
คนงานตามที่กฎหมายกําหนด ได้แก่ ภรรยาหรื อสามี บิดา มารดา บุตร และ ปู่ ย่า-ตายาย
2. ในกรณี มีทายาทผูอ้ ยู่ใ นอุ ปการะของคนงานที่ ประกอบด้ว ย บุ คคลที่ ตอ้ งพึ่ง พาคนงาน
ทั้งหมดและบุคคลที่ตอ้ งพึ่งพาคนงานเพียงบางส่ วนตามกฎหมายบรู ไน เงินค่าทดแทนดังกล่าวจะถูกแบ่ง
สัดส่ วนมากน้อย เรี ยงลําดับตามลักษณะการพึง่ พาของทายาทผู้อยู่ในอุปการะของคนงาน โดยกรมแรงงาน
บรู ไนจะเป็ นผูด้ าํ เนินการทั้งหมด
3. กรณี ทายาทผูอ้ ยู่ในอุปการะเสี ยชี วิตก่ อนหรื อระหว่างการเรี ยกร้ องเงิ นทดแทน ซึ่ งกรม
แรงงานบรู ไนยังไม่มีคาํ สัง่ จ่ายเงินทดแทน เงินทดแทนส่ วนของทายาทที่เสี ยชีวิตดังกล่าวจะถูกนํามาคํานวณ
และแบ่งสัดส่ วนการจ่ายใหม่
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ขั้นตอนการเรียกร้ องสิ ทธิประโยชน์
1. นายจ้างแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ พร้อมหลักฐานจากโรงพยาบาล
2. นายจ้างแจ้งเรื่ องต่อแผนกกองทุนทดแทน กรมแรงงานบรู ไน พร้ อมหลักฐานเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ประสบอุบตั ิเหตุจากการทํางาน
3. นายจ้างแจ้งสถานเอกอัครราชทูตไทย เพื่อขอออกใบมรณบัตร (กรณี เสี ยชีวิต) และประสาน
แจ้งสํานักงานแรงงานในประเทศบรู ไน
4. นายจ้างดําเนิ นการจัดการศพคนงานที่เสี ยชีวิตที่ประเทศบรู ไน หรื อจัดส่ งศพกลับประเทศ
ไทย ตามความประสงค์ของญาติคนงานที่เสี ยชีวิต
5. กรมแรงงานบรู ไนตรวจสอบข้อเท็จจริ งแล้วประสานกับสํานักงานแรงงานในประเทศบรู ไน
สื บหาและรับรองทายาทผูร้ ับประโยชน์ของคนงานที่เสี ยชี วิต กรณี คนงานที่เสี ยชีวิต ไม่มีพินยั กรรม หรื อ
ระบุแจ้งรายชื่อผูร้ ับประโยชน์ไว้แก่นายจ้าง
6. กรมแรงงานบรู ไนพิจารณาจํานวนเงินค่าทดแทนที่ผรู ้ ับประโยชน์พึงได้รับแล้ว ให้นายจ้าง/
บริ ษทั ประกันภัย ที่นายจ้างมีการทําประกันไว้ นําเงินค่าทดแทนไปจ่ายให้แก่คนงานที่ประสบอันตรายโดย
ตรงที่กรมแรงงานบรู ไน หรื อจ่ายเงินทดแทนผ่านสถานเอกอัครทูตบรู ไน ประจําประเทศไทย เพื่อมอบให้
คนงานที่เดินทางกลับประเทศไทยแล้ว หรื อมอบให้ทายาทคนงานที่เสี ยชีวิตต่อไป
การจัดทําเอกสารประกอบการเรี ยกร้ องสิ ทธิประโยชน์ ในประเทศบรู ไน (เฉพาะการเรี ยกร้องเงิน
ทดแทนกรณี คนงานเสี ยชีวิต)
1. จัดทําหนังสื อมอบอํานาจ โดยดําเนินการดังนี้
- จัดทําหนังสื อมอบอํานาจ ณ ที่ว่าการอําเภอ โดยมอบอํานาจให้สาํ นักงานแรงงานใน
ประเทศบรู ไน เป็ นผูด้ าํ เนิ นการติดตามสิ ทธิ ประโยชน์ โดยหนังสื อมอบอํานาจดังกล่าวต้องมีตราประทับ
ของที่วา่ การอําเภอเป็ นสําคัญด้วย
- ให้ระบุชื่อทายาทผูม้ ีสิทธิทุกคนในหนังสื อรับรองผูอ้ ยูใ่ นอุปการระ
- ให้ภรรยาของคนงานที่เสี ยชีวิต เป็ นผูล้ งลายมือชื่อผูม้ อบอํานาจ
- ให้ระบุลาํ ดับทายาผูม้ ีสิทธิ โดยเรี ยงลําดับตามเปอร์ เซ็นต์การพึ่งพาคนงานที่เสี ยชี วิต
(ตามแบบฟอร์มที่กาํ หนด)
2. ทายาทคนงานที่เสี ยชีวิต ที่เป็ นผูม้ ีสิทธิ ได้รับประโยชน์ ได้แก่ บิดา มารดา ภรรยา บุตร (ทุก
คน) และปู่ ย่า ตายาย ต้องจัดทําเอกสาร ดังนี้
2.1 เอกสารบิดามารดาของคนงาน ได้แก่ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียน
สมรส ทําเนาทะเบียนบ้าน หากบิดา และหรื อมารดาเสี ยชีวิต ต้องมีสาํ เนาใบมรณบัตรด้วย
2.2 เอกสารภรรยาของคนงาน ได้แ ก่ สํา เนาทะเบี ย นสมรส สํา เนาบัต รประจํา ตัว
ประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน กรณี มีการหย่าร้าง ต้องมีสาํ เนาทะเบียนหย่าด้วย
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2.3 เอกสารบุตร (ทุกคน) ของคนงาน ได้แก่ สําเนาใบสู ติบตั ร สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน (ถ้ามี) สําเนาทะเบียนบ้าน
2.4 เอกสารปู่ ยา-ตายาย ของคนงาน ได้แก่ เอกสารสําคัญที่ แสดงความเกี่ ยวข้องกับ
คนงาน
เอกสารตามข้อ 2 ดังกล่าวต้องได้รับการรับรองเอกสารจากนายทะเบียนท้องที่ และต้องมีตรา
ประทับของอําเภอเป็ นสําคัญด้วยแล้ว พร้อมทั้งแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ส่ งให้สาํ นักงานแรงงานในประเทศ
บรู ไน เพื่อยืน่ ต่อกรมแรงงานบรู ไน เมื่อเห็นว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้อง กรมแรงงานบรู ไนจะได้พิจารณาสั่ง
จ่ายเงินทดแทนให้แก่ทายาทต่อไป ทั้งนี้ กรมแรงงานบรู ไนไม่ได้กาํ หนดเวลาการพิจารณาดังกล่าวแต่อย่าง
ใด
3. สิ ทธิประโยชน์ กรณีเจ็บป่ วยหรื อประสบอันตราย
3.1 กรณี เจ็บป่ วยหรื อประสบอันตรายเนื่ องจากการทํางาน ไม่ว่าจะเกิ ดขึ้นนอกเวลาทํางาน
หรื อในระหว่างเวลาทํางาน ลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับค่าทดแทนไม่นอ้ ยกว่าที่ระบุไว้ในกฎหมายเงินทดแทนของ
ประเทศบรู ไน และนายจ้างต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆจากลูกจ้าง
3.2 กรณี เจ็บป่ วยหรื อประสบอันตรายที่ไม่ได้เนื่องจากการทํางานและลูกจ้างได้แจ้งให้นายจ้าง
ทราบทันที ลูกจ้างจะได้รับการรั กษาพยาบาลโดยแพทย์ของนายจ้างโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้
ในเดือนแรกลูกจ้างยังมีสิทธิได้รับค่าทดแทนเท่ากับค่าจ้างเต็มจํานวน และเท่ากับ 0.5 เท่าของค่าจ้างสําหรับ
เดือนถัดไป
4. สิ ทธิประโยชน์ กรณีการเลิกจ้ างก่ อนครบกําหนดสั ญญา
1. นายจ้างมีสิทธิ บอกเลิ กสัญญาได้กรณี คนงานกระทําผิดกฎหมายบรู ไน ผิดข้อกําหนดใน
สัญญาจ้าง หรื อผิดกฎระเบียบโดยชอบของนายจ้าง โดยไม่ตอ้ งจ่ายเงินค่าชดเชย
2. ลูกจ้างสามารถบอกเลิ กสัญญาการทํางาน (ลาออก) โดยแจ้งต่อนายจ้างล่วงหน้าเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษรไม่ น้อยกว่า 1 เดื อน หรื อนายจ้างจะหักค่าจ้างลูกจ้าง 1 เดื อน แทนการบอกกล่ าวล่ วงหน้า
ในกรณี น้ ีนายจ้างจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับของลูกจ้าง
3. กรณี นายจ้างเลิกจ้างคนงานก่อนครบกําหนดสัญญาโดยมิชอบ ฝ่ ายนายจ้างจะต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ งคนงานเดินทางกลับประเทศไทย และจ่ายค่าชดเชยให้แก่คนงานเท่ากับค่าจ้างอัตรา
สุ ดท้าย 1 เดือน ยกเว้นกรณี นายจ้างแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือนนายจ้างไม่ตอ้ ง
จ่ายค่าชดเชย
4. ในทุกกรณี ขา้ งต้น นายจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างค้างจ่ายทั้งหมดให้แก่คนงานด้วย
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(แบบฟอร์ ม)
หนังสื อรับรองผู้อยู่ในอุปการะ
กรณีของนาย................................
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)....................................ตําแหน่ง........................................
ได้สอบข้อเท็จจริ งและพยานหลักฐานต่างๆ แล้ว ขอรับรองว่า บุคคลดังกล่าวมีลายมือชื่อข้างล่างนี้ เป็ นผูท้ ี่อยูใ่ น
ความอุปการะโดยสุ จริ ตของนาย...................................คนงานผูเ้ สี ยชี วิต และต้องอาศัยเงิ นรายได้ของคนงาน
ผูเ้ สี ยชีวิตในการยังชีพ
ความสัมพันธ์ ร้อยละของการ
ลับดับ
ชื่อ – นามสกุล
ที่อยู่
อายุ
กับผูต้ าย
พึ่งพาอาศัย
1
2
3
4
5
ออกให้ ณ วันที่ .......................... เดือน ........................................ พ.ศ. .......................................
ลายมือชื่อ...............................................................
(................................................................)
ตําแหน่ง ..........................................................
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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………………………………
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ประเทศอิสราเอล
สิ ทธิประโยชน์ เงินคืนภาษี
ปั จ จุ บ ัน ประเทศอิ สราเอลไม่ มี ก ารคื น เงิ น ภาษี ใ ห้ก ับ แรงงานต่ า งชาติ แ ล้ว ทั้ง นี้ เนื่ อ งจาก
แรงงานไทยที่มีสิทธิ ยื่นขอคือภาษีจากทางการอิสราเอลได้ตอ้ งเป็ นแรงงานที่ทาํ งานในประเทศอิสราเอล
เฉพาะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2548 โดยต้องยื่นคําขอภายใน 6 ปี นับแต่ปีที่ มีสิทธิ ขอคืนภาษี จากทางการ
อิสราเอล เช่น
- ผูท้ ี่ทาํ งานในปี 2546 ต้องยืน่ ขอคืนภาษีภายในปี พ.ศ. 2552
- ผูท้ ี่ทาํ งานในปี 2547 ต้องยืน่ ขอคืนภาษีภายในปี พ.ศ. 2553
- ผูท้ ี่ทาํ งานในปี 2548 ต้องยืน่ ขอคืนภาษีภายในปี พ.ศ. 2554
นั้นหมายความว่า ถ้าแรงงานไทยที่เคยทํางานในประเทศอิสราเอลในช่วงปี 2546 ถึง 2548 และยัง
ไม่เคยยื่นเรื่ องเลย จะไม่มีสิทธิ ได้เงินภาษีคืน เนื่ องจากได้ สิ้นสุ ดระยะเวลาการยื่นขอแล้ ว นอกจากนี้ กฎหมาย
ฉบับใหม่ ของประเทศอิสราเอลได้ กาํ หนดว่ าตั้งแต่ 2549 เป็ นต้ นไป นายจ้ างจะไม่ มีการหักภาษีแต่ อย่ างใด ดังนั้น
จึงไม่ มีการคืนภาษี
สิ ทธิประโยชน์ ของคนงานประเทศอิสราเอล
ข้ อกฎหมายทีส่ ํ าคัญเกีย่ วกับการคุ้มครองแรงงานในประเทศอิสราเอล
1. สั ญญาจ้ างงาน แรงงานต่างชาติทุกคนมีสิทธิ ได้รับสัญญาจ้างงานจากนายจ้างเป็ นลายลักษณ์
อักษรในภาษาที่ตนเข้าใจ ซึ่ งต้องระบุเงื่อนไขการจ้างงานโดยละเอียด เช่น ชื่อนายจ้าง ชื่อลูกจ้าง ลักษณะ
งานที่ทาํ ค่าจ้าง ระยะเวลาการจ้าง ชัว่ โมงทํางาน วันหยุด วันลาป่ วย การประกันสุ ขภาพ ที่พกั ซึ่ งนายจ้าง
จัดให้ และรายละเอียดการหักค่าจ้าง
2. ค่ าจ้ างพืน้ ฐาน ทุกคนที่ทาํ งานในประเทศอิสราเอลมีสิทธิได้รับค่าจ้างไม่ต่าํ กว่าอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า
ที่กฎหมายกําหนด ซึ่ งทางการจะประกาศปรับเป็ นระยะๆ ปั จจุบนั ค่าจ้างขั้นตํ่าสําหรับการทํางานเต็มเวลา
186 ชัว่ โมงต่อเดือน คือ 5,000 เชคเกล อัตราค่าจ้างขั้นตํ่าการทํางานเป็ นรายชัว่ โมงคือ ชัว่ โมงละ 26.88 เชคเกล
3. ค่ าล่ วงเวลา ลู กจ้างที่ ทาํ งาน 6 วันต่อสัปดาห์ และทํางานเกิ นวันละ 8 ชั่วโมง มี สิทธิ ได้รับค่า
ล่วงเวลาในชัว่ โมงที่ 9 เป็ นต้นไป โดย 2 ชัว่ โมงแรกที่เกินชัว่ โมงทํางานปกติ จะรับค่าล่วงเวลาชัว่ โมงละ
125% ของค่าจ้างปกติ ส่ วนชัว่ โมงที่ 3 เป็ นต้นไป จะได้รับค่าล่วงเวลาชัว่ โมงละ 150% ของค่าจ้างปกติ
4. วันรับค่ าจ้ าง ลูกจ้างซึ่งทํางานเป็ นรายเดือน มีสิทธิได้รับค่าจ้างภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
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5. การหักเงินจากค่ าจ้ าง นายจ้างมีสิทธิ หักเงินค่าจ้างของแรงงานต่างชาติได้ตามที่กฎหมายกําหนด
เช่น ภาษีรายได้ การประกันสังคมแห่ งชาติ ค่าที่พกั อาศัย เงินค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายล่วงหน้าไปก่อนจะต้อง
ได้รับคํายินยอมจากลูกจ้างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร อย่างไรก็ตามจํานวนเงินที่หกั ในแต่ละเดือนรวมกันแล้วต้อง
ไม่เกิน 25% ของค่าจ้าง นายจ้างไม่มีสิทธิหกั เงินลูกจ้างเกินจํานวนที่กฎหมายกําหนด
กฎหมายอนุญาตให้ นายจ้ างหักเงินจากค่ าจ้ างแรงงานต่ างชาติได้ ในกรณีต่อไปนี้
1. ภาษีรายได้ เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้นไป รัฐบาลอิสราเอลได้ออกกฎหมายการ
จัดเก็บภาษีแบบใหม่ โดยยกเลิกการได้รับเครดิตภาษีต่อเดือนสําหรับแรงงานต่างชาติ ทําให้แรงงานต่างชาติ
ในภาคเกษตรและก่อสร้างต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้น กล่าวคือ แรงงานต่างชาติจะต้องจ่ายภาษีรายได้ประมาณร้อย
ละ 10 ของรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 5,280 เชคเคล ร้อยละ 14 หากรายได้มากกว่า 5,281 – 9,000 เชคเคล
2. การประกันสังคมแห่ งชาติ (National Insurance Institute) หรื อภาษาฮิบรู เรี ยกว่า “Bituach
Leumi (ปิ ตั้ว ลีอูมี)” แรงงานต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศอิสราเอลจะได้รับความคุม้ ครองจากสถาบัน
ประกันสังคมแห่ งชาติในกรณี บาดเจ็บจากการทํางาน นายจ้างเสี ยชีวิต หรื อล้มละลาย ซึ่ งการจ่ายเงินสมทบ
นายจ้างมีสิทธิหกั เงินจากค่าจ้างลูกจ้าง 0.04% ของค่าจ้างไม่เกิน 5,171 เชคเกล และ 0.87% จากเงินค่าจ้างที่
เกินจาก 5,171 เชคเกล ของค่าจ้างลูกจ้างในแต่ละเดือน
3. การประกันสุ ขภาพส่ วนบุคคล (Health Insurance) นายจ้างต้องทําประกันสุ ขภาพกับ
บริ ษทั เอกชนให้ลูกจ้างแรงงานต่างชาติของตนตลอดเวลาที่ลูกจ้างทํางานอยู่ในประเทศอิสราเอล ซึ่ งเงิน
ประกันสุ ขภาพนี้ นายจ้างมีสิทธิหกั จากลูกจ้างส่ วนหนึ่งดังนี้
- งานดูแลคนชราหรื อพิการ หักได้ไม่เกินครึ่ งหนึ่ งของจํานวนที่จ่ายไป หรื อ 124.73 เชคเกล
ต่อเดือน แล้วแต่วา่ จํานวนใดตํ่ากว่ากัน
- งานอื่นๆ เช่น งานเกษตร หักได้ไม่เกิน 1/3 ของเงินที่นายจ้างจ่าย หรื อสู งสุ ดไม่เกิน
124.73 เชคเกลต่อเดือน แล้วแต่วา่ จํานวนใดตํ่ากว่ากัน
6. ทีพ่ กั อาศัยทีเ่ หมาะสม นายจ้างจะต้องจัดที่พกั อาศัยที่เหมาะสมให้ลูกจ้าง (เฉพาะแรงงานต่างชาติ)
ตลอดระยะเวลาที่ลูกจ้างทํางานอยูก่ บั ตน และอนุ ญาตให้ลูกจ้างอยูไ่ ด้ต่อไปอีกไม่ต่าํ กว่า 7 วัน หลังจากเลิก
จ้าง หรื อยกเลิกสัญญาจ้างระหว่างกัน
นายจ้างสามารถหักเงินค่าที่พกั ได้ตามกฎหมาย (ปี 2558) ดังนี้
- เขตเยรู ซาเลม
เดือนละ
393.68
เชคเกล
- เขตเทลอาวีฟ
เดือนละ
447.99
เชคเกล
- เขตไฮฟาและภาคกลาง เดือนละ
298.69
เชคเกล
- เขตภาคใต้
เดือนละ
265.52
เชคเกล
- เขตภาคเหนือ
เดือนละ
244.31
เชคเกล
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แต่หากที่พกั ที่นายจ้างจัดให้ลูกจ้างเป็ นของนายจ้างเอง นายจ้างสามารถหักค่าที่พกั ได้เพียงครึ่ งหนึ่ ง
ของอัตราที่กฎหมายอนุญาตให้หกั ได้
7. การหักค่ าไฟฟ้ าและนํา้ ประปา กฎหมายอนุญาตให้นายจ้างหักค่าไฟฟ้าและนํ้าประปา และค่าภาษี
โรงเรื อนจากเงินเดือนของลูกจ้างต่างชาติที่ทาํ งานประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่งานประเภทการดูแลสุ ขภาพ ได้ไม่
เกิน 92.27 เชคเกลต่อเดือน
8. รายละเอียดการหักเงินจากค่ าจ้ าง นายจ้างต้องระบุในใบรับเงินเดือนของลูกจ้าง
9. วันหยุดประจําสั ปดาห์ ลูกจ้างมีสิทธิ ได้หยุดประจําสัปดาห์ไม่ต่าํ กว่า 36 ชัว่ โมง ซึ่ งอาจเป็ นวัน
ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ขึ้นอยูก่ บั ศาสนาของลูกจ้าง แต่อาจไม่ใช้กบั งานดูแลคนชราหรื อพิการ ซึ่ งหยุดพักอย่าง
น้อย 24 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
- วันหยุดพักผ่อนประจําปี คนงานได้รับวันหยุดพักผ่อนประจําปี 12 วันต่อปี โดยได้รับค่าจ้าง
ใน 4 ปี แรกของการทํางาน 14 วัน ในปี ที่ 5 ของการทํางาน 16 วัน (หากทํางานดูแลคนชราฯ หรื อก่อสร้าง ใน
ปี ที่ 6 ของการทํางาน 18 วัน และในปี ที่ 7 ของการทํางาน 21 วัน)
- วันหยุดตามประเพณี คนงานมีสิทธิ หยุดตามประเพณี ศาสนา ของคนงานไม่เกิน 9 วันต่อปี
- ค่าชดเชย หลังจากครบหนึ่ งปี ของการทํางาน หากนายจ้างเลิกจ้างหรื อครบสัญญาจ้างงาน
นายจ้างต้องจ่ ายค่าชดเชยตามอัตรา 1 เดื อน ต่อ 1 ปี ในการทํางาน และในกรณี การจ้างงานสิ้ นสุ ดเพราะ
นายจ้างล้มละลาย หรื อตามภายหลังจากที่คนงานทํางานมาครบ 1 ปี คนงานมีสิทธิ ได้ค่าชดเชยตามอัตรา
ข้างต้น เช่นกัน
10. ค่ าจ้ างในวันลาป่ วย ลูกจ้างมี สิทธิ์ ได้รับค่าจ้างในวันลาป่ วยสู งสุ ดไม่เกิ น 90 วัน โดยแสดง
ใบรับรองแพทย์ลงความเห็นและระบุวา่ จําเป็ นต้องหยุดงาน ดังนี้
- ลาป่ วยวันแรก ไม่ได้รับค่าจ้าง
- ลาป่ วยวันที่ 2 และ 3 ได้รับค่าจ้าง 50% ของค่าจ้างปกติ
- ลาป่ วยวันที่ 4 เป็ นต้นไป ได้รับค่าจ้างตามปกติ จนถึงระยะเวลาสู งสุดตามกําหนด
11. การเลิกจ้ าง ลูกจ้างซึ่งทํางานเป็ นรายเดือน หากต้องการลาออก ต้องแจ้งนายจ้างล่วงหน้า ดังนี้
- ทํางานมาแล้ว 6 เดือน ต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วัน
- ทํางานมาแล้วตั้งแต่ 7 – 11 เดือน ต้องแจ้งล่วงหน้า 6 วัน บวก 2.5 วันของจํานวนเดือนที่ได้
ทํางานมา
- อายุงาน 1 ปี ขึ้นไป ต้องแจ้งล่วงหน้า 1 เดือน
สําหรับนายจ้างซึ่ งต้องการเลิกจ้างลูกจ้าง ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามเกณฑ์ขา้ งต้นเช่นกัน หาก
ทั้งนายจ้างหรื อลูกจ้างไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ต้องจ่ายค่าชดเชยให้อีกฝ่ ายหนึ่ งเท่ากับค่าจ้างปกติที่ตอ้ งจ่ายให้
ลูกจ้างในช่วงนั้น
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12. การย้ ายนายจ้ าง
เฉพาะนายจ้า งที่ ได้รับอนุ ญาตจากกระทรวงอุ ต สาหกรรม การค้า และแรงงาน เท่ านั้น ที่
สามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้
แรงงานต่างชาติจะเริ่ มทํางานยังไม่ได้ จนกว่ากระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบว่านายจ้างนั้น
ได้รับอนุญาตให้จา้ งแรงงานต่างชาติ และออกใบอนุญาตทํางานให้โดยประทับในหนังสื อเดินทางแล้ว
แรงงานต่างชาติที่ยกเลิกสัญญาจ้างกับนายจ้าง จะต้องแจ้งบริ ษทั จัดหางานที่ดูแลคนงานและ
นายจ้าง ซึ่ งจะอนุ ญาตให้หานายจ้างใหม่ภายใน 90 วัน หากลูกจ้างได้นายจ้างใหม่ ต้องแจ้งนายจ้างเดิมและ
บริ ษทั จัดหางานผูด้ ูแล รวมทั้งกระทรวงมหาดไทยอิสราเอล เพื่อเปลี่ยนชื่อนายจ้างในใบอนุญาตทํางานก่อน
จึงจะทํางานกับนายจ้างใหม่ได้
หากไม่ปฏิบตั ิตามจะเป็ นแรงงานผิดกฎหมาย สําหรับนายจ้าง จะถูกยกเลิกการอนุ ญาตให้จา้ ง
แรงงานต่างชาติ กรณี เป็ นคนงาน จะถูกเนรเทศกลับประเทศ
13. เงินชดเชยสํ าหรับกรณีทตี่ ้ องออกจากงาน (ในภาษาฮิบรู เรียกว่ า Pitzuyei Piturim หรื อ ปิ ซูอมิ )
หากลูกจ้างต้องออกจากงานภายหลังจากที่ทาํ งานให้นายจ้างคนหนึ่งหรื อในสถานที่ทาํ งานแห่ง
หนึ่ งครบ 1 ปี หรื อ เกิ น กว่า หรื อเมื่ อ ครบสัญญาจ้างงาน 5 ปี ลู ก จ้างมี สิทธิ์ ได้รับเงิ น ชดเชย (Pitzuyei
Piturim) อัตราเงินชดเชยเท่ากับจํานวนค่าจ้าง 1 เดือน ของแต่ละปี ที่ทาํ งานให้แก่นายจ้างหรื อในสถานที่
ทํางาน ลูกจ้างที่ตอ้ งออกจากงานหลังจากการจ้างงาน 1 ปี เนื่ องจากนายจ้างเสี ยชีวิต ล้มละลาย หรื อบริ ษทั
ประสบปั ญหาการชําระบัญชี ลูกจ้างจะได้รับเงินชดเชยในอัตราเดียวกัน ลูกจ้างต้องร้องเรี ยนนายจ้างเพื่อ
ขอรับเงินชดเชยก่อนเดินทางกลับประเทศไทย
14. การร้ องเรียนกรณีนายจ้ างละเมิดสิ ทธิของลูกจ้ าง
กรณี นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างขั้นตํ่า หรื อหักเงิ นจากค่าจ้างลู กจ้างเกิ นอัตราที่ กฎหมายกําหนด
นายจ้างไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาจ้างงาน ที่พกั ไม่เหมาะสม ไม่มีประกันสุ ขภาพ ไม่มีเอกสารการจ่ายค่าจ้าง ฯลฯ
ลูกจ้างสามารถเรี ยกร้องกับสํานักงานของกระทรวงอุตสาหกรรม การค้า และแรงงานของอิสราเอลได้
หากนายจ้างไล่ลูกจ้างออกจากงาน หรื อลดค่าจ้าง หรื อลดสิ ทธิ ประโยชน์ของลูกจ้าง เนื่ องจาก
ลูกจ้างได้ร้องเรี ยนนายจ้างต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ถือว่านายจ้างมีความผิดอาญา
15. หนังสื อเดินทาง
นายจ้างต้องให้ลูกจ้างเป็ นผูเ้ ก็บรั กษาหนังสื อเดิ นทางของลูกจ้างไว้โดยที่ลูกจ้างไม่ เต็มใจ
สามารถร้องเรี ยนเจ้าหน้าที่ตาํ รวจได้ นอกจากนายจ้างจะนําไปต่อวีซ่าจ้างงานในแต่ละปี และเมื่อดําเนิ นการ
เสร็ จนําส่ งคืนให้แก่ลูกจ้าง
16. ค่ าบริการจัดหางาน
กฎหมายแรงงานอิ สราเอลอนุ ญาตให้บริ ษทั จัดหางานเรี ยกรั บเงิ นค่าบริ การจัดหางานจาก
แรงงานต่างชาติ โดยแรงงานต้องจัดทําตัว๋ แลกเงิ นและจ่ายแก่บริ ษทั จัดหางานเมื่อเดิ นทางถึงสนามบินที่
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อิสราเอล 2,724.03 เชคเกล บวกภาษี (VAT) 18% จํานวนรวม 3,214.35 เชคเกล (อัตรานี้ ต่อไปอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง เป็ นไปตามข้อตกลงระหว่างไทยและอิสราเอล)
สิ ทธิประโยชน์ กรณีบาดเจ็บหรื อเสี ยชีวติ จากการสงครามในประเทศ
เนื่องจากอิสราเอลเป็ นประเทศที่มีสถานการณ์สูร้ บ กรณี แรงงานไทยในอิสราเอลได้รับบาดเจ็บหรื อ
เสี ยชีวิตจากการสู ร้ บระหว่างอิสราเอลกับผูก้ ่อการร้ายในเลบานอน หรื อกับฝ่ ายปาเลสไตน์ จะถือว่าเป็ น War
Victim จะได้รับค่าตอบแทนจาก National Insurance Institute ดังนี้
กรณีบาดเจ็บหรื อพิการ
National Insurance Institute จะจ่ายค่าทดแทนโดยคํานวณตามเปอร์ เซ็นต์ของการบาดเจ็บหรื อ
สู ญเสี ยอวัยวะ ประกอบกับอายุของผูบ้ าดเจ็บหรื อพิการ ดังนี้
- 0 – 10% จะไม่ได้รับค่าทดแทน นอกจากค่าจ้างในช่วงที่ทาํ งานไม่ได้เพราะบาดเจ็บ
- 10 – 19% จะได้รับเงินก้อนครั้งเดียว ไม่เกิน 150,000 เชคเกล โดยคํานึ งถึงอายุของ
ผูบ้ าดเจ็บและพิ ก ารด้ว ย กล่ าวคื อหากอายุน้อยจะได้รับมากกว่าผูท้ ี่ มีอายุมาก เพราะมี ก ารคํานวณตาม
Expecting Life Span ของแต่ละคน
- เกิน 20% ขึ้นไป จะได้รับค่าทดแทนเป็ นรายเดื อนทุกเดือนจนกว่าจะเสี ยชี วิต โดย
คํานวณตามเปอร์เซ็นต์สูญเสี ย หาก 100% จะได้รับเดือนละประมาณ 6,000 เชคเกล หากน้อยลงมาจะได้ตาม
ส่ วน
กรณีเสี ยชีวติ
ภรรยาและลูกของผูเ้ สี ยชี วิตทุกคน จะได้รับเงินช่ วยเหลือทุกเดื อนจนกว่าภรรยาจะแต่งงาน
ใหม่ หรื อลูกมีอายุครบ 18 ปี ดังนี้
- ภรรยาจะได้รับประมาณ 60% ของ 6,000 เชคเกลทุกเดือน
- ลูกแต่ละคนจะได้รับระหว่าง 10 – 20% ของ 6,000 เชคเกลทุกเดือน
*** อัตราแลกเปลี่ยน 1 เชคเกล เท่ากับ 9.50 บาท โดยประมาณ ***
แนวทางการเรียกร้ องสิ ทธิประโยชน์ เงินค่ าชดเชย
1. ตามกฎหมายแรงงานอิสราเอล (Severance Pay Law, 5723 – 1963 ค่าชดเชย severance pay หรื อ Piturim
ภาษาฮีบรู เรี ยกว่า ปี ซูอิม) หมายถึง เงินที่นายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้าง ในกรณี นายจ้างบอกเลิกการจ้างงาน หรื อให้
125

ลูกจ้างที่ทาํ งานมาแล้วครบอย่างน้อย 1 ปี ออกจากงานโดยลูกจ้างไม่มีความผิดใดๆ หรื อลูกจ้างทํางานครบกําหนด
สัญญาจ้างงาน หรื อนายจ้างไม่ต่อวีซ่าจ้างงาน นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราปกติ 1 เดือนต่อปี
ของการจ้างงาน หากลูกจ้างถูกย้ายไปทํางานอีกแห่ งแต่วีซ่าจ้างงานยังเป็ นของนายจ้างเดิมและถูกเลิกจ้าง หรื ออก
จากงานด้วยกรณี ต่างๆ ดังกล่าว ลูกจ้างจะมีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยจากนายจ้างเดิม นอกจากนั้น ลูกจ้างที่ตอ้ งออกจาก
งานหลังจากการจ้างงานครบ 1 ปี เนื่ องจากนายจ้างเสี ยชี วิต ล้มละลาย หรื อบริ ษทั ประสบปั ญหาการเงินลูกจ้างจะ
ได้รับค่าชดเชยในอัตราเดียวกัน
2. รัฐบาลอิสราเอลอนุญาตให้แรงงานต่างชาติซ่ ึงรวมแรงงานภาคเกษตร พ่อครัว ร้านอาหารสามารถทํางาน
ในประเทศอิสราเอลมีระยะเวลา 5 ปี และอาจขยายระยะเวลาให้อยูต่ ่อได้อีกไม่เกิน 3 เดือนโดยให้วีซ่าต่อปี และนับ
ติดต่อกันตั้งแต่เดิ นทางไปทํางานไม่ว่าจะทํางานกับนายจ้างคนเดี ยวหรื อหลายคนดังนั้น หากลูกจ้างทํางานกับ
นายจ้างครบสัญญาจ้าง 5 ปี จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างปกติปีละ 1 เดือนรวม 5 เดือน หรื อเท่ากับ
25,000 เชคเกล (ปัจจุบนั ค่าจ้างขั้นตํ่าเดือนละ 5,000 เชคเกล)
กรณี เปลี่ยนนายจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิ์ ได้รับค่าชดเชยเมื่อทํางานกับนายจ้างแต่ละรายครบ 1 ปี และเป็ นไป
ตามเงื่อนไขข้อ 1
3. นายจ้างเป็ นผูม้ ีหน้าที่จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามควรถูกต้องตามกฎหมาย แต่นายจ้างมักหลีกเลี่ยง
และไม่ปฏิ บตั ิตามกฎหมาย เมื่อลูกจ้างทํางานครบสัญญาจ้าง ลูกจ้างทําความตกลงหรื อร้ องเรี ยนเพื่อให้ได้รับ
ค่าชดเชยก่อนเดินทางกลับประเทศไทย โดยดําเนินการดังนี้
(1) นายจ้างกับลู กจ้างเจรจาต่อรองกรณี การจ่ ายค่าชดเชยกันเองได้ หากทั้งสองฝ่ ายตกลงกันได้
และพอใจที่ รับและจ่ ายค่ าชดเชยตามจํานวนที่ ตกลง นายจ้างจะให้ทนายความบันทึ กว่าลู กจ้างตกลงยินยอม
และไม่ประสงค์ร้องเรี ยกขอรับค่าชดเชยอีกต่อไปและยุติการร้องเรี ยน
(2) ปั จจุ บนั ยังไม่พบว่ามี หน่ วยงานรัฐอิสราเอลที่มีหน้าที่รับคําร้ อง เพื่อดําเนิ นการตามกฎหมาย
ค่าชดเชยกับนายจ้าง หากลูกจ้างร้องเรี ยนมายังฝ่ ายแรงงานฯ ในเบื้องต้น ฝ่ ายแรงงานฯ จะแจ้งข้อกฎหมายให้นายจ้าง
ทราบ พร้อมให้การสนับสนุ นช่วยเหลือหากลูกจ้างประสงค์เจรจาต่อรองกับนายจ้าง หากทั้งสองฝ่ ายไม่สามารถ
ตกลงกันได้หรื อนายจ้างปฏิ เสธไม่จ่ายค่าชดเชย ฝ่ ายแรงงานฯ จะให้ความช่ วยเหลื อแนะนําให้ลูกจ้างหารื อกับ
ทนายความซึ่งจะมีหนังสื อถึงนายจ้าง และนายจ้างอาจยินยอมเจรจาอีกครั้งโดยอาจตกลงกันได้
(3) แต่สุดท้ายหากตกลงไม่ได้ ลูกจ้างต้องแต่งตั้งทนายความและมอบอํานาจให้ทนายเป็ นตัวแทน
ฟ้องศาล พร้อมยื่นหลักฐานต่างๆ เช่น สําเนาหนังสื อเดินทาง สัญญาจ้างงาน ใบลงเวลา ใบรับเงินเดือน วีซ่าการ
ทํางานกับนายจ้างซึ่งจะระบุในหนังสื อเดินทาง เป็ นต้น ทนายความ จะฟ้องร้องเรี ยกค่าชดเชยและสิ ทธิประโยชน์
ต่างๆ เช่น ค่าจ้าง ค่าล่วงหน้า เงินสวัสดิการต่างๆ ย้อนหลังขึ้นอยูก่ บั หลักฐานที่ลูกจ้างมีอยูแ่ ละอายุความของแต่
ละเรื่ อง โดยลูกจ้างต้องจ่ายค่าส่ งหมายและค่าธรรมเนี ยมให้แก่ศาลประมาณ 400 เชคเกล หรื อประมาณ 3,600
เชคเกล ทั้งนี้ ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย ลูกจ้างต้องไปแสดงตนต่อศาลในฐานะโจทย์ผฟู ้ ้องอย่างน้อย 1 ครั้ง
พร้อมแจ้งรายละเอียดบัญชีธนาคารในประเทศไทย สําหรับให้ทนายความโอนเงินให้เมื่อคดีสิ้นสุ ด ซึ่ งการฟ้อง
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ศาลอาจต้องใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 3 ปี ขึ้นอยู่กบั แต่ละคดี ประเด็นที่ฟ้องและหลักฐานที่อาจต้องเรี ยก
เพิ่มเติ ม และเมื่ อคดี สิ้นสุ ดโดยศาลมี คาํ พิพากษาแล้ว ทนายความจะหักค่าธรรมเนี ยมวิชาชี พและค่าบริ การ
ในอัตราร้ อยละ 20 ถึง 40 ของยอดเงินที่ได้รับ สําหรั บค่าใช้จ่ายระหว่างดําเนิ นการฟ้ องซึ่ งอาจใช้ระยะเวลา
ประมาณ 1 เดือน ลูกจ้างต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง อาทิ ค่าที่พกั ค่าอาหาร ค่ารถ เป็ นต้น
(4) ในขั้นตอนการฟ้องร้องในชั้นศาล ทั้งสองฝ่ ายอาจตกลงจํานวนค่าชดเชยได้เช่นกัน
(5) อายุความการฟ้องร้องเรี ยกค่าชดเชย มีจาํ นวน 7 ปี นับตั้งแต่วนั ที่เลิกจ้าง หรื อวันที่ครบกําหนด
ตามสัญญาจ้าง
4. ฝ่ ายแรงงานฯได้ให้คาํ แนะนําแก่แรงงานไทยในคราวไปตรวจเยี่ยมทุกครั้ง เพื่อให้ใช้สิทธิ์ เรี ยกร้อง
ค่าชดเชยก่อนเดินทางกลับประเทศไทยและดําเนิ นการประชาสัมพันธ์ให้แรงงานไทยในอิสราเอลได้รับทราบ
โดยทัว่ กัน
5.กรณี แรงงานไทยกลับประเทศไทยแล้ว โดยยังไม่ ได้รับเรี ยกร้ อง หรื อ ยื่นฟ้ องเรี ยกค่ าชดเชยไว้
แรงงานไทยสามารถร้องเรี ยนมายังฝ่ ายแรงงานฯ ได้โดยต้องให้ขอ้ มูลพร้อมหลักฐานต่างๆ ได้แก่ สําเนาหนังสื อ
เดินทาง ชื่อ – นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์และที่อยูข่ องนายจ้าง สัญญาจ้าง ข้อมูลวีซ่าการอนุญาตทํางาน เป็ นต้น
ซึ่ งฝ่ ายแรงงานฯ จะดําเนิ นการติ ดต่อนายจ้างเพื่อแจ้งการร้ องเรี ยนของแรงงานไทยและแจ้งข้อกฎหมายให้
นายจ้างปฏิบตั ิ แต่ฝ่ายแรงงานฯ ไม่มีอาํ นาจบังคับให้นายจ้างปฏิบตั ิตามกฎหมายได้ดงั นั้น หากนายจ้างปฏิเสธ
การจ่ายค่าชดเชย แรงงานไทยจะต้องแต่งตั้งและมอบอํานาจทนายความอิสราเอลที่ประเทศไทยเป็ นผูก้ ระทําการ
แทนแรงงานไทย โดยทนายความก็จะต่อรองจํานวนค่าชดเชยกับนายจ้างก่อน หากตกลงได้ทนายความจะรับ
ค่าชดเชยแทนแรงงานไทยและหักค่าบริ การของทนายและให้ส่วนที่เหลือแก่แรงงานไทยต่อไป แต่หากตกลงกัน
ไม่ได้และต้องฟ้องร้องต่อศาล แรงงานไทยต้องเดินทางมาอิสราเอลเพื่อลงนามในคําเบิกความต่อหน้าทนายความ
และผูพ้ ิพากษา ซึ่งกระบวนการฟ้องร้องเป็ นไปเช่นเดียวกับข้อ 3 (3)และ(4)

127

ประเทศซาอุดอิ าระเบีย
สิ ทธิประโยชน์ แรงงานไทยในประเทศซาอุดิอาระเบียตามกฎหมายแรงงานฉบับปัจจุบัน ปี 2005
เงินสิ ทธิประโยชน์อนั พึงได้ของคนงานตามกฎหมายแรงงานซาอุดิอาระเบีย มี 4 ประเภท
1. เงินค่าจ้าง (Wages)
2. เงินค่าทํางานล่วงเวลา (Over Time)
3. เงินค่าพักผ่อน / ค่าพักร้อนประจําปี (Vacation)
4. เงินรางวัลสิ้ นสุ ดการทํางานหรื อเงินสิ้ นบริ การ (Service Award)
1. เงินค่ าจ้ าง
1.1 ลูกจ้างรายวัน นายจ้างต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
1.2 ลูกจ้างที่รับค่าจ้างรายเดือน นายจ้างต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้เดือนละ 1 ครั้ง
1.3 ลู ก จ้า งที่ ท าํ งานเป็ นรายชิ้ น และต้อ งใช้เ วลานานกว่ า 2 สัป ดาห์ จะต้อ งได้รั บ ค่ า จ้า ง
สัปดาห์ ละ 1 ครั้ ง คิ ด คํา นวณตามปริ มาณงานที่ ทาํ เสร็ จ ส่ ว นค่าจ้างที่ เ หลื อจะต้องจ่ ายให้ครบสมบู ร ณ์
ในระหว่างสัปดาห์ต่อมาขณะส่ งมอบงาน
1.4 ลู ก จ้า งที่ ท าํ งานนอกเหนื อ จากที่ ก ล่ า วมาในข้า งต้น นายจ้า งจะต้อ งจ่ า ยให้อ ย่า งน้อ ย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
1.5 นายจ้างมีสิทธิ หกั เงินค่าจ้างจากคนงานได้ตามความเหมาะสมแต่ตอ้ งไม่เกินค่าจ้างจํานวน
5 วันต่อเดือน ถ้าหากคนงานทําให้เกิดความสู ญเสี ย ความเสี ยหาย หรื อทําให้เครื่ องจักรพัง หรื อทําให้ผลผลิต
นายจ้างเสี ยหาย ซึ่ งทรัพย์สินเหล่านั้นอยู่ในความรับผิดชอบของคนงาน และความเสี ยหายนั้นเกิดมาจาก
ความผิดพลาดของคนงาน หรื อเกิดจากการฝ่ าฝื นคําสั่งนายจ้าง และไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของคนอื่น
และไม่ได้เกิดจากแรงกดดัน บีบคั้นใดๆ
1.6 การเรี ยกร้ องความเป็ นธรรม หรื อการร้ องทุกข์จากฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใด จะต้องมีข้ ึ นภายใน
ระยะเวลา 15 วัน หากเกิ น 15 วัน ถื อว่า สละสิ ทธิ์ โดยกําหนดยื่น เรื่ องสําหรั บนายจ้างนับจากวัน ที่ เ กิ ด
เหตุการณ์ข้ ึน ส่ วนคนงานนั้นนับจากวันทีได้รับแจ้งจากนายจ้างเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
1.7 นายจ้า งไม่ มี สิ ทธิ หัก เงิ น ใดๆจากคนงาน เกี่ ย วกับ สิ ทธิ ส่ ว นบุ คคลโดยไม่ ไ ด้รั บ ความ
เห็นชอบจากคนงานก่อนอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ยกเว้นกรณี ดงั ต่อไปนี้
1.7.1 หักเงินเพื่อชําระคืนเงินกู้ / หนี้ สินระหว่างนายจ้างและคนงาน แต่มีเงื่อนไขว่าต้อง
ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง
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1.7.2 หักเงินเป็ นค่าปรับต่างๆที่คนงานต้องชําระ อันเนื่ องมาจากการฝ่ าฝื นและค่าชดใช้
ความเสี ยหายที่คนงานได้ก่อไว้
1.7.3 หักเงินเพื่อชําระหนี้สินตามคําพิพากษาของศาล โดยหักเป็ นรายเดือนและหักได้ไม่เกิน
เดือนละ 1 ใน 4 ส่ วนของค่าจ้างที่ได้รับ
1.7.4 หักเงินส่ งเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกประกันสังคม และเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกในกองทุนอื่นๆ
ที่คนงานต้องจ่ายตามที่กฎหมายกําหนด
1.8 ถ้านายจ้างหั กเงิ นจํานวนใดไปจากคนงานโดยไม่ มี เหตุ มาจากที่ กฎหมายได้บ ัญญัติ ไว้
และโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคนงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อนายจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้คนงานล่าช้า
จากกําหนดเวลาที่คนงานควรจะได้รับ โดยไม่มีเหตุอนั ควร คนงาน หรื อตัวแทนคนงาน มีสิทธิ ยื่นร้องทุกข์ ต่อ
คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานได้เพื่อสั่งให้นายจ้างคืนเงินที่หักไปอย่างไม่เป็ นธรรมนั้นแก่คนงาน
หรื อจ่ายเงินค่าจ้างค้างจ่ายให้แก่คนงาน
1.9 ถ้าหากเป็ นที่ยืนยันจากคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานแล้วว่านายจ้างได้หักเงิน
ค่าจ้างของคนงานไป หรื อจ่ายเงินค่าจ้างแก่คนงานล่าช้า โดยไม่มีเหตุอนั ควร อนุ ญาตให้คณะกรรมการกําหนด
ค่าปรับเป็ นเงินไม่ เกิน 1 เท่ าของเงินทีถ่ ูกหักไป หรื อ 1 เท่ าของเงินค่ าจ้ างทีค่ ้ างจ่ าย
1.10 ถ้าคนงานถูกจําคุก หรื อถูกกักตัวไว้ ณ หน่ วยงานใดที่เกี่ยวข้องในคดีความที่เกี่ ยวกับการ
ทํา งาน หรื อด้ว ยสาเหตุ ม าจากการทํา งาน นายจ้ า งยั ง คงต้ อ งจ่ า ยเงิ น ให้ คนงานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจํ า นวน
50 เปอร์ เซ็ นต์ ของค่ าจ้ าง จนกว่าคนงานจะถูกตัดสิ นในคดี ดงั กล่าว โดยระยะเวลาการถูกคุมขัง ต้ องไม่ เกิน
180 วัน (หรื อ 6 เดือน) ถ้าหากเกินจากนั้น นายจ้างไม่ตอ้ งจ่ายค่าจ้างส่ วนใดแก่คนงานในจํานวนวันที่เกินไปนั้น
และหากคําตัดสิ นออกมาปรากฏว่า คนงานบริ สุทธิ์ หรื อ คําพิพากษาออกมาให้ยุติการสอบสวนเนื่ องจากสิ่ งที่
คนงานถูกกล่าวหา ไม่มีหลักฐานยืนยัน หรื อไม่เป็ นความจริ ง นายจ้างต้องจ่ายเงินคืนให้คนงานตามจํานวนเงิน
ที่ถูกหักไปก่อนหน้านั้น ส่ วนถ้าคําตัดสิ นออกมาว่า คนงานผิดจริ ง เงินที่นายจ้างจ่ายให้คนงานไปแล้ว จะไม่ถูก
เรี ยกคืนแต่อย่างใด ตราบใดที่คาํ พิพากษาไม่ได้ระบุเอาไว้แตกต่างไปจากที่กล่าว
2. วันหยุด เวลาทํางาน เงินค่ าจ้ างล่ วงเวลา
1. กฎหมายแรงงานบัญญัติให้คนงานทํางานวันละไม่เกิ น 8 ชั่วโมง หรื อสัปดาห์ ละไม่เกิ น 48
ชัว่ โมง และในเดื อนรอมาฎอน (เดื อนสําหรับถือศีลอดสําหรับมุสลิม) ให้ลดเวลาการทํางานลงมาเหลือวันละ
ไม่เกิน 6 ชัว่ โมง หรื อสัปดาห์ละไม่เกิน 36 ชัว่ โมง (1 สัปดาห์ มี 6 วันทํางาน)
2. กฎหมายแรงงานบัญญัติอนุ ญาตให้นายจ้างเพิ่มเวลาการทํางานเป็ นวันละ 9 ชัว่ โมงได้สาํ หรับ
คนงานบางประเภท อุตสาหกรรมบางอย่าง และงานที่คนงานไม่ได้ทาํ งานนั้นอยู่ตลอดเวลาขณะเดี ยวกัน ก็
อนุ ญาตให้ลดเวลาการทํางานลงเหลือวันละ 7 ชั่วโมงได้ สําหรั บคนงานบางประเภทอุตสาหกรรมบางอย่าง
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และงานที่เสี่ ยงต่ออันตราย โดยประเภทของคนงาน และประเภทของอุตสาหกรรมที่กล่าวถึงนี้ ตอ้ งถูกกําหนด
ออกมาโดยคําสัง่ รัฐมนตรี แรงงาน
3. นอกจากนี้งานในสถานประกอบการที่การทํางานปกติจะเป็ นลักษณะการเข้าเวร หรื องานเป็ นกะ
อนุ ญาตให้นายจ้างเพิ่มเวลาการทํางานเกิ นวันละ 8 ชัว่ โมง หรื อเกิ นสัปดาห์ละ 48 ชัว่ โมงได้หรื อน้อยกว่า 8
ชั่วโมงต่ อวัน หรื อน้อยกว่ า 48 ชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ได้ โดยต้องได้รั บความเห็ นชอบจากกระทรวงแรงงาน
นอกจากนี้การเข้าเวรหรื อการทํางานเป็ นกะนั้นถ้าคํานวณโดยเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกิน 3 สัปดาห์
4. คนงานจะได้รับค่าจ้างจากการทํางานล่วงเวลาชัว่ โมงละ 150 เปอร์ เซ็นต์ (1.50) จากฐานเงิ น
ค่าจ้างของคนงาน และให้ถือว่าการทํางานในวันหยุดต่างๆเป็ นการทํางานนอกเวลา
5. ไม่อนุญาตให้เวลาการทํางานจริ งเกินวันละ 10 ชัว่ โมง หรื อสัปดาห์ละ 60 ชัว่ โมง ไม่วา่ กรณี ใด
6. วันศุกร์คือวันหยุดพักผ่อนประจําสัปดาห์สาํ หรับคนงานทั้งหมด และคนงานจะต้องได้รับค่าจ้าง
เต็มตามปกติ
7. คนงานที่ป่วย และมีหลักฐานยืนยันการป่ วย (ใบรับรองแพทย์) มีสิทธิ์ ได้รับวันหยุดจากการป่ วย
(มีสิทธิ์ ลาป่ วย) โดยได้รับค่าจ้างเต็มตามปกติใน 30 วันแรก แล้วได้รับค่าจ้าง 3 ใน 4 ส่ วน จากการลาหยุดอีก
60 วันต่อมา และจะไม่ได้รับค่าจ้างใน 30 วันถัดจากนั้นในช่วงเวลาเพียง 1 ปี นับจากวันที่เริ่ มป่ วยจะต่อเนื่ อง
หรื อไม่ต่อเนื่องก็ตาม
8. คนงานมีสิทธิ์ลาหยุดเพื่อประกอบพิธีฮจั ย์ โดยได้รับค่าจ้างไม่นอ้ ยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 15 วัน
เป็ นเวลา 1 ครั้งในการทํางานกับนายจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขว่า คนงานต้องทํางานกับนายจ้างมาเป็ นเวลาต่อเนื่ อง
อย่างน้อย 2 ปี โดยนายจ้างจะเป็ นผูก้ าํ หนดจํานวนลูกจ้างที่จะได้รับสิ ทธิการหยุดเพื่อประกอบพิธีฮจั ย์ ตามความ
จําเป็ นของงาน
3. เงินค่ าพักร้ อน/พักผ่ อนประจําปี
คนงานมีสิทธิได้ลาพักผ่อนประจําปี /ลาพักร้อน โดยได้รับค่าจ้างเต็มตามระเบียบดังนี้
1. ทํางาน 1 ปี เต็ม มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปี /ลาพักร้อน 21 วัน
2. คนงานทํางานกับนายจ้างอย่างต่อเนื่ องเป็ นเวลา 5 ปี ขึ้นไป มี สิทธิ ลาพักผ่อนประจําปี
ลาพักร้อน 30 วัน
3. คนงานสามารถขอชะลอการขอลาหยุดพักผ่อนประจําปี /พักร้อน ออกไปอยูใ่ นปี ถัดไปได้
โดยการเห็นชอบของนายจ้าง
4. ในช่วงที่คนงานหยุดพักผ่อนประจําปี ไม่อนุ ญาตให้คนงานไปทํางานกับนายจ้างรายอื่น
เมื่อใดที่พบและมีหลักฐานยืนยันว่า คนงานของตัวเองฝ่ าฝื นในเรื่ องนี้ (หลบไปทํางานกับนายจ้างอื่นนายจ้างมี
สิ ทธิที่จะระงับการจ่ายค่าจ้างให้คนงานในช่วงที่เขาหยุด หรื อเรี ยกคืน เงินที่นายจ้างจ่ายให้ไปแล้ว)
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4. เงินรางวัลสิ้นสุ ดการทํางาน หรื อเงินสิ้นบริการ
4.1 เมื่ออายุเวลาสั ญญาการจ้ างงานสิ้นสุ ดลงตามที่กาํ หนดไว้ หรื อมีการยกเลิกสั ญญาจ้ างเกิดขึน้ มา
จากฝ่ ายนายจ้ าง / เจ้ าของสถานประกอบการ ในสั ญญาที่ ไ ม่ ได้ ระบุ อ ายุ เ วลาสั ญญาจ้ างงาน
นายจ้าง / เจ้าของสถานประกอบการ ต้องจ่ายเงินสิ้ นบริ การ (เงินรางวัลสิ้ นสุ ดการทํางาน) แก่คนงานคํานวณตาม
จํานวนอายุเวลาการทํางาน โดยคิดคํานวณจากฐานอัตราเงินเดือนๆ สุ ดท้าย ดังนี้
ใน 5 ปี แรกจ่ายปี ละ 15 วัน (½ เดือน) (5ปี = เงินเดือน 2 ½ เดือน)
ปี ที่ 6 เป็ นต้นไปจ่ายปี ละ 1 เดือน
สําหรับเศษของปี และเดือนที่คนงานทํางานไปนั้น คนงานมีสิทธิได้รับโดยให้คิดหารเฉลี่ยออกมา
นอกจากนี้ คนงานที่มีสิทธิได้รับเงินสิ้ นบริ การครบเต็มสมบูรณ์ยงั ครอบคลุมในอีก 2 กรณี ต่อไปนี้ คือ
1. คนงานชายต้องเลิกทํางานเป็ นผลมาจากแรงกดดันโดยตัวเองไม่มีความประสงค์
2. คนงานหญิงเลิกสัญญาจ้างในช่วง 6 เดือน นับจากวันที่สมรส หรื อช่วงระหว่าง 3 เดือน
นับจากวันที่คลอดบุตร
4.2 กรณีคนงานลาออกสํ าหรับสั ญญาจ้ างทีไ่ ม่ มีการระบุอายุเวลาการจ้ าง พิจารณาดังนี้
1. อายุงาน 2ปี – 5ปี ได้รับเงินสิ้ นบริ การ 1 ใน 3 ส่ วนของเงินสิ้ นบริ การทั้งหมด
2. อายุงาน 5ปี – 9ปี (ไม่ถึง 10 ปี ) ได้รับเงินสิ้ นบริ การ 2 ใน 3 ส่ วนของเงินสิ้ นบริ การ
3. อายุงาน 10 ปี ขึ้นไป มีสิทธิ ได้รับเงินสิ้ นบริ การครบเต็มสมบูรณ์โดยมีเงื่อนไขว่าคนงาน
ต้องแจ้งให้นายจ้างทราบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ก่อนการหยุดงาน 30 วัน
การจัดส่ งศพคนงานกลับประเทศไทย
เมื่อสํานักงานแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย ได้รับทราบว่ามีคนงานไทยเสี ยชี วิตจะดําเนิ นการ
ติดต่อกับทางบริ ษทั /นายจ้าง เพื่อสอบถามข้อเท็จจริ งและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนงานที่ตายเพื่อแจ้ง
ให้ทายาทได้รับทราบ และขอให้ทางบริ ษทั รี บดําเนิ นการเคลียร์ เงิ นสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งดําเนิ นการ
ในด้ า นเอกสารให้ พ ร้ อ ม เช่ น เอกสารยื น ยัน การเสี ยชี วิ ต หรื อใบมรณะบั ต รจากรมการพลเรื อน
กระทรวงมหาดไทยซาอุดีฯ หนังสื อรับรองจากทางโรงพยาบาล (รายงานแพทย์เกี่ยวกับการเสี ยชี วิต) หนังสื อ
อนุ มตั ิจากสถานี ตาํ รวจท้องที่ สําเนาเช็ดสั่งจ่ายในนามสถานเอกอัครราชทูตไทย (เกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของ
คนงาน) ซึ่ งนายจ้างต้องดําเนิ นการให้เสร็ จก่อนการส่ งศพ และแจ้งให้ทางบริ ษทั รี บมาติดต่อกับสถานทูตไทย
เพื่อขอหนังสื ออนุ มตั ิการส่ งศพ โดยสํานักงานแรงงานในประเทศซาอุ ดีฯ จะประสานงานด้านข้อมู ลต่างๆ
กับทาง (ฝ่ ายคุ ้มครอง) สถานเอกอัครราชทู ต ทั้งนี้ เรื่ องการส่ งศพคนไทยเป็ นความรั บผิ ดชอบโดยตรง
ของทางสถานทูต โดยเฉพาะการออกหนังสื ออนุ มตั ิ การส่ งศพ และการออกใบมรณะบัตร (ฉบับภาษาไทย)
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นอกจากนั้น สนร.จะประสานงานแจ้งข่ าวการส่ งศพให้ทายาทผูต้ ายได้ทราบเพื่ อมารอรั บศพที่ สนามบิ น
ตามกําหนดเวลาที่แน่นอน จากที่ผา่ นมาถ้ามีคนงานเสี ยชีวิตตามธรรมชาติ เช่น เจ็บไข้ได้ป่วยตาย หรื อหัวใจวาย
โดยเฉี ยบพลัน การดําเนิ นเรื่ องต่างๆ ของทางบริ ษทั ในการส่ งศพมักไม่มีปัญหา แต่ถา้ กรณี การเสี ยชีวิตโดยผิด
ธรรมชาติ เช่น ถูกฆาตกรรม เจ้าหน้าที่ตาํ รวจจะต้องเข้าไปดําเนิ นคดี โดยมีการสอบสวน และชันสู ตรพลิกศพ
เพื่อหาสาเหตุการตายเสี ยก่ อน ซึ่ งการจะส่ งศพได้ตอ้ งใช้เวลานานเพราะต้องรอการอนุ มตั ิ จากสถานี ตาํ รวจ
และทางสํานักงานผูว้ า่ ฯ
ในการติ ด ต่ อขอรั บศพนั้ น ทายาทผู ้ตายต้องติ ดต่ อบริ ษ ัทที่ ผู ้ตายทํางานอยู่ โดยผ่ านทางสถาน
เอกอัครราชทูต หรื อ สํานักงานแรงงานในประเทศซาอุดีฯ เพื่อแจ้งให้นายจ้างทราบถึงที่อยูใ่ นเมืองไทยที่แน่นอน
พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก และผูใ้ ดจะเป็ นผูม้ ารับศพที่สนามบิน เมื่อศพเดินทางถึงประเทศ
ไทย และเมื่อทางบริ ษทั ได้รับแจ้งรายละเอียดจากทายาทแล้วก็จะติดต่อกับบริ ษทั คาโก้เพื่อส่ งศพ จากนั้นก็จะแจ้ง
กําหนดการที่แน่นอนและเที่ยวบินให้หน่วยราชการไทยทราบ เพื่อแจ้งให้ทายาททราบต่อไป
สําหรั บเรื่ องเงิ นสิ ทธิ ประโยชน์ ของผูต้ ายนั้น ทางบริ ษ ทั จะดําเนิ นการเคลี ยร์ และ ออกเช็คสั่งจ่ าย
ในนามสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุ งริ ยาด แล้วนําส่ งผ่านหน่วยงานราชการของซาอุดีอาระเบีย ตามลําดับ
ดังต่อไปนี้
1. บริ ษทั นําเช็คส่ งสํานักงานแรงงานของซาอุดิอาระเบีย
2. สํานักงานแรงงานซาอุดีอาระเบียนําส่ งต่อกระทรวงแรงงานของซาอุดีฯ
3. กระทรวงแรงงานของซาอุดีอาระเบีย นําส่ งกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีฯ
4. กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย นําส่ งสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุ งริ ยาด
5. สถานเอกอัครราชทูตไทย จะนําเช็คไปขึ้ นเงินธนาคาร และ แลกเปลี่ ยนสกุลเงิ นซาอุดีริยาล
ไปเป็ นเงินสกุลดอลลาร์ แล้วทําดร๊ าฟนําส่ งกระทรวงการต่างประเทศของไทย (กรมการกงสุ ลกองคุม้ ครอง)
เพื่อประสานงานส่ งมอบให้ทายาทโดยชอบด้วยกฎหมายของผูต้ ายต่อไป
ขั้นตอนในการส่ งศพและเคลี ยร์ เงิ นสิ ทธิ ประโยชน์ ของผูต้ ายนี้ จะต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 เดื อน
เนื่องจากต้องส่ งอย่างเป็ นทางการ ผ่านหน่วยงานราชการทั้งของซาอุดีฯ และของไทย
สิ ทธิประโยชน์ จากประกันสั งคม (Social Insurance)
นอกจากเงิ นสิ ทธิ ประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น ยังมีเงินอีกประเภทหนึ่ งที่
คนงานที่เคยทํางานในประเทศซาอุดีอาระเบีย ก่อนวันที่ 13 มีนาคม 2530 ซึ่ งตรงกับปี ค.ศ. 1987 อาจจะมีสิทธิ
ได้รับนั่นคือเงินประกันสังคม หรื อเป็ นที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไปว่า “เงินโกซี่ - GOSI” ซึ่ งย่อมาจากคําว่า General
Organization for Social Insurance – GOSI แปลว่า องค์กรประกันสังคม ซึ่ งมีสาํ นักงานสาขาตั้งอยูท่ วั่ ทุกจังหวัด
ในประเทศซาอุดีอาระเบีย
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การประกันสังคมในประเทศซาอุดีอาระเบียนั้น เดิมได้มีการใช้บงั คับทั้งประชาชนชาวซาอุดิอาระเบีย
และคนงานต่างชาติ โดยให้นายจ้างนําคนงานสมัครเป็ นสมาชิกกองทุนประกันสังคม โดยมีเงื่อนไขว่าต้องจ่ายค่า
ประกันสังคม หรื อเบี้ยประกันเป็ นเงิน 13% หักเก็บจากเจ้าของสถานประกอบการจํานวน 8% และหักเก็บจาก
คนงานจํานวน 5% เพื่อใช้เป็ นกองทุนเลี้ ยงชี พในยามที่ คนงานนั้นหมดสภาพจากการทํางานแล้วด้วยสาเหตุ
ใดก็ตาม เช่ น อายุครบ 60 ปี แล้ว หรื อออกจากสถานประกอบการนั้นด้วยสาเหตุสุขภาพไม่อาํ นวย หรื อ
เสี ยชีวิต เป็ นต้น ซึ่งเป็ นเงินประเภทนี้เรี ยกว่า “เงินบํานาญ” หรื อ “เงินกองทุนยังชีพ”
ต่อมาทางการซาอุดีอาระเบีย ได้มีคาํ สั่ง ที่ M/43 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2530 (ค.ศ. 1987) ยกเลิกระเบียบ
การหักเก็บเงินประกันสังคมประเภท “เงินบํานาญ หรื อ เงินกองทุนยังชี พ” ดังกล่าวจํานวน 5% จากคนงาน
ต่างชาติ และให้คืนเงินจํานวน 5% ที่ถูกหักเก็บไปแล้วนั้นแก่คนงานต่างชาติ (ดูการขอรับเงินประกันสังคมคืน)
ดังนั้น คนงานต่างชาติ จึงไม่ถูกหักเก็บเงินจากค่าจ้างการทํางานเข้าร่ วมสมทบกองทุนประกันสังคมในประเภท
เงินบํานาญ หรื อเงินกองทุนยังชีพ อีกต่อไป
สําหรับการประกันสังคมในประเภท “ประกันอุบตั ิเหตุ หรื ออันตรายที่อาจเกิดจากตําแหน่งงาน – อาชีพ
ที่ทาํ งาน” โดยนายจ้างหรื อเจ้าของสถานประกอบการจะต้องเป็ นผูจ้ ่ายเงินประกันให้แก่สาํ นักงานประกันสังคม
(โกซี่) จํานวน 2 % แทนคนงาน ซึ่ งเงินประเภทดังกล่าวจะไม่มีการขอเรี ยกคืนในภายหลังเมื่อคนงานเลิกจากการ
ทํางานแล้ว หรื อเกษียณอายุการทํางานแล้ว (อายุครบ 60 ปี ) แต่คนงานจะได้รับเมื่อประสบอุบตั ิเหตุในขณะ
ทํางานนั้น ซึ่ งเป็ นไปตามสภาพความเป็ นจริ ง เงื่ อนไข และขนาดของการที่ ได้รับบาดเจ็บว่าอยู่ในระดับใด
ขนาดใด โดยเป็ นไปตามที่แพทย์ลงความเห็น
โดยสรุ ปตามระเบียบการประกันสังคมใหม่กาํ หนดเป็ น 2 ประเภท คือ ประเภทเงินบํานาญหรื อกองทุน
ยังชี พซึ่ งใช้เฉพาะชาวซาอุดีฯ เท่านั้น และประเภทการประกันอุบตั ิเหตุหรื ออันตรายจากอาชี พ/ตําแหน่ งที่ทาํ
สําหรั บประเภทนี้ ใช้บงั คับทั้งชาวซาอุดีฯ และคนงานต่างชาติ โดยนายจ้าง/เจ้าของกิ จการต้องเป็ นผูจ้ ่ ายเงิ น
ประกันสังคมแทนคนงานจํานวน 2% จากอัตราค่าจ้าง (ไม่ มีการหักจากเดื อนคนงานและไม่ อาจขอรั บคื น
ภายหลัง)
ทายาทผูม้ ีสิทธิ ได้รับคือบุคคลในครอบครัวของคนงานที่อยู่ภายใต้การอุปการะเลี้ยงดู (ตามระเบียบ
ประกันสังคม มาตราที่ 2) ได้แก่
1. หญิงหม้าย (ภรรยาของผูต้ าย) หรื อพ่อหม้ายหมายถึงสามีของผูต้ ายซึ่ งภรรยาของเขาเป็ นสมาชิก
ประกันสั งคม และมี สามี น้ ันเป็ นบุ คคลที่ ไร้ ความสามารถจากการทํามาหากิ น (ทุ พพลภาพ) จนกว่ าการ
ทุพพลภาพจะหาย
2. บุตรชายที่อายุต่าํ กว่า 21 ปี จนอายุจะครบ 21 ปี บุตรสาวที่เป็ นโสด จนกว่าจะสมรสและสําหรับ
บุ ตรชายหากอยู่ ระหว่ างการศึ กษาในสถานศึ กษา จะถู กขยายเวลาอายุ ออกไปให้ อี กจนกว่ าอายุ จะครบ
26 ปี บริ บูรณ์ และไม่ มีเงื่ อนไขใดๆ กําหนดอายุไว้ตราบใดที่ เขาอยู่ในสภาพที่ ทุพพลภาพไร้ ความสามารถ
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จากการประกอบอาชี พเลี้ ยงตนเอง ด้วยสาเหตุ เป็ นโรคใดโรคหนึ่ งที่ เรื้ อรั งหรื อมี ความบกพร่ องทางร่ างกาย
การไร้ความสามารถ (Handicap, Disability)
3. หลานชายและหลานสาวของสมาชิก ที่เกิดจากบุตรชาย ซึ่ งบุตรชายของสมาชิกผูต้ ายได้เสี ยชีวิต
ไปก่อนแล้วในช่วงที่สมาชิกนั้นยังมีชีวิตอยู่ และบุคคลเหล่านี้ อยู่ภายใต้การอุปการะเลี้ยงดูจนถึงวันที่เสี ยชี วิต
โดยเงื่อนไขเดียวกับกรณี บุตรชายและบุตรสาวของสมาชิกผูต้ ายด้วย
4. พ่อและแม่ของสมาชิกที่เสี ยชี วิต ซึ่ งทั้งสองคนอยู่ภายใต้การอุปการะเลี้ยงดูของเขาจนถึงวันที่
เสี ยชีวิต แต่มีเงื่อนไขว่า ผูเ้ ป็ นพ่อจะต้องเป็ นผูไ้ ร้ความสามารถจากการทํางาน หรื ออายุเกิน 60 ปี แล้ว และไม่ได้
ทํางานแต่อย่างใด
5.ปู่ และ ย่าตามเงื่อนไขเดียวกับกรณี พ่อและแม่
6. พี่ชาย น้องชาย และพี่สาวของสมาชิกที่เสี ยชีวิต ตามเงื่อนไขเดียวกันกับกรณี ของบุตรชาย และ
บุตรสาว โดยมีเงื่อนไขว่า บุคคลเหล่านี้ตอ้ งอยูภ่ ายใต้การอุปการะเลี้ยงดูของเขาจนถึงวันที่เสี ยชีวิต
สิ ทธิประโยชน์ ทไี่ ด้ รับกรณีประสบอุบัติเหตุหรื ออันตรายจากการทํางาน
1. ด้ านค่ ารักษาพยาบาลระหว่ างการรักษา จะได้รับ
- เงินค่าโยกย้ายและค่าพํานักอยูส่ าํ หรับผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บแล้วผูต้ ิดตาม
- เงินรายวันที่จะได้รับในอัตรา 100% และกรณี ที่ตอ้ งนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยบริ ษทั
รับผิดชอบค่าใช้จ่าย อัตราเงินรายวันจะถูกลดลงเหลือเพียง 75%
2. เงินค่ าทดแทนกรณีหมดสมรรถภาพด้ านการทํางาน จําแนกเป็ น
- กรณี หมดสมรรถภาพจากการทํางานโดยสิ้ นเชิ ง (ทั้งหมด) อย่างถาวร ได้รับเงินค่าทดแทนแบบ
ขาดตอน (เป็ นเงินก้อน) = เงินรายได้จาํ นวน 7 ปี โดยขั้นสู งสุ ดจํานวน 330,000 ริ ยาล
- กรณี หมดสมรรถภาพจากการทํางานเพียงบางส่ วน (ไม่ท้ งั หมด) อย่างถาวรได้รับเงินค่าทดแทน
แบบขาดตอน (เป็ นเงินก้อน) = เงินรายได้จาํ นวน 5 ปี โดยขั้นสู งสุ ดจํานวน 165,000 ริ ยาล
- ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บ จะได้รับเงินค่าทดแทนทุกระดับไม่ว่าขนาดการหมดสมรรถภาพจะอยูใ่ นระดับ
ใดก็ตาม
3. เงินค่ าทดแทนกรณีเสี ยชีวติ ด้ วยสาเหตุจากการทํางาน
ได้รับเงินค่าทดแทนแบบขาดตอน (เป็ นเงินก้อน) = รายได้ประจําเดื อนจํานวน 7 ปี ด้วยขั้นสู งสุ ด
จํานวนเงิน 330,000 ริ ยาล ซึ่งจะถูกจ่ายให้แก่สมาชิกในครอบครัว
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หมายเหตุ ระเบียบประกันสั งคมนี้ มีการยกเว้ นกลุ่มบุคคล 8 ประเภท (ทีไ่ ม่ ครอบคลุม) ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐทัว่ ไป ได้แก่ขา้ ราชการพลเรื อน ทหาร และตํารวจ
2. เจ้าหน้าที่ต่างชาติซ่ ึ งทํางานในองค์กรระหว่างประเทศ เช่ น องค์กรทางการทูต การเมือง และ
การทหารต่างชาติ เป็ นต้น
3. คนงานที่ทาํ งานด้วยการเกษตรหรื อป่ าไม้ งานทุ่งหญ้า และงานในลักษณะเดียวกัน
4. กลาสี เรื อ หมายถึงบรรดาชาวประมงทั้งหลาย
5. คนรับใช้ในบ้าน
6. คนงานในอุตสาหกรรมครัวเรื อน (หมายถึง ที่ทาํ งานกิจการอยูใ่ นบ้านของพวกเขา)
7. สมาชิกในครัวเรื อนของเจ้าของสถานประกอบการ
8.คนงานต่างชาติที่เข้ามาทํางานในราชอาณาจักร เป็ นงานที่ใช้เวลาเสร็ จไม่เกิน 3 เดือน
การขอรับเงินประกันสั งคม (GOSI-โกซี่) ประเภทเงินบํานาญหรื อเงินกองทุนยังชีพ
การขอรับเงินประกันสังคม (โกซี่) คืนได้ดาํ เนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2531 จนถึงปั จจุบนั อย่างไรก็ตามยังมี
คนงานไทยที่เคยเดิ นทางไปทํางานที่ประเทศซาอุดีอาระเบียจํานวนมากที่ยงั ไม่เคยยื่นขอรับเงินประกันสังคม
(โกซี่) คืนจึงขอทบทวนแนวทางการขอรับเงินประกันสังคม (โกซี่) คืนดังนี้
1. คนงานที่จะขอรับเงินประกันสังคม จะต้ องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 ต้องเป็ นผูท้ ี่เข้าไปทํางานในประเทศซาอุดีฯ ก่อนวันที่ 13 มีนาคม 2530
1.2 ต้องเป็ นสมาชิ กและถูกหักค่าจ้างสมทบประกันสังคมเป็ นเวลา 12 เดื อนขึ้นไป นับถึงวันที่
13 มีนาคม 2530 (ค.ศ. 1987)
2. คนงานทีได้รับเงินสมทบร้อยละ 5 คืนแล้ว จะไม่ได้รับเงินประกันสังคมใดๆ อีกและไม่ มีการจ่ ายเงิน
ประกันสั งคมรอบทีส่ องหรื อรอบทีส่ ามแต่ อย่ างใด
3. สําหรับเงินหักสมทบจากฝ่ ายนายจ้างร้อยละ 8 (8%) กฎหมายกําหนดให้สาํ นักงานประกันสังคม
ซาอุดีฯ เป็ นผูจ้ ดั เก็บไม่คืนให้คนงานแต่อย่างใด
4. เงินประกันสังคม (โกซี่) ประเภทบํานาญ จะจ่ายให้เฉพาะคนงานชาวซาอุดีฯ เท่านั้น
5. คนงานต้องยืน่ ขอรับเงินประกันสังคมต่อสํานักงานประกันสังคมซาอุดีฯโดยตรง ไม่จาํ เป็ นต้องผ่าน
นายหน้าหรื อหน่วยงานอื่นใด และไม่มีผใู ้ ดดําเนินเรื่ องขอรับเงินแทนคนงานผูป้ ระกันตนได้ เมื่อใดที่สาํ นักงาน
ประกันสังคมส่ งเงินไปให้คนงาน สํานักงานประกันสังคม (โกซี่) จะส่ งไปให้ในนามคนงานผูป้ ระกันตนเท่านั้น
บุคคลในครอบครัวไม่สามารถไปขอรับเงินดังกล่าวจากธนาคารแทนเจ้าของได้ ถึงแม้ว่าคนงานผูป้ ระกันตนจะ
เสี ยชี วิตลงแล้ว และมีทายาทตามกฎหมายไปแสดงตนเพื่อขอรับก็ไม่สามารถขอรับได้เนื่ องจากจะต้องดําเนิ น
เรื่ องขอรับใหม่ในอีกลักษณะหนึ่งนั้นคือกรณี เสี ยชีวิต
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แนวทางการขอยื่นรับเงินประกันสั งคม (โกซี่) ประเภทเงินบํานาญหรื อเงินกองทุนยังชีพ
กรณีคนงานผู้ประกันตนยังมีชีวติ อยู่ จําแนกเป็ น 2 กรณี
1. กรณี คนงานมีเฉพาะหนังสื อเดินทาง
1.1 ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ มแบบไม่มีบตั รประกันสังคม (โกซี่ ) โดยเขียนชื่อที่อยูต่ วั เอง
เป็ นภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
1.2 ถ่ายสําเนาหนังสื อเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย ลายมือชื่อของคนงาน และหน้าที่มีตราประทับ
วีซ่าเดินทางเข้าไปทํางานในประเทศซาอุดีอาระเบีย
1.3 ส่ งเอกสารตามข้อ 1.1 – 1.2 ไปที่สาํ นักงานประกันสังคมซาอุดีอาระเบียโดยตรง (ส่ งทาง
ไปรษณี ยล์ งทะเบียน) ดังนี้
GENERAL ORGANIZATION FOR SOCIAL INSURANCE (GOSI)
OVERSEAS BENEFITS DEPARTMENT
P.O.BOX 2952 RIYADH 11461
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
กรณีคนงานมีหนังสื อเดินทางและบัตรประกันสั งคม (โกซี่)
2.1 ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแบบมีบตั รประกันสังคม (โกซี่) โดยเขียนชื่อ ที่อยูข่ องตัวเอง
เป็ นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องชัดเจน
2.2 ให้กรอกเลขสมาชิกในบัตรประกันสังคมลงในแบบฟอร์มแบบมีบตั รฯโดยแปลเลขที่เป็ น
ภาษาอาหรับให้เป็ นเลขสากล (ดูการเปรี ยบเทียบตัวเลขอาหรับเป็ นเลขสากล)
2.3 ถ่ายสําเนาหนังสื อเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย ลายมือชื่อของคนงาน และหน้าที่มีตราประทับ
วีซ่าเดินทางเข้าไปทํางานในประเทศซาอุดีอาระเบีย
2.4 ถ่ายสําเนาบัตรสมาชิกประกันสังคม (โกซี่)
2.5 ส่ งเอกสารตามข้อ 2.1 – 2.4 ไปที่สาํ นักงานประกันสังคมซาอุดีอาระเบีย โดยตรง (ส่ งทาง
ไปรษณี ยล์ งทะเบียน) ตามที่อยูใ่ นข้อ 1.4
การขอรั บ เงิ นประกั น สั ง คม (โกซี่ ) คนงานต้ องดํ า เนิ นการเองโดยไม่ จํ า เป็ นต้ องผ่ า นนายหน้ า
และไม่ เสี ยค่ าบริการใดๆ ทั้งสิ้น
หากมีขอ้ สงสัย กรุ ณาติดต่อสอบถามสํานักงานแรงงานจังหวัด หรื อสํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด
หมายเหตุ
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1. ส่ วนภู มิภาคขอรั บแบบฟอร์ มขอรั บเงิ นประกันสังคมได้ที่ สํานักงานแรงงานจังหวัดหรื อ
สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด / กรุ งเทพมหานครรับแบบฟอร์ มได้ที่สาํ นักประสานความร่ วมมือระหว่าง
ประเทศ กระทรวงแรงงาน
2. ให้กรอกแบบฟอร์มเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น ด้วย ตัวพิมพ์ใหญ่
3. ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มให้เหมือนกันลายมือชื่อในหนังสื อเดินทาง
4. ที่อยูท่ ี่แจ้งให้สาํ นักงานประกันสังคมซาอุดีอาระเบีย ส่ งเงินให้ ต้องเป็ นที่อยูข่ องคนงานเท่านั้น
5. ถ้าเอกสารถูกต้อง จะได้รับเงินประกันสังคมคืนประมาณภายใน 6 เดือน
6. ถ้าพ้น 6 เดือน ยังไม่ได้รับเงินขอให้นาํ สําเนาเอกสารที่ส่งไปครั้งแรกไปติดต่อสํานักงานแรงงาน
จังหวัดหรื อสํานักงานจัดหางานจังหวัดที่ มีภูมิลาํ เนาอยู่ หรื อสํานักประสานความร่ วมมื อระหว่างประเทศ
กระทรวงแรงงาน เพื่อร้องขอให้ตรวจสอบกรณี ดงั กล่าว
กรณีคนงานผู้ประกันตนเสี ยชีวติ มีแนวทางการขอรับเงินประกันสังคม (โกซี่) ดังนี้
ทายาทผูม้ ีสิทธิ
ทายาทของผูเ้ อาประกันที่ถึงแก่ความตายและมีสิทธิ ได้รับเงินสมทบจ่ายคืน ได้แก่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งตามลําดับ ดังต่อไปนี้
- ภรรยา หรื อ
- ถ้าไม่มีภรรยา ได้แก่ บุตร
- ถ้าไม่มีภรรยา บุตร ได้แก่ หลาน (ที่เกิดจากลูกชายที่เสี ยชีวิตแล้ว)
- ถ้าไม่มีภรรยา บุตร หลาน ได้แก่ บิดา มารดา หรื อ
- ถ้าไม่มีภรรยา บุตร หลาน บิดา มารดา ได้แก่ ปู่ และย่า หรื อ
- ถ้าไม่มีบุคคลที่ กล่าวมาได้แก่ พี่ชาย น้องชาย และพี่สาว น้องสาว ของผูต้ าย โดยมี
เงื่อนไขว่า บุคคลเหล่านี้ตอ้ งอยูภ่ ายใต้การอุปการะ เลี้ยงดูของคนงานที่เสี ยชีวิต ในวันที่เขาเสี ยชีวิต
(1) เอกสารของผู้เสี ยชีวติ ได้แก่
(1) สําเนาบัตรประกันสังคม (โกซี่)
(2) สําเนาหนังสื อเดินทาง ที่มีรายละเอียดของคนงานและที่มีตราประทับวีซ่า
(3) สําเนาใบมรณะบัตร
(2) ภรรยาของผู้เสี ยชีวติ คุณสมบัติ คือ
- ต้องเป็ นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายและยังมีชีวิตอยูเ่ ท่านั้น
- หากทําการสมรสใหม่ ไม่มีสิทธิได้รับเงินโกซี่
- เอกสารได้แก่
(1) สําเนาใบทะเบียนสมรส
(2) สําเนาบัตรบัตรประจําตัวประชาชน
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(3) สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อภรรยาปรากฏ
(3) บุตรของผู้เสี ยชีวติ คุณสมบัติ คือ
(1) บุตรชายต้องมีอายุต่าํ กว่า 21 ปี ในขณะที่บิดาถึงแก่ความตาย และหากอายุครบ 21 ปี
แล้วบุตรชายต้องอยู่ระหว่างการศึกษา และมีใบรั บรองการศึกษาจากสถานศึกษา และอายุตอ้ งไม่เกิ น 26 ปี
(ครบ 26 ปี บริ บูรณ์ไม่มีสิทธิ์)
(2) กรณี บุตรสาวต้องเป็ นโสด หากสมรสแล้ว ไม่มีสิทธิ์ เอกสารได้แก่
- สําเนาใบสู ติบตั ร
- สําเนาบัตรประชาชน (ถ้ามี)
- สําเนาทะเบียนบ้านที่มีบุตรปรากฏ
- กรณี อยูร่ ะหว่างการศึกษา ต้องมีใบรับรองการศึกษา
- กรณี บุตรชาย และ บุตรสาวที่ทาํ งานแล้ว ต้องมีใบรับรองการทํางานให้ระบุวนั ที่
เข้าทํางานและจํานวนเงินเดือนด้วย โดยให้ผทู ้ ี่มีอาํ นาจของบริ ษทั ลงนามรับรอง พร้อมประทับตรา
- กรณี บุตรสาวได้ทาํ การสมรสแล้ว ต้องมีสาํ เนาใบทะเบียนสมรส
(4) หลานชาย หรื อหลานสาวของผู้ตายทีเ่ กิดจากบุตรชาย (กรณีบุตรชายเสี ยชีวติ ไปก่อนแล้ว)
เอกสารเหมือนกับกรณี บุตรชาย และบุตรสาวของผูต้ าย
(5) บิดา – มารดา ของผู้ตาย
- ถือเป็ นทายาทที่มีสิทธิ ได้รับเงินโกซี่ แต่ตอ้ งเป็ นบุคคลที่ไร้ความสามารถในการทํางาน
หรื ออายุเกิน 60 ปี แล้ว และไม่ได้ทาํ งาน
- เอกสาร ได้แก่
(1) สําเนาทะเบียนสมรสของ บิดา – มารดา
(2) กรณี เสี ยชีวิตต้องมีสาํ เนาใบมรณะบัตร
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ บิดา – มารดา
(4) สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของ บิดา – มารดา ปรากฏ
(6) ปู่ – ย่ า ของผู้ตาย ใช้หลักการและคุณสมบัติเดียวกับ พ่อ แม่ ของผูต้ าย หากยังมีชีวิตอยู่
(7) พีช่ าย น้ องชาย และพีส่ าว น้ องสาว ของผู้ตาย
- ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับบุตรชาย และบุตรสาว ของผูต้ ายตามข้อ (3)
- เอกสาร ได้แก่
(1) สําเนาใบสู ติบตั ร
(2) สําเนาบัตรประชาชน (ถ้ามี)
(3) สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ พี่ชาย – น้องชาย / พี่สาว – น้องสาวปรากฏ
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(4) กรณี พี่ชาย น้องชาย และพี่สาว น้องสาว อยู่ระหว่างการศึกษา ต้องมี
สําเนาใบรับรองการศึกษา

(5) กรณี พี่ชาย น้องชาย และพี่สาว น้องสาว ทํางานแล้วต้องมีใบรับรอง
การทํางาน ให้ระบุ ว นั ที่ เข้าทํางานจํานวนเงิ นเดื อนด้วยโดยให้ผูม้ ี อ าํ นาจของบริ ษ ัทลงนามรั บรองพร้ อม
ประทับตราของบริ ษทั รับรอง
(6) กรณี พี่ สาว น้องสาว สมรสแล้ว ต้องใช้สําเนาใบทะเบี ยนสมรส
ประกอบด้วย
ขั้นตอนการดําเนินการยื่นเรื่ องขอรับเงินประกันสั งคม (โกซี่) กรณีคนงานเสี ยชีวติ

1. ทายาทของผูเ้ สี ยชี วิ ตเป็ นผูด้ ําเนิ นการ โดยควรยื่นคําร้ องเพื่ อขอให้ตรวจสอบสิ ทธิ การรั บเงิ น
ประกันสังคม (โกซี่ ) ก่อนในส่ วนภูมิภาคให้ยื่นคําร้องที่ สํานักแรงงานจังหวัด หรื อสํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด กรุ งเทพมหานครยื่นคําร้ อง สํานักประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้
เพื่อให้สํานักงานแรงงานในประเทศซาอุ ดี อาระเบี ยตรวจสอบว่ามี สิทธิ ได้รับหรื อไม่ พร้ อมทั้งระบุ ทายาท
ผูม้ ี สิทธิ โดยบันทึ กปากคําระบุ ทายาทพร้ อมแนบเอกสารที่ เกี่ ยวข้องฉบับภาษาไทย (ตามที่ แจ้งไว้ขา้ งต้น)
ไปให้ตรวจสอบ เมื่ อสํานักแรงงานประเทศซาอุ ดีอาระเบี ย แจ้งผลว่าทายาทคนใดมี สิทธิ ได้รับ ก็จะจัดส่ ง
แบบฟอร์ มการขอคื นเงิ นประกันสังคมกรณี เสี ยชี วิต (From No.1B/Annuities) พร้ อมชี้ แจงแนวทาง
การดําเนินการให้ทราบอย่างละเอียด
2. ทายาทของผูเ้ สี ยชี วิ ตต้องกรอกข้อมู ลในแบบฟอร์ มการขอคื นเงิ นประกันสั งคมกรณี เสี ยชี วิ ต
(From No.1B/Annuities) (ปกติสาํ นักแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบียจะจัดส่ งแบบฟอร์ มมาให้เมื่อตรวจสอบ
ว่าคนงานผูท้ ี่ เคยทํางานในประเทศซาอุ ดี อาระเบี ยนั้น เป็ นสมาชิ กประกันสังคม และมี สิทธิ ได้รับเงิ นคื น)
(ตามรายละเอียดข้อที่ 1) โดยสามารถขอคําแนะนําการกรอกข้อมูลจากสํานักงานแรงงานจังหวัดหรื อสํานักงาน
จัดหางานจังหวัดที่มีภูมิลาํ เนาอยู่ สําหรับผูท้ ี่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพฯ ขอคําแนะนําได้ที่สาํ นักประสานความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงาน และเมื่ อดําเนิ นการจัดส่ งเอกสารเสร็ จแล้ว จะต้องนําหลักฐานไปติ ดต่ อ
สํานักประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงาน เพื่อประทับตรารับรองแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูล
เสร็ จแล้วโดยไม่เสี ยค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด
3. สําหรั บเอกสารทั้งหมดแนบเรื่ อง (ยกเว้น สําเนาบัตรสมาชิ กประกันสังคม และ สําเนาหนังสื อ
เดินทาง) ที่เป็ นภาษาไทย ต้องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ โดยทายาทของผูต้ ายต้องดําเนิ นการเองจากนั้นนําไปให้
กองสั ญชาติ และนิ ติ กรณ์ กรมกางกงสุ ล กระทรวงการต่ างประเทศประทับตรารั บรองเสี ยค่ าธรรมเนี ยม
ฉบับละ 200 บาท แล้วนําเอกสารไปให้ สถานทู ตซาอุ ดี อาระเบี ยประทับตรารั บรองอี กครั้ งหนึ่ งโดยเสี ย
ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 450 บาท (อัตรานี้เปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ)
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เมื่อดําเนิ นการทุกขั้นตอนเสร็ จเรี ยบร้ อย ทายาทสามารถจัดส่ งเอกสารให้สํานักแรงงานจังหวัด หรื อ
สํานักงานจัดหางานจังหวัดเพื่อส่ งต่อสํานักประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศ ดําเนิ นการส่ งต่อให้สํานัก
แรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบียดําเนิ นการต่อไป หรื อกรณี ที่ทายาทดําเนิ นการทุกขั้นตอนแล้ว และยังอยู่
กรุ งเทพฯ สามารถนําเอกสารทั้งหมด (ที่ผา่ นการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแล้ว) มาส่ งให้สาํ นักประสาน
ความร่ วมมือระหว่างประเทศ ได้โดยตรง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และดําเนินการส่ งต่อให้สาํ นักงานแรงงาน
ในประเทศซาอุดีอาระเบีย ดําเนินการต่อไป
* ทายาทของคนงานจะต้ องแปลเอกสารและดํ าเนิ นการทางเอกสารด้ วยตนเองทุ กขั้ นตอนโดย
ไม่ ผ่านนายหน้ า
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แบบฟอร์ มการขอรับเงินประกันสั งคม (โกซี่) แบบมีบตั ร
GENERAL ORGANIZATION FOR SOCIAL INSURANCE (GOSI)
OVERSEAS PENSION DEPARTMENT
P.O.BOX 2952 RIYADH 11461
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
SUBJ: REFUND OF GOSI PAYMENT,
(ขอเงินคืนประกันสังคม)
DEAR SIR,
THROUGH THIS LETTER I WOULD LIKE TO APPLY FOR GOSI REFUND
MY PARTICULARS ARE AS FOLLOW:
1. NAME (ชื่อ – สกุล)
……………………………………………..
2. NATIONALITY (สัญชาติ)
……………………………………………..
3. GOSI NO. (หมายเลขบัตร โกซี่)
……………………………………………..
4. ADDRESS (ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ทางไปรษณี ย)์
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
THAILAND.
ENCLOSE HEREWITH IS MY A COPY OF GOSI CARD AND MY PASSPORT
YOURS FAITHFULLY,
………………………….
……../………/…………
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แบบฟอร์ มการขอรับเงินประกันสั งคม (โกซี่) แบบไม่ มีบตั ร
GENERAL ORGANIZATION FOR SOCIAL INSURANCE (GOSI)
THAILAND
OVERSEAS PENSION DEPARTMENT
P.O.BOX 2952 RIYADH 11461
DATE……………………………
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
DEAR SIR,
I, MR…………………………………….PASSPORT NO…………………………
WORKED WITH………………………………………………………………………………………
P.O. BOX……………………………………………………………………………………………….
……………………………………..SAUDI ARABIA, MY POSITION…………………………….
FROM…………………………………………….UNTIL……………………………………………
I PAID THE SOCIAL INSURANCE CONTRIBUTIONS MONTHLY THOUGH COMPANY, BUT
THE EMPLOYER DID NOT GIVE ME THE GOSI CARD. I WOULD LIKE TO MAKE MY REQUEST
FOR YOU REFUND MY GOSI CONTRIBUTIONS ATTACHED HEREWITH IS MY DOCUMENT.
THANK YOU FOR YOUR KIND CONSIDERATION. I AM LOOKING FORWORD TO HEAR
FROM YOU VERY SOON.
ADDRESS
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

YOUR FAITHFULLY,
……………………………………

(…………………………………)
(ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง)
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ประเทศกาตาร์
สิ ทธิประโยชน์ ของคนงานในประเทศกาตาร์
อัตราค่ าจ้ าง
- ค่าจ้างต้องเป็ นไปตามสัญญาจ้าง หรื อหากในสัญญาจ้างไม่ได้ระบุอตั ราค่าจ้างจะต้องเป็ นไป
ตามที่ ระบุ ใ นกฎ ระเบี ย บในการจ้า งงาน หากไม่ ได้มีก ารระบุ ไว้ใ นทั้ง สองกรณี ค่ า จ้า งจะต้องจ่ า ยตาม
ความสามารถในลักษณะงานอาชีพนั้นและเป็ นธรรมแก่ลูกจ้าง
- ค่าจ้างควรจ่ายตามเงินสกุลของกาตาร์และค่าจ้างสําหรับลูกจ้างรายปี หรื อรายเดือนควรจ่ายอย่าง
น้อยเป็ นประจําทุกเดือน ส่ วนลูกจ้างที่ไม่อยูใ่ นกรณี ขา้ งต้น ควรจ่ายทุกๆสองสัปดาห์
- ค่าจ้างควรจ่ายให้กบั ลูกจ้างโดยตรงในเวลาและสถานที่ทาํ การหรื อโดยความเห็นชอบของทาง
ราชการที่เกี่ยวข้อง หรื ออาจจ่ายเข้าบัญชีธนาคารของลูกจ้างได้โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรื อจ่ายผ่าน
ทางผูท้ ี่ได้รับการมอบหมายอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
- ในการยกเลิกสัญญา นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์อื่นๆ ในวันที่ยกเลิกสัญญา เว้นแต่
ลูกจ้างได้ละทิ้งหน้าที่โดยไม่แจ้งล่วงหน้าตามที่กฎหมายกําหนด ในกรณี น้ ี นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้ตามที่
ลูกจ้างมีสิทธิพึงได้รับแต่ไม่เกินเจ็ดวันนับตั้งแต่วนั ที่ลูกจ้างละทิ้งงาน
- นายจ้างจ้องต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างที่หยุดงานประจําปี ตามสิ ทธิที่พึงได้รับ
- กรณี ที่นายจ้างให้เงินยืมแก่ลูกจ้าง จะต้องไม่คิดดอกเบี้ย และไม่หกั เงินยืมจากค่าจ้างเกินร้อยละ 10
- หากลูกจ้างทําความเสี ยหายแก่นายจ้าง ลูกจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยความเสี ยหายตามข้อเท็จจริ ง
ที่เกิดขึ้น โดยสามารถหักจากค่าจ้างได้ในอัตราของค่าจ้างเท่ากับ 7 วันในหนึ่งเดือน
- ค่าจ้างในวันหยุดประจําปี หรื อลาป่ วยจะต้องคํานวณจากค่าจ้างพื้นฐาน หากเป็ นการจ้างงาน
รายชิ้น ค่าจ้างจะต้องคํานวณจากค่าจ้างเฉลี่ย 3 เดือน
ชั่วโมงการทํางานและการลา
- ชัว่ โมงการทํางาน เท่ากับ 44 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์หรื อวันละ 8 ชัว่ โมง
ยกเว้นในช่วงรามาดอน (Ramadan) ชัว่ โมงการทํางานสู งสุ ด คือ 36 ชัว่ โมงต่อเดือนหรื อ 6 ชัว่ โมงต่อวัน
- ระยะเวลาในการเดินทางจากที่พกั มาที่ทาํ งานจะไม่นบั รวมเป็ นชัว่ โมงในการทํางาน
- ชั่วโมงในการทํางานให้นับรวมเวลาในการละหมาด เวลาพักกลางวันแต่ไม่ควรน้อยกว่า 1
ชัว่ โมงและเกิน 3 ชัว่ โมง
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- ลูกจ้างอาจถูกขอให้ทาํ งานล่วงเวลาได้ แต่ชวั่ โมงในการทํางานต่อวันต้องไม่เกิ น 10 ชัว่ โมง
เว้นแต่มีเหตุจาํ เป็ นหรื อเพื่อป้องกันความเสี ยหายที่จะเกิดแก่นายจ้าง
- อัตราค่าล่วงเวลา ต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของค่าจ้างพื้นฐาน
- ลู ก จ้า งที่ ทาํ งานระหว่างเวลา 21.00 น-6.00 น. ควรได้ค่าจ้างตามค่าจ้างพื้น ฐาน และส่ ว น
เพิ่มเติมอีกไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ยกเว้นลูกจ้างที่ทาํ งานเป็ นกะ
- ลูกจ้างควรจัดให้มีวนั พักผ่อนประจําสัปดาห์โดยได้รับค่าจ้าง และวันศุกร์ควรจัดให้เป็ นวันหยุด
แก่ลูกจ้างทุกคน และหากจําเป็ นต้องทํางานในวันหยุดนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มให้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 15 ของ
ค่าจ้างพื้นฐาน
- นายจ้างต้องปิ ดประกาศชัว่ โมงในการทํางาน วันหยุดต่างๆให้ลูกจ้างในสถานที่ที่สามารถเห็น
ชัดเจน เช่น ประตูทางเข้า
- ลูกจ้างที่ทาํ งานต่อเนื่ องครบ 1ปี นายจ้างควรจัดให้มีวนั หยุดประจําปี โดยได้รับเงินเดือน และ
ลูกจ้างที่ทาํ งานน้อยกว่า 5 ปี ควรมี วนั หยุดได้ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ และ ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ สําหรั บ
ลูกจ้างที่ทาํ งานตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
- นายจ้างควรกําหนดวันหยุดประจําปี หรื อแบ่งวันหยุดเป็ นช่วงต่างๆ โดยได้รับความยินยอมจาก
ลูกจ้าง แต่ไม่ควรแบ่งเกิน 2 ช่วงเวลา
- หากสัญญาจ้างถูกยกเลิกก่อนวันหยุดประจําปี ลูกจ้างจะไม่ถูกเพิกสิ ทธิ ในการได้รับวันหยุด
ประจําปี และอาจได้รับค่าจ้างทดแทนวันหยุดได้
- เมื่อลูกจ้างทํางานครบ 3 เดือนสามารถลาป่ วยได้โดยได้รับค่าจ้าง โดยลูกจ้างต้องสามารถแสดง
หลักฐานการลาป่ วยให้แก่นายจ้าง
- ลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างเต็มจํานวนหากการลาป่ วยไม่เกิน 2 สัปดาห์ และหากเกิ นสองสัปดาห์
จะได้รับค่าจ้างเพียงครึ่ งเดียวสําหรับช่วงเวลาขยายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ นายจ้างอาจยกเลิกสัญญาได้ใน
สัปดาห์ที่ 12 ของการลาป่ วยหากแพทย์แจ้งว่าลูกจ้างไม่สามารถกลับเข้าทํางานได้ตามปกติในช่วงเวลานั้น
- หากลูกจ้างลาออกจากงานโดยได้รับความเห็นชอบจากแพทย์ในระยะเวลาก่อนสิ้ นสุ ด 6 เดือน
ตามที่ได้รับอนุญาตให้ลาป่ วยโดยได้รับเงินเดือน นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างตามส่ วนที่เหลือ ทั้งนี้ รวมถึงกรณี การ
เสี ยชีวิตด้วย
- ในระหว่างลาป่ วย ลูกจ้างต้องไม่ไปทํางานให้นายจ้างรายอื่น
- นายจ้างต้องไม่ยกเลิกสัญญาจ้างหรื อแจ้งลูกจ้างเรื่ องการยกเลิกสัญญาในระหว่างที่ลูกจ้างลาป่ วย
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การบาดเจ็บจากการทํางานและการจ่ ายค่ าชดเชย
- นายจ้างต้องแจ้งเหตุของการบาดเจ็บสาหัสและหรื อการเสี ยชีวิตแก่เจ้าหน้าที่ตาํ รวจ
- ลูกจ้างต้องได้รับค่ารักษาพยาบาลและค่าจ้างเต็มจํานวนในระหว่างเข้ารับการรักษา
ภายใต้คาํ แนะนําของแพทย์
- ลู ก จ้า งที่ เ สี ย ชี วิ ต หรื อ บาดเจ็บ สาหัส ทุ พ พลภาพอัน เนื่ อ งมาจากการทํา งานจะต้อ งได้รั บ
ค่าชดเชยตามที่กาํ หนดไว้ในหลักกฎหมายของอิสลาม (Islamic Sharia)
- ลูกจ้างที่ทุพพลภาพโดยสิ้ นเชิง จะได้รับค่าชดเชยเหมือนกับกรณี ที่เสี ยชีวิต
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สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยู.เอ.อี.)
การทํางานและการประกอบอาชีพของชาวต่ างชาติในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ประเภทของลูกจ้ าง
ประเภทของลูกจ้าง แบ่งเป็ น 5 ประเภท ตามวุฒิการศึกษา ดังนี้
(1) ลูกจ้ างที่ต้องใช้ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็ นอย่ างตํ่า ได้แก่ ผูป้ ฏิบตั ิการที่ใช้วิชาชีพ
วิชาการ และมีความเชี่ยวชาญในตําแหน่ งต่างๆ เฉพาะด้าน อาทิ ทนายความ วิศวกร สถาปนิ ก ผูอ้ าํ นวยการ
แผนกต่างๆ ที่ปรึ กษา เป็ นต้น
(2) ลูกจ้ างที่ต้องใช้ วุฒิการศึ กษาในระดับอนุ ปริ ญญาตรี เป็ นอย่ างตํ่า ได้แก่ ผูป้ ฏิบตั ิงานที่ใช้
ความรู ้ ความสามารถและมี ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้าน (ลูก จ้างฝี มื อระดับสู ง ) อาทิ พยาบาล ช่ างไฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างภาพ ช่างเทคนิคต่างๆ เป็ นต้น
(3) ลู ก จ้ า งที่ ต้ อ งใช้ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายเป็ นอย่ า งตํ่ า ได้แ ก่
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่ใช้ความรู ้ความสามารถเฉพาะด้าน (ลูกจ้างฝี มือ) อาทิ ผูค้ ุมงานและหัวหน้างาน เป็ นต้น
(4) ลู ก จ้ า งที่ ไ ม่ ต้ อ งใช้ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านที่ ไ ม่ ต ้อ งใช้ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาแต่ ต ้อ งมี
ประสบการณ์ในการทํางาน (ลูกจ้างกึ่งฝี มือ) อาทิ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างตัดผม ช่างตัดเย็บ และผูช้ ่วยช่าง
(5) ลูกจ้ างที่ไม่ ต้องใช้ วุฒิการศึ กษาและไม่ จําเป็ นต้ องมีประสบการณ์ ในการทํางาน (ลูกจ้าง
ไร้ฝีมือ) อาทิ พนักงานทําความสะอาด คนขายเนื้อสัตว์ เป็ นต้น
ขั้นตอนและระเบียบการจ้ างแรงงานต่ างชาติ
การจ้างงานคนต่างชาติ นายจ้างมีหน้าที่ตอ้ งดําเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้องทั้งก่อน และหลังการ
เดินทางเข้าประเทศของลูกจ้างชาวต่างชาติ โดยขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1) นายจ้างเตรี ยมเอกสารเพื่อยืน่ ขอโควตาการจ้างงานผ่านเว็บไซต์กระทรวงแรงงานของยูเออี
(2) นายจ้างยื่นคําร้องขอโควตาคนงานผ่านระบบออนไลน์ (ค่าธรรมเนี ยมในการออกใบคําร้อง
250 ดีแรห์ม/คนงาน 1 คน)
(3) ยืน่ ใบขออนุญาตทํางานผ่านเว็บไซต์กระทรวงแรงงานยูเออี โดยค่าธรรมเนียมในการออก
ใบอนุญาต จะจัดเก็บแยกตามกลุ่มบริ ษทั ที่มีคุณสมบัติตามที่กาํ หนดไว้ ดังนี้
- บริ ษัทกลุ่ม A คือบริ ษทั ที่มีจาํ นวนลูกจ้างที่เป็ นคนท้องถิ่นร้อยละ 30 ของจํานวนลูกจ้าง
ทั้งหมด และมี ความหลากหลายด้านสัญชาติในหมู่ลูกจ้างมากกว่า 4 สัญชาติเป็ นอย่างตํ่า ตลอดจนไม่มี
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ประวัติ ฝ่ าฝื นระเบี ย บแรงงาน จ่ า ยค่ า ธรรมเนี ย ม 1,000 ดี แ รห์ ม /คน และเงิ นคํ้าประกันต่ อ ธนาคาร
3,000 ดีแรห์ม/คน
- บริษัทกลุ่ม B คือบริ ษทั ที่มีการจ้างงาน คนท้องถิ่นใกล้เคียงกับอัตราที่กาํ หนด หรื ออยูใ่ น
เกณฑ์ที่ยอมรับได้ ค่าธรรมเนียม 2,000 ดีแรห์ม/คน และเงินคํ้าประกันต่อธนาคาร 3,000 ดีแรห์ม
- บริ ษั ท กลุ่ ม C
คื อ บริ ษ ัท ที่ มี ก ารจ้า งงานคนท้อ งถิ่ น น้อ ยมาก และมี ป ระวัติ ไ ม่ ดี
ค่าธรรมเนียม 3,000 ดีแรห์ม/คน และเงินคํ้าประกันต่อธนาคาร 3,000 ดีแรห์ม
หมายเหตุ ค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวข้างต้นสําหรับลูกจ้างที่มีอายุต้ งั แต่ 18 -60 ปี สําหรับลูกจ้างที่อายุมากกว่า
60 ปี จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมจํานวน 5,000 ดีแรห์ม/คน
(4) นายจ้างยื่นขอวีซ่าทํางาน (Empolyment Visa) ให้แก่ลูกจ้างต่อกรมสัญชาติและถิ่นพํานัก
ยูเออี และชําระค่าธรรมเนี ยมการยื่นขอวีซ่าทํางาน (employment visa) ณ กองตรวจลงตราฯโดยจะต้องมี
เอกสารประกอบในการยืน่ ขอวีซ่า ดังนี้
- สําเนาใบอนุญาตประกอบการบริ ษทั นายจ้าง
- สําเนาหนังสื อเดินทางลูกจ้าง
- รู ปถ่ายลูกจ้างจํานวน 2 รู ป
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า จํานวน 160 ดีแรห์ม/คน
(5) นายจ้างนําเอกสารและสัญญาจ้างประกอบการขอจ้างแรงงานไทยแสดงต่อคนงานไทย
(ลูกจ้าง) เพื่อให้ลงนามในสัญญาจ้าง จากนั้นนํามายืน่ ต่อฝ่ ายแรงงาน
(6) นายจ้างนําเอกสารที่ฝ่ายแรงงานไปยื่นที่สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุ งอาบูดาบี และชําระ
ค่าธรรมเนียมนิติกร
(7) นายจ้างส่ งเอกสารทั้งหมดตามข้อ(6) ไปให้คนงานไทยเพื่อแจ้งการเดิ นทางมาทํางาน
ในยูเออีต่อกรมการจัดหางานก่อนออกเดินทางมายูเออี
(8) เมื่ อ คนงานไทยเดิ น ทางมาที่ ประเทศสหรั ฐอาหรั บเอมิ เ รสต์ นายจ้างจะนํา คนงานไป
ตรวจสุ ขภาพตามรายการตรวจโรคที่กาํ หนด (ค่าธรรมเนียม 250 ดีแรห์ม/คนงาน 1 คน)
(9) นายจ้างเตรี ยมเอกสารทั้งหมดเพื่อพิมพ์คาํ ร้ องขอจัดทําสัญญาจ้างและยื่นต่ อกระทรวง
แรงงานยูเออี ซึ่งอัตราค่าจ้างและสวัสดิการจะต้องเป็ นไปตามที่ฝ่ายแรงงานได้ให้การรับรองไว้ก่อนหน้านี้
(10) นายจ้างนําคนงานไปทําบัตรประจําตัว Emirates ID เมื่อคนงานได้บตั รประจําตัวแล้ว
นายจ้างต้องไปยืน่ ขอวีซ่าถิ่นพํานัก (residence permit visa) ให้แก่ลูกจ้างภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลูกจ้าง
เดินทางเข้ายูเออี มิฉะนั้นจะถูกปรับวันละ 25 ดีแรห์ม โดยวีซ่าดังกล่าวมีอายุ 3 ปี
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หมายเหตุ - ตั้งแต่ วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ สหรั ฐอาหรั บเอมิ เรตส์ เริ่ มบังคับใช้มาตรการ
รองรั บ การขอเปลี่ ย นแปลงประเภทวี ซ่ า รู ป แบบใหม่ โดยเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ วี ซ่ า ประเภทต่ า งๆของ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เช่นวีซ่าเยีย่ มเยียน (Visit Visa) วีซ่านักเรี ยน วีซ่ารักษาพยาบาล และวีซ่าถิ่นพํานัก
(Resident Visa) สามารถยืน่ ขอเปลี่ยนแปลงสถานะการเข้าเมืองในขณะที่พาํ นักอยูใ่ นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ได้ โดยไม่ตอ้ งออกนอกประเทศ ด้วยมาตรการดังกล่าว อาจเป็ นช่องทางให้คนไทยที่ประสงค์มาทํางาน
ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เดินทางมาด้วยวีซ่าเยี่ยมเยียน (Visit visa)และลักลอบทํางานมากขึ้น เนื่ องจาก
เข้าใจว่าตนสามารถทํางานโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว/เยี่ยมเยียน ได้ และสามารถเปลี่ยนวีซ่าเป็ นวีซ่าที่อยู่อาศัย
/ทํางาน โดยไม่ ตอ้ งเดิ นทางออกนอกสหรั ฐอาหรั บเอมิ เรตส์ อี กทั้ง ไม่ จาํ เป็ นต้องผ่านการจ้างงานตาม
ขั้นตอนที่กระทรวงแรงงานไทยกําหนด
โดยสรุ ป การเข้ามาทํางานด้วยวีซ่าท่องเที่ยว/เยีย่ มเยียน (Tourist Visa/ Visit visa) เป็ นสิ่ งที่
ผิดกฎหมายเนื่องจากวีซ่าดังกล่าวใช้เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทาํ งานใดๆ จนกว่าจะได้รับการ
เปลี่ยนประเภทวีซ่า ซึ่ งทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีการบังคับใช้กฎหมายกับผูก้ ระทําผิดอย่างเข้มงวด
โดยการเข้ามาทํางานในสหรั ฐอาหรั บเอมิเรตส์ อย่างถูกต้อง ต้องได้วีซ่าทํางาน (Employment

Visa)

และเมื่อเดินทางมาถึงแล้ว จะต้องเซ็นสัญญาที่กระทรวงแรงงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แล้วต้องติดตาม
ให้นายจ้างทําบัตรประจําตัวคนงาน (resident identity card)ให้ถูกต้องด้วย
*ข้ อควรทราบ* คนงานที่ถือวีซาท่องเที่ยวแล้วมาหางานทําในภายหลัง เสี่ ยงต่ อการมีสถานะภาพเป็ น
แรงงานที่ผิดกฎหมาย เนื่ องจากคนงานเหล่านี้ ไม่มีสัญญาจ้างที่ผ่านการประทับรับรอง (seen) จากฝ่ าย
แรงงาน ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งอาบูดาบี เพื่อตรวจสอบการจ้างงานของนายจ้าง
การตรวจโรคและโรคต้ องห้ าม
ยูเออีกาํ หนดให้ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะยื่นขอใบอนุ ญาตการมีถิ่นพํานักยูเออีเพื่อขออนุ ญาต
การมี ถ่ิ น พํานัก ในยูเ ออี เ พื่ อทํา งาน ศึ ก ษา หรื อพํานัก กับครอบครั ว ต้องผ่านการตรวจวินิ จ ฉัย โรค โรค
ดังต่อไปนี้
(1) การตรวจวินิ จ ฉั ย โรคภู มิ คุ้ มกัน บกพร่ อ ง หรื อ เอดส์ สํา หรั บ บุ ค คลที่ เดิ น ทางเข้า ยูเ ออี
เป็ นครั้งแรก และประสงค์จะยืน่ ขอใบอนุญาตการมีถิ่นพํานักในยูเออี/ขออนุญาตการมีถิ่นพํานัก หากผลการ
ตรวจปรากฏเป็ นที่ แ น่ ชัด ว่ า บุ ค คลดัง กล่ า วติ ด เชื้ อ เอดส์ จ ะถู ก เนรเทศออกนอกประเทศตามระเบี ย บ
คนเข้าเมืองยูเออี
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(2) วัณโรค สําหรับบุคคลที่เดินทางเข้ายูเออีเป็ นครั้งแรก และประสงค์จะยื่นต่อใบอนุญาตการ
มีถิ่นพํานักในยูเออี หากผลการตรวจเป็ นที่แน่ ชดั ว่าบุคคลดังกล่าวติดเชื้ อวัณโรคจะถูกเนรเทศออกนอก
ประเทศ
(3) โรคเรื้ อน สําหรับบุคคลที่เดินทางเข้ายูเออีเป็ นครั้งแรก และประสงค์จะยื่นต่อใบอนุ ญาต
การมีถิ่นพํานักในยูเออี หรื อบุคคลที่มีใบอนุ ญาตแล้วและประสงค์จะขอต่อใบอนุ ญาตการมีถิ่นพํานักใน
ยูเออี หากตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวเป็ นโรคเรื้ อน จะถูกเนรเทศออกนอกประเทศ
(4) การตรวจวิ นิ จ ฉั ย โรคไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี และ ซี สํ า หรั บ บุ ค คลที่ เ ดิ น ทางเข้า ยู เ ออี
เป็ นครั้งแรก และประสงค์จะยื่นต่อใบอนุ ญาตการมีถ่ินพํานักในยูเออี สําหรับกรณี การขอต่อใบอนุ ญาต
การมีถ่ินพํานัก การตรวจวินิจฉัยโรคดังกล่าวจํากัดเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีอาชี พรั บเลี้ยงเด็ก คนรับใช้
พนักงานขับรถ ผูด้ ูแลโรงเรี ยนอนุ บาลและสถานรับเลี้ยงเด็ก ช่ างตัดผม ช่างเสริ มสวย เจ้าหน้าที่สถานที่
ออกกําลังกาย ร้านขายอาหาร พ่อครัว คนขายเนื้อ พนักงานในร้านอาหาร โดยโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี
และ ซี เป็ นโรคที่กระทรวงสาธารณสุ ขยูเออีได้ออกระเบียบให้มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และหากตรวจพบ
จะถูกส่ งตัวกลับประเทศทันที
(5) โรคซิฟิลิส สําหรับบุคคลที่เดินทางเข้ายูเออีเป็ นครั้งแรก และประสงค์จะยืน่ ต่อใบอนุญาต
การมีถิ่นพํานักในยูเออี หากตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวมีเชื้อโรคซิฟิลิส สามารถขอรับการรักษาโรคดังกล่าว
เพื่อขออนุญาตการมีถิ่นพํานักได้
สั ญญาจ้ างงาน (Employment Contract)
กฎกระทรวงแรงงานของยูเออีฉบับที่ 764 ปี 2015 กระทรวงแรงงานจะให้การรับรองสัญญาจ้าง
ที่คนงานจะต้องลงนามก่อนยื่นกระทรวงฯ การต่อสัญญาจ้างจะต้องสอดคล้องกับการจ้างงานแบบใหม่น้ ี
เช่นกัน โดยมีขอ้ เสนอและเงื่อนไขการจ้างงาน ซึ่ งเมื่อยืน่ ต่อกระทรวงแรงงานและได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวง ฯ แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขได้ เว้นแต่กระทรวง ฯ ให้ความเห็นชอบ นอกจากนี้
จะไม่ ส ามารถเพิ่ ม เติ ม ข้อ ความใดๆในสั ญ ญาจ้า งเว้น แต่ ไ ด้รั บ ความเห็ น ชอบจากกระทรวงแรงงาน
เมื่อลูกจ้างเดิ นทางถึงยูเออี นายจ้างและลูกจ้างจะต้องลงนามในสัญญาจ้างที่ผ่านการรองรับจากกระทรวง
แรงงานยูเออี จํานวน 3 ชุดโดยจะเก็บไว้ที่ลูกจ้าง นายจ้าง และกระทรวงแรงงาน แห่ งละ 1 ชุด สัญญาจ้าง
ดังกล่าวจะระบุตาํ แหน่ ง เงินเดือน ประเภทของงาน และระบุอายุของสัญญาจ้างว่าเป็ นแบบมีระยะเวลาการ
จ้างตายตัวแน่นอนหรื อเป็ นแบบไม่กาํ หนดอายุสญ
ั ญา โดยสัญญาจ้างจะกระทําเป็ นภาษาอาหรับและอังกฤษ
อยู่ในฉบับเดี ยวกัน ดังนั้น ก่ อนการลงนามในสั ญญาจ้ าง หรื อเอกสารใดๆ คนงานจึงควรอ่ านข้ อความ
รายละเอียดต่ างๆ ให้ เข้ าใจเสี ยก่ อน สัญญาจ้าง มี 2 ประเภท ดังนี้
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1. สั ญญาจ้ างแบบระบุระยะเวลาการจ้ างงาน (limited contract)
โดยทัว่ ไปนายจ้างจะทําสัญญาจ้างตั้งแต่ 1-3 ปี เมื่อลูกจ้างทํางานครบสัญญานายจ้างต้องจ่าย
ค่าเดินทางขากลับให้แก่ลูกจ้าง
2. สั ญญาจ้ างแบบไม่ กาํ หนดระยะเวลาการจ้ าง (unlimited contract)
เมื่ อทํา งานครบ 1 ปี หากลู ก จ้างและนายจ้างไม่ บ อกยกเลิ ก สัญ ญาจ้า งล่ ว งหน้า (ประมาณ
1 เดื อ น) สั ญ ญาจ้า ง จะถู ก ต่ อ โดยอัต โนมัติ โ ดยทั่ว ไปนายจ้า งจะทํา สั ญ ญาจ้า งตั้ง แต่ 1 ปี ขึ้ นไป
และส่ ว นใหญ่ น ายจ้า งมัก ทํา สั ญ ญาไม่ เ กิ น 3 ปี เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ การทํา วี ซ่ า ประเภทมี ถ่ิ น พํา นัก
(Residence Visa ) ที่ออกให้เป็ นเวลาครั้งละไม่เกิน 3 ปี
กรณีทลี่ ูกจ้ างทํางานครบกําหนดระยะเวลาของสั ญญาจ้ าง
(1) นายจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทย ให้แก่ลูกจ้างเมื่อได้ทาํ งานมา
จนสิ้ นสุ ดระยะเวลาของสัญญาจ้าง
(2) หากสัญญาจ้า งมี ระยะเวลาเกิ นกว่า 6 เดื อนแต่ไม่ ถึง 1 ปี นายจ้างจะต้องจ่ ายเงิ น ชดเชย
วันลาพักผ่อนเดื อนละ 2 วันเท่ากับจํานวนวันที่ ยงั มิได้ใช้สิทธิ การลาให้แก่ ลูกจ้างในช่ วงระยะเวลาของ
สัญญาจ้าง
(3) หากสัญญามีระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 5 ปี (ทั้งกรณี ทาํ สัญญาจ้างครั้งเดียวหรื อหลาย
สัญญาจ้างที่มีระยะเวลาการจ้างติดต่อกัน) ลูกจ้างจะได้รับเงิ นสิ ทธิ ประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานยูเออี
มาตรา 132 ซึ่งประกอบด้วยเงินชดเชยการเลิกจ้างปี ละ 21 วัน ในช่วง 1-5 ปี แรก และเงินชดเชยการเลิกจ้าง
อีกปี ละ 30 วันนับจากปี ที่ 6 เป็ นต้นไป แต่ท้ งั นี้ เงินชดเชยการเลิกจ้างทั้งหมดจะต้องมีจาํ นวนเงินไม่เกิน
ค่าจ้าง 1 ปี รวมทั้งเงินชดเชยการลาพักผ่อนประจําปี 30 วัน ในกรณี ที่ลูกจ้างยังมิได้ใช้สิทธิ ลาพักผ่อน
ของปี นั้นๆ
สวัสดิการ/สิ ทธิประโยชน์ ข้นั พืน้ ฐาน
กฎหมายแรงงานยูเออีกาํ หนดให้นายจ้างต้องจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้าง ดังนี้
- จัดที่พกั อาศัย รวมทั้งอาหารอย่างน้อยวันละ 2 มื้อ (หรื อจ่ายเงินเพิ่มเป็ นค่าอาหาร)
- จัดรถรับส่ งลูกจ้างไปกลับระหว่างที่พกั อาศัยและสถานที่ทาํ งาน
- จัดทําบัตรประกันสุ ขภาพให้ลูกจ้าง (รวมทั้งคู่สมรส และบุตร 3 คน ที่อายุไม่เกิน
18 ปี ในกรณี ที่สญ
ั ญาจ้างระบุให้ลูกจ้างสามารถนําครอบครัวมาอยูด่ ว้ ยได้)
- จัดให้ลูกจ้างมีวนั พักผ่อนประจําปี ปี ละ 30 วัน (โดยได้รับค่าจ้าง)
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การเลิกจ้ าง
กรณีทนี่ ายจ้ างขอยกเลิกสั ญญาจ้ างก่ อนครบสั ญญา
1. ตามกฎหมายแรงงานของยูเออี มาตรา 115 นายจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ
ประเทศไทยให้แก่ลูกจ้าง และจะต้องจ่ายเงินชดเชยค่าเสี ยหายให้แก่ลูกจ้างเป็ นจํานวนเงิ นเท่ากับค่าจ้าง
3 เดื อน หรื อเท่ากับค่าจ้างของระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาจ้าง หากระยะเวลาที่เหลืออยู่น้ ันสั้นกว่า 3
เดือน นอกจากนั้นนายจ้างจะต้องจ่ายเงิน ชดเชยการเลิกจ้างตามมาตรา 132 ในกรณี ที่ลูกจ้างได้ทาํ งานติดต่อ
เกินกว่า 5 ปี รวมทั้งเงินชดเชยการลาพักผ่อนประจําปี ที่ยงั เหลืออยูใ่ ห้กบั ลูกจ้างด้วย
2. อย่างไรก็ตาม ตามกฎหมายแรงงานมาตรา 120b นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้ง
ให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า หากการเลิกจ้างเกิ ดขึ้นในช่ วงทดลองงาน (ตามที่ตกลงกันในสัญญาจ้างแต่การ
ทดลองงานจะต้องไม่เกิน 6 เดือน) โดยนายจ้างจะออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยให้แก่ลูกจ้าง
แต่ลูกจ้างจะไม่ได้รับเงินสิ ทธิประโยชน์ใด ๆ จากนายจ้างเนื่องจากยังไม่ผา่ นการทดลองงาน
3. นายจ้างสามารถเลิกจ้างลูกจ้างได้ตามมาตรา 120 โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า (ทั้งก่อนและหลัง
การผ่านช่วงทดลองงาน) ในกรณี ที่ลูกจ้างทําผิดในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
(1) ใช้เอกสารปลอมในการสมัครงาน
(2) ทํางานผิดพลาดจนก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรงต่อนายจ้าง
(3) ไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัยในการทํางาน
(4) ไม่ ป ฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ต ามที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นสั ญ ญาจ้า งและได้รั บ การตัก เตื อ นอย่ า งเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรแล้ว
(5) เปิ ดเผยความลับของบริ ษทั
(6) ถูกลงโทษโดยคําพิพากษาของศาลในคดีที่เกี่ยวกับศีลธรรมอันดีของสังคม
(7) ดื่มสุ ราหรื อมีอาการเมาในระหว่างการทํางาน หรื อ
(8) ทําร้ายนายจ้าง หัวหน้างานหรื อเพื่อนร่ วมงานในระหว่างเวลาทํางาน
(9) ขาดงานติดต่อกันเกิน 7 วัน หรื อไม่ติดต่อกันแต่เกิน 20 วัน โดยไม่มีเหตุผล
4. การเลิกจ้างตามมาตรา 120 ใน 9 กรณี ขา้ งต้นนี้ เป็ นการเลิกจ้างหรื อสิ้ นสุ ดสัญญาจ้างที่มีเหตุ
มาจากความผิดของลูกจ้าง ดังนั้น ลูกจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยเอง (มาตรา
131 วรรคท้าย) ซึ่ งบทบัญญัติในมาตรานี้ ใช้เป็ นการบังคับเป็ นการทัว่ ไปสําหรับลูกจ้างภายใต้สัญญาจ้าง
แบบไม่ระบุระยะเวลาการจ้างด้วย
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กรณีทลี่ ูกจ้ างขอยกเลิกการทํางานก่อนครบสั ญญา
(1) ตามกฎหมายแรงงานของยูเออี มาตรา มาตรา 116 ลูกจ้างจะต้องจ่ายเงินชดเชยค่าเสี ยหาย
แก่ น ายจ้า งเป็ นจํา นวนเงิ น เท่ า กับ ครึ่ งหนึ่ ง ของค่ า จ้า ง 3 เดื อ น หรื อครึ่ งหนึ่ ง ของค่ า จ้า งของระยะเวลา
ที่ เหลื ออยู่ของสัญญาจ้าง หากระยะเวลาที่ เหลื ออยู่น้ ันสั้นกว่า 3 เดื อน ยกเว้นกรณี ที่การขอเลิ กจ้างนั้น
มีสาเหตุมาจากความผิดของนายจ้างตามมาตรา 121 อาทิ หากนายจ้างไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง
หรื อหากนายจ้างหรื อตัวแทนนายจ้างทําร้ายลูกจ้าง
(2) ลูกจ้างจะไม่ได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างใดๆ หากลูกจ้างลาออกจากงาน ด้วยความต้องการ
ของตนเองก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลาของสัญญาจ้างในกรณี ที่ลูกจ้างยังทํางาน ถูกกลัน่ แกล้งจนไม่สามารถทํางาน
ต่อไปได้จนครบ 5 ปี ลูกจ้างย่อมได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ตามมาตรา 132 ตามสัดส่ วนของอายุการทํางาน
ที่ผา่ นมา
(3) ลู ก จ้า งอาจจะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบออกค่ า ใช้จ่ า ยในการเดิ น ทางกลับ ประเทศด้ว ยตนเอง
(มาตรา 131)
(4) ลู กจ้า งอาจถู กนายจ้างใช้สิทธิ แจ้ง ต่อกรมสัญชาติ และถิ่ น พํานักยูเออี ให้ระงับการออก
Employment Visaให้แก่ลูกจ้างคนดังกล่าวเพื่อทํางานกับนายจ้างรายอื่นเป็ นเวลา 1 ปี นับจากการเลิกจ้าง
เพื่อไม่ไห้ลูกจ้างรายดังกล่าวสามารถเดิ นทางเข้ามาทํางานในยูเออีได้อีกช่ วงระยะเลาหนึ่ ง (มาตรา 128
ประกอบกฎหมายคนเข้าเมือง)
สั ญญาจ้ างแบบไม่ กาํ หนดระยะเวลาการจ้ าง (Unlimited Contract)
(1) ตามกฎหมายแรงงานของยูเออี มาตรา 120b นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ลูกจ้างทราบล่วงหน้า หากการเลิกจ้างเกิดขึ้นในช่วงทดลองงาน (ตามที่ตกลงกันในสัญญาจ้างแต่การทดลอง
งานจะต้องไม่เกิน 6 เดือน) โดยนายจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยให้แก่ลูกจ้าง
แต่ลูกจ้างจะไม่ได้รับเงินสิ ทธิประโยชน์ใดๆ จากนายจ้างเนื่องจากยังไม่ผา่ นการทดลองงาน
(2) นายจ้างจะต้องแจ้งล่วงหน้า1 เดื อน หากเป็ นการเลิกจ้างพ้นช่ วงทดลองงานแล้ว และใน
กรณี ที่ไม่แจ้งล่วงหน้าหรื อไม่แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยการไม่แจ้งล่วงหน้า
ให้กบั ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างต่อวันคูณด้วยจํานวนวันที่มิได้แจ้งล่วงหน้าให้ครบ 30 วัน (มาตรา 119)
(3) หากการเลิกจ้างเกิ ดขึ้นหลังจากพ้นช่ วงทดลองงานแต่ไม่ถึง 1 ปี นายจ้างจะต้องจ่ายเงิน
ชดเชยการลาพักผ่อนประจําปี เดือนละ 2 วัน เท่ากับจํานวนวันที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิการลาให้แก่ลูกจ้าง (มาตรา
75) แต่ลูกจ้างจะไม่ได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างในกรณี ที่มีอายุการทํางานไม่ครบ1ปี (มาตรา 132)
(4) หากการเลิ กจ้างเกิ ดขึ้นหลังจากที่ลูกจ้างมีอายุการทํางานมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป ลูกจ้างจะ
ได้รับเงินทดแทนการลาพักผ่อนประจําปี ปี ละ 30 วัน
(5) หากการเลิกสัญญาจ้างเกิดขึ้นหลังจากที่ลูกจ้างได้ทาํ งานติดต่อกันเกิ นกว่า 1 ปี นายจ้าง
จะต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามมาตรา132 ดังนี้
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- ปี ละ 21 วัน ในช่วง 5 ปี แรก
- ปี ละ 30 วันนับจากปี ที่ 6 เป็ นต้นไป แต่ท้ งั นี้ เงินชดเชยการเลิกจ้างทั้งหมดจะต้องมี
จํานวนเงินรวมกันไม่เกินกว่าค่าจ้าง 2 ปี
กรณีลูกจ้ างเป็ นฝ่ ายขอยกเลิกสั ญญาจ้ าง
1. ลู กจ้างต้องแจ้งนายจ้างทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรอย่างน้อย 1 เดื อน ในกรณี ที่
ไม่แจ้งล่วงหน้าหรื อแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน ลูกจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยการไม่แจ้งล่วงหน้าให้กับ
นายจ้างเท่ากับค่าจ้างต่อวันคูณด้วยจํานวนวันที่มิได้แจ้งล่วงหน้าให้ครบ30 วัน (มาตรา 119)
2. ลูกจ้างอาจต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยเอง (มาตรา 131)
3. ตามมาตรา 75 ของกฎหมายแรงงานยูเออี ลูกจ้างอาจได้รับเงินชดเชยการลาพักผ่อนประจําปี
2 วัน เท่ากับจํานวนวันที่ยงั มิได้ใช้สิทธิการลา แต่จะไม่ได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างตามมาตรา 132 หากการ
เลิกสัญญาจ้างเกิดขึ้นหลังทํางานครบ 6 เดือน แต่ยงั ไม่ครบ 1 ปี
4. ลูกจ้างจะได้รับเงินชดเชยการลาพักผ่อนประจําปี ปี ละ 30 วัน พร้อมเงินชดเชยการเลิกจ้าง
ตามอายุการทํางานของลูกจ้าง โดยหากการเลิกจ้างสัญญาจ้างเกิดขึ้นหลังจากที่ลูกจ้างได้ทาํ งานติดต่อกันมา
- ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ลูกจ้างจะได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างเท่ากับค่าจ้าง 7 วันต่อปี
- ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิ น 5 ปี ลูกจ้างจะได้รับเงิ นชดเชยการเลิกจ้างเท่ากับค่าจ้าง
14 วันต่อปี
- เกิ นกว่า 5 ปี ขึ้นไป ลูกจ้างจะได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างเต็มจํานวน ตามที่ระบุใน
มาตรา 132 กล่าวคือ เท่ากับค่าจ้างปี ละ 21 วัน สําหรับ 5 ปี แรก และปี ละ 30 วันสําหรับปี ที่ 6 เป็ นต้นไป
แต่ ท้ งั นี้ เงิ น ชดเชยการเลิ ก จ้า งทั้ง หมดจะต้อ งมี จ าํ นวนเงิ น รวมกัน ไม่ เกิ น กว่า ค่ า จ้า ง 2 ปี (มาตรา 137
ประกอบ มาตรา 132)
อย่างไรก็ตาม ลูกจ้างจะไม่ได้รับเงินชดเชย การเลิกจ้างข้างต้นนี้ แต่อย่างใด หากลูกจ้างละทิ้ง
งานในหน้าที่โดยไม่แจ้งล่วงหน้า อันมีสาเหตุมาจากความผิดของนายจ้างตามมาตรา 121
ความผิดร้ ายแรงอันเป็ นเหตุให้ นายจ้ างเลิกจ้ าง
ความผิด ร้ า ยแรงดัง กล่ า วใช้บงั คับ กับทั้ง ลู ก จ้างที่ มีสัญ ญาจ้างแบบกํา หนดระยะเวลาและ
ไม่กาํ หนดระยะเวลา ดังนี้
(1) ทําผิดร้ายแรงจนก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่นายจ้าง
(2) ไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดความปลอดภัยในการทํางาน
(3) ไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ที่ระบุในสัญญาจ้างและได้รับการตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว
(4) เปิ ดเผยความลับของบริ ษทั
(5) ถูกลงโทษโดยคําพิพากษาของศาลในคดีที่เกี่ยวกับศีลธรรมอันดีของสังคม
154

(6) ดื่มสุ รามึนเมาในระหว่างการทํางาน
(7) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทําร้ายร่ างกาย
(8) ขาดงานติดต่อกันเป็ นเวลา 7 วันโดยไม่แจ้ง หรื อไม่ได้รับอนุญาต หรื อขาดการติดต่อกัน
เกิน 20 วัน โดยไม่ได้แจ้งหรื อไม่ได้รับอนุญาต
การเลิ ก จ้า งดัง กล่ า วข้า งต้น เกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากความผิด ของลู ก จ้า งเอง ดัง นั้น ลู ก จ้า งจะต้อ ง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามในกรณี ที่ลุกจ้างทิ้งงานโดยไม่แจ้ง
ล่วงหน้าลูกจ้างจะไม่ได้รับเงินชดเชยดังกล่าว
การทดลองงาน
การทดลองงานโดยปกติจะมีระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน ในช่วงระหว่างทดลองงานลูกจ้าง
ไม่สามารถไปทํางานกับนายจ้างรายอื่นได้ และไม่มีสิทธิ ลาป่ วยโดยได้รับค่าจ้าง ระยะเวลาในการทดลอง
งานนั้นจะถูกนํามาคํานวณเวลาในการทํางานเพื่อจ่ายเงินรางวัลประจําปี ให้แก่ ลูกจ้าง นอกจากนี้ นายจ้าง
ยังสามารถยกเลิกสัญญาจ้างเมื่อใดก็ได้โดยไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยการให้ออกจากงาน (severance pay)
การลาออกในระหว่ างช่ วงทดลองงาน หากลูกจ้างลาออกระหว่างช่วงทดลองงานนายจ้างอาจ
ใช้สิทธิ ห้ามลูกจ้างกลับเข้ามาทํางานในอูเออีอีก (Labour Ban) หากลูกจ้างประสงค์จะยกเลิกสัญญาจ้างใน
ระหว่างทดลองงานจะต้องแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าก่อน 1 วัน หรื อตามระยะเวลาที่กาํ หนดในสัญญา
ซึ่ งปกติจะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็ นระยะเวลา 1 เดือน นายจ้างบางรายอาจขอให้ลูกจ้างชดเชยค่าใช้จ่ายในการ
นําเข้าคนงาน เช่น ค่าวีซ่า ซึ่งกฎหมายไม่ได้กาํ หนดไว้ เว้นแต่มีการตกลงกันไว้เป็ นอย่างอื่นในสัญญาจ้าง
การห้ ามกลับเข้ ามาทํางานอีก (Labour Ban)
นับตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2559 คนงานที่พน้ ระยะเวลาทดลองงานแล้ว (ปกติ 6 เดือน) และ
ทํางานไม่ครบตามสัญญาอาจจะไม่ถูกห้ามให้กลับเข้ามาทํางานใหม่อีก (จากเดิมจะถูกห้ามเป็ นระยะเวลา
6 เดื อน – 1 ปี ) หากการยกเลิ ก สัญ ญาจ้า งงานนั้น เป็ นไปตามความสมัครใจของทั้ง นายจ้างและลู ก จ้า ง
ในขณะเดียวกันลูกจ้างอาจไปทํางานกับนายจ้างรายใหม่ได้หากนายจ้างรายเดิมให้ความยินยอม
สิ ทธิการลาป่ วย
ตามกฎหมายแรงงานยูเออี มาตรา 83 ลูกจ้างมีสิทธิลาป่ วย ดังนี้
1. ในช่ วงทดลองงาน และสามเดื อนแรกหลัง พ้น การทดลองงาน ลู ก จ้างไม่ มีสิทธิ ลาป่ วย
โดยได้รับค่าจ้าง กล่าวคือ ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิลาป่ วยได้ หลังจาก
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(1) ทํา งานครบ 6 เดื อ น ในกรณี ที่ สั ญ ญาจ้า งกํา หนดให้ท ดลองงาน 3 เดื อ น หรื อ
(2) ทํางานครบ 9 เดือน ในกรณี ที่สญ
ั ญาจ้างกําหนดให้ทดลองงาน 6 เดือน
ดังนั้น ภายใต้มาตรา 83 นี้ หากลูกจ้างป่ วยจนไม่สามารถทํางานได้ในช่วงนี้ ลูกจ้างยังไม่มีสิทธิ
ลาป่ วยโดยได้รับค่าจ้าง หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งนายจ้างมีสิทธิที่จะไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างสําหรับการลาป่ วย
ในช่วงระยะเวลานี้
2. มีสิทธิลาป่ วยได้ไม่เกิน 90 วันต่อปี หลังจากผ่านช่วงทดลองงาน ไปแล้ว 3 เดือน
3. ลาป่ วยโดยไม่ได้รับค่าจ้างเต็มในช่วง 15 วันแรก
4. ลาป่ วยโดยได้รับค่าจ้างครึ่ งหนึ่ง ในช่วง 30 วันต่อมา หลัง 15 วันแรก
5. ลาป่ วยโดยได้รับค่าจ้างหลัง 45 วันแรก ทั้งนี้ การลาป่ วย โดยได้รับค่าจ้างนี้ จะต้องไม่เป็ น
การป่ วยที่มีสาเหตุมาจากการกระทําผิดของลูกจ้าง อาทิ การดื่มสุ รา หรื อการเสพยาเสพติด
การลาพักผ่ อน/กลับไปเยีย่ มบ้ าน
เมื่ อลูกจ้างเดิ นทางกลับมาพักผ่อนที่ ประเทศไทย และจะเดิ นทางกลับไปทํางานที่ ยูเออี อีก
ลูกจ้างจะต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานก่อนวันเดินทางกลับไม่นอ้ ยกว่า 10 วัน
สิ ทธิประโยชน์ ของลูกจ้ างกรณีได้ รับอันตราย อุบัติเหตุหรื อเจ็บป่ วยอันเนื่องมาจากการทํางาน
1. ในกรณี ที่ลูกจ้างได้รับอันตราย/อุบตั ิเหตุจากการทํางาน หรื อป่ วยเป็ นเป็ นโรคอันเนื่องมาจาก
การทํางาน นายจ้างจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรักษาพยาบาลลูกจ้าง จนกว่าลูกจ้างจะ
หายป่ วยเป็ นปกติ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย
ผูป้ ่ วยจากสถานพยาบาลแห่ งหนึ่งไปยังสถานพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง
2. ในกรณี ที่ลูกจ้างได้รับอุบตั ิเหตุจากการทํางานจนเป็ นเหตุให้ลูกจ้างไม่สามารถทํางานได้
นายจ้างจะต้องจ่ายเงินชดเชย ให้กบั ลูกจ้างเป็ นจํานวนเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างเต็มจํานวนของลูกจ้างในช่วง
ระยะเวลาที่ลูกจ้างเข้ารั บการรั กษาพยาบาลช่ วง 6 เดื อนแรก และเท่ากับครึ่ งหนึ่ งของอัตราค่าจ้างในช่ วง
6 เดื อ นต่ อ มา หรื อ จนกระทั่ง ลู ก จ้า งสามารถทํา งานได้ หรื อ ได้รั บ การยืน ยัน ว่า เป็ นผูท้ ุ พ พลภาพถาวร
หรื อจนกว่าจะเสี ยชีวิต
3. ในกรณี ที่ลูกจ้างเกิดอุบตั ิเหตุหรื อป่ วยเนื่องจากการทํางานจนเป็ นเหตุให้ลูกจ้างเสี ยชีวิตหรื อ
พิการถาวร นายจ้างจะต้องจ่ายเงินทดแทนให้ทายาทของลูกจ้างที่เสี ยชี วิตเป็ นจํานวนเงินเท่ากับเงินเดื อน
ขั้นตํ่าของลูกจ้าง 24 เดือน ทั้งนี้ เงินทดแทนดังกล่าว จะต้องไม่ต่ าํ กว่า 18,000 ดี แรห์มและไม่เกิ น 35,000
ดีแรห์ม ทายาทของผูเ้ สี ยชีวิตจะได้รับเงินตามสัดส่ วนที่ประกาศ ทายาท หมายถึง บุคคลต่อไปนี้
(1) สามี/ภรรยา
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(2) เด็กที่อยูใ่ นความอุปการะ บุตรอายุ 17 ปี หรื อ ตํ่ากว่า 24 ปี ที่กาํ ลังอยูใ่ นระหว่างศึกษา
บุตรที่พิการทางกายหรื อทางจิต รวมถึงบุตรของสามีหรื อภรรยาที่ผตู ้ ายให้การอุปการะในระหว่างที่มีชีวิต
(3) บิดา มารดา
(4) พี่นอ้ งร่ วมสายโลหิ ต
การโอนนายจ้ างหรื อผู้อปุ ถัมภ์ (sponsor)
หลักเกณฑ์ ทวั่ ไป การขอย้ายนายจ้างไปทํางานกับนายจ้างใหม่ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ต้องมีใบอนุญาตการมีถิ่นพํานัก (Residence Visa) ที่มีอายุการใช้งานได้
2. มีบตั รประจําตัวลูกจ้าง (Labour card) ที่มีอายุการใช้งานได้
3. มี อายุก ารทํา งานกับนายจ้างเดิ มตามระยะเวลาที่ กฎหมายกําหนดนับจากวัน ที่ ออกบัตร
ประจําตัวลูกจ้างดังนี้

วุฒิการศึกษา
ป.โท–ป.เอก
ป.ตรี หรื อเทียบเท่า
ตํ่ากว่า ป.ตรี

จํานวนครั้ง
อายุการทํางานกับ
ทีอ่ นุญาตให้ ย้าย
นายจ้ างเดิม
ได้
ไม่จาํ กัด
2 ครั้ง
1 ครั้ง

ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ไม่นอ้ ยกว่า1ปี
ไม่นอ้ ยกว่า1ปี

ค่ าธรรมเนียมการโอนย้ าย
(ดีแรห์ ม)
แยกตามกลุ่มบริษทั

บริษัทกลุ่ม A

บริษทั กลุ่ม B

บริษทั กลุ่ม C

1,500
3,000
5,000

2,500
3,500
5,500

3,500
4,000
6,000

4. ต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งนายจ้างเดิมและนายจ้างใหม่
การโอนย้ ายนายจ้ างโดยไม่ จํากัดอายุการทํางานกับนายจ้ างเดิม สามารถโอนย้ายได้ทุกระดับ
วุฒิการศึกษาของลูกจ้าง โดยจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่ม 3,000 ดีแรห์ม/คน ตามกรณี ดังนี้
- เมื่อศาลมีคาํ สัง่ ล้มละลายหรื อพักการประกอบการของบริ ษทั
- เมื่อกระทรวงแรงงาน มีคาํ สัง่ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบการบริ ษทั
- เมื่อมีการโอนย้ายเจ้าของบริ ษทั ไปยังบุคคลอื่น
- เมื่อมีการโอนบริ ษทั ไปรวมกับบริ ษทั อื่น
- เมื่อมีการแยกบริ ษทั หรื อปิ ดบริ ษทั ลง โดยสาเหตุเจ้าของบริ ษทั เสี ยชีวิตหรื อสาเหตุอื่นๆ
การโอนย้ ายนายจ้ างตามคําสั่ งของกระทรวงแรงงานยูเออี สามารถโอนย้ายนายจ้างได้โดยไม่ตอ้ งได้รับความ
เห็ น ชอบจากนายจ้า ง และไม่ จ าํ กัด วุฒิ ก ารศึ ก ษาและอายุก ารทํางาน โดยจ่ ายค่ า ธรรมเนี ย มเพิ่ ม 3,000
ดีแรห์ม/คน ในกรณี ต่อไปนี้
- กรณี ที่นายจ้างไม่จ่ายเดือนลูกจ้างเป็ นเวลา 3 เดือน โดยมีหนังสื อร้องเรี ยนจากลูกจ้าง
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- กรณี การโอนย้ายลูกจ้างเกิดจากสาเหตุการโอนย้ายกรรมสิ ทธิ์จากบริ ษทั หนึ่งไปยังอีกบริ ษทั หนึ่ง
- กรณี บริ ษทั ถูกสัง่ ปิ ด และยังไม่มีการไกล่เกลี่ยสิ ทธิประโยชน์ลูกจ้าง
- กรณี ที่มีคาํ สัง่ จากศาลให้ลูกจ้างทําการโอนย้ายได้
- กรณี อื่นๆ ที่กระทรวงแรงงานเห็นชอบให้ทาํ การโอนย้ายได้
การโอนย้ ายนายจ้ างกรณีอื่นๆ
ลูกจ้างสามารถโอนย้ายนายจ้างได้ โดยยกเว้นข้อจํากัดเรื่ องอายุการทํางานและไม่ตอ้ งจ่าย
ค่าธรรมเนียมการยกเว้น (3,000 ดีแรห์ม) แต่ตอ้ งจ่ายค่าธรรมเนียม 500 ดีแรห์ม/คนในกรณี ดังนี้
- หากการโอนย้า ยไปอี ก บริ ษ ัท หนึ่ ง ที่ อ ยู่ใ นรั ฐ เดี ย วกัน และเป็ นเจ้า ของเดี ย วกัน หรื อ หุ ้น
เดียวกัน โดยการเป็ นเจ้าของได้ผา่ นไปแล้วเป็ นเวลา 18 เดือน
- หากการโอนย้ายไปทํางานในสาขาของบริ ษทั ที่อยูใ่ นรัฐเดียวกัน ทั้งนี้ กฎหมายแรงงานยูเออี
กําหนดให้นายจ้างใหม่ จะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนย้ายนายจ้างดังกล่าวของลูกจ้าง
สวัสดิการ/สิ ทธิประโยชน์ ข้นั พืน้ ฐาน
กฎหมายแรงงานยูเออีกาํ หนดให้นายจ้างต้องจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้าง ดังนี้
- จัดที่พกั อาศัย รวมทั้งอาหารอย่างน้อยวันละ 2 มื้อ (หรื อจ่ายเงินเพิ่มเป็ นค่าอาหาร)
- จัดรถรับส่ งลูกจ้างไปกลับระหว่างที่พกั อาศัยและสถานที่ทาํ งาน
- จัดทําบัตรประกันสุ ขภาพให้ลูกจ้าง (รวมทั้งคู่สมรส และบุตร 3 คน ที่อายุไม่เกิน
18 ปี ในกรณี ที่สญ
ั ญาจ้างระบุให้ลูกจ้างสามารถนําครอบครัวมาอยูด่ ว้ ยได้)
- จัดให้ลูกจ้างมีวนั พักผ่อนประจําปี ปี ละ 30 วัน (โดยได้รับค่าจ้าง)
การขอยกเลิกวีซ่าถิ่นทีอ่ ยู่
โดยปกติเจ้าหน้าที่ผปู ้ ระสานงานของบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าํ เนิ นการยกเลิกวีซ่าถิ่นที่อยูใ่ ห้แก่ลูกจ้าง
ก่อนทําการยกเลิกวีซ่าลูกจ้างควรจัดการเรื่ องส่ วนตัวต่างๆ ให้เรี ยบร้อย เช่น ปิ ดบัญชีธนาคาร ยกเลิกสัญญา
เช่าที่พกั ชําระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ขั้นตอนในการขอยกเลิกวีซ่าถิ่นที่อยูม่ ี 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ยื่นใบลาออกจากงานต่อนายจ้าง โดยต้องทําตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนดและตามที่
ระบุไว้ในสัญญาจ้าง เช่น ยืน่ หนังสื อลาออกล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนแก่นายจ้างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. พิมพ์แบบฟอร์มที่ Typing Office ซึ่งมีจาํ นวนหลายแห่ งในยูเออี และแจ้งพิมพ์ขอยกเลิกวีซ่า
ของตนเองและผูท้ ี่ ใ ห้ก ารอุ ป ถัม ภ์ (ถ้า มี ) มี ค่า จ้า งพิ ม พ์ประมาณ 50-100 ดี แ รห์ ม (สปอนเซอร์ จ ะเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ ) จากนั้นนายจ้างและลูกจ้างต้องลงนามในแบบฟอร์ มและประทับตราโดย
Typing Office
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ข้ อควรระวัง* ในตอนท้ายของแบบฟอร์ มยกเลิกสัญญาจ้างลูกจ้างจะต้องลงนามรั บรองว่าได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์ ท้ งั หมดแล้ว (รวมถึ งเงิ นรางวัลในการทํางาน ค่ าจ้างค้างจ่ ายต่างๆ และตัว๋ เครื่ องบิ น) ดังนั้น
ลูกจ้างจึงไม่ควรลงนามในแบบฟอร์มดังกล่าวจนกว่าจะได้รับสิ ทธิประโยชน์ครบถ้วน
3. เมื่ อลงนามในหนังสื อยกเลิ กสัญญาจ้างแล้ว ลูกจ้างต้องไปที่ สํานักงานถิ่ นที่ อยู่และการ
ต่างประเทศ หรื อสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (General Directorate of Residence and Foreign AffairsGDRFA) และดําเนินการดังนี้
- ลูกจ้างต้องมี สําเนาหนังสื อเดิ นทางของนายจ้างและวีซ่า รวมถึ งหนังสื อเดิ นทางและบัตร
ประจําตัวเอมิเรสต์ไอดีตวั จริ งของตนเอง
- บัตรประจําตัวเอมิ เรสต์ไ อดี ตวั จริ งจะถู กเรี ยกคืน และจะมี การประทับตรายกเลิ กวีซ่าใน
หนังสื อเดินทาง ลูกจ้างจะมีเวลา 30 วันในการเดินทางออกจากยูเออี
กรณี ที่ลูกจ้างเปลี่ยนงานใหม่และยังคงอยู่ในยูเออี ลูกจ้างจะต้องยื่นเอกสารการยกเลิกสัญญา
จ้างให้นายจ้างรายเดิมลงนาม และต้องยืน่ หนังสื อเดินทางให้กบั นายจ้างรายใหม่เพื่อทําการประทับตราวีซ่า
ใหม่ในหนังสื อเดินทาง หนังสื อเดินทางควรส่ งคืนลูกจ้างภายใน 2 สัปดาห์หลังจากที่ได้ประทับตราแล้ว
โดยตามกฎหมายยูเออีมีการห้ามมิให้นายจ้างเก็บหนังสื อเดินทางของลูกจ้างไว้
การเกษียณอายุ
กระทรวงแรงงานยูเออีอนุญาตให้นายจ้างสามารถจ้างลูกจ้างต่างชาติได้โดยลูกจ้างจะต้องมีอายุ
ระหว่าง 18-60 ปี อย่างไรก็ตาม สําหรับแรงงานทัว่ ไปที่มีอายุครบ 60 ปี ยังสามารถต่ออายุใบอนุญาตทํางาน
ได้แบบปี ต่อปี จนถึงอายุ 65 ปี ยกเว้น แรงงานต่างชาติที่จดั อยูใ่ น 11 สาขาอาชีพ คือ วิศวกร แพทย์ อาจารย์
มหาวิทยาลัย นักการบัญชี ผูต้ รวจสอบบัญชี ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านนํ้ามัน นักสื่ อสารมวลชนนักกฎหมาย ล่าม
ผูช้ าํ นาญการในสาขาอาชีพที่ขาดแคลนที่ยงั สามารถให้ต่ออายุใบอนุญาตทํางานได้จนถึงอายุ 70 ปี
ข้ อแนะนําสํ าหรับแรงงานไทย
1. ต้องพกบัตรประจําตัวแรงงานที่ออกโดยทางการยูเออี รวมถึงเอกสารสําคัญต่างๆไว้กบั ตัว
และควรถ่ายสําเนาเก็บไว้
2. เมื่อเกิ ดเหตุการณ์ ไม่ ปกติ เกิ ดอุบตั ิ เหตุ หรื อเจ็บป่ วย ควรแจ้งให้หัวหน้างานหรื อผูด้ ู แล
คนงานทราบ
3. ต้องเคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมาย และธรรมเนี ยมท้องถิ่น เช่น แต่งกายสุ ภาพ ไม่ดื่มสุ รา
ไม่นาํ เข้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเนื้อหมู ไม่รับประทานอาหารหรื อดื่มเครื่ องดื่มต่างๆในที่สาธารณะช่วง
เทศกาลศีลอด
4. ไม่นาํ ยารักษาโรครวมถึงยาแก้ปวด และยานอนหลับเข้ามาในยูเออีโดยไม่มีใบรับรองแพทย์
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5. ไม่ควรหนี สัญญาจ้างเพราะจะไม่สามารถเดิ นทางออกนอกประเทศได้และอาจถูกจับกุม
ที่สนามบิน

6. การไปพบแพทย์ (ยกเว้นกรณี เจ็บป่ วยที่เกิดจากการทํางาน) หากค่าบริ การไม่ได้ระบุไว้ใน
กรมธรรม์การรักษาพยาบาล ลูกจ้างอาจต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด หากเป็ นการเจ็บป่ วยในการทํางานอาจ
ต้องเสี ยค่าบริ การทางการแพทย์ในขั้นต้นเป็ นรายครั้งไป ครั้งละประมาณ 20-50 ดีแรห์ม ขึ้นอยู่กบั อาการ
ของโรคและสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา
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ประเทศโอมาน
นโยบาย Omanisation
รัฐบาลโอมานยังคงมุ่งผลักดันนโยบาย Omanisation โดยผูป้ ระกอบการ ในแต่ละสาขาธุรกิจ
จะต้อ งจ้างแรงงานชาวโอมานในอัต ราส่ ว นต่ อลู ก จ้างทั้ง หมดตามที่ ก ระทรวงแรงงานโอมานกําหนด
(อัตราส่ ว นมี ความแตกต่ างในแต่ ละสาขาอาชี พ) ผูป้ ระกอบการที่ ฝ่าฝื น ต้องรั บโทษทั้ง ปรั บและจําคุ ก
รวมทั้งมีโอกาสถูกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ นอกจากนี้ กฎหมายแรงงานโอมาน ยังกําหนดให้การจ้าง
แรงงานต่างชาติในอัตราส่ วนลูกจ้างที่จะต้องเป็ นแรงงานชาวโอมาน โดยผูป้ ระกอบการจะต้องพิสูจน์ต่อ
เจ้าพนักงานว่าไม่สามารถหาแรงงานชาวโอมานที่มีความสามารถหรื อความเชี่ยวชาญที่เพียงพอในตําแหน่ง
ที่ตอ้ งการจ้าง
ตามหลักการแล้ว นายจ้างต้องจ้างแรงงานชาวโอมานเท่าที่เป็ นไปได้ กฎหมายใหม่กาํ หนดว่า
หากนายจ้างไม่สามารถจ้างแรงงานโอมานได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดตามนโยบายฯ อาจถูกปรับเป็ นเงิน
250-500 ต่ อคนงานชาวโอมานที่ ควรได้รับการว่าจ้างหนึ่ งคนและนายจ้างมี ระยะเวลาหกเดื อนในการ
หาคนงานชาวโอมานทดแทนแรงงานต่างชาติน้ นั หากพ้นกําหนดค่าปรับจะเพิ่มเป็ นสองเท่า
อาชีพสงวนสําหรับชาวโอมาน เช่น ผูช้ ่วยช่าง ยาม พนักงานขับรถ light vehicle คนงานใน
ภาคการเกษตร เป็ นต้น
ค่ าจ้ างและสวัสดิการ
แรงงานไทยที่ เข้าไปทํางานในโอมานอย่างถูกกฎหมายและมีสัญญาจ้างงานถูกต้องชัดเจน
จะได้รับค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ ได้แก่
- ค่าจ้าง ราว 150-250 ริ ยาลโอมาน/เดือน หรื อประมาณ 12,000-20,000 บาท/เดือน ขึ้นอยูก่ บั
ความสามารถและฝี มือของแรงงานไทย
หมายเหตุ อัตราค่าจ้างขั้นตํ่าแรงงานไทย ที่ผ่านการรับรองจาก สอท./ฝ่ ายแรงงาน จะเป็ นไปตามประกาศ
กรมการจัด หางาน เรื่ อง กํา หนดอัต ราค่า จ้า งมาตรฐานขั้น ตํ่าและเงื่ อนไขสํา หรั บการจ้า งแรงงานไทย
ไปทํางานในประเทศภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริ กาเหนือ
- ที่พกั อาศัย พร้อมอาหาร 3 มื้อ
- รถรับ-ส่ ง ระหว่างที่พกั กับที่ทาํ งาน
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- การรักษาพยาบาล นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างเข้าถึงบริ การทางการแพทย์ และหากมีลูกจ้าง
หนึ่งร้อยคนขึ้นไป ต้องจัดให้มีพยาบาลประจําและมีแพทย์มาตรวจเยีย่ ม ให้บริ การรักษาพยาบาลในสถานที่
และหากมีคนงานตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป ต้องจัดบริ การทางการแพทย์ให้คนงานในทุกกรณี รวมถึงแพทย์
เฉพาะทาง ศัลยแพทย์ หรื ออื่ นๆโดยไม่คิดมูลค่า ยกเว้น ด้านทันตกรรม แผนกจักษุและกรณี คลอดบุตร
หากลู ก จ้า งที่ ไ ม่ มี ป ระกัน สั ง คมเข้า รั บ การรั ก ษาทั้ง ในโรงพยาบาลรั ฐ หรื อ เอกชน นายจ้า งต้อ งเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่าย
สําหรับแรงงานไทยที่เข้าไปทํางานในโอมานอย่างผิดกฎหมาย หรื อถูกต้องตามกฎหมายแต่
สั ญ ญาจ้า งไม่ ชัด เจน มัก ประสบปั ญ หาต่ า งๆ จากนายจ้า ง อาทิ การไม่ จ่ า ยค่ า แรงตามกํา หนดเวลา
ไม่ให้สวัสดิการตามที่สัญญา ไม่ดาํ เนินการเพื่อให้ได้รับเอกสารการอนุญาตทํางาน (Work Permit) และการ
ให้ลงนามในสัญญาจ้างงานฉบับใหม่เมื่อแรงงานเดินทางไปถึงโอมาน
การจ่ ายค่ าจ้ างและค่ าล่ วงเวลา
ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 113/2554 ได้มีการแก้ไขคําจํากัดความของเงินเดือนโดยสามารถ
รวมค่าเบี้ยเลี้ยง ต่างๆ เช่นค่าเดินทางค่าเดินทางและค่าเช่าบ้านนอกเหนือจากเงินเดือนขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้
ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ กําหนดให้นายจ้างต้องจ่ายเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างภายใน 7 วันผ่านบัญชี
ธนาคารที่ลูกจ้างมีบญั ชีในประเทศที่ทาํ งานอยูน่ บั จากวันที่ครบกําหนดชําระเงิน อย่างไรก็ตามกฎดังกล่าวนี้
ไม่ได้ใช้บงั คับเมื่อนายจ้างตกลงกับลูกจ้างในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในต่างประเทศ
ชั่วโมงการทํางาน
ตามกฎหมายใหม่ ชัว่ โมงการทํางานสู งสุ ด 48 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ในช่วงเดือนรอมฎอนเวลา
ทํางานสู งสุ ดลดลงเหลือ 360 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ อย่างไรก็ตามชัว่ โมงการทํางานปกติ ได้แก่ 9 ชัว่ โมงต่อวัน
และนายจ้างต้องให้ลูกจ้างมีวนั หยุดสุ ดสัปดาห์ 2 วัน
วันหยุดและการลาหยุดประจําปี
- ลูกจ้างมีวนั หยุดประจําปี ปี ละ 30 วัน โดยได้รับเงินเดือน และหากนายจ้างระงับการลาหรื อ
ยกเลิกสัญญาจ้าง ระหว่างนั้น จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง
- ลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับเงินเดือนขั้นพื้นฐานในช่วงวันหยุดเทศกาลและวันหยุดตามประกาศของ
ทางราชการ
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- หากวัน หยุด ราชการตรงกับ วัน หยุด พัก ผ่อนประจําสัปดาห์ ที่ก าํ หนดไว้ ลู ก จ้างจะได้รั บ
วันหยุดชดเชยในวันอื่น
- อย่างไรก็ตามหากวันหยุดราชการตกอยูใ่ นช่วงวันลาพนักงานจะไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยใด ๆ
- ถ้า ลู ก จ้า งถู ก ขอให้ ท าํ งานในวัน หยุด ราชการ จะได้รั บ เงิ น เดื อ นไม่ น้อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 25
ของเงินเดือนพื้นฐานหรื อได้รับวันหยุดชดเชยในวันอื่น
การโอนย้ ายนายจ้ าง
ในกรณี ที่มีการถ่ายโอนสัญญาจ้างในโครงการจากนายจ้างรายหนึ่ งไปยังอี กรายหนึ่ งและงานที่
จะดําเนิ นการยังคงเหมื อนเดิ ม ลูกจ้างจะถูกโอนไปยังนายจ้างรายใหม่โดยอัตโนมัติตามข้อกําหนดและ
เงื่อนไขเดียวกันกับที่จดั ขึ้นภายใต้นายจ้างรายเดิม
ค่ าชดเชยกรณีเลิกจ้ างไม่ เป็ นธรรม
ค่าชดเชยแต่เดิมกําหนดขั้นตํ่าเท่ากับค่าจ้าง 3 เดือน กฎหมายใหม่กาํ หนดให้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจ
ของศาล
การเลิกจ้ าง
ตามมาตรา 40 นายจ้างสามารถเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยหรื อแจ้งล่วงหน้าได้ ดังนี้
- ลูกจ้างยืน่ หลักฐานอันเป็ นเท็จ
- ลูกจ้างทําให้นายจ้างเกิดความเสี ยหายร้ายแรง โดยนานจ้างมีหนังสื อแจ้งกระทรวงแรงงานฯ
ทราบภายในสามวันนับจากวันเกิดเหตุ
- ลูกจ้างไม่ปฏิบตั ิตามกฎความปลอดภัยตามที่ได้ปิดประกาศแจ้งไว้
- ลูกจ้างขาดงานมากกว่าสิ บวันในหนึ่งปี โดยไม่มีเหตุอนั ควรหรื อขาดงานติดต่อกันเกินเจ็ดวัน
และนายจ้างได้มีหนังสื อแจ้งเตือนภายหลังจากขาดงานเป็ นระยะเวลาห้าวันแล้ว
- ลูกจ้างเปิ ดเผยความลับของบริ ษทั
- ศาลมีคาํ พิพากษาถึงที่สุดให้สามารถเลิกจ้างได้
- มึนเมาหรื อเสพสารเสพติดในเวลางาน
- ทําร้ายร่ างกายนายจ้าง เพื่อนร่ วมงานจนได้รับบาดเจ็บเป็ นเหตุให้ตอ้ งหยุดงานหรื อเสี ยงาน
มากกว่าสิ บวัน
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- ฝ่ าฝื นข้อผูกพันในการปฏิบตั ิงานตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาจ้าง
ข้ อแนะนําสํ าหรับแรงงานไทยในโอมาน
-

แรงงานไทยที่ จะเดิ นทางไปทํางานในประเทศโอมาน ควรศึกษาธรรมเนี ยมประเพณี

วัฒนธรรม สภาพอากาศ และวัฒนธรรมการทํางานก่อนการเดินทาง เพื่อการปรับตัวและการเตรี ยมความ
พร้อมด้านจิตใจในการเผชิญงานและวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างมาก
- แรงงานไทยควรศึกษาสัญญาจ้างอย่างละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
ค่าจ้างการจ่ายค่าจ้าง เงินค่าล่วงเวลา เงินโบนัสและเงินสิ้ นสุ ดการทํางานเมื่อครบสัญญาและกรณี ที่จะต้อง
ถูกปรับหากทํางานไม่ครบสัญญาจ้าง
- ควรทําความเข้าใจเกี่ยวกับรายได้กบั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้ชดั เจนและ
ยอมรับในความแตกต่างที่เกิดขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศมีความผันผวน ทําให้ขาด
รายได้ไปบางส่ วน ซึ่งไม่เข้าข่ายว่าเป็ นความผิดของนายจ้าง
- แรงงานไทยควรปรึ กษาขอคําแนะนําจากกรมกการจัดหางานก่อนการเดินทาง เกี่ ยวกับ
ระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับการทํางานในโอมานทั้งหมด
กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งมัสกัต แจ้งให้ทราบ
ว่า รัฐบาลโอมานได้ประกาศใช้กฎหมายแรงงานฉบับแก้ไขใหม่ของโอมาน โดยประกาศของกระทรวง
แรงงานได้แจ้งเตือนต่อนายจ้าง บริ ษทั ผูป้ ระกอบการและลูกจ้าง ตลอดจนบุคคลสัญชาติโอมาน เพื่อให้ถือ
ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด โดยเฉพาะบทบัญญัติขอ้ ห้ามสําหรับนายจ้าง ซึ่งมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
1.ไม่ยนิ ยอมให้แรงงานต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตทํางานกับบริ ษทั หนึ่งย้ายไปทํางานกับบริ ษทั อื่น
2.ไม่อนุญาตให้จา้ งแรงงานต่างชาติที่พาํ นักในโอมานอย่างผิดกฎหมาย
3.ไม่อนุญาตให้จา้ งแรงงานต่างชาติเข้าทํางานในอาชีพที่สงวนไว้สาํ หรับคนโอมาน
นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ใคร่ ขอเตือนคนไทย/แรงงานไทยซึ่ งพํานักในโอมานโดยวี
ซ่าท่องเที่ยว แต่ประกอบอาชีพทํางาน ซึ่งนับเป็ นการกระทําที่ผิดกฎหมายโอมาน ในข้อหาผิดวัตถุประสงค์
การเข้าเมือง และขณะนี้ทางการโอมานได้เริ่ มมาตรการเข้มงวดอย่างมากในการดําเนิ นการกับบุคคลต่างชาติ
ที่พาํ นักในโอมานอย่างผิดกฎหมาย โดยเพิ่มอัตราค่าปรับอยู่เกิ นกําหนดขึ้นอีกหนึ่ งเท่าตัว เป็ นวันละ 10
ริ ยาลโอมาน และปรับอัตราสู งสุ ดจากเดิม 250 ริ ยาลโอมาน เป็ น 500 ริ ยาลโอมาน และไม่มีการลดหย่อน
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แต่อย่างใด และได้ทราบจากทางการโอมานว่า หากสถิติผูก้ ระทําผิดในข้อหาอยู่เกิ นกําหนดยังไม่ลดลง
ทางการโอมานจะมีนโยบายเพิม่ อัตราค่าปรับอยูเ่ กินกําหนดให้สูงขึ้นไปอีก
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ประเทศคูเวต
สิ ทธิประโยชน์ ตามกฎหมายแรงงานในภาคเอกชน เลขที่ 6 ประจําปี
The Law of Labor in the Private Sector No. 6 of 2010 In the State of Kuwait
1. เงินค่าตอบแทน/เงินค่าจ้าง
2. เงินค่าล่วงเวลา
3. เงินค่าพักร้อนประจําปี
4. เงินรางวัลสิ้ นสุ ดการทํางาน
5. สิ ทธิอื่นๆ ที่ควรทราบนอกเหนือจากเงินสิ ทธิประโยชน์
1. เงินค่ าตอบแทน/เงินค่ าจ้ าง The Remuneration
1. 1 ค่ าตอบแทน/เงินค่ าจ้ าง (The Remuneration) หมายถึง ค่าจ้างพื้นฐานที่คนงานได้รับ หรื อ
สิ่ งที่เขาสมควรจะได้รับเป็ นค่าตอบแทนการทํางานของเขา และด้วยเหตุของการทํางาน รวมทั้งเงินทั้งหมดที่
ถูกระบุไว้ในสัญญาหรื อในกฎ ข้อบังคับ ของนายจ้างตามกฎหมาย โดยไม่กระทบต่อค่าใช้จ่ายทางสังคม
และค่าใช้จ่ายสําหรับเด็กที่ได้รับโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายฉบับที่ 19 ของปี 2000 ที่ช้ ีถึงสิ่ งที่คนงาน
ได้รับในลักษณะประจํา ได้แก่ เงินโบนัสต่างๆ (Bonuses) หรื อเงินรางวัลต่างๆ (Benefits) หรื อเงิน
ค่าตอบแทนต่างๆ (Allowances) หรื อเงินที่ให้ต่างๆ (Grants) หรื อเงินบริ จาค / ของที่ให้ต่างๆ (Endowments)
หรื อเงินสดที่เป็ นรางวัล (or Cash Benefits) จะถูกนํารวมเข้าไว้ในบัญชีค่าจ้าง และถ้าหากค่าตอบแทนหรื อ
ค่าจ้างของคนงานนั้นถูกกําหนดออกมาตามปริ มาณของผลกําไรสุ ทธิ และสถานประกอบการนั้นไม่สามารถ
สร้างผลกําไร หรื อสร้างผลกําไรที่นอ้ ยมาก โดยที่ส่วนแบ่งของคนงานนั้นไม่เหมาะสมกับงานที่ทาํ จําเป็ น
จะต้องประเมินค่าตอบแทนของคนงานตามพื้นฐานค่าตอบแทนที่อยูใ่ นลักษณะเดียวกันหรื อเป็ นไปตาม
ประเพณี ปฏิบตั ิของตําแหน่งงานดังกล่าว หรื อเป็ นไปด้วยความเป็ นธรรม (ตามมาตรา 55)
1.2 การจ่ ายค่ าตอบแทน ค่าตอบแทนจะถูกจ่ายให้ในวันทํางาน ด้วยสกุลเงินของประเทศ
ที่ใช้อยู่ ดังต่อไปนี้ (ตามมาตรา 56)
(ก) คนงานที่ถูกบรรจุทาํ งานโดยได้รับค่าตอบแทนเป็ นรายเดือน จะได้รับค่าตอบแทน
อย่างน้อยเดือนละครั้ง (1 เดือนจ่าย 1 ครั้ง)
(ข) คนงานอื่นๆ จะถูกจ่ายค่าตอบแทนอย่างน้อยทุกสองสัปดาห์ ( 2 สัปดาห์ จ่าย 1 ครั้ง)
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และไม่อนุญาตให้จ่ายค่าตอบแทนล่าช้าเกิน 7 วัน นับจากวันที่มีสิทธิได้รับ
1.3 นายจ้า งที่ จ ้า งคนงานทํา งานตามข้อ บัญ ญัติ ข องกฎหมายฉบับ นี้ จะต้อ งจ่ า ยเงิ น สิ ท ธิ
ประโยชน์ต่างๆ ให้กบั คนงานของตัวเองโดยจ่ายเข้าบัญชีของพวกเขาที่มีอยูก่ บั สถาบันทางการเงินท้องถิ่น
และจะต้องส่ งสําเนาของบัญชี เงินเดื อนที่ถูกส่ งไปยังสถาบันทางการเงินนั้น ไปให้กระทรวงกิ จการสังคม
และแรงงานด้วย โดยคําสั่งของสภาคณะรัฐมนตรี ออกมา เป็ นไปตามข้อเสนอของรัฐมนตรี กระทรวงกิจการ
สังคมและแรงงาน และรั ฐมนตรี กระทรวงการคลัง ในการกําหนดกฎกติกาต่างๆ ของการทําธุ รกรรมที่
เกี่ยวกับบัญชีต่างๆเหล่านี้ เป็ นการเฉพาะ เกี่ยวกับรายจ่ายต่างๆ และค่าดําเนินการ/ค่านายหน้าต่างๆ และการ
ดําเนินการต่างๆทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับเรื่ องนี้ (ตามมาตรา 57)
1.4 ไม่อนุ ญาตให้นายจ้างโยกย้ายคนงานที่ได้รับค่าตอบแทนหมวดรายเดื อนไปอยู่ในกลุ่ม
คนงาน (ที่รับค่าจ้าง) หมวดอื่น โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคนงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในเรื่ องดังกล่าว
โดยต้องไม่ทาํ ให้เสี ยสิ ทธิ ต่างๆ ซึ่ งคนงานได้ทาํ ในช่ วงระยะเวลาที่เขาทํางานด้วยค่าตอบแทนรายเดื อน
(ตามมาตรา 58)
1.5 (ก) ไม่อนุ ญาตให้หักเงินค่าตอบแทนคนงานมากกว่า (10%) เพื่อชําระเป็ นค่าหนี้ สินหรื อ
ชําระค่าเงินกูท้ ี่นายจ้างเป็ นผูก้ าํ หนดขึ้น
(ข) ไม่ อนุ ญาตให้อายัด ค่าตอบแทนที่ คนงานจะได้รับหรื อลดค่าตอบแทนลงหรื อหัก
ค่าตอบแทนเว้นแต่ตอ้ งอยู่ในขอบเขต/วงเงิ น (25%) ของค่าตอบแทนดังกล่าว เพื่อนําไปชําระค่าหนี้ สิน
(ที่เกิดขึ้น) จากค่าใช้จ่ายหรื อหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการซื้ออาหารหรื อเสื้ อผ้าหรื อหนี้ สินอื่นๆ ซึ่ งรวมถึงหนี้ สิน
ของนายจ้างด้วย และกรณี ที่เกิดหนี้ สินพร้อมกัน (คือมีหนี้ สินหลายด้าน) ให้ชาํ ระหนี้ สินที่เกิ ดขึ้นมาจาก
ค่าใช้จ่ายก่อนชําระหนี้สินอื่นๆ (ตามมาตรา 59)
1.6 ไม่อนุญาตให้บงั คับคนงานซื้ ออาหารหรื อสิ นค้าจากร้านค้าใดร้านหนึ่ งเป็ นการเฉพาะหรื อ
ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยนายจ้าง (ตามมาตรา 60)
1.7 นายจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนให้คนงานของตนเองในช่ วงระยะเวลาที่มีการปิ ดกิจการ ถ้า
หากนายจ้างตั้งใจที่จะปิ ดกิจการเพื่อบังคับให้คนงานยินยอมสละ (Yielding) และยอมละทิ้ง (Submission)
สิ่ งที่เป็ นสิ ทธิต่างๆ จากนายจ้าง นอกจากนี้นายจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนให้คนงานของตัวเองตลอดระยะเวลา
ของการหยุดกิ จการทั้งหมดหรื อหยุดชะงักบางส่ วน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอื่นใดก็ตามซึ่ งไม่เกี่ ยวกับคนงาน
ตราบใดที่นายจ้างมีความประสงค์ในการให้คนงานยังคงทํางานกับเขาต่อไป (ตามมาตรา 61)
1.8 เงินค่าตอบแทนสุ ดท้ายที่คนงานได้รับ จะถูกรักษาไว้ในบัญชี เงินสิ ทธิ ประโยชน์ของเขา
และถ้าหากคนงานเป็ นผูท้ ี่ ได้รับเงิ นค่าตอบแทนแบบรายชิ้ น ค่าตอบแทนของคนงานจะถูกคํานวณด้วย
ค่ า ตอบแทนเฉลี่ ย ของค่ า ตอบแทนที่ ค นงานได้รั บ ในการทํา งานจริ ง 3 เดื อ นสุ ด ท้า ย และการคํา นวณ
การประเมินเงินค่าตอบแทนที่เป็ นเงินสดและสิ่ งของ โดยการหารเฉลี่ยสิ่ งที่คนงานได้รับในช่วง 12 เดือน
สุ ดท้ายตามสิ ทธิ และถ้าหากระยะเวลาการทํางานของเขาน้อยกว่า 1 ปี ให้คาํ นวณตามระยะเวลาในการ
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ทํางานที่เกิดขึ้นจริ งและไม่อนุญาตให้ลดค่าตอบแทนของคนงานลงในช่วงระหว่างระยะเวลาการทํางานของ
คนงานไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ตามมาตรา 62)
1.9 รัฐมนตรี จะต้องออกคําสัง่ อย่างน้อยในทุกๆ 5 ปี เพื่อกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าตามลักษณะ
ของอาชี พและอุตสาหกรรมต่างๆ โดยพิจารณาจากอัตราเงิ นเฟ้ อของประเทศที่กาํ ลังเผชิ ญอยู่ หลังจาก
ที่ ไ ด้มี ก ารหารื อกับ คณะกรรมการที่ ป รึ กษาฝ่ ายกิ จ การแรงงาน และองค์ก รต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งแล้ว
(ตามมาตรา 63)
2. เงินค่ าล่ วงเวลา (Over Time)
เวลาทํางาน เวลาหยุดประจําสั ปดาห์ และวันหยุดประจําปี
1) กฎหมายแรงงานได้กาํ หนดให้ทาํ งานวันละ 8 ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 6 วัน รวม 48 ชัว่ โมง ยกเว้น
ในกรณี ต่างๆ ที่ได้ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายแรงงานฉบับนี้ และสําหรับเวลาการทํางานในเดื อนรอมฎอน
กฎหมายกําหนดให้ทาํ งานวันละไม่เกิน 6 ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 6 วัน รวมแล้วไม่เกิน 36 ชัว่ โมง นอกจากนี้ ยงั
อนุ ญาตให้ลดชัว่ โมงการทํางานลงได้อีก ในงานที่หนักทําให้เสี ยเหงื่อหรื องานที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
หรื อในสถานการณ์ที่รุนแรงอย่างหนัก (เช่น หนาวจัด ร้อนจัด หรื อฝนตกหนัก เป็ นต้น) ซึ่ งการลดชัว่ โมง
การทํางานในสถานการณ์ที่รุนแรงเหล่านี้ตอ้ งเป็ นไปตามคําสัง่ ของรัฐมนตรี เท่านั้น
2) ก. ไม่อนุ ญาตให้คนงานทํางานเกินกว่า 5 ชัว่ โมงติดต่อกันใน 1 วันโดยไม่มีช่วงเวลาพักผ่อน
ซึ่ งต้อ งไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ชั่ ว โมง และช่ ว งเวลาพัก ผ่ อ นดั ง กล่ า วจะไม่ ร วมอยู่ ใ นเวลาทํา งาน ยกเว้น
ภาคการธนาคาร การเงิน และการลงทุน ซึ่งมีชวั่ โมงทํางาน 8 ชัว่ โมงต่อเนื่องได้
ข. อนุ ญาตให้คนงานทํางานโดยไม่ตอ้ งมีช่วงเวลาพัก อันเนื่ องจากสาเหตุทางเทคนิ ก หรื อเหตุ
ฉุ กเฉิ น หรื องานต่างๆ ในสํานักงานได้ หลังจากที่ผ่านความเห็ นชอบจากรัฐมนตรี แล้ว โดยมีเงื่ อนไขว่า
จํานวนรวมของชัว่ โมงทํางานต่อวันนั้นจะต้องน้อยกว่าชัว่ โมงทํางานปกติ 1 ชัว่ โมง ตามที่ บญ
ั ญัติไว้ใน
มาตราที่ (64) ของกฎหมายแรงงานฉบับนี้
3) กฎหมายอนุ ญาตให้คนงานทํางานล่วงเวลาได้โดยทําเป็ นคําสั่งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากนายจ้าง
ถ้าหากเป็ นเรื่ องจําเป็ นเพื่อป้ องกันมิให้เกิดอุบตั ิเหตุและอันตรายขึ้น หรื อเพื่อซ่ อมบํารุ งสิ่ งที่เกิดขึ้นมาจาก
อุบตั ิเหตุน้ นั ให้อยู่ในสภาพดี หรื อเพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงการขาดทุนและความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นหรื อ
อันเนื่องมาจากการทํางานที่มากผิดปกติ
นอกจากนี้ ไม่ อนุ ญาตให้ทาํ งานล่ว งเวลาเกิ นกว่า 2 ชั่วโมงภายใน 1 วัน และสู งสุ ด ไม่เ กิ น 180
ชัว่ โมงต่อปี และไม่อนุ ญาตให้ช่วงเวลาของการทํางานล่วงเวลาต่างๆ นั้น เกิน 3 วันต่อสัปดาห์ และ 90 วัน
ต่อ 1 ปี
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คนงานสามารถใช้ทุกวิธีในการยืนยันถึงการที่นายจ้างได้ส่ังให้เขาทํางานล่วงเวลา และสิ ทธิ ของ
คนงานที่จะต้องได้รับค่าจ้างในช่วงทํางานล่วงเวลา ที่เพิ่มขึ้นจากค่าจ้างของเขาตามปกติในอัตรา 25 %
ค่าตอบแทนนี้ เป็ นไปตามมาตราที่ 56 ที่ได้บญ
ั ญัติไว้ นายจ้างต้องจัดทําทะเบียนเป็ นการเฉพาะ
เกี่ยวกับการลงบันทึกการทํางานล่วงเวลา และถือไว้ โดยต้องระบุไว้ถึงวันที่ของแต่ละวัน จํานวนชัว่ โมงของ
การทํางานล่วงเวลาและค่าจ้างจากการทํางานล่วงเวลา ซึ่งเขาได้มอบหมายให้คนงานทํางาน
4) คนงานมี สิ ท ธิ ห ยุ ด พัก ผ่อ นประจํา สั ป ดาห์ เ ป็ นเวลา 24 ชั่ว โมงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (หรื อ 1 วัน )
โดยได้รับค่าตอบแทน หลังจากที่ได้ปฏิบตั ิงานมาเป็ นเวลา 6 วันทํางาน และอนุ ญาตให้นายจ้างจัดคนงาน
ทํางานในวันหยุดประจําสัปดาห์ของเขาได้ในกรณี ที่มีความจําเป็ นและคนงานจะได้รับค่าตอบแทนในการ
ทํางานในวันหยุดประจําสัปดาห์เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนเดิ มของเขาอีก 50 % เป็ นอย่างน้อย (หรื อเท่ากับ
150 %) อีกทั้งต้องจัดวันหยุดชดเชยให้กบั คนงานในวันอื่นอีก 1 วันด้วย
5) วันหยุดราชการทีถ่ ูกกําหนดไว้ สําหรับคนงานโดยได้ รับค่ าตอบแทนเต็มนั้นมีดังต่ อไปนี้
1. วันขึ้นปี ใหม่ของปี ฮิจเราะห์ศกั ราช
1 วัน
2. วันอิสรออ์และเมี๊ยะราจ
1 วัน
3. วันอีดิลฟิ ตริ
3 วัน
4. วันวูกฟู ของวันอีดิลอัฎฮา
1 วัน
5. วันอีดิลอัฎฮา
3 วัน
6. วันคล้ายวันประสู ติของท่านศาสดามูฮาํ หมัด (เมาลิดนาบี) 1 วัน
7. วันชาติ 25 กุมภาพันธ์
1 วัน
8. วันประกาศอิสรภาพ 26 กุมภาพันธ์
1 วัน
9. วันขึ้นปี ใหม่ของปี คริ ตศักราช
1 วัน
และถ้าหากจําเป็ นต้องให้คนงานทํางานในวันหนึ่ งวันใดจากวันหยุดเหล่านี้ ต้ องจ่ ายค่ าตอบแทน
เพิม่ ให้ กบั คนงานอีก 1 เท่ าตัวของค่ าจ้ างปกติ (หรื อเท่ ากับ 200 %) พร้อมกับให้หยุดวันอื่นชดเชย 1 วัน
6) คนงานมีสิทธิลาป่ วยได้ ดงั ต่ อไปนี้
1. 15 วัน ได้รับค่าตอบแทนเต็มจํานวน
2. 10 วัน ได้รับค่าตอบแทน 3 ใน 4 ส่ วนของค่าตอบแทน
3. 10 วัน ได้รับค่าตอบแทน 1 ใน 2 ส่ วนของค่าตอบแทน (ครึ่ งหนึ่ง)
5. 10 วัน ได้รับค่าตอบแทน 1 ใน 4 ส่ วนของค่าตอบแทน
6. 30 วัน ไม่ได้รับค่าตอบแทน
การเจ็บป่ วยที่ทาํ ให้ตอ้ งหยุดนั้นจะต้องมีใบรับรองแพทย์มายืนยัน ซึ่งเป็ นแพทย์ที่นายจ้างได้แต่งตั้ง
ไว้หรื อแพทย์ที่เป็ นผูร้ ั บผิดชอบในหน่ วยงานทางการแพทย์ของรั ฐบาลและถ้าหากเกิ ดความขัดแย้งขึ้ น
เกี่ยวกับสิ ทธิ ของการได้รับวันหยุดหรื อระยะเวลาของวันหยุด จะถือใบรับรองแพทย์ของหน่วยงานรัฐบาล
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เป็ นหลัก สําหรับโรคต่างๆ ที่รักษาไม่หาย จะถูกยกเว้นโดยคําสัง่ ของรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องที่จะออกมากําหนด
ชนิดของโรคเหล่านั้น
3. เงินค่ าพักผ่ อนประจําปี
การหยุดพักผ่ อนประจําปี โดยได้ รับค่ าจ้ าง
1) คนงานมี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ วัน หยุด พัก ผ่อ นประจํา ปี โดยได้รั บ ค่ า ตอบแทนเป็ นระยะเวลา 30 วัน
และคนงานจะยังไม่มีสิทธิได้รับวันหยุดพักผ่อนของการทํางานในปี แรกเว้นแต่หลังจากที่ผา่ นการทํางานไป
แล้ว เป็ นเวลา 9 เดื อ นเป็ นอย่ า งน้ อ ยในการทํา งานกั บ นายจ้า ง และวัน หยุ ด ต่ า งๆ ที่ เ ป็ นทางการ
(วันหยุดราชการ) และวันลาป่ วยที่ เกิ ดขึ้นในระหว่างนั้น จะไม่ รวมอยู่ในวันหยุดพักผ่อนประจําปี และ
คนงานมีสิทธิ ได้รับวันหยุดพักผ่อนจากเศษของปี ด้วยอัตราส่ วนของวันที่เขาได้ปฏิบตั ิงาน แม้ว่าจะเป็ นปี
แรกของการทํางานก็ตาม
2) คนงานต้องได้รับค่าตอบแทนตามสิ ทธิที่เขาได้รับวันหยุดพักผ่อนประจําปี ก่อนที่เขาจะหยุด
3) นายจ้างมี สิทธิ กาํ หนดวันหยุดพักผ่อนประจําปี และอนุ ญาตให้นายจ้างสามารถแบ่ งวันหยุด
ออกเป็ นส่ วนๆ (เป็ นช่วงๆ) ได้ โดยความยินยอมของคนงาน หลังจาก 14 วันแรกของการหยุดพักผ่อน และ
คนงานมีสิทธิสะสมวันหยุดพักผ่อนต่างๆ ของเขาได้ไม่เกินการหยุดพักผ่อน 2 ปี และคนงานมีสิทธิ หยุดช่วง
เดี ยว/รวดเดี ย วได้ โดยหลังจากที่ ได้รับความเห็ นชอบจากนายจ้า ง และอนุ ญาตให้มีก ารสะสมวันหยุด
พักผ่อนประจําปี ได้ในจํานวนที่มากกว่า 2 ปี ด้วยการเห็นชอบจากทั้งสองฝ่ าย
4) คนงานมีสิทธิได้รับเงินค่าพักผ่อนประจําปี ของเขาที่ถูกสะสมไว้ในกรณี ที่สิ้นสุ ดสัญญาแรงงาน
5) ไม่ อนุ ญาตให้คนงานยอมสละวันหยุดพัก ผ่อนประจําปี ของเขา โดยได้รับสิ่ งทดแทน หรื อ
ปราศจากสิ่ งทดแทนก็ตาม และนายจ้างมีสิทธิ เรี ยกคืนเงินค่าตอบแทนที่ได้จ่ายให้กบั คนงานไปแล้วจากการ
หยุดพักผ่อน ถ้าหากตรวจพบและมีการยืนยันว่า ในระหว่างหยุดพักผ่อนเขาไปทํางานกับนายจ้างรายอื่น
6) อนุ ญาตให้นายจ้าง ให้คนงานได้รับวันหยุดเพื่อการศึกษาโดยได้รับค่าตอบแทนเพื่อให้คนงาน
ได้รับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นในการทํางานของเขา โดยคนงานนั้นจะต้องปฏิบตั ิงานกับเขาเท่ากับระยะเวลา
ของการหยุดเพื่อการศึ กษาดังกล่าวไม่เกิ น 5 ปี และในกรณี ที่คนงานทําผิดเงื่อนไขนี้ คนงานจะต้องจ่ าย
ค่าตอบแทนที่เขาได้รับไปในช่วงระหว่างที่เขาได้หยุดเพื่อศึกษานั้น คืนให้นายจ้าง ในอัตราส่ วนเท่ากับวันที่
เหลืออยูจ่ ากระยะเวลาที่เขาจําเป็ นต้องทํางานให้กบั นายจ้าง
7) คนงานซึ่ งทํางานกับนายจ้างมาเป็ นระยะเวลา 2 ปี อย่างต่อเนื่อง เขามีสิทธิได้รับวันหยุดเป็ นเวลา
21 วันโดยได้รับค่าตอบแทนเพื่อประกอบพิธีฮจั ย์โดยมีเงื่ อนไขว่าเขายังไม่เคยไปประกอบพิธีกรรมฮัจย์
มาก่อน
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8) ในกรณี ที่ญาติของคนงานที่อยู่ในระดับที่ 1 หรื อระดับที่ 2 เสี ยชี วิต คนงานมีสิทธิ หยุดงานได้
3 วันโดยได้รับค่าตอบแทนเต็ม และสําหรับคนงานสตรี ที่เป็ นมุสลิมซึ่ งสามีของนางเสี ยชีวิตมีสิทธิ หยุดงาน
แบบ “อิดดะห์” (หมายถึ งหยุดไว้ทุกข์ให้สามี) โดยได้รับค่าตอบแทนเต็มเป็ นระยะเวลา 4 เดื อน 10 วัน
นับจากวันที่เสี ยชีวิต โดยตลอดระยะเวลาของการหยุดนั้นคนงานจะต้องไม่ไปทํางานกับคนอื่น โดยการจัด
ให้ได้รับวันหยุดดังกล่าวนี้ ตอ้ งเป็ นไปตามคําสั่งของรัฐมนตรี และสําหรับคนงานสตรี ที่ไม่ใช่มุสลิม ซึ่ งสามี
ของนางเสี ยชีวิตคนงานมีสิทธิได้รับวันหยุดเป็ นเวลา 21 วันโดยได้รับค่าตอบแทน
9) อนุญาตให้นายจ้างให้คนงานได้รับวันหยุดโดยได้รับค่าตอบแทนเพื่อเข้าร่ วมประชุม การพบปะ
ต่ างๆ และการประชุ มด้านแรงงานโดยรั ฐมนตรี จ ะเป็ นผูอ้ อกคําสั่ง โดยมี เงื่ อนไขและกฎกติ กาในการ
ให้วนั หยุดนี้
10) อนุ ญาตให้นายจ้า งให้คนงานได้รับวันหยุดพิเศษโดยไม่ ได้รับค่าตอบแทน ซึ่ งแตกต่ างกับ
วันหยุดต่างๆ ที่กล่าวถึงในบทนี้ เป็ นไปตามการร้องขอของคนงาน
4. เงินรางวัลสิ้นสุ ดการทํางาน (End of Service Benefit)
1) คนงานมีสิทธิได้ รับเงินรางวัลสิ้นสุ ดการทํางานดังต่ อไปนี้
ก. ค่ าจ้ าง 10 วัน ของทุกๆ ปี การทํา งานจาก 5 ปี แรกและค่ าจ้ าง 15 วันของแต่ ละปี ที่ถัด มา
โดยเงินรางวัลสิ้ นสุ ดการทํางานนั้นจะต้องไม่เกินค่าจ้าง 1 ปี ( 12 เดือน) ดังกล่าวนั้น สําหรับงานของผูท้ ี่รับ
ค่าจ้างของพวกเขาเป็ นรายวันหรื อรายสัปดาห์ หรื อรายชัว่ โมงหรื อรายชิ้น
ข. ค่ าจ้ าง 15 วันของทุกๆ ปี การทํางานจาก 5 ปี แรกและค่ าจ้ าง 1 เดื อนของแต่ ละปี ที่ถัดไป
โดยเงิ น รางวัลสิ้ น สุ ด การทํา งานนั้น จะต้องไม่ เ กิ น ค่าจ้างโดยรวมเท่ ากับค่ าจ้าง 1 ปี ครึ่ ง (เท่ า กับค่ า จ้ า ง
18 เดือน) ดังกล่าวนั้นสําหรับคนงานที่รับค่าจ้างเป็ นรายเดือน
คนงานมีสิทธิ ได้รับเงินรางวัลสิ้ นสุ ดการทํางานจากเศษของปี ในอัตราส่ วนของจํานวนวันที่
เขาทํางานและจะต้องหักออกจากเงินรางวัลสิ้ นสุ ดการทํางานที่คนงานมีสิทธิ ได้รับ จํานวนเงินมูลค่าของสิ่ ง
ที่เขาอาจจะมีอยูเ่ กี่ยวกับหนี้สินหรื อเงินกูใ้ ดๆ
จะต้องพิจารณาข้อบัญญัติของกฎหมายประกันสังคมในเรื่ องดังกล่าวนี้ดว้ ย โดยนายจ้างจะต้องชําระ
ส่ วนต่างของจํานวนเงินสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเป็ นสมาชิ กของคนงานในการประกันสังคม และจํานวน
เงินที่เป็ นสิ ทธิที่จะได้รับจากเงินรางวัลสิ้ นสุ ดการทํางาน
2) คนงานมีสิทธิได้ รับเงินรางวัลสิ้นสุ ดการทํางานตามทีไ่ ด้ ถูกบัญญัติไว้ ในมาตราทีผ่ ่ านมาอย่ าง
สมบูรณ์ เพื่อเป็ นการรักษาไว้ซ่ ึงบทบัญญัติของมาตราที่ (45) ของกฎหมายฉบับนี้ ในกรณี ต่างๆ ต่อไปนี้
ก. เมื่อสัญญาสิ้ นสุ ดลงจากฝ่ ายนายจ้าง (นายจ้างบอกเลิกจ้าง)
ข. เมื่อระยะเวลาของสัญญาที่ถูกกําหนดอายุเวลาไว้สิ้นสุ ดลงโดยไม่มีการต่ออายุสญ
ั ญา
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ค. เมื่อสัญญาสิ้ นสุ ดลงตามข้อบัญญัติต่างๆ ของมาตราที่ (48) (49) และ (50) ของกฎหมายฉบับนี้
ง. เมื่อคนงานหญิงบอกเลิกสัญญาอันเนื่องจากสมรสภายในเวลา 1 ปี นับจากวันที่สมรส
3) คนงานมีสิทธิ ได้รับเงินรางวัลสิ้ นสุ ดการทํางานจํานวนครึ่ งหนึ่ งตามที่ได้ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา
ที่ (51) ถ้าหากคนงานดังกล่าวเป็ นฝ่ ายบอกเลิกสัญญาที่ไม่กาํ หนดอายุสัญญาไว้ และอายุการทํางานของเขา
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 5 ปี และถ้าหากอายุการทํางานครบ 5 ปี เต็มและไม่ถึง 10 ปี คนงานมีสิทธิ ได้รับ
เงิ นรางวัลฯ จํานวน 2 ใน 3 ส่ วนและถ้าหากอายุเวลาการทํางานครบ 10 ปี เต็ม คนงานมี สิทธิ ได้รับเงิ น
รางวัลฯ เต็มจํานวนตามสิ ทธิ
4) คนงานซึ่ งสั ญ ญาแรงงานของเขาสิ้ น สุ ด ลง เขามี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ ใบรั บ รองการสิ้ น สุ ด ทํา งาน
(Certificate of End of Service) จากนายจ้าง โดยหนังสื อรับรองดังกล่าวจะต้องประกอบไปด้วยรายละเอียด
ของอายุการทํางานของคนงานกับนายจ้างและอัตราค่าจ้างสุ ดท้ายที่เขาได้รับ และไม่อนุ ญาตให้หนังสื อ
รับรองดังกล่าวนี้ มีสาํ นวนใดๆ ที่อาจจะสร้างความเสี ยหายต่อคนงาน หรื อออกมาในลักษณะที่จะลดโอกาส
ในการทํางานของเขา ไม่ว่าจะโดยเปิ ดเผยชัดเจนหรื อมีความหมายเป็ นนัยและนายจ้างจะต้องคืนให้กบั
คนงานในสิ่ งที่ คนงานได้ฝากนายจ้างเก็บรั กษาไว้เกี่ ยวกับเอกสารต่ างๆ หรื อหนังสื อรั บรองต่ างๆ หรื อ
เครื่ องมืออุปกรณ์ของใช้ต่างๆ
5. สิ ทธิอื่นๆ ทีค่ วรทราบนอกเหนือจากเงินสิ ทธิประโยชน์
(1) สั ญญาจ้ างงาน
สั ญญาจ้ างงานแบบรายบุคคล (Individual Work Contract)
องค์ ประกอบของสั ญญาจ้ างงาน (Work Contract Structure)
มาตราที่ (27) สําหรับบุคคลที่มีอายุครบ 15 ปี สามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ ถ้าหากสัญญาจ้างนั้น
ไม่กาํ หนดอายุเวลาไว้ และถ้าหากสัญญาจ้างกําหนดอายุเวลาไว้ ไม่อนุญาตให้เกิน 1 ปี จนกว่าอายุจะครบ 18
ปี บริ บูรณ์
มาตราที่ (28) สั ญ ญาจ้า งงานนั้น ต้อ งเขี ย นให้ ชัด เจนแน่ น อน โดยต้อ งระบุ ไ ว้ใ นสั ญ ญาจ้า ง
โดยเฉพาะ วัน ที่ ลงนามทํา สัญญา วัน ที่ สัญญาหมดอายุ ค่า จ้าง และระยะเวลาของสัญญาถ้าสัญ ญานั้น
ถูกกําหนดเวลาไว้ ลักษณะของงาน และต้องร่ างหรื อเขียนสัญญาไว้ 3 ฉบับด้วยกันโดยแต่ละฝ่ ายถือไว้
คนละฉบับ และฉบับที่ 3 ต้องส่ งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจํากระทรวง และถ้าหากไม่มีสัญญาจ้างที่เขียน
ไว้อย่างชัดเจนแน่ นอนก็ให้ถือว่ามีสัญญาและในกรณี น้ ี อนุ ญาตให้คนงานยืนยันสิ ทธิ ของตัวเองได้ทุกวิธี
ในการยืนยัน
และไม่วา่ สัญญาจ้างนั้นจะถูกกําหนดเวลาไว้หรื อไม่ถูกกําหนดเวลาไว้กต็ าม ไม่อนุญาตให้ลดค่าจ้าง
ของคนงานในช่วงเวลาที่สัญญาจ้างยังคงบังคับใช้อยู่ และทุกการตกลงกันที่มีข้ ึนก่อนที่สัญญาฉบับนี้ จะถือ
172

บังคับใช้จะถือว่าเป็ นโมฆะ เป็ นการโมฆะโดยทัว่ ไปอันเนื่ องจากสัญญาจ้างนั้นเกี่ยวโยงกับระเบียบทัว่ ไป
หรื อไม่มีสิทธิใดๆ อันเนื่องจากการใช้ขอ้ ตกลงนั้นขัดกับสัญญา
ไม่อนุญาตให้นายจ้างบังคับคนงานทํางานที่ไม่ตรงกับลักษณะของงานที่ได้ถูกระบุไว้ในสัญญาจ้าง
หรื อไม่เหมาะสมกับคุณสมบัติและประสบการณ์ต่างๆ ของคนงาน ซึ่ งได้มีการตกลงกับเขาบนพื้นฐานของ
ลักษณะการทํางาน
มาตราที่ (29) สัญญาจ้างทั้งหมดจะต้องถูกเขียนเป็ นภาษาอาหรับ และอนุญาตให้ผนวกคําแปลด้วย
ภาษาอื่นๆ ภาษาใดภาษาหนึ่ งไว้กบั ภาษาอาหรับได้ พร้อมกับให้ยึดถือตัวบทภาษาอาหรับ ในกรณี ที่เกิ ด
ความขัดแย้งใดๆ ขึ้น และข้อบัญญัติของมาตรานี้ จะใช้กบั การส่ งเอกสารต่างๆ โดยทัว่ ไป เอกสารเผยแพร่
ต่างๆ ข้อบังคับต่างๆ และหนังสื อเวียนต่างๆ ซึ่งนายจ้างได้ออกถึงคนงาน
มาตราที่ (30) ถ้าสัญญาจ้างงานถูกกําหนดอายุเวลาไว้ อายุของสัญญานั้นต้องไม่เกิน 5 ปี และไม่ต่าํ
กว่า 1 ปี และอนุญาตให้ต่ออายุสัญญาจ้างนั้นได้อีก เมื่ออายุสัญญาจ้างสิ้ นสุ ดลง โดยความเห็นชอบหรื อการ
ตกลงกันของทั้งสองฝ่ าย
มาตราที่ (31) ถ้าสัญญาจ้างงานถูกกําหนดอายุเวลาไว้และทั้งสองฝ่ ายยังคงถือปฏิบตั ิตามสัญญานั้น
อยู่หลังจากสิ้ นสุ ดอายุเวลาของสัญญาแล้วโดยไม่มีการต่ออายุ ให้ถือว่ามีการต่ออายุดว้ ยระยะเวลาและ
เงื่อนไขเดียวกับที่มีกล่าวไว้ในสัญญา ตราบใดที่ท้ งั สองฝ่ ายยังไม่มีการตกลงต่อสัญญาใหม่ดว้ ยเงื่อนไขอื่นๆ
และในทุกกรณี ต่างๆ นี้ การต่ออายุสัญญาจะต้องไม่กระทบต่อสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ ของคนงานที่มีอยู่ ซึ่ ง
เกิดขึ้นในสัญญาฉบับก่อน
(2) หน้ าทีข่ องคนงาน และนายจ้ าง และการลงโทษทางวินัย Obligations of Workers and Employers and
Disciplinary Penalties
1) ระยะเวลาการทดลองงานของคนงานที่จะถูกกําหนดไว้ในสัญญาจ้างนั้น มีเงื่อนไขว่าต้องไม่เกิน
100 วันทํางาน และฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดของคู่สัญญานั้น สามารถบอกเลิ กสัญญาได้ในช่ วงเวลาทดลองงาน
โดยไม่ ต ้อ งแจ้ง ให้อี ก ฝ่ ายหนึ่ ง ทราบแต่ อ ย่า งใดและถ้า การบอกเลิ ก สัญ ญานั้น เกิ ด มาจากฝ่ ายนายจ้า ง
นายจ้างจะต้องจ่ ายเงิ นรางวัลสิ้ นสุ ดการทํางานให้กบั คนงาน ในช่ วงเวลาของการทํางานตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายฉบับนี้
และไม่อนุ ญาตให้คนงานทํางานกับนายจ้างภายใต้การทดลองงานเกินกว่า 1 ครั้ง และรัฐมนตรี จะ
เป็ นผูอ้ อกคําสัง่ วางเงื่อนไขและข้อบังคับต่างๆ ของการทํางานในช่วงระหว่างการทดลองงาน
2) ในกรณี ที่นายจ้างมอบการปฏิบตั ิงานใดงานหนึ่ งของเขา หรื อส่ วนหนึ่ งของงานให้กบั นายจ้างอีก
คนหนึ่ งภายใต้เงื่อนไขหรื อสภาพการทํางานเดียวกัน นายจ้างที่ได้รับมอบงานนั้นจะต้องปฏิบตั ิกบั คนงาน
ของตัวเองและคนงานของนายจ้างเดิมอย่างเสมอภาคกัน ในเรื่ องสิ ทธิ ต่างๆ ทั้งหมด และนายจ้างทั้งสองคน
ต้องร่ วมกันรับผิดชอบในความสัมพันธ์อนั นี้
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3) นายจ้างที่ทาํ สัญญาเพื่อปฏิบตั ิงานโครงการของรัฐบาลหรื อนําคนงานไปทํางานในพื้นที่ต่างๆ
ที่ห่างไกลจากเขตตัวเมือง จําเป็ นต้องจัดที่พกั ที่เหมาะสมให้กบั คนงานและต้องจัดรถรับส่ งคนงานสําหรับ
สถานที่ ต่างๆ ที่ อยู่ห่างไกลจากตัวเมื อง โดยไม่เรี ยกเก็บ (ค่าบริ การใดๆ) จากคนงาน ในกรณี ที่นายจ้าง
ไม่จดั ที่ พกั ให้คนงาน คนงานต้องได้รับค่าที่ พ กั ที่ เ หมาะสมแทน โดยรั ฐมนตรี จะเป็ นผูก้ าํ หนดสําหรั บ
สถานที่ๆ อยูห่ ่ างไกลจากตัวเมือง และเงื่อนไขของที่พกั ที่เหมาะสม ตลอดจนค่าที่พกั ด้วย
4) นายจ้างต้องแขวนป้ ายหรื อติดป้ายบทลงโทษต่างๆ ไว้ในสถานที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาํ งาน ซึ่ งอนุญาต
ให้ลงนามและสั่งลงโทษคนงานที่ กระทําความผิดหรื อฝ่ าฝื น โดยในแผ่นป้ ายของบทลงโทษนั้นจะต้อง
ประกอบไว้ดว้ ยสิ่ งต่อไปนี้ ได้แก่
ก. ต้องระบุความผิดหรื อการฝ่ าฝื นต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากคนงาน พร้อมทั้งบทลงโทษ
ข. บทลงโทษต่างๆ นั้นจะต้องเป็ นลําดับหรื อเป็ นขั้นเป็ นตอน สําหรับการทําความผิด
ค. จะต้องไม่สง่ั ลงโทษในความผิดเพียงอย่างเดียวมากกว่า 1 การลงโทษ
ง. จะต้องไม่ลงโทษคนงานในความผิดที่เขาปฏิบตั ิผา่ นไปแล้วเกิน 15 วันนับจากวันที่ทาํ
จ. จะต้องไม่สง่ั ลงโทษคนงานสําหรับความผิดที่เขาทํานอกที่ทาํ งาน เว้นแต่ความผิดนั้นมีความ
เกี่ยวพันกับการทํางาน
5) นายจ้างต้องได้รับความเห็นชอบเรื่ องบทลงโทษต่างๆ จากกระทรวงกิจการสังคม และแรงงาน
ก่อนจะถือปฏิบตั ิหรื อบังคับใช้และกระทรวงฯ จะต้องปรับหรื อแก้ไขให้เป็ นไปตามลักษณะของธุ รกิจหรื อ
กิจการของสถานประกอบการและสภาพการทํางาน ในสิ่ งที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้
และกระทรวงฯ จะต้องเสนอตารางกฎข้อบังคับต่างๆ เหล่านี้ กบั องค์การที่เกี่ยวข้องถ้ามี และถ้าหากองค์การ
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวนั้นไม่มี กระทรวงฯ จะต้องหันไปหาสหภาพทัว่ ไป (General Union) เพื่อให้เขาแสดง
ความคิดเห็นหรื อให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อตารางกฎข้อบังคับนี้
6) ไม่อนุ ญาตให้ส่ังลงโทษคนงาน เว้นแต่หลังจากมีการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เกี่ยวกับสิ่ งที่ถูก
พาดพิงไปยังคนงานและต้องฟั งคําชี้แจงของคนงานและให้เขาแก้ต่างหรื อต่อสู ้ป้องกันและต้องยืนยันหรื อ
รั บรองเรื่ องดังกล่าวไว้ในบันทึ กรายงานที่จะถูกเก็บไว้ในแฟ้ มส่ วนตัวของคนงานด้วย และต้องแจ้งให้
คนงานทราบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับการสั่งลงโทษ ชนิ ดของการลงโทษ ขนาดของการลงโทษ
และสาเหตุการสัง่ ลงโทษ และการลงโทษที่เขาจะได้รับในกรณี ที่หวนกลับไปทําอีก
7) ไม่ อนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการตัดเงิ นค่าจ้างของคนงานเกิ น 5 วันต่ อเดื อน และถ้าหากการลงโทษ
ดังกล่าวนั้นมีปริ มาณที่เกินจากนั้น ก็ให้หกั เพิม่ จากค่าจ้างของเดือนข้างหน้า หรื อเดือนที่ถดั ไป
8) อนุญาตให้คนงานหยุดงานเพื่อประโยชน์ของการสอบสวนซึ่ งนายจ้างหรื อตัวแทนนายจ้างกําลัง
ดําเนิ นการอยูใ่ นระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน และเมื่อการสอบสวนต่อคนงานจบสิ้ นลงและเขาไม่มีส่วนในการ
รับผิดชอบ ต้องจ่ายค่าจ้างให้กบั เขาในช่วงระยะเวลาของการหยุดงานนั้น
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9) นายจ้างต้องเอาเงินที่หักไปจากค่าจ้างของคนงานนั้น ไปเก็บเข้ากองทุนที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเฉพาะ
เพื่อใช้จ่ายในด้านต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิ จ และการศึกษาและวัฒนธรรม ซึ่ งจะก่ อให้เกิ ดผลประโยชน์
กลับมาสู่ คนงานและจะต้องบันทึกการสั่งลงโทษคนงานโดยการหักเงินค่าจ้างนี้ ไว้ในแฟ้มเฉพาะ ซึ่ งจะต้อง
ระบุ ชื่ อ ของคนงาน ปริ ม าณของการหั ก เงิ น และสาเหตุ ข องการสั่ ง ลงโทษด้ว ย และในกรณี ที่ ส ถาน
ประกอบการมีการเคลียร์ บญั ชี หรื อสะสางชําระหนี้ จํานวนเงินที่ถูกหักเก็บไว้ในกองทุนที่มีอยู่น้ นั จะต้อง
นํามาเฉลี่ยจ่ายให้กบั คนงานทุกๆ คนที่ยงั คงเหลืออยู่ในช่วงเวลาที่มีการสะสางนั้น ในอัตราส่ วนของเวลา
การทํางานของแต่ละคน
รัฐมนตรี กิจการสังคมและแรงงาน จะเป็ นผูอ้ อกคําสั่งเกี่ยวกับกฎข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการจัดตั้ง
กองทุนที่กล่าวถึงและแนวทางการจ่ายเงิน
(3) การสิ้นสุ ดสั ญญาจ้ างงาน (Termination of Work Contract)
1) นายจ้ างสามารถเลิกจ้ างคนงานโดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบหรื อโดยไม่ ต้องจ่ ายเงินชดเชย หรื อเงิน
รางวัลสิ้นสุ ดการทํางานใดๆ ถ้ าคนงานกระทําความผิดอย่ างใดอย่ างหนึ่งต่ อไปนี้
1. ถ้าคนงานกระทําความผิด เป็ นผลก่อให้เกิดความขาดทุนอย่างรุ นแรงแก่นายจ้าง
2. ถ้าถูกยืนยันว่าคนงานนั้นได้งานทําอันเนื่องมาจากการทุจริ ตหรื อการใช้เล่ห์เหลี่ยม
3. ถ้าคนงานเปิ ดเผยความลับที่เป็ นเรื่ องเฉพาะของสถานประกอบการ ซึ่ งเป็ นเหตุทาํ ให้เกิ ด
ความขาดทุนและความเสี ยหายขึ้นกับสถานประกอบการ
2) นายจ้ างสามารถเลิกจ้ างคนงานในกรณีใดกรณีหนึ่งต่ อไปนี้
1. เมื่อคนงานถูกตัดสิ นครั้งสุ ดท้ายด้วยคดีอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อเกียรติหรื อความเป็ นที่
ไว้วางใจหรื อความน่าเชื่อถือหรื อด้านศีลธรรม
2. ถ้าคนงานกระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่ อมเสี ยต่อมารยาทสาธารณะในสถานที่ทาํ งาน
3. ถ้า คนงานทํา ร้ า ยเพื่ อนร่ ว มงานของเขาคนใดคนหนึ่ งหรื อนายจ้างหรื อตัว แทนนายจ้าง
ในระหว่างปฏิบตั ิงานหรื อด้วยสาเหตุของการทํางาน
4. ถ้า คนงานบกพร่ อ งหรื อ เบาความในหน้า ที่ ต่ า งๆ ที่ ก าํ หนดตามข้อ ตกลงในสัญ ญาจ้า ง
และบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้
5. ถ้าถูกยืนยันว่าคนงานกระทําการฝ่ าฝื นต่อคําสัง่ ต่างๆ ของนายจ้างบ่อยครั้ง
และกรณี ต่างๆ เหล่านี้ การเลิกจ้างคนงานจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ ทธิ การได้รับเงินรางวัลสิ้ นสุ ดการ
ทํางานของคนงานแต่อย่างใด
3) คนงานทีถ่ ูกเลิกจ้ าง (dismissed) ในกรณีใดกรณีหนึ่งที่กล่ าวมาแล้ วในมาตรานี้ มีสิทธิในการต่ อสู้
หรื อคัดค้ าน (object against) ในคําสั่ งการเลิกจ้ างต่ อกรมแรงงาน และกรณี ดงั กล่าวเป็ นไปตามการ
ดําเนินการต่างๆ ที่ได้ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับนี้ และถ้าถูกยืนยันด้วยคําตัดสิ นครั้งสุ ดท้ายว่านายจ้างได้
ทําการเลิกจ้างคนงานอย่างไม่เป็ นธรรม คนงานมีสิทธิ ได้รับเงินรางวัลสิ้ นสุ ดการทํางานและค่าชดเชยต่อ
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ผลกระทบที่ทาํ ให้เขาได้รับความเดือดร้อนทั้งทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจ และในทุกกรณี เหล่านี้ ท้ งั หมด
นายจ้า งต้อ งแจ้ง กระทรวงกิ จ การสั ง คมและแรงงานได้ท ราบถึ ง คํา สั่ ง เลิ ก จ้า งและสาเหตุ ต่ า งๆ และ
กระทรวงฯ จะดําเนินการแจ้งหน่วยงานทบทวนโครงสร้างกําลังแรงงานทราบต่อไป
4) ถ้าคนงานขาดงานโดยไม่แจ้งสาเหตุที่รับฟังได้เป็ นเวลา 7 วันต่อเนื่องหรื อ 20 วันแบบไม่ต่อเนื่อง
ในช่ ว งระหว่ า ง 1 ปี อนุ ญ าตให้น ายจ้า งพิ จ ารณาได้ว่ า เขาได้ล าออกแล้ว โดยหลัก การ และในกรณี น้ ี
บทบัญญัติของมาตรา (53) ของกฎหมายฉบับนี้ จะใช้บงั คับในเรื่ องคนงานมีสิทธิ ได้รับเงิ นรางวัลสิ้ นสุ ด
การทํางาน
5) ถ้าคนงานถูกขังด้วยสาเหตุที่นายจ้างกล่าวหาเขา เป็ นการกักขังแบบเผื่อไว้ก่อน หรื อเป็ นการ
ปฏิ บตั ิ ตามคําพิ พ ากษาตัด สิ น ของศาลที่ ยงั ไม่ สิ้น สุ ด ให้ถือว่าคนงานถู ก ให้ห ยุด งานและไม่ อนุ ญาตให้
นายจ้างเลิกสัญญาจ้างเว้นแต่ถา้ หากว่าคนงานถูกตั้งข้อหาด้วยคําตัดสิ นครั้งสุ ดท้ายและถ้าหากมีคาํ ตัดสิ น
ออกมาว่าเขาบริ สุทธิ์ จากข้อกล่าวหาหนึ่ งข้อกล่าวหาหรื อหลายข้อกล่าวหาที่นายจ้างได้พาดพิงไปยังเขา
นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างของเขาจากช่วงเวลาที่สั่งหยุดงานเขาพร้อมกับต้องจ่ายค่าชดเชยให้กบั เขาด้วยเป็ น
ค่าชดเชยที่ยตุ ิธรรม ซึ่งศาลจะเป็ นผูก้ าํ หนด
6) ถ้าหากสัญญาแรงงานไม่ถูกกําหนดอายุเวลา อนุ ญาตให้แต่ละฝ่ ายของคู่สัญญานั้นเลิกสัญญาได้
หลังจากที่ ได้แจ้งให้อีกฝ่ ายหนึ่ งทราบและการแจ้ง (ให้อีกฝ่ ายหนึ่ งทราบ) นั้นต้องเป็ นไปตามแนวทาง
ต่อไปนี้
1. คนงานที่ได้รับค่าจ้างเป็ นรายเดือน ต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าเป็ นเวลา 3 เดือนก่อนที่
จะเลิกสัญญา
2. คนงานที่ได้รับค่าจ้างในหมวดอื่นๆ จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยเป็ นเวลา 1 เดือน
ก่ อนจะเลิกสัญญา และถ้าหากว่าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งที่เป็ นผูเ้ ลิกสัญญาไม่รักษาระยะเวลาการแจ้งเตื อน เขา
จะต้องจ่ ายเงิ นค่าชดเชยในระยะเวลาของการแจ้งเตื อนให้กบั อีกฝ่ ายหนึ่ ง เท่ากับค่าจ้างของคนงานจาก
ระยะเวลาเดียวกัน
3. ถ้าหากการแจ้งบอกเลิกสัญญาเกิดขึ้นมาจากฝ่ ายนายจ้าง คนงานมีสิทธิ หยุดงานเป็ นเวลา 1
วันเต็มๆ ในสัปดาห์น้ นั หรื อ 8 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ดงั กล่าว เพื่อให้คนงานไปหางานอื่นทําพร้อมกับเขายังมี
สิ ทธิได้รับเงินค่าจ้างของเขาใน 1 วัน หรื อ ชัว่ โมงต่างๆ (8 ชัว่ โมง) ที่เขาหยุดงานไปด้วย และสําหรับคนงาน
มีสิทธิกาํ หนดวันที่เขาจะหยุดงานและเวลาต่างๆ ที่เขาจะหยุดงานได้ โดยมีเงื่อนไขว่าเขาต้องแจ้งให้นายจ้าง
ทราบล่วงหน้าก่อนหยุดอย่างน้อย 1 วัน
4. นายจ้างสามารถที่จะให้คนงานหยุดทํางานได้ในช่วงเวลาของการแจ้งเตือนพร้อมกับให้คิด
คํานวณระยะเวลาการทํางานของคนงานต่อเนื่ องไปจนถึงวันที่สิ้นสุ ดการแจ้งเตือนและคนงานมีสิทธิ ได้รับ
เงินค่าจ้างจากช่วงเวลาของการแจ้งเตือนดังกล่าว
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7) ไม่อนุ ญาตให้นายจ้างใช้สิทธิ ของการบอกเลิกจ้างตามสิ ทธิ ที่ได้รับในมาตราที่ผ่านมา โดยการ
บอกเลิกจ้างระหว่างที่คนงานลาหยุดพักผ่อนอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อจากการหยุดต่างๆ ที่ถูกบัญญัติไว้ใน
กฎหมายฉบับนี้
8) ไม่ อนุ ญาตให้เลิ กจ้างคนงานโดยไม่มีเหตุผลหรื ออันเนื่ องด้วยสาเหตุด้านกิ จกรรมของเขาที่
เกี่ ยวข้องกับสหภาพแรงงานหรื อด้วยสาเหตุของการเรี ยกร้ องหรื อการทําให้ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ที่ถูก
บัญญัติไว้ตามข้อบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ ดังที่ ไม่อนุ ญาตให้เลิ กจ้างคนงานด้วยสาเหตุของเพศหรื อ
เชื้อชาติหรื อศาสนา
9) ถ้าสัญญาแรงงานมีกาํ หนดระยะเวลาและฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งของคู่สัญญาบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบ
ธรรม ฝ่ ายที่ บ อกเลิ ก สัญ ญาต้อ งจ่ า ยเงิ น ค่าชดเชยให้กับอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง จากสิ่ งที่ เขาได้รับ ผลกระทบหรื อ
ความเดือดร้อน โดยจํานวนเงินค่าชดเชยนั้นจะต้องไม่เกินจากค่าจ้างของคนงานที่เขาจะได้รับจากระยะเวลา
ที่เหลืออยูข่ องสัญญา ซึ่งการกําหนดผลกระทบหรื อความเดือดร้อนสําหรับทั้งสองฝ่ ายของคู่สัญญานั้นจะถูก
คุม้ ครองให้เป็ นไปตามประเพณี ปฏิบตั ิทางการค้า ลักษณะของงาน ระยะเวลาของสัญญา และเป็ นไปตาม
แนวทางการพิจารณาต่างๆ ทัว่ ไปทั้งหมดที่จะมีผลกระทบกับความเดือดร้อน โดยที่ความเดือดร้อนนั้นยังคง
อยูแ่ ละระยะเวลาของความเดือดร้อนดังกล่าวและสิ่ งที่อาจจะเป็ นสิ ทธิ ของอีกฝ่ ายหนึ่ งเกี่ยวกับหนี้ สินต่างๆ
จะถูกลดมูลค่าของค่าชดเชยลงได้ (หมายความว่ า การที่อีกฝ่ ายหนึ่ งมีหนีส้ ิ น ก็สามารถลดเงินค่ าชดเชยจาก
เขาลงได้ )
10) คนงานมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่ตอ้ งมีหนังสื อแจ้งเตือนพร้อมกับมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลสิ้ น
บริ การด้วย ในกรณี ใดกรณี หนึ่งต่อไปนี้
1. ถ้าหากนายจ้างไม่ปฏิบตั ิตามตัวบทหรื อข้อบัญญัติในสัญญาหรื อข้อบัญญัติของกฎหมาย
2. ถ้าหากคนงานถูกนายจ้างหรื อตัวแทนนายจ้างทําร้ายร่ างกายหรื อทําอันตราย หรื อด้วยการ
ยุยงจากคนใดคนหนึ่งจากบุคคลทั้งสอง (นายจ้างหรื อตัวแทนนายจ้าง)
3. ถ้าหากการที่คนงานยังคงทํางานอยู่ต่อไปนั้น ทําให้เขาไม่ได้รับความปลอดภัย ต่อร่ างกาย
และสุ ขภาพของเขา โดยต้องเป็ นไปตามคําสั่งจากคณะกรรมการตัดสิ นทางการแพทย์ประจํากระทรวง
สาธารณสุ ข
4. ถ้าหากว่านายจ้างหรื อตัวแทนของนายจ้างสอดแทรกการฉ้อโกงหรื อฉ้อฉลในสิ่ งที่เกี่ยวข้อง
กับเงื่อนไขของการทํางานไว้ขณะมีการทําสัญญา
5. ถ้าหากนายจ้างกล่าวหาคนงานกระทําความผิดซึ่งทําให้เขาถูกลงโทษทางอาญา (Criminal or
Penal) แต่คาํ ตัดสิ นออกมาเป็ นที่สิ้นสุ ดว่าเขาเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์
6. ถ้าหากนายจ้างหรื อตัวแทนนายจ้าง กระทําสิ่ งที่เสื่ อมเสี ยต่อศีลธรรมและมารยาทต่อคนงาน
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11) สัญญาแรงงานจะสิ้ นสุ ดลงด้วยการเสี ยชีวิตของคนงานหรื อเป็ นที่ยืนยันว่าเขาหมดสมรรถภาพ
จากการปฏิ บตั ิ ง านหรื อ ด้ว ยสาเหตุ ของการป่ วย ซึ่ ง การลาป่ วยของเขาได้ห มดลงแล้ว ดัง กล่ าวนั้น ด้ว ย
ใบรับรองแพทย์ที่เป็ นที่ยอมรับจากหน่วยงานทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็ นทางการ
12) สัญญาแรงงานจะสิ้ นสุ ดลงในกรณี ต่างๆ ต่อไปนี้
1. มีคาํ ตัดสิ นครั้งสุ ดท้ายออกมา ประกาศอย่างเปิ ดเผยถึงการล้มละลายของนายจ้าง
2. ปิ ดกิจการหรื อปิ ดสถานประกอบการตลอดไป
ส่ วนในกรณี ขายกิ จการหรื อสถานประกอบการ หรื อรวมกิจการหรื อสถานประกอบการไปไว้ใน
กิจการของคนอื่น หรื อถ่ายโอนกิจการหรื อสถานประกอบการโดยการรับมรดกหรื อการให้ หรื อโดยวิธีอื่นๆ
จากที่กล่าวมา เกี่ยวกับการดําเนิ นการต่างๆ ตามกฎหมายนั้น แน่ นอนสัญญาแรงงานนั้นยังคงมีผลบังคับใช้
อยูต่ ่อไปในบุคคลที่ตามมาภายหลัง ด้วยเงื่อนไขอันเดียวกันกับที่มีกล่าวไว้ในสัญญาและข้อบังคับต่างๆ และ
สิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ ของนายจ้างคนก่อนที่มีต่อคนงานนั้น ก็จะถูกถ่ายโอนไปสู่ นายจ้างคนใหม่ที่มาแทนที่
นายจ้างคนเก่าต่อไป
(4) การประสบอุบัติเหตุจากการทํางาน
1) มี ก ารบัง คับ ใช้บ ทบัญ ญัติ ก ารประกัน อุ บ ัติ เ หตุ จ ากการทํา งาน ตามกฎหมายประกัน สั ง คม
บทบัญญัติ (การประกันอุบตั ิเหตุจากการทํางานของกฎหมายประกันสังคม) นี้ สําหรั บผูป้ ระกันตนที่อยู่
ภายใต้ก ารประกัน นี้ จะมาแทนที่ บ ทบัญ ญัติ ต่ า งๆ ที่ มี ก ล่ า วไว้ใ นมาตราต่ า งๆ ต่ อ ไปนี้ สํ า หรั บ การ
ประสบอุบตั ิเหตุจากการทํางานและโรคภัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับตําแหน่งงาน
2) ถ้าหากคนงานประสบอุบตั ิเหตุใดอุบตั ิเหตุหนึ่ งด้วยสาเหตุจากการทํางานหรื อในระหว่างการ
ทํางานหรื อในถนนหรื อในเส้นทางที่ไปทํางานและกลับจากการทํางาน นายจ้างต้องแจ้งอุบตั ิเหตุดงั กล่าว
ทันทีที่เกิดอุบตั ิเหตุหรื อทันทีที่ทราบว่าเกิดอุบตั ิเหตุ ตามแต่สถานการณ์ต่อหน่วยงานดังต่อไปนี้
1. สถานีตาํ รวจที่รับผิดชอบเขตพื้นที่ต้ งั ของสถานที่ทาํ งาน
2. กรมแรงงานที่รับผิดชอบเขตพื้นที่ต้ งั ของสถานที่ทาํ งาน
3. สํ า นั ก งานประกัน สั ง คมหรื อบริ ษัท ประกัน ที่ ใ ห้ ป ระกัน แก่ ค นงานเหล่ า นั้ นต่ อ การ
ประสบอุบตั ิเหตุจากการทํางาน และอนุ ญาตให้คนงานเป็ นผูแ้ จ้งเหตุน้ ี ได้ ถ้าหากสภาพของเขาเอื้ออํานวย
ในเรื่ องดังกล่าว เหมือนที่อนุญาตให้บุคคลที่จะเป็ นตัวแทนดําเนินการดังกล่าวแทนได้
3) เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายเลขที่ (1) ประจําปี 1999 เกี่ยวกับการประกันสุ ขภาพ
คนต่างชาติและการกําหนดค่าธรรมเนี ยมในการให้บริ การต่างๆ ด้านสุ ขภาพ นายจ้างจะต้องรั บผิดชอบ
ค่ า ใช้ จ่ า ยการรั ก ษาพยาบาลคนงานที่ ป ระสบอัน ตรายจากการทํา งานหรื อโรคภัย จากการทํา งาน
ณ โรงพยาบาลแห่ งใดแห่ งหนึ่ งของรัฐบาลหรื อสถานบําบัดรักษาในท้องถิ่น ซึ่ งในเรื่ องดังกล่าวจะต้องมีค่า
ยา ค่าใช้จ่ายการโยกย้าย (ค่าขนส่ ง) และแพทย์ผรู ้ ักษาจะต้องกําหนดช่วงเวลาของการบําบัดรักษา เปอร์เซ็นต์
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หรื ออัตราส่ วนของการเสี ย สมรรถภาพจากการทํางานที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นตามมาในภายหลัง อัน เนื่ องจากการ
ประสบอุบตั ิเหตุและขีดความสามารถของคนงานในการทํางานต่อไปเอาไว้ในรายงานของเขาด้วย
และอนุญาตให้ท้ งั คนงานและนายจ้าง คัดค้านรายงานทางการแพทย์ได้ต่อหน้าคณะกรรมการตัดสิ น
ทางการแพทย์ประจํากระทรวงสาธารณสุ ข โดยทําเป็ นหนังสื อคําร้ องยื่นต่อกรมที่เกี่ ยวข้องภายในเวลา
1 เดือน นับจากวันที่ทราบเรื่ อง (ที่อยูใ่ นรายงาน) ดังกล่าว
4) นายจ้างต้องส่ งรายงานสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุจากการทํางานและโรคภัยที่เกิ ดจากตําแหน่ งงาน
ซึ่ งเกิดขึ้นในสถานประกอบการของตัวเองให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องทราบเป็ นระยะๆ และรัฐมนตรี จะเป็ นผู ้
ออกคําสัง่ เกี่ยวกับกําหนดเวลาการส่ งรายงานนั้น
5) คนงานที่ประสบอุบตั ิเหตุจากการทํางานหรื อประสบโรคภัยอันเกิดขึ้นจากตําแหน่ งงาน มีสิทธิ
ได้รับค่าจ้างของเขาตลอดระยะเวลาของการรักษาพยาบาล ซึ่ งแพทย์จะเป็ นผูก้ าํ หนดและถ้าหากระยะเวลา
การรักษาพยาบาลนั้นเกิน 6 เดือน คนงานนั้นจะได้รับค่าจ้างเพียงครึ่ งเดียวเท่านั้นจนกว่าจะหายเจ็บป่ วย หรื อ
ถูกยืนยันว่าไร้สมรรถภาพจากการทํางานหรื อเสี ยชีวิต
6) คนงานที่ประสบอุบตั ิเหตุหรื อทายาทผูม้ ีสิทธิ ของเขา มีสิทธิ ได้รับเงินทดแทนจากการประสบ
อุบตั ิเหตุจากการทํางานหรื อจากการประสบโรคภัยไข้เจ็บจากตําแหน่งงาน เป็ นไปตามตารางซึ่ งออกมาโดย
คําสัง่ ของรัฐมนตรี หลังจากที่รัฐมนตรี น้ นั ได้รับความเห็นจากรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุ ขแล้ว
7) สิ ทธิ ในการได้รับเงินค่าทดแทนของคนงาน อันเนื่ องมาจากการประสบอุบตั ิเหตุจากการทํางาน
นั้นจะตกไป ถ้าหากผลการสอบสวนยืนยันว่า
1. คนงานนั้นเจตนาให้ตวั เองได้รับอุบตั ิเหตุดงั กล่าวนั้น
2. การได้รับอุบตั ิเหตุน้ นั เกิ ดขึ้นมาจากสาเหตุการปฏิบตั ิตวั ที่ไม่ดี และเกิดจากตัวคนงานเอง
และให้ถือว่าอยูใ่ นบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่ องนี้ ทุกการกระทําที่เกิดขึ้นกับผูป้ ระสบเหตุดงั กล่าวภายใต้ฤทธิ์ ของ
สุ ราหรื อยาเสพติดทั้งหลายและทุกการฝ่ าฝื นคําสั่งหรื อกฎข้อบังคับเฉพาะในเรื่ องการป้ องกันอันตรายจาก
การทํางาน และอันตรายจากตําแหน่ งงาน ที่ถูกแขวนหรื อติดไว้ในสถานที่เปิ ดเผยที่ใดที่หนึ่ งในสถานที่
ทํา งาน สิ่ ง ดัง กล่ า วนี้ ตราบใดที่ ไ ม่ เ กิ ด การเสี ย ชี วิ ต หรื อการพิ ก ารอย่ า งถาวรที่ เ กิ น กว่ า อัต ราส่ ว น
25 เปอร์เซ็นต์ จากส่ วนทั้งหมดอันเนื่องจากการประสบอุบตั ิเหตุดงั กล่าว
8) ถ้าหากคนงานประสบโรคใดโรคหนึ่ งจากโรคต่างๆ ของตําแหน่ งงานนั้น หรื อมีอาการของโรค
ที่เกิดจากตําแหน่ งงานปรากฎขึ้นกับเขาขณะที่เขายังทํางานอยู่หรื อหลังจากที่เขาเลิกทํางานไปแล้วภายใน
เวลา 1 ปี บทบัญญัติต่างๆ ของมาตราที่ (93 , 94 , 95) ของกฎหมายฉบับนี้กจ็ ะถือว่ายังใช้บงั คับอยูก่ บั คนงาน
9) 1. รายงานทางการแพทย์ที่ออกมาโดยแพทย์ผูร้ ั กษา หรื อสิ่ งที่คณะกรรมการตัดสิ นทางการ
แพทย์ได้มีมติ ไว้ เกี่ ยวกับอาการหรื อสภาพของคนงานที่ ประสบเหตุ ผูน้ ้ ัน จะเป็ นสิ่ ง ที่ มากําหนดความ
รับผิดชอบของนายจ้างคนก่อน (ที่คนงานเคยทํางานกับเขา) และนายจ้างเหล่านั้น – แต่ละคน เป็ นไปตาม
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อัตราส่ วนของระยะเวลาที่คนงานได้ทาํ งานมา จําเป็ นต้องรับผิดชอบ ถ้าหากอุตสาหกรรมและงานต่างๆ ที่
คนงานเหล่านั้นได้ทาํ เป็ นงานที่จะมีโรคภัยเกิดขึ้น ซึ่งเป็ นโรคที่คนงานผูน้ ้ นั ประสบอยู่
2. คนงานหรื อทายาทผูม้ ีสิทธิ ของเขาจะได้รับเงินค่าทดแทนตามที่ได้ถูกบัญญัติไว้ในมาตราที่
(94) จากองค์การประกันสังคมหรื อบริ ษทั ประกันภัยที่ทาํ ประกันคนงานผูน้ ้ นั ไว้ – เป็ นไปตามสภาพ – และ
แต่ละหน่วยงานดังกล่าว (สํานักงานประกันสังคมหรื อบริ ษทั ประกันภัย) นั้นจะไปเรี ยกร้องจากนายจ้างคน
ก่อนๆ ในการที่พวกเขาต้องปฏิบตั ิตามสิ่ งที่ถูกบัญญัติไว้ในข้อที่ (1) ของมาตรานี้
(5) การลงโทษ Penalties
1) เพื่อไม่ให้กระทบการรับโทษใดๆ ที่รุนแรงที่สุดตามกฎหมายฉบับอื่นๆ ได้บญั ญัติไว้ผใู ้ ดที่ฝ่าฝื น
หรื อกระทําผิดบทบัญญัติของมาตรา 8 และ 35 ของกฎหมายฉบับนี้ จะต้องถูกลงโทษด้วยการปรับเป็ นเงิน
ไม่ เกิ น 500 ดี น าร์ และในกรณี ที่ ก ระทํา การฝ่ าฝื นซํ้าหรื อทําผิด ซํ้าภายใน 3 ปี นับจากวัน ที่ มีคาํ ตัด สิ น
ครั้งสุ ดท้าย โทษนั้นจะทวีคูณขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัว
2) เพื่อไม่ให้กระทบการรับโทษใดๆ ที่รุนแรงที่สุดตามกฎหมายฉบับอื่นๆ ได้บญั ญัติไว้ ผูใ้ ดที่ฝ่าฝื น
หรื อกระทําผิดข้อบัญญัติในข้อที่ 3 ของมาตรา 10 ของกฎหมายฉบับนี้ จะถูกลงโทษด้วยการจําคุกเป็ นเวลา
ไม่เกิน 3 ปี และด้วยการปรับเป็ นเงินไม่ต่าํ กว่า 1,000 ดีนาร์ และไม่เกิน 5,000 ดีนาร์ หรื อด้วยโทษอย่างหนึ่ง
อย่างใดจากโทษทั้งสองประการนี้
3) ในกรณี การฝ่ าฝื นหรื อการทําผิดบทบัญญัติมาตราที่ 57 ของกฎหมายฉบับนี้ นายจ้างจะต้องถูก
ลงโทษด้วยการปรั บเป็ นเงิ นไม่เกิ นจํานวนเงิ นรวมของเงิ นสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ ของบรรดาคนงาน ซึ่ ง
นายจ้างจ่ายล่าช้าและสิ่ งดังกล่าวจะต้องไม่กระทบในการที่นายจ้างต้องปฏิบตั ิการจ่ายเงินสิ ทธิ ประโยชน์
ต่างๆ เหล่านั้นแก่บรรดาคนงาน และการดําเนินการต่างๆ ที่ได้ถูกบัญญัติไว้ในมาตราที่ ( 57)
4) เพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกับการรับโทษใดๆ ที่รุนแรงที่สุดตามกฎหมายฉบับอื่นๆ ได้บญั ญัติไว้
ผูใ้ ดขัดขวางเจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้องทุกคนที่รัฐมนตรี ได้กาํ หนดให้พวกเขาปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ถูกบัญญัติไว้ใน
มาตราที่ 133 และ 134 ของกฎหมายฉบับนี้ ไม่ให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่น้ นั ได้ จะต้องถูกลงโทษด้วยการปรับ
เป็ นเงินไม่เกิน 1,000 ดีนาร์
5) เพื่อไม่ให้กระทบต่อการรับโทษใดๆ ที่รุนแรงที่สุดตามกฎหมายฉบับอื่นๆ ได้บญ
ั ญัติไว้ ผูใ้ ด
ที่ฝ่าฝื นหรื อกระทําผิดบทบัญญัติที่เหลืออยู่ของกฎหมายฉบับนี้ และมติหรื อคําสั่งต่างๆ ที่มีการบังคับใช้
กับเขา เขาจะต้องถูกลงโทษดังต่อไปนี้
1. ส่ ง หนัง สื อ แจ้ง เตื อ นถึ ง ผูก้ ระทํา การฝ่ าฝื นหรื อ กระทํา ผิด ให้เ ลิ ก ฝ่ าฝื นหรื อ เลิ ก ทํา ผิ ด
ซึ่งกระทรวงฯ จะเป็ นผูก้ าํ หนดขึ้นมา ภายในระยะเวลาไม่ เกิน 3 เดือน
2. ถ้าหากความผิดหรื อการฝ่ าฝื นนั้นยังไม่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ถูกกําหนดไว้
ผู้กระทําความผิดหรื อผู้ฝ่าฝื นนั้นจะต้ องถูกลงโทษด้ วยการปรั บเป็ นเงินไม่ ตํ่ากว่ า 100 ดีนาร์ และไม่ เกิน
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200 ดีนาร์ จากคนงานแต่ละคนที่มีความผิดและในกรณีทกี่ ระทําผิดซํ้าอีกภายในเวลา 3 ปี นับจากวันที่ออกคํา
ตัดสิ นครั้งสุ ดท้ายแล้ว โทษจะทวีคูณขึน้ อีกหนึ่งเท่ าตัว
6) ผูใ้ ดฝ่ าฝื นคําสั่งพักกิ จการหรื อหยุดกิจการที่ออกมาเพื่อให้ปฏิบตั ิตามมาตรา 135 โดยไม่มีการ
แก้ไขตามที่ผตู ้ รวจที่เกี่ยวข้องได้ประกาศไว้ เขาจะต้องถูกลงโทษด้วยการจําคุกเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
และปรับเป็ นเงินไม่เกิน 1,000 ดีนาร์ หรื อด้วยโทษอย่างใดอย่างหนึ่งในสองประการ
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ประเทศบาห์ เรน
สิ ทธิประโยชน์ ของแรงงานในประเทศบาห์ เรนตามกฎหมายแรงงานในภาคเอกชนราชอาณาจักรบาห์ เรน
สิ ทธิประโยชน์ ของแรงงานในประเทศบาห์ เรนตามกฎหมายแรงงานในภาคเอกชนราชอาณาจักรบาห์ เรน
เลขที่ (36) ปี 2012
1. เงินค่ าจ้ าง
2. เงินค่ าล่ วงเวลา
3. เงินค่ าพักผ่ อนประจําปี
4. เงินรางวัลสิ้นสุ ดการทํางาน
5. สิ ทธิอื่นๆ ทีค่ วรทราบนอกเหนือจากเงินสิ ทธิประโยชน์
1. ค่ าจ้ าง (Wages)
(1.1) ค่าจ้างของคนงานจะถูกกําหนดให้เป็ นไปตามสัญญาการจ้างงานแบบรายบุคคลหรื อ
แบบหมู่คณะ หรื อตามระเบียบการทํางานของสถานประกอบการดังกล่าวและถ้าหากค่าจ้างไม่ถูกกําหนดไว้
ด้วยวิธีใดๆ ดังกล่าว คนงานมีสิทธิ ได้รับค่าจ้างในอัตราที่เหมือนกันถ้ามี มิฉะนั้นค่าจ้างจะถูกกําหนดให้
เป็ นไปตามประเพณี ปฏิ บตั ิ ของตําแหน่ งงานในหน่ วยงานซึ่ งมีงานนั้นทําอยู่ และถ้าหากไม่พบประเพณี
ปฏิบตั ิดงั กล่าว ศาลที่เกี่ยวข้องจะเป็ นผูด้ าํ เนินการกําหนดค่าจ้างซึ่งคนงานมีสิทธิได้รับอย่างเป็ นธรรม
จากข้อความข้างต้นคือจะต้องมีการกําหนดชนิ ดของการทํางาน/การให้บริ การที่เหมาะสม ซึ่ งเป็ น
หน้าที่ของคนงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิดว้ ย (มาตรา 37)
(1.2) อนุ ญาตให้มีการกําหนดค่าจ้างเป็ นรายชัว่ โมงหรื อรายวันหรื อรายสัปดาห์หรื อรายเดือนหรื อ
รายชิ้นหรื อตามผลผลิต
ค่าจ้างจะต้องไม่ถูกกําหนดเป็ นรายชิ้นหรื อตามผลผลิต เว้นแต่มีการระบุหรื อบัญญัติไว้อย่าง
ชัดเจนในสัญญาจ้างงาน (มาตรา 38)
(1.3) ห้ามมีการเลือกปฏิบตั ิในการจ่ายค่าจ้างเพียงเพราะมีความแตกต่างกันในเรื่ องของเพศหรื อเชื้ อ
ชาติหรื อภาษาหรื อศาสนาหรื อความเชื่อ (มาตรา 39)
(1.4)
ก. ค่าจ้างและเงิ นสิ ทธิ ประโยชน์อื่นๆ จะถูกจ่ายให้คนงานด้วยสกุลเงินบาห์เรน และ
อนุญาตให้มีการตกลงจ่ายเป็ นสกุลเงินต่างชาติที่มีการใช้ตามกฎหมายได้
ข. ค่าจ้างจะถูกจ่ายให้ในวันทํางานและในสถานที่ทาํ งานตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
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1. ค่าจ้างที่ถูกกําหนดเป็ นค่าจ้างรายเดือนจะต้องจ่ายให้อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2. ถ้าหากค่าจ้างเป็ นแบบตามผลผลิตและมีระยะเวลาในการทํางานเกินกว่า 2 สัปดาห์
จําเป็ นที่คนงานนั้นจะต้องได้รับค่าจ้างทุกสัปดาห์ๆ ละ 1 งวดภายใต้การคิดคํานวณที่เหมาะสมกับผลงานที่
คนงานนั้นได้ปฏิบตั ิงานสําเร็ จลุล่วง และจะต้องจ่ายค่าจ้างส่ วนที่เหลือค้างอยูภ่ ายในสัปดาห์ถดั มาเมื่องานที่
ได้รับมอบหมายเสร็ จ
3. ค่าจ้างของคนงานที่นอกเหนื อไปจากสองข้อที่ผา่ นมาจะต้องจ่ายอย่างน้อย 1 ครั้งใน
ทุกสัปดาห์ นอกจากมีการตกลงกําหนดเป็ นอย่างอื่น
4. ถ้าหากความสัมพันธ์ของการทํางานสิ้ นสุ ดลง คนงานจะต้องได้รับค่าจ้างของเขา
ตลอดจนจํานวนเงินทั้งหมดที่เขามีสิทธิได้รับทันที เว้นแต่คนงานนั้นได้หยุดงานโดยตัวของเขาเอง ในกรณี
นี้ นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง ตลอดจนเงินสิ ทธิ ประโยชน์ท้ งั หมดของคนงานให้จ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 7
วัน นับจากวันที่หยุดทํางาน
ค. เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัติดงั กล่าวข้างต้น ถ้านายจ้างจ่ายค่าจ้างให้กบั คนงานล่าช้าเกิ น
กําหนดเวลาของการจ่ายค่าจ้าง นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยแก่คนงานในอัตราส่ วน 6% ต่อปี จากค่าจ้างซึ่งจ่าย
ล่าช้าเป็ นระยะเวลา 6 เดือนหรื อน้อยกว่า (น้อยกว่า 6 เดือน) นับจากวันที่มีสิทธิ ได้รับค่าจ้างและอัตราส่ วน
(เปอร์เซ็นต์) นี้ จะเพิ่มขึ้นอีก 1% ของทุกๆ เดือนที่มีการจ่ายค่าจ้างล่าช้าหลังจากนั้น และจะต้องไม่เกิน 12%
ต่อปี ของค่าจ้างนี้ (มาตรา 40)
(1.5) ไม่อนุญาตให้นายจ้างโยกย้ายคนงานที่ได้รับค่าจ้างแบบรายเดือนไปอยูใ่ นหมวดของคนงานที่
ได้รับค่าจ้างรายวันหรื อรายสัปดาห์หรื อรายชิ้นหรื อรายชัว่ โมง เว้นแต่ดว้ ยการเห็นชอบจากคนงานอย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ในกรณี น้ ี สิทธิ ประโยชน์ท้ งั หมดที่คนงานได้รับในระยะเวลาซึ่ งเขาปฏิบตั ิงานในการรับ
ค่าจ้างรายเดือนจะเป็ นของคนงาน เป็ นไปตามข้อบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ (มาตรา 41)
(1.6) ห้ า มนายจ้า งบัง คับ คนงานซื้ อ อาหารหรื อ สิ น ค้า หรื อ บริ การต่ า งๆ จากร้ า นค้า เป็ นการ
เฉพาะเจาะจงซึ่งร้านค้านั้นเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของนายจ้างหรื อของคนอื่น หรื อจากสิ นค้าที่นายจ้างได้ผลิตขึ้นมา
หรื อจากบริ การต่างๆ ที่นายจ้างได้นาํ เสนอ (มาตรา 42)
(1.7) ถ้าหากคนงานมายังสถานที่ทาํ งานตามเวลาที่ถูกกําหนดไว้เพื่อปฏิบตั ิงานและเขามีความพร้อม
สําหรับการปฏิบตั ิงานของเขาในช่วงเวลานี้ และมีสาเหตุต่างๆ ที่มาจากนายจ้างทําให้ไม่สามารถปฏิบตั ิงาน
ได้ให้ถือเสมือนว่าคนงานได้ปฏิบตั ิงานจริ งๆ และมีสิทธิได้รับค่าจ้างเต็มจํานวน
ส่ วนถ้าหากคนงานมาแล้ว และมีสาเหตุต่างๆ ที่อยูน่ อกเหนือจากการควบคุม (Control) ของนายจ้าง
ทําให้ไม่สามารถทํางานได้ คนงานมีสิทธิได้รับค่าจ้างเพียงครึ่ งหนึ่งของค่าจ้าง (มาตรา 43)
(1.8) ก. ไม่อนุ ญาตให้นายจ้างหักเงิ นค่าจ้างของคนงานเกิ นกว่า 10% สําหรั บเงิ นที่ เขาได้ให้
คนงานกูย้ มื ไป ขณะที่สัญญาจ้างงานนั้นยังคงดําเนินอยู่ หรื อ (ไม่อนุญาตให้นายจ้าง) ได้รับประโยชน์อนั ใด
จากเงินกูย้ ืมนี้ และข้อบัญญัติน้ ี จะใช้กบั ค่าจ้างที่ถูกจ่ายให้ล่วงหน้าด้วย และสําหรับเงินกูย้ ืมสร้างที่พกั อาศัย
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อนุญาตให้เพิ่มอัตราส่ วนการหักเงินค่าจ้างของคนงานได้ไม่เกิน 25% ของค่าจ้าง โดยมีเงื่อนไขว่าต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคนงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ข. นายจ้างสามารถที่จะให้คนงานรับภาระค่าใช้จ่ายจริ งในการดําเนิ นการที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื
ตามระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชําระเงินกูย้ มื นั้น
ค. ถ้าหากคนงานหยุดทํางานเองก่ อนชําระมูลค่าของเงินกู้ นายจ้างสามารถที่จะหักเงินตาม
มูลค่าของเงินกูห้ รื อส่ วนที่เหลือค้างอยูข่ องเงินกู้ จากเงินสิ ทธิประโยชน์ของคนงานได้ (มาตรา 44)
(1.9) ไม่อนุญาตให้อายัดเงินค่าจ้างที่คนงานมีสิทธิได้รับหรื อยอมสละสิ ทธิส่วนหนึ่งส่ วนใดของเงิน
ค่าจ้างหรื อขอให้หักออกจากเงิ นค่าจ้างเพื่อชดใช้หรื อชําระหนี้ สิน เว้นแต่ตอ้ งอยู่ในขอบเขต 25 % ของ
ค่าจ้างนี้ และอนุญาตให้เพิ่มอัตราส่ วนนี้ข้ ึนเป็ น 50% ได้ในกรณี ของค่าใช้จ่ายในการครองชีพ
และขณะที่มีหนี้ สินพร้อมกันมาก ให้ความสําคัญกับหนี้ สินค่าใช้จ่ายในการครองชีพก่อน หลังจาก
นั้นก็เป็ นหนี้สินของนายจ้างที่เกิดจากคนงานได้สร้างความเสี ยหายให้เกิดขึ้นต่ออุปกรณ์เครื่ องใช้ต่างๆ หรื อ
ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบหรื อที่คนงานได้มาโดยไม่ชอบธรรมหรื อจากการลงโทษทางการเงิน
และสําหรับการยอมสละส่ วนหนึ่งส่ วนใดของค่าจ้าง ในอัตราส่ วนที่ถูกบัญญัติไว้ในย่อหน้าแรกนั้น
จะต้องเป็ นไปโดยความเห็นชอบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคนงานด้วย (มาตรา 45)
(1.10) นายจ้างจะไม่พน้ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าจ้างเว้นแต่ถา้ คนงานได้เซ็นชื่อแสดงถึงการรับ
เงินค่าจ้างของตัวเองแล้วไว้ในทะเบียนที่ถูกเตรี ยมไว้เพื่อเรื่ องดังกล่าว หรื อในบัญชีค่าจ้างหรื อในใบเสร็ จ
เฉพาะที่ถูกจัดเตรี ยมไว้สําหรับจุดประสงค์น้ ี หรื อด้วยการโอนเงินค่าจ้างของเขาไปเข้าบัญชี ที่ธนาคารใด
ธนาคารหนึ่งตามความประสงค์ของคนงาน (มาตรา 46)
(1.11) สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต่ า งๆ ของคนงานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ เงิ น รางวัล สิ้ น สุ ด การทํา งานและเงิ น
ค่าตอบแทนการพักผ่อนประจําปี ซึ่งถูกบัญญัติไว้ในมาตราที่ 59 และเงินค่าชดเชย (The Compensation) ที่มี
สิ ทธิได้รับตามบทบัญญัติของข้อ ข ของมาตรา 99 และมาตรา 111 ของกฎหมายฉบับนี้ น้ นั จะถูกคิดคํานวณ
บนพื้นฐานของค่าจ้างครั้งสุ ดท้ายของคนงาน ผนวกเข้าด้วยกับเงินช่วยเหลือทางด้านสังคม (The Social
Allowance) ถ้ามี และถ้าหากว่าคนงานทํางานแบบรายชิ้น (a piece – rate) หรื อตามผลผลิต (or production
basis) หรื อได้รับค่าจ้างที่ตายตัว (or receives a fixed wage) รวมกับค่านายหน้า (Commission) หรื อค่า
อัตราส่ วน (or percentage) นั้น การคิดคํานวณเงินสิ ทธิ ประโยชน์แต่ละอย่าง จะถูกคํานวณด้วยค่าจ้างเฉลี่ย
(The average wage) ของคนงานในช่วง 3 เดือนสุ ดท้าย (มาตรา 47)
(1.12) ค่ า จ้า งและจํา นวนเงิ น ที่ ค นงานมี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ หรื อ ทายาทของคนงานผูม้ ี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ ตาม
บทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้น้ นั จะอยูน่ อกเหนือจากทรัพย์สินทั้งหมดของนายจ้างทั้งด้านอสังหาริ มทรัพย์
และสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และจะต้อ งชํา ระให้ ค รบก่ อ นหนี้ สิ น อื่ น ใดรวมถึ ง หนี้ สิ น ที่ รั ฐ มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ ด้ว ย
(มาตรา 48)
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(1.13) ภายใต้บทบัญญัติของมาตราที่ 136 ของกฎหมายฉบับนี้ คําร้องทุกข์ในการเรี ยกร้องค่าจ้าง
ซึ่ งคนงานหรื อทายาทผูร้ ับผลประโยชน์ของคนงานได้ยนื่ ฟ้องหลังจากที่สิทธิ ได้รับค่าจ้างผ่านไป 5 ปี จะไม่
ถูกรับฟังหรื อไม่ถูกรับพิจารณา (มาตรา 49)
2. เงินค่ าล่วงเวลาเวลาทํางาน และช่ วงเวลาพักผ่ อน (Hours of Work and Periods of Rest)
(2.1) คนงานจะได้รับเงินค่าตอบแทนตามลักษณะของการทํางาน ตามระเบียบการเข้าเวรทํางาน
ในตอนกลางคืน และระเบียบการจํากัดตําแหน่งงาน (มาตรา 50)
(2.2)
ก. ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 53 และ 54 ของกฎหมายฉบับนี้ ไม่อนุ ญาตให้คนงาน
ทํางานจริ ง มากกว่า 48 ชัว่ โมงต่อ 1 สัปดาห์
ข. นอกเหนื อจากกรณี ต่างๆ ที่ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับนี้ ไม่อนุ ญาตให้คนงานมุสลิม
ทํางานในเดือนรอมาฎอนเกินจาก 6 ชัว่ โมงใน 1 วันหรื อ 36 ชัว่ โมงต่อ 1 สัปดาห์
ค. การกํา หนดลดจํานวนชั่วโมงสู ง สุ ด ของเวลาทํางานลงมาทําได้โดยคําสั่งของรั ฐมนตรี
สําหรับงานบางกลุ่มหรื ออุตสาหกรรมบางประเภทหรื อตามสภาพการทํางานหรื อลักษณะของการทํางาน
(มาตรา 51)
(2.3) ก. ภายใต้ขอ้ บัญญัติในข้อ (ข) ของมาตรานี้ จําเป็ นจะต้องให้เวลา 1 ช่วง หรื อมากกว่า 1
ช่วง เพื่อละหมาด รับประทานอาหารและพักผ่อนโดยรวมแล้วไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งชัว่ โมง และคนงานจะต้องไม่
ทํางานเกินกว่า 6 ชัว่ โมงอย่างต่อเนื่อง และช่วงเวลาพักแต่ละช่วงดังกล่าวจะไม่ถูกคิดคํานวณรวมอยูใ่ นเวลา
ทํางานจริ ง
ข. รัฐมนตรี จะออกคําสั่งกําหนดเกี่ยวกับลักษณะงานต่างๆ และสภาพต่างๆ ที่คนงานต้อง
ทํางานต่ อเนื่ องตลอดเวลาโดยไม่ มีช่ว งเวลาหยุด พัก อัน เนื่ องจากสาเหตุ ต่างๆ ทางด้านเทคนิ คหรื ออัน
เนื่ องจากสภาพต่างๆ ของการจ้างงาน และรัฐมนตรี จะกําหนดงานต่างๆ ที่ยากหรื องานที่เหน็ดเหนื่ อยซึ่ ง
คนงานจะต้องได้รับช่วงหยุดพักหลายช่วงซึ่งจะถูกคิดคํานวณรวมอยูใ่ นเวลาทํางานจริ ง (มาตรา 52)
(2.4) ก. ภายใต้บทบัญญัติในข้อ ก ของมาตราที่ 51 ของกฎหมายฉบับนี้ ไม่อนุ ญาตให้คนงาน
ทํางานเกินกว่า 8 ชัว่ โมงใน 1 วัน เว้นแต่จะตกลงเป็ นอย่างอื่นโดยเวลาการทํางานจริ งนั้นจะต้องไม่เกิน 10
ชัว่ โมงต่อวัน
ข. จะต้องมีการกําหนดเวลาทํางานและช่วงเวลาพัก โดยช่วงตั้งแต่เริ่ มเวลาทํางานจนหมด
เวลาทํางานนั้นจะต้องไม่เกิน 11 ชัว่ โมงใน 1 วัน และช่วงเวลาพักนั้นจะถูกคิดรวมในเวลาที่มีการทํางานเมื่อ
คนงานนั้นอยูใ่ นสถานที่ทาํ งาน
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ค. ข้อ ยกเว้น จากบทบัญ ญัติ ข องวรรคที่ ผ่ า นมา คนงานที่ ป ฏิ บ ัติ ง านแบบต่ อ เนื่ อ ง
(Intermittent job) โดยลักษณะของงานและเป็ นงานซึ่ งจะถูกกําหนดโดยคําสั่งของรัฐมนตรี ระยะเวลาการ
ทํางานของคนงานจะต้องไม่เกิน 12 ชัว่ โมงต่อ 1 วัน (มาตรา 53)
(2.5) อนุญาตให้นายจ้างให้คนงานทํางานล่วงเวลาได้ตามความจําเป็ นของลักษณะงาน และคนงาน
จะต้องได้รับค่าจ้างของการทํางานล่วงเวลาเท่ากับค่าจ้างซึ่ งเขามีสิทธิได้รับผนวกเข้าอีก 25% เป็ นอย่างน้อย
จากเวลาทํางานตอนกลางวัน และ(ผนวกเข้า) อีก 50 % จากการเวลาทํางานตอนกลางคืน (มาตรา 54)
(2.6) นายจ้างจําเป็ นจะต้องติดประกาศตารางที่แจ้งถึงวันพักผ่อนประจําสัปดาห์ เวลาทํางาน และ
ช่ วงเวลาพัก ต่ า งๆ ซึ่ ง ถู ก กํา หนดไว้สําหรั บคนงานทุก คน ไว้ในที่ เปิ ดเผยในสถานที่ ทาํ งาน รวมถึ งการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เกี่ยวกับตารางนั้น (มาตรา 55)
(2.7) บทบัญญัติต่างๆ ของมาตรา ที่ 51 52 และ 53 ของกฎหมายฉบับนี้ จะไม่ใช้กบั
1. ตัวแทนทั้งหลายที่ได้รับการมอบอํานาจจากนายจ้าง
2. คนงานที่ทาํ งานแบบเตรี ยมการและงานแบบทําให้เสร็ จสมบูรณ์ ซึ่งกําหนดให้ตอ้ งทํา
ให้สาํ เร็ จก่อนหรื อหลังจากสิ้ นสุ ดเวลาทํางานที่เป็ นทางการ
3. คนงานที่ทาํ หน้าที่รักษาความปลอดภัยและคนงานทําความสะอาด
รั ฐมนตรี จะออกคําสั่งกําหนดเวลาสู งสุ ดของการทํางานจริ งและการทํางานล่วงเวลาและค่าจ้าง
ล่วงเวลาที่มีสิทธิได้รับสําหรับ 2 กลุ่มที่ถูกบัญญัติไว้ในสองข้อ 2 และ 3 ของมาตรานี้ โดยค่าจ้างนี้ จะต้องไม่
น้อยกว่าที่มาตราที่ 54 ของกฎหมายฉบับนี้ได้บญั ญัติไว้ (มาตรา 56)
(2.8) ก. จําเป็ นจะต้องจัดระเบียบการทํางานในสถานประกอบการ โดยที่คนงานแต่ละคนจะต้อง
ได้รับการพักผ่อนประจําสัปดาห์ไม่นอ้ ยกว่า 24 ชัว่ โมง
และวันศุกร์ ถือว่าเป็ นวันหยุดประจําสัปดาห์เพื่อเป็ นการรักษาเวลาละหมาดวันศุกร์ สําหรับ
มุสลิม และอนุญาตให้นายจ้างเปลี่ยนแปลงวันนี้ไปเป็ นวันอื่นในสัปดาห์สาํ หรับเป็ นวันทํางานของคนงาน
นายจ้างมีอาํ นาจที่จะจ่ายค่าจ้างให้คนงานรายสัปดาห์ในส่ วนที่ทาํ งานมามากกว่า 24 ชัว่ โมง
อย่างต่อเนื่อง โดยมีเงื่อนไขว่าเวลาทํางานในระหว่างสัปดาห์จะต้องไม่เกิน 48 ชัว่ โมง
ข. อนุญาตให้นายจ้างให้คนงานทํางานในวันหยุดพักผ่อนประจําสัปดาห์ของเขาได้ ถ้าหาก
มีความจําเป็ นตามสภาพการทํางาน และในกรณี น้ ี คนงานมีสิทธิ ได้รับค่าจ้างทํางานของวันนี้ เพิ่มขึ้นเท่ากับ
150% ของค่าจ้างหรื อจะได้รับวันหยุดวันอื่นทดแทน ตามที่คนงานเลือกระหว่างค่าจ้างเพิ่มหรื อวันหยุด และ
ไม่อนุญาตให้คนงานทํางานในวันหยุดพักผ่อนประจําสัปดาห์มากกว่า 2 ครั้งต่อเนื่ องเว้นแต่ตอ้ งได้รับความ
เห็นชอบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (มาตรา 57)
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3. เงินค่ าพักผ่ อนประจําปี (Vacation) วันหยุดพักผ่ อน (Holidays)
(3.1) เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัติของมาตราที่ 60 ของกฎหมายฉบับนี้ คนงานที่ปฏิบตั ิงานให้
นายจ้างมาเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี จะมีสิทธิ ได้รับวันหยุดประจําปี ไม่นอ้ ยกว่า 30 วันโดยได้รับค่าจ้าง
เท่ากับเดือนละ 2 วันครึ่ ง (หรื อเท่ากับค่าจ้าง 30 วัน หรื อ 12 เดือน X 2.50 วัน = 30 วัน)
และถ้า หากระยะเวลาการปฏิ บ ัติ ง านของคนงานน้อ ยกว่า 1 ปี คนงานมี สิท ธิ ไ ด้รั บวัน หยุด ใน
อัตราส่ วนตามระยะเวลาซึ่งเขาได้ปฏิบตั ิงานไป
คนงานที่ไม่ใช้สิทธิ์ในวันหยุดของตัวเองจะต้องได้รับเงินเป็ นค่าตอบแทน เป็ นไปตามบทบัญญัติใน
ข้อ ข ของมาตราที่ 59 ของกฎหมายฉบับนี้
(3.2) ก. ภายใต้บทบัญญัติของมาตราที่ 61 ของกฎหมายฉบับนี้ นายจ้างจะเป็ นผูก้ าํ หนด วันหยุด
พักผ่อนประจําปี เป็ นไปตามลักษณะและสภาพของงาน และคนงานจําเป็ นจะต้องหยุดในวัน และระยะเวลา
ซึ่งนายจ้างได้กาํ หนดไว้
ในทุกกรณี คนงานจําเป็ นจะต้องได้รับวันหยุดพักผ่อนประจําปี เป็ นเวลา 15 วัน โดยอย่าง
น้อยจะต้อง 6 วันต่อเนื่อง
ข. คนงานสามารถที่จะหยุดงานได้ดว้ ยสาเหตุฉุกเฉิ นใดๆ ก็ตามเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 6 วัน
ในช่วงเวลา 1 ปี และสู งสุ ด 2 วันต่อ 1 ครั้ง และวันหยุดที่เกิดขึ้นจะถูกคิดคํานวณเป็ นส่ วนหนึ่งของวันหยุด
ประจําปี ที่ถูกกําหนดไว้สาํ หรับคนงาน
ค. นายจ้างจําเป็ นจะต้องเคลียร์ วนั หยุด และค่าจ้างที่มีสิทธิ จะได้รับที่มีสะสมอยู่ ให้กับ
คนงานในทุกๆ สองปี เป็ นอย่างมาก และถ้าหากความสัมพันธ์ของการทํางานสิ้ นสุ ดลงก่อนที่คนงานจะหยุด
พักผ่อนประจําปี ที่มีอยู่ เขามีสิทธิได้รับค่าจ้างเป็ นค่าตอบแทนสําหรับวันหยุดที่มีอยูน่ ้ นั
ง. จากบทบัญญัติในข้อที่ผา่ นมา สิ ทธิ ของคนงานในการได้รับเงินค่าวันหยุดพักผ่อนที่ถูก
กําหนดไว้จากนายจ้างนั้นจะตกไป เมื่อใดที่มีหลักฐานยืนยันว่า คนงานมีการปฏิเสธเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าว
อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(3.3) ไม่อนุ ญาตให้มีการแบ่งวันหยุดพักผ่อนประจําปี ของเด็กหรื อเยาวชน (A Juvenile’s annual
leave) ออกเป็ นช่วงๆ หรื อรวมวันหยุดพักผ่อนประจําปี หรื อตัดวันหยุดพักผ่อนประจําปี ออก
(3.4) คนงานมีสิทธิ กาํ หนดวันหยุดพักผ่อนประจําปี ถ้าหากเป็ นเพื่อไปเข้าสอบในระดับใดระดับ
หนึ่งของการศึกษา โดยมีเงื่อนไขว่าต้องแจ้งให้นายจ้างทราบก่อนการหยุดพักผ่อนเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า
30 วัน
(3.5) นายจ้างมีสิทธิ ในการตัดสิ ทธิ คนงานจากการได้รับค่าจ้างจากระยะเวลาการหยุดพักผ่อน หรื อ
เรี ยกคืนเงินค่าพักผ่อนที่จ่ายให้คนงานไปแล้ว ถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าคนงานไปทํางานกับนายจ้างรายอื่นในช่วง
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ระยะเวลาที่ หยุดพักผ่อนดังกล่าวนั้น โดยไม่ตอ้ งรั บผิดชอบต่อความเสี ยหายและความผิดทางวินัยด้วย
(Without prejudice to disciplinary liability)
(3.6) ก. สําหรับคนงานมีสิทธิในการหยุดงานเป็ นเวลา 3 วันโดยได้รับค่าจ้างในกรณี ต่อไปนี้
1. แต่งงานเพียงครั้งเดียว
2. คู่สมรสของคนงานเสี ยชีวิตหรื อญาติของเขาคนใดคนหนึ่งจนถึงระดับที่สี่
3. ญาติของคู่สมรสของคนงานคนใดคนหนึ่งเสี ยชีวิตจนถึงระดับที่สอง
ข. คนงานมีสิทธิหยุดงานเป็ นเวลา 1 วัน โดยได้รับค่าจ้างถ้าหากเขาได้ลูก
ค. สําหรับคนงานหญิงที่เป็ นมุสลิมมีสิทธิ หยุด 1 เดือนโดยได้รับค่าจ้างเต็มถ้าหากสามีของ
เธอเสี ยชีวิต เช่นเดียวกันเธอมีสิทธิในการขออยูใ่ น “อิดดาห์ (Eddah)”** ของการเสี ยชีวิตอย่างครบสมบูรณ์
จากวันหยุดพักผ่อนประจําปี ของเธอเป็ นระยะเวลา 3 เดื อน 10 วัน และถ้าหากเธอไม่มีวนั หยุดพักผ่อน
ประจําปี หลงเหลืออยูใ่ นบัญชี เธอมีสิทธิหยุดโดยไม่ตอ้ งรับค่าจ้าง
**(อิดดาห์ (Eddah) หมายถึง ระยะเวลาที่ผ้ ูเป็ นภรรยาจะต้ องไว้ ทุกข์ ให้ สามีที่เสี ยชี วิตเป็ นเวลา 4
เดือน 10 วันนั บจากวันที่สามีเสี ยชี วิตหรื อจนถึงวันที่คลอดบุตรกรณีภรรยาตั้ งครรภ์ อยู่ตามบทบัญญัติ
ศาสนา)
ง. นายจ้างมี สิทธิ สั่งให้คนงานนําเอกสารมายืนยันเกี่ ยวกับกรณี ต่างๆ ที่ถูกบัญญัติไว้ใน
วรรคก่อน
(3.7) คนงานมีสิทธิ หยุดโดยได้รับค่าจ้างเต็มในวันอีดต่างๆ และวันหยุดราชการในวโรกาสต่างๆ
ซึ่งมติสภาคณะรัฐมนตรี จะออกมากําหนดในเรื่ องดังกล่าวเป็ นไปตามการนําเสนอของรัฐมนตรี (แรงงาน)
อนุญาตให้นายจ้างให้คนงานทํางานในวันใดวันหนึ่ งของวันต่างๆ เหล่านี้ ถ้าหากสภาพการทํางาน
จําเป็ นต้องทําอย่างนั้น และในกรณี น้ ี คนงานมีสิทธิ ได้รับค่าจ้างจากการทํางานนี้ เท่ากับ 150 % ของค่าจ้าง
หรื อจะต้องได้รับวันหยุดวันอื่นชดเชยตามที่คนงานจะเลือกว่าจะขอรับเป็ นค่าจ้างหรื อขอรับเป็ นวันหยุด
แทน
และถ้าหากว่าวันหยุดเหล่านี้ ไปตรงกับวันศุกร์ หรื อวันหยุดราชการ คนงานต้องได้รับวันหยุดวันอื่น
ชดเชย 1 วัน
(3.8) สําหรับคนงานที่ปฏิบตั ิงานมาเป็ นเวลา 3 เดือนต่อเนื่อง และได้รับการรับรองว่าเจ็บป่ วยมีสิทธิ
ได้รับวันหยุดลาป่ วยตามใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลแห่ งใดแห่ งหนึ่ งของรัฐบาล หรื อคลินิกแห่ งใด
แห่งหนึ่งที่เป็ นที่ยอมรับของนายจ้าง เขามีสิทธิในการขอลาป่ วยดังต่อไปนี้ภายใน 1 ปี
1. 15 วัน (แรก) โดยได้รับค่าจ้างเต็ม (Fifteen days on full pay)
2. 20 วัน (ต่ อมา) โดยได้รับค่าจ้างเพียงครึ่ งเดียว (Twenty days on haft pay)
3. 20 วัน (ต่ อมา) โดยไม่ได้รับค่าจ้าง (Twenty days without pay)
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และถ้าหากเกิ ดความขัดแย้งขึ้นเกี่ ยวกับกําหนดระยะเวลาการรักษา คณะกรรมการทางการแพทย์
(the Medical Commission) ที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 89 ของกฎหมายฉบับนี้ จะเป็ นผูด้ าํ เนิ นการกําหนด
ระยะเวลานี้
อนุญาตให้สะสมวันหยุดลาป่ วย (Sick leave) ที่คนงานมีสิทธิได้รับค่าจ้างเต็ม หรื อได้รับค่าจ้างเพียง
ครึ่ งเดียว (on full or half pay) ได้ไม่เกินระยะเวลา 240 วัน
(3.9) คนงานที่ เ จ็บป่ วยอาจจะใช้ประโยชน์จ ากวันหยุด พัก ผ่อนประจําปี ที่ มีอยู่ นอกเหนื อจาก
วันหยุดลาป่ วยที่เขามีสิทธิได้รับ
(3.10) สําหรับคนงานมุสลิมที่ปฏิบตั ิงานรับใช้นายจ้างมาเป็ นระยะเวลา 5 ปี ต่อเนื่ อง มีสิทธิ ในการ
หยุดเป็ นระยะเวลา 14 วันทํางานโดยได้รับค่าจ้างเพื่อประกอบพิธีกรรมฮัจย์ และคนงานจะได้รับวันหยุด
ในโอกาสนี้ เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ในช่วงเวลาที่เขาปฏิบตั ิงานกับนายจ้างและยังไม่เคยได้รับประโยชน์จาก
วันหยุดดังกล่าวกับนายจ้างคนอื่ น และนายจ้างจะเป็ นผูก้ าํ หนดจํานวนคนงานที่จะได้รับวันหยุดนี้ ต่อปี
เป็ นไปตามสภาพการทํางาน โดยคนงานที่ทาํ งานมาเป็ นระยะเวลานานที่สุดอย่างต่อเนื่ องจะได้รับสิ ทธิ์
นี้ก่อน
4. เงินรางวัลสิ้นสุ ดการทํางาน End of Service
(4.1) คนงานที่ไม่ได้อยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายประกันสังคมนั้น ขณะที่มีการยกเลิกสัญญา
จ้างงานของเขาหรื อสิ้ นสุ ดสัญญา เขามีสิทธิ ได้รับเงินรางวัลเท่ากับค่าจ้างครึ่ งเดือนของทุกๆ ปี ใน 3 ปี แรก
ของการทํางาน และเท่ากับค่าจ้าง 1 เดือนของทุกๆ ปี ในปี ต่อๆ มา (คือ 3 ปี แรก ปี ละครึ่ งเดือนเท่ากับค่าจ้าง
1 เดื อนครึ่ ง และตั้งแต่ ปีที่ 4 เป็ นต้นไป ปี ละ 1 เดื อนของเงิ นเดื อน) และคนงานมี สิทธิ ได้รับเงิ นรางวัล
ดังกล่าวจากเศษของปี ด้วยตามอัตราส่ วนของระยะเวลาที่คนงานได้ปฏิบตั ิงาน
5. สิ ทธิอื่นๆ ทีค่ วรทราบ
สั ญญาจ้ างงาน
สั ญญาจ้ างแบบรายบุคคล (Individual Contact of Employment)
(5.1) สัญญาจ้างงานจะต้องเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและต้องถูกเขียนเป็ นภาษาอาหรับ จํานวน 2
ฉบับ โดยแต่ละฝ่ ายเก็บไว้คนละ 1 ฉบับ และถ้าหากสัญญาดังกล่าวนั้น ถูกเขียนด้วยภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษา
อาหรั บ จะต้องแนบฉบับ ที่ ถูก เขี ย นเป็ นภาษาอาหรั บควบคู่ ไ ว้ด้ว ย และถ้าหากสัญ ญานั้น อ้า งอิ ง กับ กฎ
ข้อบังคับภายในจําเป็ นต้องแนบกฎข้อบังคับภายในนั้นไว้กบั สัญญาจ้างงานด้วย โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ าย
จะต้องเซ็นชื่อหรื อลงนามในกฎข้อบังคับภายในดังกล่าวนั้นด้วย และจะถือว่ากฎข้อบังคับดังกล่าวนั้นได้รับ
การรับรอง และในกรณี ไม่ได้เขียนสัญญาจ้างงานไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร อนุ ญาตให้คนงานเพียงฝ่ ายเดียว
สามารถยืนยันสิ ทธิของคนงานทั้งหมดได้ทุกวิถีทางในการยืนยัน
189

(5.2) สัญญาจ้างงานต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดที่สําคัญของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ าย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อของนายจ้าง ที่อยูข่ องสถานประกอบการ และหมายเลขทะเบียนการค้า
2. ชื่ อของคนงาน วันเดือนปี เกิ ด คุณสมบัติ ตําแหน่ งงานหรื ออาชี พ สถานที่พาํ นักหรื อที่อยู่
สัญชาติ และรายละเอียดที่ใช้ยนื ยันบุคคล
3. ลักษณะและประเภทของงานและระยะเวลาของสัญญา ถ้าเป็ นสัญญาประเภทที่ถูกกําหนด
ระยะเวลาไว้
4. ค่าจ้างตามที่ได้ตกลงกันไว้ วิธีการ และกําหนดเวลาของการจ่ายค่าจ้าง รวมถึงค่าตอบแทน
ต่างๆ ที่เป็ นเงินและสิ ทธิประโยชน์ท้ งั หมด ตามที่ได้ตกลงกันไว้
5. รายละเอียดอื่นๆ ที่จะถูกกําหนดโดยคําสัง่ ของรัฐมนตรี เกี่ยวกับเรื่ องนั้นๆ
(5.3) ก. อนุ ญาตให้แต่งตั้งหรื อบรรจุคนงาน ภายใต้เงื่อนไขการทดลองงาน ถ้าในสัญญาจ้างงาน
นั้นมีการระบุไว้อย่างชัดเจน โดยระยะเวลาการทดลองงานนั้นต้องไม่เกิน 3 เดือน
อย่างไรก็ตามระยะเวลาของการทดลองงานอาจเพิ่มขึ้นได้สูงสุ ดไม่เกิน 6 เดือนในตําแหน่งต่างๆ ซึ่ง
จะต้องมีคาํ สั่งจากรัฐมนตรี ออกมากําหนดตําแหน่งงานนั้นๆ ระยะเวลาทดลองจะไม่ได้รับการยอมรับ เว้น
แต่จะกําหนดไว้อย่างชัดเจนในสัญญาจ้างงาน
ข. อนุ ญาตให้ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ งของคู่สัญญาจ้างงาน ยุติสัญญาได้ในระหว่างระยะเวลาของ
การทดลองงานเมื่อปรากฏว่าไม่มีความเหมาะสมในการทําตามสัญญานั้น โดยมีเงื่อนไขว่าต้องแจ้งให้อีกฝ่ าย
หนึ่งทราบก่อนจะยุติสญ
ั ญานั้นอย่างน้อย 1 วัน
ค. ไม่อนุญาตให้จา้ งคนงานทํางานภายใต้เงื่อนไขการทดลองงานมากกว่า 1 ครั้งกับนายจ้าง 1
ราย
(5.4) ห้ามนายจ้างละเมิดเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาจ้างส่ วนบุคคล (individual contract)
หรื อสัญญาจ้างแบบเป็ นกลุ่มหรื อแบบหมู่คณะ (collective contract) หรื อกําหนด (require) ให้คนงานทํางาน
อื่นที่ไม่ได้ตกลงกันไว้ เว้นแต่ถา้ หากความจําเป็ นในการทํางานนั้น (เกิดกรณี ฉุกเฉิ น) เพื่อเป็ นการป้ องกัน
ไม่ให้เกิดอุบตั ิเหตุข้ ึน หรื อเป็ นการซ่อมแซมอันเกิดขึ้นจากอุบตั ิเหตุ หรื อในภาวะที่มีแรงกดดันบังคับ โดย
งานนั้นต้องอยู่ในลักษณะชัว่ คราวและนายจ้างสามารถให้คนงานทํางานอื่นที่ไม่ได้ตกลงกันไว้ได้ ถ้าหาก
งานนั้นไม่ได้แตกต่างไปจากเนื้องานของเขาเดิมๆ ที่ทาํ อยู่ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่กระทบกับสิ ทธิต่างๆ ของ
คนงาน
อนุญาตให้นายจ้างฝึ กอบรมคนงานและพัฒนาคุณสมบัติของคนงานในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างไป
จากงานที่ ไ ด้มี ก ารตกลงกัน ไว้ เพื่ อ เป็ นการดํา เนิ น การไปพร้ อ มกับ การพัฒ นาด้า นเทคโนโลยี ใ น
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สถานประกอบการ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องแจ้งให้กระทรวงที่เกี่ยวข้อง (The concerned Ministry) ตลอดจน
สหภาพแรงงานหรื อสหภาพการค้าที่เกี่ยวข้อง (and the relevant trade union) ทราบด้วย
การสิ้นสุ ดสั ญญาแรงงาน Termination of a Contract of Employment
(5.5) ก. สัญญาจ้างงานที่กาํ หนดระยะเวลาไว้น้ นั จะสิ้ นสุ ดลงตามการสิ้ นสุ ดของสัญญาจ้างงาน
ข. ถ้าหากสัญญาจ้างงานที่กาํ หนดระยะเวลาไว้น้ นั สิ้ นสุ ดลงตามการสิ้ นสุ ดของสัญญาจ้าง
งาน อนุญาตให้ต่ออายุสญ
ั ญานั้นได้โดยการตกลงกันอย่างชัดเจนระหว่างสองฝ่ ายดังกล่าวต่อไป
(5.6) ก. สัญญาจ้างงานเพื่อทํางานใดงานหนึ่งที่เฉพาะเจาะจงให้แล้วเสร็ จ สัญญาแรงงานดังกล่าว
จะสิ้ นสุ ดลงตามการสิ้ นสุ ดของงานนั้น
ข. สัญญาจ้างงานเพื่อทํางานใดงานหนึ่ งที่ที่เฉพาะเจาะจงให้แล้วเสร็ จได้สิ้นสุ ดลง อนุญาต
ให้ต่ออายุสญ
ั ญานั้นได้โดยการตกลงกันอย่างชัดเจนระหว่างสองฝ่ ายเพื่อทํางานดังกล่าวให้แล้วเสร็ จ
(5.7) สัญญาจ้างงานจะถือว่าเป็ นสัญญาที่ไม่มีกาํ หนดระยะเวลาในเรื่ องดังต่อไปนี้
1. สัญญานั้นไม่มีการกําหนดระยะเวลาไว้
2. สัญญานั้นมีระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี
3. ระยะเวลาของสัญญาเดิมและระยะเวลาที่ถูกต่ออายุน้ นั เกินกว่า 5 ปี
4. เมื่ อทั้ง สองฝ่ ายของคู่ สัญ ญายัง คงถื อ ปฏิ บตั ิ ต ามสัญ ญาที่ ถู ก กําหนดระยะเวลาไว้ต่ อไป
หลังจากที่ระยะเวลาของสัญญานั้นได้สิ้นสุ ดลงแล้ว โดยไม่มีการตกลงอย่างชัดเจนในการต่ออายุสัญญา
ดังกล่าว
5. สัญญาจ้างงานเพื่อทํางานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงให้แล้วเสร็ จและงานดังกล่าวใช้ระยะ
เวลานานเกินกว่า 5 ปี
6. เมื่อมีการต่ออายุสัญญาจ้างงานเพื่อทํางานใดงานหนึ่ งโดยเฉพาะเจาะจงให้แล้วเสร็ จและ
ระยะเวลาการทํางานเดิมกับงานต่างๆ ที่มีการต่อสัญญาใหม่ต่อเนื่องเกินกว่า 5 ปี
7. สัญญาจ้างงานเพื่อทํางานใดงานหนึ่ งโดยเฉพาะเจาะจงให้แล้วเสร็ จได้สิ้นสุ ดลงและทั้งสอง
ฝ่ ายของคู่สัญญายังคงถือปฏิ บตั ิตามสัญญานั้นต่อไปเพื่อทํางานนั้นให้แล้วเสร็ จ โดยไม่มีการตกลงอย่าง
ชัดเจนในการต่อสัญญา
(5.8) ก. อนุ ญาตให้แต่ละฝ่ ายของคู่สัญญายุติสัญญาได้ หลังจากแจ้งให้อีกฝ่ ายหนึ่ งทราบก่อน
สิ้ นสุ ดสัญญาเป็ นเวลาอย่างน้อย 30 วัน และสัญญาแรงงานนั้นจะยังคงถือปฏิบตั ิอยูใ่ นช่วงระยะเวลาการแจ้ง
และทั้งสองฝ่ ายจะต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาจากสัญญานั้น
เมื่อการบอกเลิกสัญญานั้นเกิดขึ้นจากฝ่ ายนายจ้าง การตกลงกันนั้นอาจมีระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้า
เกินกว่า 30 วันได้
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ข. เมื่ อมี ก ารบอกเลิ กสัญญาโดยไม่ มีแจ้งให้ทราบล่ว งหน้า ฝ่ ายที่ ถูกบอกเลิ กสัญญาจะ
เรี ยกร้องเงินค่าชดเชยจากอีกฝ่ ายหนึ่ งจากระยะเวลาที่ตอ้ งแจ้งให้ทราบเท่ากับค่าจ้างของคนงานเต็มจํานวน
ตามระยะเวลาของการแจ้งให้ทราบหรื อเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยูแ่ ล้วแต่สภาพ
ถ้าหากการบอกเลิกสัญญานั้นเกิดมาจากนายจ้าง ระยะเวลาของการแจ้งให้ทราบหรื อระยะเวลา
ที่เหลืออยู่น้ ันจะถูกคิดคํานวณให้เป็ นระยะเวลาของการทํางานของคนงานด้วย และถ้าหากการบอกเลิก
สัญญานั้นเกิดขึ้นมาจากคนงานสัญญานั้นก็สิ้นสุ ดลงทันทีนบั จากวันที่เขาหยุดงาน
ค. การแจ้งให้ทราบถึงการบอกเลิกสัญญานั้นเกิดขึ้นมาจากฝ่ ายนายจ้าง คนงานมีสิทธิ ที่จะ
หยุดงาน 1 วันเต็มในสัปดาห์น้ นั หรื อ 8 ชัว่ โมงในระหว่างสัปดาห์ดงั กล่าวเพื่อไปหางานอื่นทํา โดยการหยุด
งานนั้นจะต้องอยูใ่ นเวลาที่เหมาะสมกับสภาพของงานด้วย และคนงานมีสิทธิ ได้รับเงินค่าจ้างใน 1 วัน หรื อ
ชัว่ โมงต่างๆ ที่คนงานหยุดงานนั้นด้วย
ง. บทบัญญัติของมาตรานี้ จะไม่ทาํ ให้ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ งของคู่สัญญาเสี ยสิ ทธิ ในการเรี ยกร้อง
เงินค่าชดเชยจากการบอกเลิกสัญญา ถ้าหากว่าการเรี ยกร้องดังกล่าวสมเหตุสมผล
(5.9) การแจ้งให้ทราบตามที่ ได้ถูกบัญญัติไว้ในมาตราที่ 99 ของกฎหมายฉบับนี้ น้ ันจะต้องเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรและฝ่ ายที่ประสงค์จะบอกเลิกสัญญานั้นจะต้องส่ งหนังสื อแจ้งไปยังอีกฝ่ ายหนึ่ งหรื อบุคคล
ที่เป็ นตัวแทนของเขาและจะต้องได้รับการลงนามเป็ นหลักฐานถึงการรับหนังสื อแจ้งดังกล่าวหรื อส่ งหนังสื อ
แจ้งนี้ไปให้เขาทางจดหมายลงทะเบียน (เพื่อยืนยันถึงการส่ งถึงมือ) ตามที่อยู่ ซึ่งอีกฝ่ ายหนึ่งได้แจ้งไว้
ถ้าหากว่าฝ่ ายที่ถูกส่ งหนังสื อแจ้งนั้นปฏิเสธที่จะรับหนังสื อดังกล่าว อนุ ญาตให้อีกฝ่ ายหนึ่ งยืนยัน
ในเรื่ องดังกล่าวได้ทุกวิถีทางในการยืนยัน
ระยะเวลาการแจ้งให้ทราบนั้นจะเริ่ มตั้งแต่วนั ที่มีการรับหนังสื อดังกล่าวหรื อปฏิเสธการรับหนังสื อ
ดังกล่าวแล้วแต่สภาพ
ไม่ อนุ ญาตให้รวมการแจ้งบอกเลิกสัญญานั้นไว้กับเงื่ อนไขหรื อข้อแม้ของการพักงานหรื อการ
สิ้ นสุ ดสัญญา
(5.10) คนงานมีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากการที่นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างงาน ตราบใดที่การบอกเลิก
สัญญานั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาจากสาเหตุที่ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมาย
การพิสูจน์ความชอบธรรมของการบอกเลิกสัญญานั้นจะตกเป็ นความรับผิดชอบของนายจ้าง
(5.11) ก. ถ้านายจ้างส่ งหนังสื อแจ้งถึงการบอกเลิกสัญญาจ้างงานในช่ วงวันลาหยุดของคนงาน
ระยะเวลาของการแจ้งนั้นจะถูกนับในวันถัดไปจากการสิ้ นสุ ดของวันหยุด
ข. ไม่อนุญาตให้นายจ้างยุติสญ
ั ญาจ้างงานในช่วงระหว่างที่คนงานลาหยุด
(5.12) ข้อตกลงที่ให้นายจ้างทําการยกเว้นหรื อละเว้นการแจ้งให้ทราบและการลดระยะเวลาการแจ้ง
ให้ทราบซึ่งขัดกับบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ จะถือเป็ นโมฆะ
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ถ้าหากการยกเลิกสัญญาเกิดมาจากฝ่ ายของคนงาน นายจ้างอาจจะได้รับการยกเว้นในการแจ้งให้
คนงานทราบทั้งหมดหรื อบางส่ วน
(5.13) ก. การยกเลิ ก สั ญญาจ้า งของนายจ้า งถื อ ว่ า การเลิ ก จ้า งนั้น ไม่ ช อบธรรมสํา หรั บคนงาน
ถ้าหากการยกเลิกนั้นมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
1. เพศหรื อสี ผิวหรื อศาสนาหรื อความเชื่ อหรื อสถานะทางสังคมหรื อความรับผิดชอบ
ต่างๆ ทางด้านครอบครัวหรื อการตั้งครรภ์ของสตรี ที่ทาํ งานหรื อการคลอดบุตรหรื อการให้นมบุตร
2. คนงานเป็ นสมาชิกของสหภาพแรงงานหรื อเข้าร่ วมกิจกรรมใดๆ ของสหภาพแรงงาน
ที่เป็ นไปตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ ที่ได้กาํ หนดไว้
3. คนงานเป็ นตัวแทนในการก่อตั้งสหภาพแรงงานหรื อคนงานเคยปฏิบตั ิงานในลักษณะ
นี้มาก่อนหรื อพยายามที่จะเป็ นตัวแทนของคนงาน
4. การยื่นร้องทุกข์หรื อการแจ้งหรื อการดําเนิ นคดีกบั นายจ้าง เว้นแต่การร้องทุกข์หรื อ
การแจ้งหรื อการดําเนินคดีน้ นั เป็ นการก่อ
5. การที่คนงานใช้สิทธิในการหยุดต่างๆ เป็ นไปตามข้อบัญญัติของกฎหมายนี้
6. เปลี่ยนแปลงสิ ทธิประโยชน์ต่างๆ ของคนงานที่กาํ หนดโดยนายจ้าง
ข) ศาลจะตัดสิ นการร้องขอของคนงานที่ถูกเลิกจ้างให้กลับไปทํางานเหมือนเดิ ม เมื่อพิสูจน์
ต่อศาลได้ว่า การเลิกจ้างคนงานจากการทํางานนั้นเป็ นสิ่ งที่เกิดมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ งตามที่ถูกบัญญัติ
ไว้ในข้อย่อยที่ (2) และข้อย่อยที่ (3) ของวรรคก่อน
(5.14) คนงานอาจยกเลิกสัญญาจ้างได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1. นายจ้างหรื อตัวแทนนายจ้างทําร้ายร่ างกายคนงานขณะปฏิบตั ิงานหรื อด้วยสาเหตุของ
การปฏิบตั ิงานไม่วา่ จะด้วยวาจาหรื อการกระทําที่ให้คนงานต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย
2. นายจ้างหรื อตัวแทนนายจ้างปฏิบตั ิเรื่ องที่เป็ นที่ผิดศีลธรรมต่อคนงานหรื อสมาชิ ก
คนหนึ่งคนใดของครอบครัวคนงาน
และถือว่าการยกเลิกสัญญาในสองกรณี น้ ี เป็ นการเลิกจ้างอย่างไม่เป็ นธรรมจากฝ่ ายนายจ้าง
(5.15) อนุญาตให้คนงานยกเลิกสัญญาจ้างได้หลังจากที่แจ้งให้นายจ้างทราบแล้วในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1. นายจ้า งอาศัย ช่ อ งโหว่ ใ นการไม่ ท ํา ตามข้อ บัง คับ ที่ ก ฎหมายหรื อสั ญ ญาจ้า ง
หรื อระเบียบการทํางานในสถานประกอบการได้บญั ญัติไว้
2. นายจ้างหรื อตัวแทนนายจ้างได้ใช้เล่ห์เหลี่ยมฉ้อฉลต่อคนงานในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ
เงื่อนไขหรื อสภาพการทํางานที่สาํ คัญซึ่งไม่ได้รวมไว้ในสัญญาจ้าง
คนงานจะต้องแจ้งให้นายจ้างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรในการปิ ดช่ องโหว่หรื อขจัดการใช้เล่ ห์
เหลี่ยมฉ้อฉลภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ได้ยื่นคําร้องขอ ก่ อนที่จะส่ งหนังสื อแจ้งถึงการ
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ยกเลิ กสัญญาจ้างงานนั้น และถ้า หากหมดระยะเวลานี้ โดยที่ นายจ้างไม่ ตอบรั บต่ อคนงานถึ งคําร้ องขอ
ดังกล่าวหลังจากมีการส่ งหนังสื อแจ้งเตือนที่กล่าวถึงนั้นแล้ว คนงานมีสิทธิ ในการยกเลิกสัญญาแรงงาน
และให้ถือว่าการยกเลิกนี้ อยู่ในฐานะของการบอกเลิกสัญญาจากฝ่ ายนายจ้างโดยมีสาเหตุอนั ไม่ชอบธรรม
เมื่อคนงานได้พิสูจน์คาํ ร้องดังกล่าวแล้ว
(5.16) อนุ ญาตให้นายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างงานได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรื อไม่ตอ้ ง
จ่ายเงินชดเชยใดๆ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1. คนงานปลอมตัวมาหรื อคนงานยืน่ ใบรับรองหรื อใบประกาศนียบัตรปลอม
2. คนงานตั้งใจกระทําความผิดที่ก่อให้เกิดการขาดทุนหรื อความเสี ยหายในวัตถุดิบของนายจ้าง
เป็ นอย่างมาก นายจ้างต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าวภายใน 2 วันทํางานนับจาก
เวลาที่เขาทราบเรื่ องถึงการประสบความขาดทุนหรื อความเสี ยหายของวัตถุดิบดังกล่าว
3. คนงานไม่รักษากฎข้อบังคับที่จาํ เป็ นต้องปฏิบตั ิตามเกี่ยวกับความปลอดภัยของคนงานหรื อ
สถานประกอบการ ทั้งที่มีการแจ้งเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว โดยมีเงื่อนไขว่าข้อบังคับหรื อข้อสั่งการ
ดังกล่าวจะต้องถูกเขียนและติดประกาศไว้หรื อแขวนไว้ในลักษณะที่เปิ ดเผยในสถานที่ทาํ งาน
4. คนงานขาดงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็ นระยะเวลาเกินกว่า 20 วันแบบไม่ต่อเนื่ องหรื อ
10 วันต่อเนื่องภายใน 1 ปี โดยก่อนที่จะมีการยกเลิกสัญญานั้นนายจ้างต้องส่ งหนังสื อแจ้งเตือนคนงานทราบ
ก่อนล่วงหน้าอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หลังจากที่คนงานขาดงานเป็ นเวลา 10 วันในกรณี ที่หนึ่ ง และ 5 วัน
ในกรณี ที่สอง
5. คนงานไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่รับผิดชอบหลักๆ ที่ถูกระบุไว้ในสัญญาจ้างงานได้
6. คนงานเปิ ดเผยความลับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากนายจ้าง
7. คนงานถู ก ตัด สิ น คดี ถึ ง ที่ สุ ด เกี่ ย วกับ คดี อ าญาหรื อ ในเรื่ อ งเกี่ ย วกับ เกี ย รติ ศัก ดิ์ ศรี ห รื อ
ความไว้เนื้อเชื่อใจหรื อความซื่อสัตย์หรื อศีลธรรมทัว่ ไป
8. คนงานอยู่ในอาการที่ เมาสุ ราอย่างชัดเจนในช่ วงเวลาทํางานหรื ออยู่ภายใต้ฤทธิ์ ของสาร
เสพติดที่เขาได้เสพเข้าไปหรื อกระทําการใดๆ ที่แสดงถึงการทําผิดมารยาทในสถานที่ทาํ งาน
9. คนงานทําร้ายนายจ้างหรื อผูจ้ ดั การที่รับผิดชอบงานให้ได้รับอันตรายอย่างร้ายแรง อันเกิด
จากการให้คาํ แนะนําที่ในการทํางานหรื อเกี่ยวข้องกับงาน
10. คนงานไม่รักษากฎ กติกาที่ถูกกําหนดไว้ตามกฎหมาย เกี่ยวกับสิ ทธิของการประท้วง
11. คนงานกลายเป็ นบุ คคลที่ไม่มีความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงานตามสัญญา ด้วยสาเหตุ
ที่ มาจากตัว คนงานเช่ น มี ก ารยกเลิ ก ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พหรื อคนงานขาดคุ ณ สมบัติต่ างๆ ที่ เ ป็ น
คุณสมบัติที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตามที่ได้ตกลงกันไว้
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(5.17) ไม่อนุญาตให้นายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างงาน อันเนื่องมาจากสาเหตุทางด้านวินยั โดยไม่ปฏิบตั ิ
ตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ และคําสัง่ ต่างๆ ที่ออกมาบังคับใช้ ตลอดจนระเบียบต่างๆ ของการทํางาน
และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการลงโทษของสถานประกอบการ
(5.18) ไม่อนุ ญาตให้นายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างงาน ด้วยสาเหตุของการที่คนงานนั้นมีคุณสมบัติต่าํ
หรื อ มี คุ ณ สมบัติ ที่ บ กพร่ อ ง เว้น แต่ ห ลัง จากที่ มี ก ารแจ้ง เตื อ นให้ เ ขาทราบก่ อ นถึ ง การไม่ มี คุ ณ สมบัติ
ที่เหมาะสมต่างๆ หรื อการมีคุณสมบัติที่บกพร่ อง โดยให้โอกาสและระยะเวลาที่เหมาะสมในการปรับปรุ ง
ไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน เพื่อให้เขาไปถึงระดับที่ตอ้ งการ และถ้าหากคนงานยังคงล้มเหลวอีก อนุญาตให้นายจ้าง
ยกเลิกสัญญาจ้างงานได้หลังจากมีหนังสื อแจ้งให้คนงานทราบเป็ นไปตามบทบัญญัติขอ้ ก ในมาตราที่ 99
ของกฎหมายฉบับนี้ และเป็ นไปตามที่ขอ้ บังคับที่ได้รับการอนุมตั ิได้บญั ญัติไว้
(5.19) อนุ ญาตให้น ายจ้า งยกเลิ ก สัญ ญาจ้างงานได้ ด้ว ยสาเหตุ ของการปิ ดกิ จ การทั้ง หมดหรื อ
บางส่ ว นหรื อลดขนาดกิ จ การของสถานประกอบการลงหรื อเปลี่ ย นระบบการผลิ ตไปเป็ นอย่างอื่ น ที่ มี
ผลกระทบกับขนาดของแรงงาน โดยการยกเลิกสัญญานั้นจะไม่สมบูรณ์เว้นแต่มีการแจ้งกระทรวงให้ทราบ
ถึงสาเหตุของการยกเลิกเป็ นเวลาล่วงหน้า 30 วันก่อนที่จะมีการแจ้งเตือนคนงานให้ทราบถึงการบอกเลิก
สัญญา
การบอกเลิกสัญญานี้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามจากสาเหตุต่างๆ ที่ได้ถูกบัญญัติไว้ในบทที่ผา่ นมา
คนงานมีสิทธิได้รับเงินชดเชยเท่ากับครึ่ งหนึ่งของค่าตอบแทนที่ได้ถูกกล่าวถึงในมาตราที่ 111 ของกฎหมาย
ฉบับนี้
(5.20) ก. ถ้าหากนายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างงานที่ไม่มีกาํ หนดอายุเวลาเอาไว้ภายใน 3 เดือนแรกนับ
จากวันที่เริ่ มทํางาน คนงานไม่มีสิทธิ ได้รับเงินค่าชดเชยใดๆ เว้นแต่ถา้ หากการยกเลิกสัญญานั้นเป็ นการเลิก
จ้างแบบไม่เป็ นธรรมตามบทบัญญัติของมาตรา 104 และ 105 ของกฎหมายฉบับนี้ ในกรณี น้ ี คนงานมีสิทธิ
ได้รับเงินค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้าง 1 เดือน
ข. ถ้าหากนายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างงานที่ไม่มีกาํ หนดอายุเวลาเอาไว้ โดยไม่มีสาเหตุหรื อด้วย
สาเหตุที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหลังจาก 3 เดือนไปแล้วนับจากวันที่เริ่ มทํางาน นายจ้างต้องจ่ายเงินค่าชดเชย
ให้กบั คนงานเท่ากับค่าจ้างเดือนละ 2 วันที่คนงานได้ทาํ งานมา โดยต้องไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้าง 1 เดือนและไม่เกิน
ค่าจ้าง 12 เดือน
ค. ถ้าหากนายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างงานที่กาํ หนดอายุเวลาไว้ โดยไม่มีสาเหตุหรื อด้วยสาเหตุที่
ไม่ ช อบด้ว ยกฎหมาย นายจ้า งต้อ งจ่ า ยเงิ น ค่ า ชดเชยให้ค นงานเท่ า กับ ค่ า จ้า งของระยะเวลาที่ เ หลื อ อยู่
ของสัญญา ตราบใดที่ท้ งั สองฝ่ ายไม่มีการตกลงกันจ่ายค่าชดเชยที่น้อยกว่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่าค่าชดเชย
ตามที่ ได้ตกลงกัน ไว้น้ ัน จะต้องไม่ น้อยกว่าค่ าจ้าง 3 เดื อนหรื อตามระยะเวลาของสัญญาที่ คงเหลื อ อยู่
แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะน้อยกว่า
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ง. ถ้าหากนายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างงานที่ถูกทําขึ้นเพื่อปฏิบตั ิงานใดงานหนึ่ งที่เฉพาะเจาะจง
ให้แล้วเสร็ จ โดยไม่มีสาเหตุหรื อด้วยสาเหตุที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้กบั คนงาน
เท่ากับค่าจ้างของระยะเวลาที่เหลืออยู่และเป็ นระยะเวลาที่จาํ เป็ นต้องปฏิบตั ิงานที่ตกลงกันไว้น้ ันให้แล้ว
เสร็ จเป็ นไปตามลักษณะของงานดังกล่าวนั้น ตราบใดที่ท้ งั สองฝ่ ายไม่มีการตกลงกันจ่ายค่าชดเชยที่นอ้ ยกว่า
โดยมี เ งื่ อ นไขว่ า เงิ น ค่ า ชดเชยที่ ต กลงกัน นั้น ต้อ งไม่ น้อ ยกว่า ค่ า จ้า ง 3 เดื อ น หรื อ ระยะเวลาที่ เ หลื อ อยู่
และเป็ นระยะเวลาที่จาํ เป็ นต้องปฏิบตั ิงานนั้นให้แล้วเสร็ จ แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งที่นอ้ ยกว่า
จ. ในกรณี ที่ถูกบัญญัติไว้ในข้อย่อย (ก) และ (ข) ของบทนี้ ถ้าหากการยกเลิกสัญญานั้นเป็ นการ
เลิกจ้างอย่างไม่ชอบธรรม ตามบทบัญญัติของมาตราที่ 104 และ 105 ของกฎหมายฉบับนี้ คนงานมีสิทธิ
ได้รับเงินค่าชดเชยเพิ่มเท่ากับครึ่ งหนึ่งของค่าชดเชยที่มีสิทธิ ได้รับตามข้อบัญญัติของมาตรานี้ เว้นแต่สัญญา
ที่ทาํ ไว้ให้ค่าชดเชยที่สูงกว่านี้
ฉ. สําหรับจุดประสงค์ของมาตรานี้ ให้ถือว่าเศษของเดือนให้นบั เป็ น 1 เดือนเต็ม
(5.21) เพื่อไม่ให้กระทบกับภาระผูกพันตามกฎหมายฉบับอื่นๆ ที่ได้บญ
ั ญัติไว้ ถ้าหากคนงานนั้น
ยกเลิกสัญญาจ้างงานไม่จาํ เป็ นที่ตอ้ งจ่ายเงินชดเชยให้แก่นายจ้างแต่อย่างใด เว้นแต่ในกรณี ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ถ้า การยกเลิ ก สัญญานั้น เกิ ดขึ้ นในเวลาที่ ไม่ เหมาะสมกับสภาพการทํา งานในลักษณะที่
นายจ้างไม่สามารถหาคนงานที่มีคุณสมบัติมาแทนได้
2. ถ้าหากการยกเลิกนั้นเกิดขึ้นมาด้วยเจตนาสร้างความเสี ยหายแก่นายจ้าง
3. ถ้าหากการเลิกจ้างทําให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรงต่อนายจ้าง
และในกรณี ต่างๆ ทั้งหมดเป็ นเงื่ อนไขกําหนดไว้สําหรั บการเรี ยกร้ องสิ ทธิ ของนายจ้างสําหรั บ
ค่าชดเชยจากการที่ คนงานได้ย กเลิ กสัญญาจ้างงานนั้น โดยนายจ้างไม่ ตอ้ งมี ก ารแจ้งให้ทราบล่ วงหน้า
แต่อย่างใด
ศาลที่เกี่ยวข้องจะทําหน้าที่กาํ หนดอัตราค่าชดเชยที่นายจ้างมีสิทธิ จะได้รับเป็ นไปตามบทบัญญัติ
ต่างๆ ของมาตรานี้ตามคําร้องขอของนายจ้าง
(5.22) ก. สัญญาจ้างงานจะสิ้ นสุ ดลงด้วยการเสี ยชี วิตของคนงาน ถ้าหากคนงานเสี ยชีวิตขณะที่
สัญญายังคงดําเนิ นอยู่ นายจ้างจะต้องจ่ ายเงิ นเท่ากับเงิ นค่าจ้าง 2 เดื อนเต็มให้กับครอบครั วของคนงาน
โดยมีเงื่อนไขว่าคนงานนั้นจะต้องทํางานมาแล้วเป็ นเวลาอย่างน้อย 1 ปี
ข. สัญญาจ้างงานจะไม่สิ้นสุ ดลงด้วยการเสี ยชี วิตของนายจ้าง เว้นแต่ในเมื่อสัญญานั้นได้ถูก
กระทําขึ้นเกี่ยวข้องกับตัวของนายจ้างหรื อเกี่ยวข้องกับธุ รกรรมของนายจ้าง ซึ่ งจะสิ้ นสุ ดด้วยการเสี ยชีวิต
ของนายจ้าง
(5.23) ก. สัญญาจ้างงานจะสิ้ นสุ ดลงอันเนื่องจากคนงานทุพพลภาพจากการปฏิบตั ิหน้าที่โดยสิ้ นเชิง
โดยไม่คาํ นึงถึงสาเหตุของความพิการ
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ข. สัญญาจ้างงานจะไม่สิ้นสุ ดลงอันเนื่ องจากคนงานทุพพลภาพจากการปฏิบตั ิหน้าที่เพียง
บางส่ วนเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าไม่มีงานอื่นที่เหมาะสมที่คนงานจะทําให้นายจ้างพึงพอใจได้และในกรณี ที่มี
ตําแหน่ งงานว่างที่เหมาะสมนายจ้างจะต้องแจ้งให้คนงานทราบและต้องโยกย้ายคนงานตามคําร้องขอของ
คนงานไปทํางานนั้น โดยไม่ให้ขดั กับบทบัญญัติของกฎหมายประกันสังคม
ค. การยืนยันถึงการทุพพลภาพจากการทํางาน และการกําหนดระดับของการทุพพลภาพนั้น
ต้องมีใบรั บรองแพทย์ที่คณะกรรมการทางการแพทย์ตามที่ได้ถูกบัญญัติไว้ในมาตราที่ 89 ของกฎหมาย
ฉบับนี้ เป็ นผูอ้ อกให้
(5.24) อนุ ญาตให้นายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างงานได้โดยไม่ตอ้ งจ่ายเงินค่าทดแทนแต่อย่างใด ถ้าหาก
คนงานดังกล่าวมีอายุครบ 60 ปี ตราบใดที่ไม่มีการตกลงกันเป็ นอย่างอื่น
(5.25) ไม่อนุญาตให้นายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างงาน อันเนื่ องมาจากการเจ็บป่ วยของคนงาน เว้นแต่ถา้
คนงานนั้นได้ใช้วนั หยุดของการลาป่ วย และวันหยุดพักผ่อนประจําปี ที่มีอยูน่ ้ นั หมดแล้ว
นายจ้างต้องแจ้งให้คนงานทราบถึงการยกเลิกการจ้างหรื อยุติสัญญาจ้างงานก่อนล่วงหน้าเป็ นเวลา
15 วัน นับจากวันที่คนงานได้ใช้วนั หยุดต่างๆ ของเขาที่มีอยู่หมดสิ้ น และถ้าหากคนงานนั้นหายป่ วยก่อน
สิ้ นสุ ดระยะเวลานี้ (ระยะเวลาที่แจ้ง) นายจ้างจะต้องระงับการเลิกสัญญาจ้างงานอันเนื่ องมาจากการเจ็บป่ วย
ของคนงานนั้น
(5.26) สัญญาจ้างงานใดๆ ที่นายจ้างได้ทาํ ขึ้นกับตัวคนงานจะถือว่าเป็ นสัญญาฉบับเดียวกัน ถ้าหาก
ว่าไม่มีความต่างในเรื่ องของระยะเวลาการสิ้ นสุ ดของสัญญาเก่าหรื อการเริ่ มของสัญญาฉบับใหม่ หรื อความ
ต่างนี้มีนอ้ ยกว่า 30 วัน และถ้าหากสัญญาฉบับใหม่น้ นั มีสวัสดิการต่างๆ หรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่ดีกว่าให้ถือว่า
มีการเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขในสัญญาจ้างงานฉบับก่อน
หน้ าทีข่ องคนงาน และบทลงโทษต่ างๆ (Worker’s Duties and Penalties)
(5.27) คนงานมีหน้ าทีต่ ้ องปฏิบัติดังต่ อไปนี้
1. จะต้อ งปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้อ งนั้น อย่า งถู ก ต้อ งตรงไปตรงมาและซื่ อ สัตย์ ตามสัญ ญา
จ้างงาน บทบัญญัติต่ า งๆ ของกฎหมาย และมติ ต่ างๆ ที่ อ อกมาบัง คับ ใช้ร วมทั้ง กฎหมาย และระเบี ย บ
ข้อบังคับต่างๆ ในการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการและคนงานจะต้องเอาใจใส่ ในงานเหมือนบุคคล
ตามปกติทวั่ ไป
2. จะต้องปฏิบตั ิตามคําสั่งและข้อบังคับต่างๆ ของนายจ้าง หรื อตัวแทนของนายจ้างในเรื่ องที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การปฏิ บ ัติ ง าน ถ้า หากว่ า ในคํา สั่ ง ดัง กล่ า วไม่ ข ดั ต่ อ สั ญ ญาจ้า งงานหรื อ ขัด ต่ อ บทบัญ ญัติ
ของกฎหมายหรื อมติ ต่ า งๆ หรื อ คํา สั่ง ต่ า งๆ ที่ ออกมาบัง คับใช้ห รื อขัด ต่ อระเบี ย บข้อบังคับการทํางาน
ในสถานประกอบการหรื อขัดต่อศีลธรรมหรื ออาจเสี่ ยงอันตราย
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3. จะต้องรักษากําหนดเวลาทํางาน และจะต้องปฏิบตั ิตามการดําเนิ นการต่างๆ ที่ถูกกําหนดไว้
ในกรณี การขาดงานหรื อไม่รักษาเวลาทํางาน
4. จะต้องรักษาสิ่ งที่นายจ้างได้มอบไว้ให้ เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ หรื อเครื่ องมือต่างๆ หรื อแฟ้ม
ต่างๆ หรื อเอกสารต่างๆ หรื อสิ่ งอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ และจะต้องปฏิบตั ิในสิ่ งต่างๆ ทั้งหมดที่จะก่อให้เกิด
ความปลอดภัยต่อเครื่ องมือเหล่านั้น และจะต้องให้ความเอาใจใส่ เช่นบุคคลตามปกติทวั่ ไป
5. จะต้องให้ความเคารพต่อหัวหน้างานของตัวเอง เพื่อนร่ วมงานของตัวเอง ลูกน้องของตัวเอง
(ผูท้ ี่อยูใ่ ต้บงั คับบัญชา) ในการทํางานและจะต้องให้ความร่ วมมือกับพวกเขาในสิ่ งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่องาน
6. จะต้องปฏิบตั ิอย่างเหมาะสมกับลูกค้าของนายจ้าง
7. จะต้องรักษาเกียรติ ศักดิ์ศรี ของการทํางาน และจะต้องดําเนินตามแนวทางที่เหมาะสมกับงาน
8. จะต้องรั กษากฎระเบี ยบที่ ถูกวางไว้เพื่อรั กษาความปลอดภัยและความมัน่ คงของสถาน
ประกอบการ
9. จะต้องรักษาความลับของการทํางาน โดยจะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เฉพาะเกี่ยวกับการทํางาน
เมื่อใดที่ขอ้ มูลเหล่านั้นเป็ นข้อมูลลับโดยลักษณะของงานหรื อเป็ นไปตามกฎข้อบังคับที่ถูกเขียนไว้เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากนายจ้าง
10. จะต้อ งแจ้ง ให้น ายจ้า งทราบรายละเอี ย ดต่ า งๆ ที่ ถู ก ต้อ งเกี่ ย วกับ สถานที่ พ าํ นัก อาศัย
สถานภาพทางสังคมและข้อมูลต่างๆ อื่นๆ ทั้งหมด ซึ่ งจําเป็ นจะต้องนําใส่ เข้าไว้ในแฟ้มส่ วนตัวของคนงาน
เป็ นไปตามบทบัญ ญัติ ข องกฎหมายหรื อ ระเบี ย บต่ า งๆ ที่ ถื อ ปฏิ บ ัติ และจะต้อ งแจ้ง ให้ น ายจ้า งทราบ
ทุกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในข้อมูลรายละเอียดดังกล่าว
11. จะต้องปฏิ บตั ิ ตามระเบี ยบซึ่ งนายจ้างได้กาํ หนดไว้เพื่อพัฒนาศักยภาพความเชี่ ยวชาญ
และประสบการณ์ ของคนงานทางด้านตําแหน่ งงานหรื อเพื่อพัฒนาคุณสมบัติของคนงานเพื่อปฏิบตั ิงาน
ให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีในสถานประกอบการ
12. จะต้องส่ งคืนสิ่ งใดก็ตามที่อยู่ภายใต้ความรั บผิดของเขาได้แก่ อุปกรณ์ (Items) หรื อ
เครื่ องมือทํางานต่างๆ (Equipment) หรื อทะเบียนต่างๆ (Records) หรื อข้อมูลเอกสารต่างๆ (Documents)
หรื อกระดาษต่างๆ (Papers) หรื อสิ่ งอื่นๆ (or other) ที่นอกเหนื อจากนี้ ที่เป็ นวัสดุใช้สอยที่ยงั ไม่มีการใช้งาน
หลังจากที่สิ้นสุ ดสัญญาจ้างงาน
(5.28) ห้ามคนงานดําเนินการด้วยตัวเองหรื อผ่านคนอื่นในการกระทําดังต่อไปนี้
1. การเก็บรักษาบันทึกหรื อทะเบียนใดๆ (any records) หรื อเอกสารข้อมูลใดๆ (Documents)
หรื อแผ่นกระดาษเอกสารใดๆ (Papers) ที่เกี่ยวข้องกับงานไว้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง (for his own
benefit)
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2. การทํางานกับบุคคลที่สามไม่ว่าจะเป็ นการทํางานที่ได้รับค่าจ้างหรื อไม่ได้รับค่าจ้างก็ตาม
โดยปราศจากความเห็นชอบจากนายจ้าง
3. การกูย้ ืมจากลูกค้าของนายจ้างหรื อจากบุคคลที่ประกอบธุ รกิ จเดี ยวกับธุ รกิ จของนายจ้าง
และข้อห้ามนี้จะไม่นาํ มาใช้กบั การกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
4. การรับค่านายหน้าใดๆ (Any commissions) หรื อของขวัญใดๆ (Gifts) หรื อรางวัลตอบแทน
ใดๆ (Rewards) หรื อจํานวนเงินใดๆ (Some of money) หรื อสิ่ งของอื่นใด (or other items) จะด้วยลักษณะใด
ก็ตาม (of any description) เนื่องจากการทํางานในหน้าที่ของตัวเองโดยที่นายจ้างไม่ยนิ ยอม (in the course of
carrying out his job duties without the employer’s consent)
5. รวบรวมเงินหรื อการรับบริ จาคหรื อการแจกใบปลิวหรื อการรวบรวมลายเซ็นหรื อการจัด
ประชุ มใดๆ ภายในสถานที่ ทาํ งานโดยไม่ได้รับความเห็ นชอบจากนายจ้าง เป็ นการฝ่ าฝื นต่อบทบัญญัติ
ของกฎหมาย
(5.29) ถ้าหากงานที่คนงานทําอยูน่ ้ นั ถูกอนุโลมให้รู้จกั กับลูกค้าของนายจ้างได้ หรื อเข้าถึงความลับ
ของงาน ทั้งสองฝ่ ายสามารถที่ จะตกลงกันในการที่ ไม่อนุ ญาตให้คนงานดําเนิ น กิ จการแข่ง กับนายจ้าง
หลังจากที่สิ้นสุ ดสัญญาจ้างงานแล้ว และจะต้องไม่เข้าหุน้ ในโครงการใดๆ ที่เป็ นการแข่งขันกับนายจ้างด้วย
ข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. คนงานนั้นจะต้องมีอายุครบ 18 ปี บริ บูรณ์ในขณะที่มีการลงนามในข้อตกลงดังกล่าว
2. ข้อจํากัดดังกล่าวจะต้องถูกจํากัดเฉพาะในด้านเวลาโดยมีระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ปี หลังจากที่
สิ้ น สุ ด สั ญ ญาจ้า งงานแล้ว และจะจํา กัด เฉพาะสถานที่ แ ละชนิ ด ของงานตามความจํา เป็ นเพื่ อ รั ก ษา
ผลประโยชน์ของนายจ้างตามกฎหมาย
ไม่อนุญาตให้นายจ้างยึดข้อตกลงดังกล่าวนี้ ถ้าหากนายจ้างบอกเลิกสัญญาหรื อปฏิเสธต่ออายุสัญญา
โดยปราศจากการดําเนินการโต้แย้งจากฝ่ ายคนงาน เช่นเดียวกันไม่อนุญาตให้นายจ้างยึดถือข้อตกลงดังกล่าว
นี้ ถ้าหากเกิดจากสาเหตุที่คนงานยกเลิกสัญญานั้น
(5.30) นายจ้า งซึ่ ง มี คนงานจํานวน 10 คนขึ้น ไป จะต้องติ ด ประกาศกฎ ระเบี ย บในการทํางาน
ในสถานประกอบการ และกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการลงโทษต่างๆ ไว้ในที่เปิ ดเผยในสถานที่ทาํ งาน
การบังคับใช้ระเบี ยบการทํางานในสถานประกอบการ และกฎข้อบังคับเกี่ ยวกับการลงโทษนั้น
จะต้องผ่านความเห็ น ชอบจากกระทรวงให้เป็ นที่ เ รี ย บร้ อ ยก่ อ น และถ้า หากว่า กระทรวงไม่ ผ่านความ
เห็ นชอบต่อกฎข้อบังคับดังกล่าวหรื อคัดค้านต่อกฎข้อบังคับดังกล่าวภายใน 30 วันนับจากวันที่ ยื่นเรื่ อง
ให้ถือว่ากฎข้อบังคับนั้นได้มีผลบังคับใช้ทนั ที นับจากวันที่ระยะเวลาดังกล่าวสิ้ นสุ ดลง
รัฐมนตรี จะเป็ นผูอ้ อกคําสั่งให้ความเห็นชอบรู ปแบบ (Model form) สําหรับกฎระเบียบการทํางาน
และกฎข้อบังคับในการลงโทษในสถานประกอบการ ซึ่งอยูภ่ ายใต้บทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้
199

(5.31) การลงโทษทางวินัยกับคนงานตามกฎ ระเบี ยบการทํางาน และกฎข้อบังคับการลงโทษ
ในสถานประกอบการ ได้แก่
1. การเตือนด้วยวาจา (Verbal reprimand)
2. การเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (การทําหนังสื อทัณฑ์บน) (Written warning)
3. การชะลอกําหนดวันจ่ายโบนัสประจําปี ออกไปเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
4. การสั่งพักงานพร้อมกับตัดเงินเดือนเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือนต่อปี และไม่เกิน 5 วันต่อ
หนึ่งครั้ง
5. การชะลอการเลื่ อ นขั้น ออกไปเป็ นระยะเวลาไม่ เ กิ น 1 ปี เมื่ อ คนงานมี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ การ
พิจารณา
6. การเลิกจ้างให้เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้
การสั่งลงโทษตามที่ถูกบัญญัติไว้ในตัวบทข้อย่อยที่ (3) นั้นสําหรั บสถานประกอบการซึ่ ง
มีระเบียบการจ่ายเงินโบนัสต่างๆ (that have an increment system)
(5.32) ก. ไม่อนุ ญาตให้นายจ้างสั่งลงโทษคนงาน เว้นแต่หลังจากมีการแจ้งให้ทราบอย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับเรื่ องที่คนงานถูกพาดพิงและฟังคําให้การของคนงานก่อน (Hearing his statements)
และการสอบสวนถึงข้อโต้แย้งของคนงาน (Investigating his defence) และทําการบันทึกคําให้การ
และข้อโต้แย้งดังกล่าว (and recording the same) ไว้ในบันทึกการสอบสวน โดยจะต้องเริ่ มทําการสอบสวน
ภายใน 7 วันนับจากวันที่ตรวจพบการทําความผิดนั้น และสําหรับสหภาพแรงงานซึ่ งคนงานดังกล่าวขึ้นตรง
ต่อสหภาพนั้นจะต้องส่ งตัวแทนมาเข้าร่ วมการสอบสวน เมื่อคนงานได้แจ้งให้นายจ้างทราบเกี่ ยวกับเรื่ อง
ดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ในความผิดต่างๆ ที่คนงานจะถูกลงโทษโดยการว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา (Verbal reprimand)
หรื อการเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Written warning) หรื อการสั่งพักงาน 1 วันพร้อมทั้งตัดค่าจ้างนั้น
อนุญาตให้การสอบสวนด้วยวาจาต้องมีบนั ทึกยืนยันเนื้ อเรื่ องหรื อเนื้ อหานั้นไว้ในคําสั่งที่ออกมาลงโทษนั้น
ด้วย
ในทุกกรณี คาํ สัง่ ลงโทษที่ออกมานั้นจําเป็ นจะต้องมีเหตุผลด้วย
ข. นายจ้า งสามารถที่ จ ะสอบสวนคนงานด้ ว ยตัว เองหรื อมอบหมายให้ บุ ค คลอื่ น ที่ มี
ประสบการณ์ในเรื่ องสอบสวนการกระทําความผิดทําการสอบสวนแทนหรื อมอบหมายคนงานในสถาน
ประกอบการคนหนึ่ งคนใดทําการสอบสวนแทนโดยมีเงื่อนไขว่าระดับตําแหน่ งงานของผูส้ อบสวนนั้น
จะต้องไม่ต่าํ กว่าระดับตําแหน่งงานของคนงานที่ถูกสอบสวน
ค. ต้องแจ้งคนงานให้ทราบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกี่ ยวกับการสั่งลงโทษ ชนิ ดของการ
ลงโทษ ปริ มาณหรื อขนาดของการลงโทษ และโทษที่คนงานจะได้รับในกรณี ที่มีการหวนกลับไปทําซํ้าอีก
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(in case of recurrence) และถ้าหากคนงานไม่ยอมรับหนังสื อแจ้งดังกล่าวให้ส่งเป็ นจดหมายลงทะเบียนไป
ให้เขาตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ในแฟ้มส่ วนตัวของเขา
ง. คนงานมีสิทธิ ร้องขอความเป็ นธรรมจากคําสั่งลงโทษที่ออกมาโดยต้องเขียนเป็ นลายลักษณ์
อักษร ภายในเวลา 7 วันทํางานนับจากวันที่ได้รับแจ้งให้ทราบคําสั่งนี้ และให้ยื่นขอความเป็ นธรรมไปยัง
ผูท้ ี่ออกคําสัง่
จ. นายจ้างต้องบันทึกการลงโทษทางการเงินซึ่งมีการสัง่ ลงโทษต่อคนงานนั้นเอาไว้ในทะเบียน
เฉพาะพร้อมทั้งอธิบายถึงสาเหตุของการสัง่ ลงโทษ ชื่อคนงานและจํานวนค่าจ้างของเขาและจะต้องแยกบัญชี
ออกมาเป็ นเอกเทศเป็ นการเฉพาะสําหรับผลของการลงโทษต่างๆ นั้น และการปฏิบตั ิในเรื่ องดังกล่าวนั้น
จะต้องเป็ นไปตามสิ่ งที่ รัฐมนตรี ได้มีคาํ สั่งออกมาไว้โดยการตกลงกับสหภาพใหญ่ของสหภาพแรงงาน
บาห์เรน
(5.33) การลงโทษทางวินยั ต่อคนงานนั้นจะสิ้ นสุ ด เมื่อครบกําหนดเวลาดังต่อไปนี้
ก. 6 เดือน ในกรณี การเตือนอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและการว่ากล่าวตักเตือนโดยวาจา
ข. 1 ปี ในกรณี สั่งพักงานพร้อมกับตัดเงินเดือนและชะลอกําหนดวันจ่ายเงินโบนัสประจําปี
และชะลอการเลื่อนขั้นออกไป
การยกโทษนั้น จะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ คนงานมี ค วามประพฤติ แ ละมี ผ ลการปฏิ บ ัติ ง านเป็ นที่ น่ า พอใจ
ในอนาคตการยกโทษดังกล่าวเสมือนว่าไม่เคยมีหรื อเกิดขึ้น
เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการลงโทษ และทุกๆ การอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษจะถูกลบหรื อ
นําออกจากแฟ้มของคนงาน
(5.34) ขณะที่มีการสัง่ ลงโทษใดๆ ต่อคนงานนั้น นายจ้างต้องคํานึงถึงสิ่ งต่อไปนี้
1. ต้องไม่มีการไต่สวนคนงานในทางวินยั เกี่ยวกับการกระทําที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทํางาน
2. ต้องลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด
3. ต้องไม่สงั่ ลงโทษมากกว่า 1 การลงโทษในความผิดเพียง 1 อย่าง (1 ครั้ง)
4. จํานวนค่าปรับเกี่ยวกับความผิดเพียง 1 อย่าง (1 ครั้ง) จะต้องไม่เกินค่าจ้าง 5 วัน และจํานวน
รวมของค่าจ้างของคนงานที่ถูกหักไปเพื่อชําระเป็ นค่าปรับต่างๆ ใน 1 เดือนนั้นจะต้องไม่เกินค่าจ้าง 5 วัน
เช่นกัน
5. การสัง่ พักงานเกี่ยวกับความผิด 1 อย่าง (1 ครั้ง) ต้องไม่เกินกว่า 5 วัน และระยะเวลาของการ
พักงานภายใน 1 เดือนต้องไม่เกิน 5 วันเช่นกัน
6. คนงานจะไม่ ต ้อ งรั บ ผิด สํา หรั บ ความผิด ที่ น ายจ้า งรั บ รู ้ ห รื อ รั บ ทราบถึ ง การกระทํา นั้น
นานเกิ น 30 วันแล้ว ยกเว้นเป็ นความผิดทางอาญาที่คนงานต้องรับผิดทางอาญาจนกว่าจะพ้นจากความผิด
ทางอาญานั้น
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7. ต้องไม่ลงโทษคนงานเกี่ ยวกับความผิดที่คนงานได้กระทําผ่านมาแล้วเกิ น 15 วันนับจาก
วันที่มีการยืนยันความผิด
(5.35) อนุ ญ าตให้น ายจ้า งทํา การลงโทษอย่างรุ น แรงได้ ถ้าหากว่ าคนงานหวนกลับไปกระทํา
ความผิดซํ้าอีกในความผิดชนิดเดียวกันซึ่งเคยมีการลงโทษผ่านมาก่อนแล้ว เมื่อใดก็ตามที่คนงานนั้นกระทํา
ความผิดครั้งใหม่ภายในเวลา 6 เดือนนับจากวันที่มีการแจ้งคําสัง่ ลงโทษในครั้งที่ผา่ นมา
(5.36) ถ้าหากว่ามีการกล่าวหาว่าคนงานกระทําความผิด อนุญาตให้นายจ้างสัง่ พักงานคนงานนั้นได้
เป็ นการชัว่ คราวในระยะเวลาไม่เกิ น 60 วัน ถ้าหากว่าการสั่งพักงานนั้นจะก่อให้เกิ ดผลประโยชน์ต่องาน
และผลประโยชน์ต่อการสอบสวน ทั้งนี้ตอ้ งจ่ายค่าจ้างแก่คนงานด้วย
(5.37) ถ้าหากว่ามีการพาดพิงคนงานในการกระทําความผิดทางอาญาหรื อความผิดที่ก่อให้เกิดความ
เสื่ อมเสี ยต่อเกียรติยศศักดิ์ศรี หรื อความซื่ อสัตย์หรื อศีลธรรมหรื อกระทําความผิดภายในหน่ วยงาน อนุ ญาต
ให้นายจ้างสัง่ พักงานเป็ นการชัว่ คราวจนกว่าจะมีคาํ สั่งออกมาจากอัยการเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวและถ้าหากว่า
อัยการได้มีคาํ สั่งหยุดการสอบสวนหรื อให้ระงับการดําเนิ นคดีทางอาญากับคนงานหรื อศาลที่เกี่ยวข้องได้
พิพากษาให้คนงานบริ สุทธิ์ (พ้นผิด) อันเนื่ องจากสาเหตุใดๆ ก็ตามที่มีการพาดพิงไปถึงคนงานจะต้องให้
คนงานนั้นกลับเข้าทํางานตามปกติ
และถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าการกล่าวหาคนงานนั้นเกิดมาจากการวางแผนของนายจ้างหรื อตัวแทนของ
นายจ้าง นายจ้างจะต้องจ่ ายค่าจ้างให้กบั คนงานเท่ากับระยะเวลาของการหยุดพักงาน และแต่ละฝ่ ายทั้ง
อัยการและศาลที่เกี่ยวข้องจําเป็ นจะต้องชี้ถึงเรื่ องดังกล่าวนั้นไว้ในคําสัง่ ของอัยการหรื อคําตัดสิ นของศาลนั้น
ด้วย
(5.38) ถ้าหากคนงานเป็ นต้นเหตุอนั เนื่องมาจากการทํางานของเขาทําให้เกิดความสู ญหายหรื อทําให้
เกิดความเสี ยหายต่ออุปกรณ์หรื อเครื่ องมือทํางานต่างๆ หรื อผลผลิตต่างๆ ซึ่งนายจ้างเป็ นเจ้าของหรื อเป็ นสิ่ ง
ที่อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของคนงาน โดยเจตนาหรื อเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คนงาน
ต้องจ่ายมูลค่าสิ่ งที่สูญหายไปหรื อสิ่ งที่เสี ยหายนั้น
หลังจากดําเนิ นการสอบสวนและแจ้งคนงานทราบแล้ว นายจ้างมีสิทธิ เริ่ มหักจํานวนเงินดังกล่าว
จากค่าจ้างของคนงาน โดยจํานวนเงินที่จะหักไปเพื่อจุดประสงค์น้ ีจะต้องไม่เกินจากค่าจ้างเดือนละ 5 วัน
ให้คนงานยื่นอุทธรณ์ต่อศาลที่เกี่ยวข้องจากการที่นายจ้างได้ตีราคาความเสี ยหายภายใน 1 เดือนนับ
จากวันที่เขาทราบถึงการตีราคา และถ้าหากศาลตัดสิ นให้นายจ้างไม่ได้รับจํานวนเงินตามที่นายจ้างได้ตีราคา
ไว้หรื อตัดสิ นให้นายจ้างได้นอ้ ยกว่าที่เขาได้ตีราคาไว้ นายจ้างจะต้องคืนให้กบั คนงานในสิ่ งที่เขาได้หักไป
โดยไม่เป็ นธรรมภายใน 7 วัน นับจากวันที่มีคาํ ตัดสิ นออกมาเป็ นที่สิ้นสุ ดแล้ว
ไม่อนุ ญาตให้นายจ้างเรี ยกเก็บมูลค่าสิ่ งที่มนั ได้สูญหายไปแล้วหรื อสิ่ งที่ได้เสี ยหายไปแล้ว ด้วย
วิธีการหักจากค่าจ้างของคนงาน ถ้าหากว่ามูลค่าของความเสี ยหายนี้เกินกว่าค่าจ้างสองเดือน
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(5.39) เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัติของมาตราที่ 81 ของกฎหมายฉบับนี้ คนงานที่ถูกขังหรื อถูก
ควบคุมตัวไว้ก่อนระหว่างรอการตัดสิ นจะต้องถูกพักงานตามกฎหมายและจะต้องถูกระงับจากการจ่ายค่าจ้าง
ในช่วงระยะเวลาที่ถูกคุมขัง
บทบัญญัติของวรรคที่ผา่ นมาจะไม่ทาํ ให้นายจ้างเสี ยสิ ทธิ ในการที่จะบอกเลิกหรื อยุติสัญญาจ้าง ถ้า
หากว่าเงื่อนไขต่างๆ ครบสมบูรณ์ต่อการยุติสญ
ั ญาจ้างดังกล่าว
(5.40) บทบัญญัติต่างๆ ของบทนี้ จะไม่กระทบกระเทือนการคํ้าประกันต่างๆ ตามกฎหมายที่ได้
กําหนดไว้ สําหรับบรรดาคณะกรรมการบริ หารขององค์กรสหภาพแรงงาน
เงินทดแทนจากการประสบอุบัติเหตุต่างๆ ของการทํางานและโรคทีเ่ กิดจากการทํางาน
(Compensation for Employment Injuries and Occupational Diseases)
(5.41) บทบัญญัติของบทนี้ จ ะใช้กับคนงานทั้งหลายที่ ไม่ ไ ด้อยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย
ประกันสังคม
(5.42) ถ้า หากคนงานเสี ย ชี วิ ตหรื อ ได้รั บบาดเจ็บอัน เป็ นผลมาจากอุ บตั ิ เหตุ ที่เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง ทําให้
ตัวคนงานต้องขาดงานในขณะทํางานหรื อเป็ นผลมาจากการทํางาน นายจ้างต้องแจ้งอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นนั้น
ให้สถานี ตาํ รวจที่ดูแลรับผิดชอบในเขตที่สถานที่เกิ ดอุบตั ิเหตุต้ งั อยู่ทราบทันทีที่เกิ ดเหตุ และต้องแจ้งให้
กระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุ ขทราบเช่นเดียวกันภายใน 24 ชัว่ โมงนับจากเวลาที่เขาทราบว่า
เกิดอุบตั ิเหตุข้ ึน
การแจ้ง หรื อ การรายงานที่ ก ล่ า วถึ งนั้น จะต้อ งประกอบด้ว ย ชื่ อ ของคนงานที่ ป ระสบอุ บตั ิ เ หตุ
ตําแหน่ งงาน ที่ อยู่และสัญชาติ ของคนงาน พร้ อมทั้งบอกลักษณะการเกิ ด อุบตั ิ เหตุโดยสรุ ปและสาเหตุ
ของอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้น ตลอดจนสิ่ งที่ได้ดาํ เนิ นการไปเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลหรื อการรักษาให้กบั คนงาน
ดังกล่าว
(5.43) คนงานที่ได้รับบาดเจ็บมีสิทธิ ได้รับการรักษาในสถานพยาบาลแห่ งใดแห่ งหนึ่ งของรัฐหรื อ
สถานพยาบาลที่ไม่ใช่ของรัฐที่เหมาะสมซึ่งเป็ นไปตามที่นายจ้างเห็นสมควร
นายจ้างจะต้องรั บภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมดซึ่ งหมายรวมถึงค่ายา (Medicines)
ค่านําส่ ง (Transportation expenses) ค่าบริ การฟื้ นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation Services) และค่าเครื่ อง
อุปกรณ์ช่วยเหลือที่จาํ เป็ น (Cost of the necessary aid equipment) ซึ่งแพทย์ผรู ้ ักษาจะเป็ นผูก้ าํ หนด
(5.44) หากเกิ ดความขัดแย้งขึ้นเกี่ยวกับการกําหนดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลคนงานที่ได้รับ
บาดเจ็บ คณะกรรมการทางการแพทย์ (The medical commission) ที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตราที่ 89
ของกฎหมายฉบับนี้จะเป็ นผูก้ าํ หนดค่าใช้จ่ายต่างๆ นี้
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(5.45) รัฐมนตรี สาธารณสุ ขโดยการตกลงร่ วมกับรัฐมนตรี แรงงานจะออกคําสั่งจัดตั้งคณะกรรมการ
ทางการแพทย์ ซึ่งมีหน้าที่เฉพาะในการตัดสิ นใจดังต่อไปนี้
1. คนงานประสบกับโรคที่เกิดจากการทํางานหรื อไม่ (Whether or not a worker has suffered
an occupational disease)
2. คนงานที่พิการจากการได้รับบาดเจ็บจากการทํางาน (Disability of the injured worker)
และกําหนดระดับของการพิการ (and estimating the degree of disability)
3. การสิ้ นสุ ดการรักษาคนงานที่ได้รับบาดเจ็บ (Completion of the injured worker’s treatment)
4. ระงับข้อพิพาทเกี่ ยวกับการกําหนดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการรั กษาพยาบาลคนงาน
(Settlement of the dispute concerning the determination of the period and injured worker’s treatment
costs)
คําสั่ง ในการจัด ตั้ง คณะกรรมการชุ ด นี้ จะต้องกําหนดการดําเนิ น การต่ างๆ และระเบี ย บวิธีก าร
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการด้วย
คนงานมี สิ ท ธิ ใ นการยื่ น อุ ท ธรณ์ ค าํ สั่ ง ใดๆ ที่ ค ณะกรรมการชุ ด นี้ ได้อ อกมาต่ อ คณะกรรมการ
ทางการแพทย์ดา้ นการอุทธรณ์ซ่ ึงถูกบัญญัติไว้ในมาตราที่ 90 ของกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งต้องกระทําภายในเวลา
15 วัน นับจากวันที่คนงานนั้นได้รับแจ้งคําสัง่ อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(5.46) รัฐมนตรี สาธารณสุ ขโดยการตกลงกับรัฐมนตรี แรงงานจะออกคําสั่งให้จดั ตั้งคณะกรรมการ
ทางการแพทย์ด้านการอุทธรณ์ ซึ่ งมี หน้าที่เฉพาะการพิจารณาในการยื่นอุทธรณ์ คาํ สั่งต่ างๆ ที่ ออกตาม
มาตรา 89 ของกฎหมายฉบับนี้
คําสั่งในการจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้ จะต้องกําหนดการดําเนิ นการต่างๆ ระเบียบวิธีการปฏิบตั ิงาน
ของคณะกรรมการ การดําเนินการต่างๆ ในการยืน่ เรื่ องอุทธรณ์และเอกสารข้อมูลต่างๆ ที่จาํ เป็ นจะต้องแนบ
ประกอบในการยืน่ อุทธรณ์
(5.47) คนงานที่ได้รับบาดเจ็บจะต้องได้รับค่าจ้างในช่ วงเวลาที่รับการรักษาพยาบาล และถ้าหาก
ระยะเวลาของการรักษาพยาบาลนานเกิน 6 เดือน นายจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้กบั เขาเพียงครึ่ งเดียวจนกว่าจะหาย
ป่ วยหรื อได้รับการยืนยันว่าไม่สามารถทํางานต่อไปได้
(5.48) สําหรั บคนงานที่ ได้รับบาดเจ็บในอุบตั ิ เหตุ ที่เกิ ดขึ้นขณะทํางานหรื อด้วยสาเหตุของการ
ทํางานหรื อผูท้ ี่รับผลประโยชน์แทนมีสิทธิ ได้รับเงินค่าทดแทน (Compensation) อันเนื่ องมาจากการได้รับ
บาดเจ็บดังกล่าว เป็ นไปตามตารางซึ่งรัฐมนตรี แรงงานจะเป็ นผูอ้ อกคําสัง่ มา
(5.49) บทบัญญัติตามมาตราที่ 87 91 และ 92 ของกฎหมายฉบับนี้ จะไม่บงั คับใช้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1. คนงานเจตนาให้ตวั เองได้รับบาดเจ็บ (A self – inflicted injury to the worker)
2. การบาดเจ็บเกิดมาจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและโดยเจตนาของคนงาน และการกระทํา
ใดๆ ที่คนงานได้กระทําภายใต้ฤทธิ์ของสิ่ งที่เขาได้เสพสารที่ทาํ ให้มึนเมาหรื อสารเสพติด
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3. คนงานฝ่ าฝื นคําสั่งของนายจ้างเกี่ ยวกับความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในการทํางานหรื อ
คนงานประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบตั ิตามคําสัง่ นี้
การพิสูจน์ยนื ยันในสิ่ งเหล่านั้นจะเป็ นความรับผิดชอบของนายจ้าง
(5.50) ถ้าคนงานเสี ยชี วิตจากการประสบอุบตั ิเหตุจากการทํางาน เงินค่าทดแทนจะถูกแบ่งให้กบั
ผูร้ ับผลประโยชน์ของคนงานเป็ นไปตามกฎกติกาของการรับมรดกตามกฎหมาย (ตามบทบัญญัติของศาสนา
หรื อชารี อะห์)
(5.51) บทบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับเรื่ องการประสบอุบตั ิเหตุต่างๆ จากการทํางานตามที่ถูกบัญญัติไว้
ในบทนี้ จะบังคับใช้กบั คนงานที่ประสบกับโรคใดโรคหนึ่ งจากโรคต่างๆ จากการทํางานที่มีกล่าวไว้ใน
ตารางเกี่ยวกับโรคต่างๆ จากการทํางานที่แนบอยูก่ บั กฎหมายประกันสังคมด้วย
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สหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี
สิ ทธิประโยชน์ จากการทําประกันสั งคม
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กําหนดให้ลูกจ้างทุกคนทําประกันสังคมซึ่ งรายละเอียดและ
เงื่อนไขของการประกัน นายจ้างและลูกจ้างจะเป็ นผูต้ กลงกันเองในแต่ละกรณี ไป ลักษณะเงื่อนไขและผลครอบคลุม
ของการประกันสังคมในสหพันธ์ฯไม่มีความแตกต่างระหว่างคนท้องถิ่นและคนต่างชาติ ไม่ว่า อายุ ศาสนา หรื อ
เชื้อชาติใดๆ
หน่ วยงานประกันสังคมเป็ นสถาบันด้านประกันสังคมที่มีความสําคัญที่สุดในสหพันธ์ฯเนื่ องจาก
เป็ นหน่ วยงานที่มีความเกี่ ยวพันกับประชาชนเป็ นอย่างมาก เพราะเป็ นผูใ้ ห้ความคุม้ ครองด้านความเสี่ ยงทุกด้าน
ของการมีชีวิตอยู่ รวมทั้งดูแลควบคุมการจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันจากบุคคลและองค์กรต่างๆด้วย ทั้งนี้ เพราะ เมื่อใด
ก็ตามที่บุคคลทํางานและมีรายได้เกิน 450 ยูโรต่อเดือน นายจ้างและบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ที่จะจ่ายค่าประกันสังคม
ให้กบั รัฐโดยทันที
การประกันสังคมในทุกด้านจะควบคุมดูแลโดยหน่ วยงานประกันสังคมของรัฐ มีเพียงการประกัน
สุ ขภาพเท่านั้น ที่มีการแข่งขันจากบริ ษทั ประกันสุ ขภาพของเอกชนเข้ามาร่ วมด้วย เช่นเดียวกับการประกันการดูแล
รักษาซึ่งขึ้นอยูก่ บั การเลือกบริ ษทั ประกันสุ ขภาพของแต่ละคน
รายได้หลักของระบบประกันสังคมมาจากเบี้ยประกัน โดยเบี้ยประกันจะถูกคิดคํานวณจากรายได้
ของลูกจ้างเป็ นหลัก ซึ่ งในปั จจุบนั ลูกจ้างต้องจ่ายเบี้ยประกันประมาณร้อยละ 40 ของรายได้ (ประมาณร้อยละ 18.7
เป็ นค่าประกันบํานาญ ประมาณร้อยละ 14-15 เป็ นค่าประกันสุ ขภาพ ประมาณร้อยละ 3 เป็ นค่าประกันกรณี ว่างงาน
และประมาณร้อยละ 2.4 เป็ นค่าประกันกรณี ที่ตอ้ งได้รับการดูแล) สําหรับผูท้ ี่มีรายได้สูงกว่าจํานวนที่กาํ หนดไว้
จะจ่ายเบี้ยประกันไม่ถึงร้อยละ 40 ของรายได้ (เนื่ องจากบุคคลดังกล่าวได้จ่ายเบี้ยประกันในอัตราที่สูงที่กาํ หนด
ไว้แล้ว)
เงิ นเบี้ ยประกันเป็ นเงิ นที่ นายจ้างและลู กจ้างเป็ นผูร้ ั บผิดชอบร่ วมกัน กล่ าวคื อ เงิ นเบี้ ยประกัน
เป็ นส่ วนหนึ่ งของรายได้ของลูกจ้างอยู่แล้ว ในขณะที่เงินเบี้ยประกันของฝ่ ายนายจ้างก็จะเกี่ยวข้องกับรายได้ของ
นายจ้างเช่นเดียวกัน สําหรับเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุน้ นั นายจ้างจะเป็ นผูร้ ับภาระฝ่ ายเดียว
สิ ทธิประโยชน์ ทลี่ ูกจ้ างได้ รับจากการประกันสั งคม
- เงินประกันสุ ขภาพและการดูแลรักษา ลูกจ้างจะได้รับสิ ทธิประโยชน์ในขณะที่ยงั ทํางานและจ่ายเบี้ย
ประกันอย่างสมํ่าเสมอเท่านั้น
- เงินประกันอุบตั ิเหตุ ลูกจ้างจะได้รับการคุม้ ครองในขณะที่ยงั ทํางานอยูเ่ ท่านั้น
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- เงินประกันกรณี วา่ งงาน ลูกจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลือกรณี วา่ งงานหรื อสิ ทธิประโยชน์อื่นๆในกรณี ที่
จ่ายเบี้ยประกันมาเป็ นเวลาไม่ต่าํ กว่า 1 ปี ในระยะเวลา 2 ปี ก่อนยื่นขอรับสิ ทธิ และการออกจากงานเป็ นไปตาม
เงื่อนไขหน่วยงานประกันการว่างงานระบุไว้
- เงินประกันบํานาญ ลูกจ้างจะได้รับเงินบํานาญเมื่อมีอายุครบตามที่กาํ หนดไว้ (โดยทัว่ ไป 67 ปี หรื อ
ตามตกลงไว้ในระเบียบการประกัน) โดยจะต้องจ่ายเบี้ยประกันมาเป็ นเวลาไม่ต่าํ กว่า 5 ปี ลูกจ้างสามารถขอรับเงิน
บํานาญเมื่ออายุ 63 ปี ได้ ในกรณี ที่จ่ายเบี้ยประกันเป็ นเวลาครบ 45 ปี
เงินเบี้ยประกันหรื อเงินภาษีที่ลูกจ้างจ่ายให้กบั รัฐบาลสหพันธ์ฯ หรื อนายจ้างหักจากเงินรายได้ของ
ลูกจ้างในแต่ละเดือนนั้น ขึ้นอยูก่ บั อัตราเงินเดือนและปั จจัยส่ วนตัวของลูกจ้างแต่ละรายเช่น สถานภาพการสมรส
สถานภาพครอบครัว จํานวนบุตรและปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ลูกจ้างมีสิทธิ ที่จะขอรับเงินที่ถูกหักไปคืนได้
ในกรณี ของเงิ นประกันบํานาญเพียงประเภทเดียว โดยลูกจ้างจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข คือ ถูกหักเงิน
ประกันบํานาญและอยูท่ าํ งานในสหพันธ์ฯไม่ครบ 60 เดือน ซึ่ งลูกจ้างดังกล่าวจะมีสิทธิ ยื่นเรื่ องขอรับเงินประกัน
บํานาญของตนได้ต่อเมื่อได้เดินทางออกจากสหพันธ์ฯกลับไปพํานักอยูใ่ นถิ่นฐานของตนแล้วไม่นอ้ ยกว่า 24 เดือน
สิ ทธิประโยชน์ อื่นๆตามกฎหมายแรงงาน
1. เวลาทํางาน
เวลาทํางานจะต้องไม่เกิ น 8 ชัว่ โมงต่อวัน (ไม่รวมเวลาพัก) ทั้งนี้ อาจจะถึง 10 ชั่วโมงต่อวันได้
เป็ นการชัว่ คราว หากรวมกันแล้วในระยะเวลา 6 เดือนตามปฏิทินหรื อในระยะเวลา 24 สัปดาห์โดยเฉลี่ย
มีเวลาทํางานไม่เกิน 8 ชัว่ โมงต่อวัน
2. เวลาพัก
หลังจากทํางานเป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง ลูกจ้างมีสิทธิ พกั ได้ 30 นาที หรื อพักได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที
สถานประกอบการใดที่มีลูกจ้างมากกว่า 10 คน จะต้องมีหอ้ งสําหรับพักผ่อน
3. การทํางานล่ วงเวลาและงานกะกลางคืน
ลูกจ้างไม่จาํ เป็ นต้องทํางานล่วงเวลาหากมิได้ทาํ ข้อตกลงไว้ กรณี หากทํางานกะกลางคืน ลูกจ้าง
มีสิทธิที่จะได้รับวันลาเพิ่มหรื อได้รับค่าจ้างพิเศษ
4. การหยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
เยอรมนี มีการระบุวนั หยุดราชการประจําปี แตกต่างกันในแต่ละรั ฐ อย่างไรก็ตาม วันอาทิตย์และ
วันหยุดราชการถือเป็ นวันหยุดงาน กรณี ที่ตอ้ งให้ลูกจ้างทํางานในวันอาทิตย์จะต้องจัดให้ลูกจ้างได้มีวนั หยุด
ในวันอาทิตย์อย่างน้อย 15 วันต่อปี ลูกจ้างที่มาทํางานวันอาทิตย์จะได้รับวันหยุดเพิ่ม 1 วันเป็ นการชดเชย
แต่มีหลายภาคที่ไม่รวมอยูใ่ นระเบียบนี้ เช่น ลูกจ้างโรงแรมและภัตตาคาร
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5. ค่ าจ้ างขั้นตํ่า
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 เยอรมนี ได้กาํ หนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า ชัว่ โมงละ 8.84 ยูโร (ก่อนหักภาษี
และประกันสังคม) สําหรับบางสาขา อัตราค่าจ้างจะต้องไม่ต่าํ กว่าค่าจ้างขั้นตํ่าที่สาขานั้นได้กาํ หนดไว้ก่อน
หน้าการประกาศใช้ค่าจ้างขั้นตํ่า ซึ่งเป็ นอัตราที่นายจ้างและสหภาพแรงงานได้เจรจาหารื อและตกลงร่ วมกัน
6. การไม่ จ่ายค่ าจ้ าง
กรณี ที่ มี ก ารจ่ า ยค่ า จ้า งล่ า ช้ า หรื อยื ด ระยะเวลาจ่ า ยค่ า จ้า ง ลู ก จ้า งสามารถหยุ ด งานจนกว่ า
จะได้รับค่าจ้างโดยต้องแจ้งล่วงหน้า และนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้กบั ลูกจ้างในช่วงที่หยุดทํางานด้วย
7. ระยะเวลาในการทดลองงาน
ระยะเวลาทดลองงานมีกาํ หนดไม่เกิน 6 เดือน กรณี ที่ลูกจ้างไม่ผา่ นการทดลองงาน นายจ้างจะต้อง
แจ้งลูกจ้างและมีหนังสื อแจ้งยุติการจ้างงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร 2 สัปดาห์ก่อนกําหนดเวลาที่ประสงค์ให้
ลูกจ้างยุติการทํางาน
8. ผู้รับงานอิสระ
ผู ร้ ั บ งานอิ ส ระจะต้อ งได้รั บ ค่ า จ้า งภายในหนึ่ งเดื อ นหลัง จากยื่ น ใบแจ้ง ยอดเงิ น ที่ ต ้อ งชํา ระ
แต่จะไม่ได้รับสิ ทธิ ส่วนใหญ่ดงั ที่ระบุไว้ขา้ งต้น อย่างไรก็ตาม หากทํางานเป็ นผูร้ ับงานอิสระและนายจ้าง
เป็ นผูบ้ อกถึงวิธีการทํางาน หรื อผูร้ ับงานอิสระนั้นร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ งในขั้นตอนการทํางาน ผูร้ ับงานอิสระ
นั้นอาจมิ ใช่ ผูร้ ั บงานอิ สระอย่างแท้จริ ง ในกรณี เช่ นนี้ จะมี สิทธิ เช่ นเดี ยวกับลูกจ้างประจํา ซึ่ งการพิสูจน์
ในเรื่ องดังกล่าวทําได้ค่อนข้างยาก
9. การลาป่ วย
หากลูกจ้างป่ วยและไม่สามารถทํางานได้ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างเต็มจํานวนของรายได้
ปกติเป็ นเวลา 6 สัปดาห์ ในกรณี ที่ป่วยเกินกว่า 6 สัปดาห์ บริ ษทั ประกันสุ ขภาพจะจ่ายเงินทดแทนให้ตาม
อัตราส่ วน ทั้งนี้ ลูกจ้างต้องทํางานมาแล้วอย่างน้อยที่สุด 4 สัปดาห์ และต้องแจ้งให้นายจ้างทราบโดยทันทีว่า
ตนไม่สามารถทํางานได้เป็ นเวลานานเท่าใด
10. วันหยุดพักผ่ อนประจําปี
ลูกจ้างมีสิทธิ ลาโดยได้รับค่าจ้าง 24 วันทําการต่อปี ทั้งนี้ วันทําการ หมายถึง วันตามปฏิทินที่มิใช่
วันอาทิตย์ หรื อวันหยุดราชการ ทั้งนี้ ลูกจ้างจะได้รับสิ ทธิ ในการลาหยุดเต็มจํานวนครั้งแรกหลังจากมีการ
จ้า งงาน 6 เดื อ น ลู ก จ้า งที่ อ ยู่ใ นระยะเวลาทดลองงานได้รั บ สิ ท ธิ ล างานโดยได้รั บ ค่ า จ้า งเช่ น เดี ย วกัน
โดยคํานวณระยะเวลาที่มีสิทธิลาได้เป็ น 1 ส่ วน 12 ของระยะเวลาที่ทาํ งานเต็มเดือน
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11. การลาเพื่อเลีย้ งดูบุตร
ลูกจ้างสามารถลาหยุดโดยได้รับค่าจ้างในช่วง 6 สัปดาห์ก่อนการคลอดบุตร และจนถึง 8 สัปดาห์
หลังการคลอดบุตร กรณี ที่คลอดบุตรก่ อนกําหนดหรื อตลอดบุตรแฝด มารดามีสิทธิ ลาหลังคลอดได้ 12
สัปดาห์ บิดาและมารดาสามารถลาเลี้ยงดูแลบุตรรวมกันได้นานถึง 14 เดือนหลังการคลอดบุตรโดยได้รับ
เงินช่วยและไม่สามารถถูกเลิกจ้างได้ ทั้งนี้ บิดาและมารดามีสิทธิ ลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้นาน 3 ปี โดยสามารถ
ลาได้จนกระทัง่ บุตรอายุ 8 ปี โดยไม่ได้รับค่าจ้าง และนายจ้างต้องรั กษาตําแหน่ งเดิ มไว้สําหรั บลูกจ้าง
ดังกล่าว ในช่ วงการลาเพื่อเลี้ยงดู บุตรนั้นลูกจ้างสามารถร้ องขอทํางานเป็ นเวลา 30 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
โดยทํางานกับนายจ้างเดิมหรื อนายจ้างอื่นได้
12. การประกันสั งคม
ประกันสังคมภาคบังคับ ประกอบด้วยประกันสังคม 5 ประเภท ดังนี้
- ประกันสุ ขภาพ
- ประกันทุพพลภาพ
- ประกันกรณี วา่ งงาน
- ประกันบํานาญ
- ประกันอุบตั ิเหตุ
โดยอัตราการจ่ า ยเงิ น สบทบเข้า กองทุ น ประกัน สัง คมในแต่ ละปี จะมี ก ารปรั บตามประกาศของรั ฐบาล
เยอรมนี
13. การเลิกจ้ าง
ตามกฎหมายป้องกันการเลิกจ้าง การเลิกจ้างโดยเหตุผลด้านความประพฤติจะกระทําได้ต่อเมื่อมีการ
แจ้ง เตื อ นมิ ใ ห้ป ระพฤติ ต นเช่ น นั้น ซํ้า เสี ย ก่ อ น ยกเว้น กรณี มี ปั ญ หาความประพฤติ ข้ ัน ร้ า ยแรงเท่ า นั้น
ที่จะสามารถเลิกจ้างโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การเลิกจ้างต้องทําเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรโดย
ไม่เป็ นการเลือกปฏิบตั ิ
การยุติการจ้างงานโดยทัว่ ไป นายจ้างสามารถให้ลูกจ้างสิ้ นสุ ดการทํางานวันที่ 15 หรื อสิ้ นเดื อน
โดยต้องแจ้ง เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า 4 สัปดาห์ ซึ่ งระยะเวลาในการแจ้งยุติสัญญาจ้าง
จะแปรผันตามอายุงานของลูกจ้าง
- ลูกจ้างระยะทดลองงาน (ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน) ต้องแจ้งล่วงหน้า 2 สัปดาห์
- ลูกจ้างทํางานเป็ นเวลาน้อยกว่า 2 ปี ต้องแจ้งล่วงหน้า 1 เดือน (4 สัปดาห์)
- ลูกจ้างทํางานเป็ นเวลาครบ 2 ปี ต้องแจ้งล่วงหน้า 1 เดือน
- ลูกจ้างทํางานเป็ นเวลาครบ 5 ปี ต้องแจ้งล่วงหน้า 5 เดือน
- ลูกจ้างทํางานเป็ นเวลาครบ 8 ปี ต้องแจ้งล่วงหน้า 3 เดือน
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ลูกจ้างทํางานเป็ นเวลาครบ 10 ปี ต้องแจ้งล่วงหน้า 4 เดือน
ลูกจ้างทํางานเป็ นเวลาครบ 12 ปี ต้องแจ้งล่วงหน้า 5 เดือน
ลูกจ้างทํางานเป็ นเวลาครบ 15 ปี ต้องแจ้งล่วงหน้า 6 เดือน
ลูกจ้างทํางานเป็ นเวลาครบ 20 ปี ต้องแจ้งล่วงหน้า 7 เดือน
กรณี ที่ลูกจ้างพิจารณาแล้วว่า การยุติการว่าจ้างไม่เป็ นธรรม จะต้องดําเนิ นการฟ้ องร้ องต่ อศาล
แรงงานภายใน 3 สัปดาห์นบั ตั้งแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อแจ้งยุติการว่าจ้าง ศาลจะรับฟ้องร้องคดีภายหลังจาก
ระยะเวลา 3 สัปดาห์ เฉพาะกรณี ที่ลูก จ้า งสามารถพิสูจน์ไ ด้ว่ามี เ หตุ จ าํ เป็ นทําให้ไม่ สามารถยื่น คําร้ อง
ในระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ได้
14. การเกษียณอายุ
ลูกจ้างจะเกษียณอายุงานเมื่ออายุ 67 ปี ลูกจ้างจะได้รับเงินบํานาญเมื่อมีอายุครบตามที่กาํ หนดไว้
(โดยทัว่ ไป 67 ปี หรื อตามที่ตกลงไว้ในระเบียบการประกัน) โดยจะต้องจ่ายเบี้ยประกันมาเป็ นเวลาไม่ต่าํ
กว่า 5 ปี ทั้งนี้ ลูกจ้างสามารถขอรับเงิ นบํานาญเมื่ออายุ 63 ปี ได้ ในกรณี ที่ทาํ งานนานและจ่ายเงิ นสมทบ
ประกันสังคมมาแล้วเป็ นเวลาครบ 45 ปี
แนวทางการนําเข้ าแรงงานต่ างชาติในเยอรมนี
ตามระเบียบการอนุญาตแรงงานต่างด้าวเข้าทํางานในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หรื อ Verordnung
über die Zulassung von neueinreisenden Ausländern zur Ausübung einer Beschäftigung (BeschV)
สํานักว่าด้วยกิจการชาวต่างชาติ (Ausländerbehörde) พิจารณาร่ วมกับแผนกจัดหาแรงงานต่างด้าวและจัดหา
ตําแหน่งงานในต่างประเทศ (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung หรื อ ZAV) ประจําสํานักงานจัดหา
งานแห่ งสหพันธ์ฯ (Bundesagentur für Arbeit) ให้สิทธิ พาํ นักและสิ ทธิ การทํางานตามกฎหมายว่าด้วย
สิ ทธิพาํ นักของชาวต่างชาติ (Aufenthaltsgesetz) ซึ่ งในระเบียบการอนุญาตแรงงานต่างด้าวดังกล่าวนี้ ได้ระบุ
รายการอาชีพที่อนุญาตให้ต่างชาติรวมถึงแรงงานไทยสามารถเข้าไปทํางาน รวม 18 อาชีพ ประกอบไปด้วย
กลุ่มวิชาชีพระดับสู งและวิชาชีพขาดแคลน อาทิเช่น วิศวกร (เครื่ องกล ไฟฟ้า การก่อสร้าง) นักเทคโนโลยี
สารสนเทศ นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลดูแลผูส้ ู งอายุ ฯลฯ โดยไม่มีนโยบายจ้างแรงงาน
ไร้ฝีมือจากประเทศที่สาม
ตามระเบียบการอนุญาตแรงงานต่างด้าวเข้าทํางานในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หรื อ Verordnung
über die Zulassung von neueinreisenden Ausländern zur Ausübung einer Beschäftigung (BeschV)
สํานักว่าด้วยกิจการชาวต่างชาติ (Ausländerbehörde) พิจารณาร่ วมกับแผนกจัดหาแรงงานต่างด้าวและจัดหา
ตําแหน่งงานในต่างประเทศ (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung หรื อ ZAV) ประจําสํานักงานจัดหา
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งานแห่ งสหพันธ์ฯ (Bundesagentur für Arbeit) ให้สิทธิ พาํ นักและสิ ทธิ การทํางานตามกฎหมายว่าด้วย
สิ ทธิพาํ นักของชาวต่างชาติ (Aufenthaltsgesetz) ซึ่ งในระเบียบการอนุญาตแรงงานต่างด้าวดังกล่าวนี้ ได้ระบุ
รายการอาชีพที่อนุญาตให้ต่างชาติรวมถึงแรงงานไทยสามารถเข้าไปทํางาน รวม 18 อาชีพ ประกอบไปด้วย
กลุ่มวิชาชีพระดับสู งและวิชาชีพขาดแคลน อาทิเช่น วิศวกร (เครื่ องกล ไฟฟ้า การก่อสร้าง) นักเทคโนโลยี
สารสนเทศ นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลดูแลผูส้ ู งอายุ ฯลฯ โดยไม่มีนโยบายจ้างแรงงาน
ไร้ฝีมือจากประเทศที่สาม
โอกาสการไปทํางานในตําแหน่ งพ่ อครัว/แม่ ครัวพิเศษทีเ่ ยอรมนี
พ่อครัว/แม่ครัวพิเศษนับเป็ นแรงงานกึ่งฝี มืออาชีพเดียวที่ได้รับอนุ ญาตให้เข้าไปทํางาน โดยได้รับ
วีซ่าทํางานตําแหน่งพ่อครัว/แม่ครัวพิเศษกําหนดสู งสุ ดไม่เกิน 4 ปี และหากต้องการเดินทางกลับไปทํางาน
ตําแหน่ งดังกล่าวอีกครั้งต้องเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี ตามข้อตกลงแบบทวิภาคี ZIHOGA ระหว่าง
สํานักงานจัดหางานสหพันธ์ฯ แผนก ZAV และกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวงแรงงานตามข้อตกลง
แบบทวิภาคี เมื่อปี พ.ศ. 2547
อย่างไรก็ตาม เยอรมนี ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติพ่อครัว/แม่ครัวพิเศษจากไทยไว้อย่าง
เคร่ งครัด ดังนี้
(1) พ่อครัว/แม่ครัวพิเศษที่จบสาขาคหกรรม (หลักสู ตร 2 ปี ขึ้นไป) และจะต้องมีประสบการณ์
ทํางานในอาชีพพ่อครัว/แม่ครัวอย่างน้อย 2 ปี
(2) พ่อครั ว/แม่ครั วพิเศษที่ ไม่ได้จบหลักสู ตรตามข้อ (1) จะต้องมี ประสบการณ์ทาํ งานในอาชี พ
พ่อครัว/แม่ครัวอย่างน้อย 6 ปี
(3) มีหนังสื อรับรองการทํางานจากนายจ้างเดิม ตามข้อ (1) และ (2)
(4) มีหลักฐานแสดงความรู ้ภาษาเยอรมันและ/หรื อภาษาอังกฤษ
(5) มีหนังสื อรับรองการทดสอบมาตรฐานแห่งชาติจากสถาบันใดสถาบันหนึ่งดังต่อไปนี้
- วิทยาลัยดุสิตธานี
- โรงเรี ยนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต
- Thai-Swiss Culinary Education Center
หมายเหตุ ในการยื่น คํา ร้ อ งขอวี ซ่ า ตํา แหน่ ง พ่ อ ครั ว /แม่ ค รั ว พิ เ ศษ ณ สถานเอกอัค รราชทู ต สหพัน ธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี อาจจําเป็ นต้องยื่นใบตรวจสุ ขภาพ ณ โรงพยาบาลตํารวจ และหนังสื อรับรองประวัติ
อาชญากรรม ในบางกรณี
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อัตราค่ าจ้ างขั้นตํ่าของพ่ อครัว/แม่ ครัวพิเศษในเยอรมนี ปี 2560
อัต ราค่ า จ้า งของพ่ อ ครั ว /แม่ ค รั ว พิ เ ศษ จะเป็ นไปตามข้อ ตกลงร่ ว มกัน ระหว่ า งกลุ่ ม นายจ้า ง
กับสหภาพแรงงาน โดยอัตราค่าจ้างและสวัสดิการจะแตกต่างไปในแต่ละรัฐ และปรับเปลี่ยนเป็ นประจํา
ทุ ก ปี ทั้ง นี้ อาชี พ พ่ อ ครั ว /แม่ ค รั ว พิ เ ศษ มี อ ัต ราเงิ น เดื อ นขั้น ตํ่า ซึ่ งแตกต่ า งกัน ไปตามแต่ ล ะรั ฐ ตั้ง แต่
1,732-2,464 ยูโร ซึ่ งเมื่อหักภาษีและเงินสมทบประกันสังคมแล้ว แรงงานไทยจะได้รับประมาณเดื อนละ
1,250-1,650 ยูโร
ตารางอัตราค่ าจ้ างขั้นตํ่าของพ่อครัว/แม่ ครัวพิเศษในเยอรมนี ปี 2560
รัฐ

Baden-Württemberg

วันพักผ่อน
ประจําปี
25

ชั่วโมงทํางาน
ต่ อสั ปดาห์
39

Bayern

25

39

Berlin
Brandenburg

25
25

38
39

Bremen
Hamburg
Hessen

25
25
25

39
40

Mecklenburg -Vorpommern

24

40

Niedersachsen-Braunschweig

25

39

Nordrhein-Westfalen/Lippe

28

39

Rheinland-Platz

25

40

Saarland

26

40

37.25

เงินเดือน(ยูโร)
169 ชม./เดือน
2,331.00
ถึง 06/2560
2,314.00
ตั้งแต่ 05/2560
2,361.00
2,247.00
1,940.00
ตั้งแต่ 01/2560
1,998.00
2,188.00
1,940.00
2,464.00
ถึง 08/2560
1,732.00
ถึง 08/2560
2,248.00
2,209.00
ตั้งแต่ 08/2560
2,271.00
1,901.25
ตั้งแต่ 03/2560
1,985.75
ตั้งแต่ 09/2560
2,028.00
2,249.00

ระเบียบการ
ว่ าจ้ างแรงงาน
ตั้งแต่ 06/2559
ตั้งแต่ 05/2559

ตั้งแต่ 07/2559
ตั้งแต่ 02/2559

ตั้งแต่ 04/2559
ตั้งแต่ 01/2559
ตั้งแต่ 03/2559
ตั้งแต่ 09/2559
ตั้งแต่ 05/2559
ตั้งแต่ 05/2559

ตั้งแต่ 03/2559

ตั้งแต่ 07/2559
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Sachsen

24

39

Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
Weser-Ems/Oldenburg

24
24
24
27

40
39
40
40

ตั้งแต่ 07/2560
2,3636.00
1,818.00
ถึง 03/2560
1,988.00
2,024.00
1,979.00
1,994.00

ตั้งแต่ 05/2559
ตั้งแต่ 04/2559
ตั้งแต่ 04/2559
ตั้งแต่ 05/2559
ตั้งแต่ 12/2558

* มาตรฐานการจัดที่พกั อาศัยและอาหาร สําหรับปี 2560 ดังนี้
- ที่พกั ในอัตรา
223.00 ยูโร
- อาหารในอัตรา
236.00 ยูโร
- รวมทั้งสิ้ นในอัตรา 459.00 ยูโร
การประกันสุ ขภาพและการประกันสั งคม
การประกัน สุ ข ภาพของเยอรมนี เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งของการประกัน สั ง คม ซึ่ งเยอรมนี ไ ด้ใ ช้ก าร
ประกันสังคมนี้ เป็ นวิธีการหลักในการสร้างความมัน่ คงทางสังคมให้กบั ประเทศ และมีขอ้ กําหนดสวัสดิการ
ต่างๆ ที่ลูกจ้างจะได้รับการช่วยเหลือผ่านระบบประกันสังคม เพื่อให้สามารถดํารงชีวิตที่มีคุณภาพต่อไปได้
ในกรณี ที่ ไม่ ส ามารถทํา งาน ป่ วย พิ ก าร ตกงาน หรื อ ในวัย ชรา โดยจะแบ่ ง สิ ท ธิ ประโยชน์ ออกเป็ น 4
เรื่ องหลัก ซึ่ งได้แก่ การประกันสุ ขภาพ การประกันกรณี ทุพพลภาพ การประกันกรณี ชราภาพ/บํานาญ
และการประกันกรณี วา่ งงาน
กองทุนประกันสุ ขภาพของเยอรมนี แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ กองทุนประกันสุ ขภาพของรัฐ
และกองทุนประกันสุ ขภาพของบริ ษทั เอกชน ทั้งนี้ รัฐบาลกําหนดให้ลูกจ้างที่มีสิทธิ เลือกทําประกันสุ ขภาพ
ของบริ ษทั เอกชนจะต้องมีรายได้ก่อนหักภาษี 54,900 ยูโรต่อปี ขึ้นไป หรื อ 4,575 ยูโรต่อเดือน (อัตราสําหรับ
ปี 2558) หรื อประกอบอาชี พข้าราชการ แพทย์ ผูป้ ระกอบอาชี พอิ สระ เจ้าของสถานประกอบการ เป็ นต้น
โดยในปี 2557 ประชากรราวร้ อยละ 87 ของเยอรมนี เป็ นสมาชิ กของกองทุนประกันสุ ขภาพของรัฐ
และประชากรที่เหลือราวร้ อยละ 11 นั้นเลือกเป็ นสมาชิ กของกองทุนประกันสุ ขภาพกับบริ ษทั เอกชน
(ที่มาจากเว็บไซต์ http://www.vdek.com/presse/daten/b_versicherte.html)
ผูท้ ี่ทาํ งานเป็ นลูกจ้างไม่ว่าจะเป็ นสัญชาติใดก็ตามที่มีรายได้เกิน 450 ยูโรต่อเดือน มีหน้าที่ตอ้ งเสี ย
ภาษีรายได้ให้แก่ รัฐ และจะเข้าสู่ ระบบประกันสังคมของเยอรมนี โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ นายจ้างและ
ลูกจ้างยังมีหน้าที่ตอ้ งจ่ายค่าประกันสังคม แบ่งจ่ายฝ่ ายละประมาณครึ่ งหนึ่ ง โดยเบี้ยประกันสังคมจะถูกคิด
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คํานวณจากรายได้ของลูกจ้างเป็ นหลัก ซึ่งปั จจุบนั ลูกจ้างต้องจ่ายเบี้ยประกันประมาณร้อยละ 40 ของรายได้
ก่อนหักภาษี โดยมีอตั ราการจ่ายตามตาราง ดังนี้
หน่ วย : ร้ อยละ

อัตราเงินสมทบ

อัตราเงินสมทบ

ลูกจ้าง

นายจ้าง

7.30

7.30

14.60

* เบี้ยประกันเพิ่มเติมฝ่ ายลูกจ้าง + โดยเฉลี่ย 1.1

8.40

7.30

15.70

ประกันกรณี ทุพพลภาพ (Pflegeversicherung)

1.275

1.275

2.55

* ประกันกรณี ทุพพลภาพ สําหรับผูป้ ระกันตนที่

1.525

1.275

2.80

9.35

9.35

18.70

1.50

1.50

3.00

19.425

19.425

38.85

ประเภทประกันสังคม
Sozialversicherung
1

ประกันสุ ขภาพของรัฐ

รวม

(Gesetzliche Krankenversicherung)

2

อายุ 23 ปี ขึ้นไปและไม่มีบุตร (Kinderlose ab 23.
Lebensjahr)
3

+ 0.25

ประกันกรณี ชราภาพ/ บํานาญ
(Rentenversicherung)

4

ประกันกรณี วา่ งงาน(Arbeitslosenversicherung)
รวมอัตราเงินสมทบทั้งหมด (Summe
Sozialabgabe)

* หรื อ 40.20

สําหรับเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุน้ นั นายจ้างจะเป็ นผูร้ ับภาระฝ่ ายเดียว ซึ่ งอัตราเบี้ยประกันจะขึ้นอยูก่ บั
ความคุม้ ครอง วงเงินคุม้ ครอง จํานวนลูกจ้าง รายได้รวมของลูกจ้าง ระดับความเสี่ ยงของงาน เป็ นต้น
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ค่ าชดเชยกรณีสิ้นสุ ดสั ญญาจ้ างแรงงาน

ไต้ หวัน

ญีป่ ุ่ น

ประเทศ

ค่ าชดเชย
ตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานไต้ หวัน (มาตรา 16, 17)
ระยะเวลาในการบอกกล่าวล่วงหน้ า
- ทํางานติดต่อกันเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 10 วัน
- ทํางานติดต่อกันเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 20 วัน
- ทํางานติดต่อกันเกินกว่า 3 ปี ขึ้นไป ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 30 วัน
กรณี ไม่บอกกล่าวล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กาํ หนด นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเท่ากับจํานวน
วันที่ระบุให้ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า
ค่ าชดเชย - เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ยจํานวน 1 เดือน ต่ออายุการทํางานของลูกจ้างแต่ละปี ติดต่อกัน
- กรณี ทาํ งานน้อยกว่า 1 ปี จํานวนเงินชดเชยให้คาํ นวณตามส่ วน (เศษของเดือนหรื ออายุการ
ทํางานที่ไม่ครบ 1 เดือน ให้นบั เป็ น 1 เดือน)
ตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานญีป่ ุ่ น (มาตรา 20, 21)
ระยะเวลาในการบอกกล่าวล่วงหน้ า
- นายจ้างต้องบอกกล่าวลูกจ้างล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน กรณี ที่นายจ้างไม่บอกกล่าวล่วงหน้า
หรื อบอกกล่าวล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง

หมายเหตุ

(1) นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ ลูกจ้าง
ที่ทาํ งานติดต่อกันเกิน 14 วัน แม้ลูกจ้างนั้น
จะอยู่ ร ะหว่ า งช่ วงทดลองงานก็ ต าม
(มาตรา 21)
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ประเทศ
ญีป่ ุ่ น (ต่ อ)

เกาหลี

ค่ าชดเชย
ค่ าชดเชย - เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ยอย่างน้อย 30 วัน และ ต้องจ่ายเงินชดเชยเพิ่มขึ้นตามจํานวนวันที่บอก
กล่าวล่วงหน้าไม่ครบ
กรณีทนี่ ายจ้ างไม่ ต้องบอกกล่าวล่วงหน้ าและไม่ ต้องจ่ ายค่ าชดเชย
- นายจ้างไม่สามารถดําเนิ นกิจการต่อไปได้เนื่ องจาก เกิดภัยธรรมชาติหรื อเหตุสุดวิสัย โดย
ได้รับการรับรองจากหัวหน้าสํานักงานมาตรฐานแรงงาน
- การเลิ กจ้างมี สาเหตุ มาจากความผิดของแรงงานเอง โดยได้รับการรั บรองจากหัวหน้า
สํานักงานมาตรฐานแรงงาน
กฎหมายมาตรฐานแรงงานเกาหลี (มาตรา 26)
ระยะเวลาในการบอกกล่าวล่วงหน้ า
- นายจ้างต้องบอกกล่าวลูกจ้างล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน กรณี ที่นายจ้างไม่บอกกล่าวล่วงหน้า
หรื อบอกกล่าวล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง
ค่ าชดเชย
- เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 30 วัน
กรณีทนี่ ายจ้ างไม่ ต้องบอกกล่าวล่วงหน้ าและไม่ ต้องจ่ ายค่ าชดเชย
- กรณี ไม่สามารถดําเนิ นธุ รกิจด้วยสาเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่ น ภัยธรรมชาติ สงคราม
หรื อลูกจ้างมีเจตนาร้าย ทําให้นายจ้างได้รับความเสี ยหายทางธุ รกิ จหรื อทรัพย์สินอย่างมาก
ตามกฎกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน ซึ่งใช้บงั คับแก่นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

หมายเหตุ
(2) หากนายจ้างทําการบอกกล่าวล่วงหน้า
อย่ างน้อย 30 วันตามที่ กฎหมายกําหนด
นายจ้างไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้าง ทั้งนี้
ลูกจ้างจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์จากระบบ
ประกั น การจ้ า งง าน ( Employment
Insurance)
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สิ งคโปร์

บรู ไน

ประเทศ

ค่ าชดเชย
ตามพระราชบัญญัติว่าด้ วยการจ้ างงาน, พระราชบัญญัติเกษียณอายุและการจ้ างงานใหม่
ระยะเวลาในการบอกกล่าวล่วงหน้ า
- ไม่มีกฎหมายกําหนดในเรื่ องดังกล่าว
ค่ าชดเชย แบ่งเป็ น 3 กรณี
(1) การเลิกจ้างทัว่ ไป (Dismissal) กฎหมายไม่ได้กาํ หนดค่าชดเชยไว้ แต่หากเห็นว่าเป็ นการเลิก
จ้างที่ไม่เป็ นธรรมลูกจ้างสามารถยืน่ อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงานสิ งคโปร์ได้
(2) การเลิกจ้างเนื่ องจากยุบตําแหน่ ง (Retrenchment) ลูกจ้างจะได้รับค่าชดเชยหากทํางานกับ
นายจ้างอย่างน้อย 2 ปี แต่ไม่ได้ระบุอตั ราค่าชดเชยไว้แต่อย่างใด ดังนั้น ค่าชดเชยจึงขึ้นอยูก่ บั ข้อตกลง
ในสัญญาจ้าง ทั้งนี้ หากนายจ้างและลูกจ้างไม่สามารถตกลงกันได้กระทรวงแรงงานสิ งคโปร์ จะช่วย
ไกล่เกลี่ยให้เป็ นกรณี ๆไป
(3) การเลิ กจ้างเนื่ องจากเกษี ยณอายุ (Retirement) กฎหมายไม่ ได้ก ําหนดอัตราค่ าชดเชยไว้
แต่ อย่างใด ดังนั้น จึ งขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างนายจ้างและลู กจ้าง หากไม่สามารถตกลงกันได้
สามารถฟ้องร้องเรี ยกค่าชดเชยได้
กฎหมายแรงงานบรูไน ปี 2009
ระยะเวลาในการบอกกล่าวล่วงหน้ า
- ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างน้อย 1 เดือน
สิ นจ้ างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ า
- เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 1 เดือน

หมายเหตุ

(1) กฎหมายบรู ไนไม่ได้กาํ หนดให้นายจ้าง
จ่ายค่าชดเชยแต่กาํ หนดให้จ่ายสิ นจ้างแทน
การบอกกล่ าวล่ วงหน้าในกรณี ที่นายจ้าง
ไม่ ไ ด้ ท ํ า การบอกกล่ า วล่ ว งหน้ า ตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
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ประเทศ
บรู ไน (ต่ อ)

ฮ่ องกง

ค่ าชดเชย

ตามกฎหมายแรงงานฮ่ องกง
ระยะเวลาในการบอกกล่าวล่วงหน้ า
- กรณี นายจ้างยกเลิ กสัญญาจ้างก่ อนสิ้ นสุ ดสัญญาจ้าง ต้องบอกกล่ าวล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า
1 เดือน
ค่ าชดเชย
(1) กรณี ทาํ งานครบสัญญาจ้าง ลูกจ้างต้องทํางานเป็ นระยะเวลาติ ดต่ อกันตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
จะได้รับเงินชดเชยการทํางานนาน คํานวณจากอัตรา 2 ใน 3 ของฐานค่าจ้าง คูณด้วยจํานวนเดือนในการ
ทํางานโดยจ่ายเป็ นเงินก้อนในคราวเดียว ซึ่งนายจ้างต้องจ่ายให้ลูกจ้างภายใน 2 เดือนหลังจากลูกจ้างยืน่
เรื่ องขอรับเงินชดเชย
(2) กรณี ยกเลิกสัญญาจ้างก่ อนสิ้ นสุ ดสัญญาจ้าง นายจ้างต้องจ่ ายค่าชดเชยต่างๆ เช่ น ค่าจ้าง
ค้างจ่ าย ค่าจ้างทํางานในวันหยุดพักผ่อนประจําปี ค่าตัว๋ โดยสารเดิ นทางกลับภูมิลาํ เนา สําหรั บ
ตําแหน่งผูช้ ่วยแม่บา้ นต่างชาติจะได้รับค่าอาหารและพาหนะเดินทาง จํานวน 100 เหรี ยญฮ่องกง

หมายเหตุ
(2) นายจ้างยังมี หน้าที่ ในการจ่ ายค่ าจ้าง
ค้างจ่ ายและค่ าตัว๋ เครื่ องบิ นเดิ นทางกลับ
ประเทศให้แก่ลูกจ้าง
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ประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์

เยอรมนี

ค่ าชดเชย
หมายเหตุ
ลูกจ้างที่ ทาํ งานครบสัญญาจ้างที่มีระยะเวลาจ้างหนึ่ งหรื อสองปี ขึ้นไป จะได้รับเงิ นรางวัล กฎหมายไม่ได้กาํ หนดค่าชดเชยกรณี สิ้นสุ ด
สิ้ นสุ ดการทํางาน ดังนี้
สั ญญาจ้างไว้แต่ ก ําหนดให้ นายจ้างจ่ าย
1. ในช่วง ๕ ปี แรก ได้รับเงินรางวัล เท่ากับปี ละ 25 วัน
เงินรางวัลสิ้ นสุ ดการทํางาน
2. ปี ที่หกเป็ นต้นไป ได้รับเงินรางวัล ปี ละ 30 วัน แต่เมื่อรวมกันต้องไม่เกินค่าจ้าง 2 ปี
เงินรางวัลจะคํานวณจากค่ าจ้ างเดือนสุ ดท้ ายของลูกจ้ าง
- ตามคําพิพากษาล่าสุ ดของศาลในสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ จํานวนเงินใดๆ ที่นายจ้างจ่ายให้กบั
ลูกจ้างเป็ นค่าจ้างนอกเหนือจากค่าเบี้ยเลี้ยงหรื อโบนัส เช่น ค่าจ้างที่จ่ายเป็ น commission หรื อ
จากผลงานจะถือว่าเป็ นค่าจ้างและจะถูกนํามาพิจารณาในการคํานวณเงินรางวัลฯ ด้วย
- ระยะเวลาที่ลูกจ้างหยุดงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จะไม่ถูกนํามาใช้ในการคํานวณเงินรางวัล
- ในกรณี ที่ลูกจ้างเสี ยชีวิต เงินรางวัลจะส่ งมอบให้ทายาทตามกฎหมาย
ระยะเวลาในการบอกกล่าวล่วงหน้ า
- นายจ้างต้องบอกกล่าวลูกจ้างล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
ค่ าชดเชย
- กฎหมายไม่ได้กาํ หนดอัตราค่าชดเชยไว้แต่อย่างใด
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แบบคํารองขอรับบริการ
เขียนที่................................................................................
วันที่................เดือน..............................พ.ศ.......................
ผูยื่นคําขอฯ [
[

] แจงดวยตนเอง
] ผูยื่นคําขอฯแทน เกี่ยวของเปน......................กับแรงงาน ชื่อ-สกุล..........................………..…

เลขที่ประจําตัวประชาชน...................... ที่อยูที่สามารถติดตอได ..............................................................……………
………………………………………………………………………………………..................................................................................
โทรศัพทที่สามารถติดตอได..................................................................................................................................
ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว)..........................................................................อายุ ...........................ป
สัญชาติ..................อยูบานเลขที่.....................หมูที่..........ซอย............................ถนน.............ตําบล.................
อําเภอ.................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.......................โทรศัพท..................................
ถือบัตร.............................................เลขที่.......................................................วันออกบัตร..........................
วันหมดอายุ............................. สถานภาพ

โสด

สมรส

หมาย

หยาราง

แยกกันอยู

อื่นๆ

ระบุ.................................บุคคลอางอิงที่สามารถติดตอได........................................... โทรศัพท.................................
……………………………….. เกี่ยวของเปน..........................................มีความประสงคขอติดตาม
ติดตามคาจางคางจาย จํานวน...............เดือน...............วัน เปนเงิน..................บาทสกุล/เงินอื่นๆ...............
คาลวงเวลา จํานวน...............เดือน...............วัน เปนเงิน.........................บาทสกุล/เงินอื่นๆ.......................
เงินหักฝาก

เงินประกันการเดินทางกลับ

เงินประกันการทํางานครบสัญญาจาง

ขอคืนเงินภาษีไตหวัน

เงินคาชดเชย (ปซูอิม)

เงินทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุ/เสียชีวิต

เงินประกันสังคมประเทศซาอุดิอาระเบีย (เงินโกซี่)

ทายาทสายเลือดตรงเสียชีวิต

ชวยเหลือแรงงานไทยปวย/เสียชีวิต กลับประเทศไทย

ติดตามแรงงานไทยที่ขาดการติดตอ

เงินบําเหน็จชราภาพ

อื่นๆ ระบุ..................................................

1. เดินทางไปทํางานทีป่ ระเทศ...............................................................................................................................
/2.ชื่อนายจาง... 220

2. ชื่อนายจาง/สถานประกอบการ............................................................................................................................
ตั้งอยูที่.......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
3. ตําแหนง............................................................................................. 4. อัตราเงินเดือน ……………………………
5.สัญญาจาง..........................ป เริ่มตั้งแตวันที่........................................ ถึง ............................................................
6. เดินทางไปเมื่อวันที่..................................เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่.....................................................
7. รายละเอียดเพิ่มเติม................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
8. ขาพเจาขอติดตามและขอความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของติดตามสิทธิดังกลาว และขาพเจาไดแนบ
เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของมาพรอมนี้
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

สําเนาทะเบียนบาน

สําเนาหนังสือเดินทาง

สําเนาบัญชีธนาคาร

สําเนาสัญญาจาง

สํ าเนาบั ตรประจํ าตั วคนต างด าว (กาม า)

เอกสารที่ผานการแปลและรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

อื่นๆ ระบุ...............................................

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.....................................................ผูมาขอรับบริการ
(...........................................)
ลงชื่อ...........................................พยาน
(...........................................)

ลงชื่อ.....................................................เจาหนาที่
(.........................................)
ลงชื่อ..........................................พยาน
(..........................................)
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สิ ทธิประโยชน์ จากกองทุนช่ วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่ างประเทศ
กองทุ นช่ วยเหลื อคนหางานไปทํางานในต่ างประเทศ จัดตั้งขึ้ นตามพระราชบัญญัติ จ ัดหางาน
และคุ ้ ม ครองคนหางาน พ.ศ.2528 ภายใต้ ก ารกํา กั บ ดู แ ลของกองบริ หารแรงงานไทยไปต่ า งประเทศ
กรมการจัดหางาน มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. จัดการให้คนหางานซึ่งถูกทอดทิ้งอยูใ่ นต่างประเทศได้เดินทางกลับประเทศไทย
2. ให้การสงเคราะห์แก่คนงานซึ่ งไป หรื อจะไปทํางานในต่างประเทศ หรื อทายาทโดยธรรมของบุคคล
ดังกล่าว
3. การคัดเลือก ทดสอบฝี มือ และการฝึ กอบรมคนหางานก่อนการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ
อัต ราการส่ ง เงิ น เข้า กองทุ น เป็ นไปตามที่ ก ํา หนดในกฎกระทรวงฉบับ ที่ 11 (พ.ศ.2538) คื อ
300-500 บาท แตกต่างกันตามแต่ละประเทศที่เดินทางไปทํางาน ดังนี้
อัตรา
500 บาท
400 บาท

300 บาท

ประเทศ/ทวีป
ประเทศในทวีปยุโรป ทวีปอเมริ กาเหนือ ทวีปออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน
สาธารณรัฐเกาหลี
บรู ไน กาตาร์ คูเวต บาร์ เรน โอมาน อิสราเอล ซาอุดิอาระเบีย โมร็ อคโก จอร์ แดน
สหรั ฐอาหรั บเอมิ เรตส์ จิ บู ตี ตู นีเซี ย ซู ดาน โซมาลี แอลจี เรี ย เลบานอน ลิ เบี ย
สิ งคโปร์ ซีเรี ย เยเมน อียปิ ต์ อิรัก มอริ เตเนีย อิหร่ าน ฮ่องกง
ประเทศอื่นๆ นอกจากประเทศในกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2

ระยะเวลาการคุ้ มครอง กองทุ น ฯ จะให้ ค วามคุ ้ม ครองตามระยะเวลาที่ ก ํา หนดในสั ญญาจ้า ง
และเมื่ อทํางานครบกําหนดตามสัญญาจ้างหรื อวันที่ สัญญาจ้างสิ้ นสุ ดลง หากคนงานยังอยู่หรื อยังทํางานอยู่ใน
ต่ า งประเทศ จะได้ รั บ การคุ ้ม ครองจากกองทุ น ฯ ต่ อ ไปอี ก 5 ปี นั บ แต่ ว ัน ครบกํ า หนดตามสั ญ ญาจ้ า ง
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การขอรั บสิ ทธิประโยชน์ จากกองทุน ภายใน 2 ปี นับแต่วนั ที่มีสิทธิ กล่าวคือ วันที่ประสบอันตราย
ประสบอุ บตั ิ เหตุ เสี ยชี วิต หรื อวันที่ เข้ารั บการตรวจสุ ขภาพและแพทย์ระบุ ว่าเป็ นโรคต้องห้าม ตามข้อบังคับ
ของประเทศนั้น

สิ ทธิประโยชน์ ทสี่ มาชิกจะได้ รับจากกองทุนเพื่อช่ วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่ างประเทศ
สิ ทธิประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ
1. สงเคราะห์ค่าใช้จ่ายการเดินทางกลับภูมิลาํ เนาเป็ นค่า
พาหนะ ค่ าที่ พ ัก ค่ า อาหาร ค่ า รั กษาพยาบาล และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาํ เป็ น กรณี ถูกทอดทิ้งในต่างประเทศ
ตามที่จ่ายจริ ง ภายในวงเงิน 30,000 บาท

2. สงเคราะห์ เ ป็ นค่ า พาหนะ ค่ า ที่ พ ัก ค่ า อาหาร
ค่ ารั กษาพยาบาล และค่ าใช้จ่ ายอื่ นๆ กรณี ประสบ
ปั ญหาในต่ า งประเทศ เช่ น รอเข้ า ทํ า งานใหม่
รอส่ งกลับประเทศไทย รอการดําเนิ นคดีหรื อกรณี อื่น
ในลักษณะเดี ยวกัน โดยจ่ ายตามที่ จ่ ายจริ งในวงเงิ น
30,000 บาท

เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบคําร้ อง
- สําเนาบัตรประจําตัวสมาชิ กกองทุ นฯ ทั้งด้านหน้า
และด้านหลัง
- สําเนาหนังสื อเดินทางและวีซ่า
- สําเนาเอกสารเกี่ ยวกับการจ้างแรงงาน เช่ น สัญญา
ว่ า จ้า ง หนั ง สื อ บอกเลิ ก จ้า ง หรื อเอกสารอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- หนังสื อจากสํานักงานแรงงานไทยในต่ างประเทศ
หรื อสถานทูตไทย/สถานกงสุ ลไทยที่ดูแลประเทศนั้น
ที่ ตรวจสอบว่ าสมาชิ กของกองทุ นฯ ถู กทอดทิ้ งใน
ต่างประเทศ โดยไม่มีผรู ้ ับผิดชอบ
- ใบเสร็ จรั บเงิ นหรื อหลักฐานค่ าใช้จ่ ายที่ จะขอรั บ
ความช่วยเหลือจากกองทุนฯ
- สําเนาบัตรประจําตัวสมาชิ กกองทุ นฯ ทั้งด้านหน้า
และด้านหลัง
- สําเนาหนังสื อเดินทางและวีซ่า
- สําเนาเอกสารเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่ นสัญญาว่าจ้าง
หนังสื อบอกเลิกจ้างหรื อเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- หนังสื อจากสํานักแรงงานไทยในต่างประเทศหรื อ
สถานทู ตไทย/สถานกงสุ ลไทยที่ ดูแลประเทศนั้น ที่
ตรวจสอบว่ า สมาชิ ก กองทุ น ฯ ประสบปั ญ หาใน
ต่างประเทศ
- ใบเสร็ จรั บเงิ นหรื อหลักฐานค่ าใช้จ่ ายที่ จะขอรั บ
ความช่วยเหลือจากกองทุนฯ
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เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบคําร้ อง
3. สงเคราะห์ค่ารั กษาพยาบาล กรณี ประสบอุบตั ิเหตุ - สําเนาบัตรประจําตัวสมาชิ กกองทุ นฯ ทั้งด้านหน้า
หรื อประสบอั น ตรายก่ อนเดิ นทางไปทํ า งาน และด้านหลัง
ต่างประเทศตามที่จ่ายจริ งภายในวงเงิน 30,000 บาท
- สําเนาหนังสื อเดินทางและวีซ่า
-สําเนาเอกสารเกี่ ยวกับการจ้างแรงงาน เช่ น สัญญา
ว่าจ้างหนังสื อบอกเลิกจ้างหรื อเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ใบแจ้งความหรื อบันทึกประจําวันจากสถานีตาํ รวจ
-ใบเสร็ จรั บเงิ น หรื อหลักฐานค่ า ใช้จ่ ายที่ จะขอรั บ
ความช่วยเหลือจากกองทุนฯ
- ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล
4. สงเคราะห์ ก รณี ป ระสบอัน ตรายจนพิ ก ารหรื อ ในประเทศและต่างประเทศ
ทุพพลภาพ ทั้งในและนอกประเทศ
-สําเนาบัตรประจําตัวสมาชิ กกองทุ นฯ ทั้งด้านหน้า
- กรณี พิการ จ่าย 15,000 บาท
และด้านหลัง
- กรณี ทุพพลภาพ จ่าย 30,000 บาท
-สําเนาหนังสื อเดินทางและวีซ่า
**ทั้งนี้ต้องได้ รับคํารั บรองจากแพทย์ ในประเทศไทย -สําเนาเอกสารเกี่ ยวกับการจ้างแรงงาน เช่ น สัญญา
ว่ า จ้ า งหนั ง สื อบอกเลิ ก จ้ า งหรื อเอกสาร อื่ น ๆที่
หลังจากการรักษาสิ้นสุ ด
เกี่ยวข้อง
ทุพพลภาพ = หย่อนกําลังความสามารถที่จะประกอบอาชี พ กรณี ในประเทศ
การงานตามปกติได้
- ใบแจ้งความหรื อบันทึกประจําวันจากสถานพยาบาล
พิการ = เสี ยอวัยวะจากสภาพเดิม เช่น แขน ขา ตาพิการ เป็ นต้น - ผลการตรวจสุ ขภาพในประเทศไทย (ตรวจซํ้าหลัง
กลับถึงประเทศไทย)
- ใบแสดงผลการตรวจโรคของสถานพยาบาลใน
ต่างประเทศ
กรณี ต่างประเทศ
-หนังสื อจากสํานักงานแรงงานไทยในต่างประเทศหรื อ
สถานทู ต ไทย/สถานกงสุ ลไทยที่ ดู แ ลประเทศนั้ น
ที่ ตรวจสอบว่าสมาชิ กกองทุ นฯ ประสบอันตรายใน
ต่างประเทศ
- ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลในต่างประเทศ
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5. สงเคราะห์กรณี ถูกส่ งกลับเนื่องจากแพทย์ตรวจพบ
เป็ นโรคต้องห้าม ดังนี้

เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบคําร้ อง
-สําเนาบัตรประจําตัวสมาชิกกองทุนฯ ทั้งด้านหน้า

และด้านหลัง
-สําเนาหนังสื อเดินทางและวีซ่า
- จ่าย 25,000 บาท สําหรับผูท้ ี่ถูกส่ งกลับภายใน 6 เดือนแรก
- จ่าย 15,000 บาท สําหรับผูท้ ี่ส่งกลับหลัง 6 เดือนแรก แต่ยงั ไม่ -สําเนาเอกสารเกี่ ยวกับการจ้างแรงงาน เช่ น สัญญาว่าจ้าง
ครบสัญญาจ้าง
หนังสื อบอกเลิกจ้างหรื อเอกสาร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-หนั ง สื อ จากสํ า นั ก แรงงานไทยในต่ า งประเทศ หรื อ
สถานทู ต ไทย สถานกงสุ ลไทยที่ ดู แ ลประเทศนั้ น
ที่ ต รวจสอบว่ า สมาชิ ก กองทุ น ฯ ถู ก ส่ ง กลับ ประเทศ
เนื่องจากเป็ นโรคต้องห้าม

6. สงเคราะห์ ค่ า จ้า งทนายความต่ อ สู ้ ค ดี อ าญาใน
ต่างประเทศในความผิด ซึ่ งมิใช่เกิดจากการกระทําโดย
เจตนา หรื อสมาชิกดําเนิ นคดีแพ่งแก่นายจ้างเนื่ องจาก
ไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากการทํางาน ตามที่จ่ายจริ ง
ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

-สําเนาบัตรประจําตัวสมาชิ กกองทุ นฯ ทั้งด้านหน้า
และด้านหลัง
-สําเนาหนังสื อเดินทางและวีซ่า
-สําเนาเอกสารเกี่ ยวกับการจ้างแรงงาน เช่ น สัญญา
ว่ า จ้ า งหนั ง สื อบอกเลิ ก จ้ า งหรื อเอกสาร อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
-สําเนาคําฟ้องของศาลยุติธรรมในต่างประเทศ
-สัญญาจ้างทนายความ
-หนังสื อจากสํานักงานแรงงานไทยในต่ างประเทศ
หรื อสถานฑูตไทย หรื อสถานกงสุ ลไทยที่ดูแลประเทศ
นั้ นๆ ที่ ต รวจสอบว่ า สมาชิ ก กองทุ น ฯ ถู ก ฟ้ อ งใน
คดีอาญา หรื อดําเนินคดีแพ่งแก่นายจ้าง

. สงเคราะห์กรณี ถึงแก่ความตายในต่างประเทศดังนี้
- สงเคราะห์ ค่ าจัดการศพในต่ างประเทศหรื อนําศพ
กลับประเทศ (กรณี ไม่ มีผูร้ ั บผิดชอบ) ตามที่ จ่ายจริ ง
ภายในวงเงิน 40,000 บาท
- สงเคราะห์บรรเทาความเดือนร้อนของทายาทผูต้ าย 3
กรณี ดังนี้
1) เสี ยชีวิตในต่างประเทศ จ่ายศพละ 40,000 บาท
2) เสี ยชี วิตขณะกลับมาพักผ่อนในประเทศไทยจ่ าย

สํ า เนาบัต รประจํ า ตัว สมาชิ ก กองทุ น ฯ ทั้ง ด้ า นหน้ า
และด้านหลัง
-สําเนาหนังสื อเดินทางและวีซ่า
-สําเนาเอกสารเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน เช่ น สัญญาว่าจ้าง
หนังสื อบอกเลิกจ้างหรื อเอกสาร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ใบมรณะบัตร
-ใบมอบอํานาจจากทายาท (กรณี ที่ทายาทคนใดเสี ยชี วิต
ต้องแนบใบมรณะบัตรด้วย)
-หลักฐานที่ แสดงว่าเป็ นทายาทโดยธรรมของผูต้ าย เช่ น
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สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาสู ติบตั ร
ศพละ 30,000 บาท
3) ประสบอันตรายก่ อนไปทํางานแล้วเสี ยชี วิต จ่ าย -หนัง สื อ จากสํ านัก แรงงานไทยในต่ างประเทศ หรื อ
สถานทู ต ไทย/สถานกงสุ ลไทยที่ ดู แ ลประเทศนั้ น
ศพละ 30,000 บาท
ที่ตรวจสอบว่าสมาชิกกองทุนฯ เสี ยชีวิตแล้ว

8. สงเคราะห์กรณี เดินทางกลับประเทศไทยเพราะถูก
เลิกจ้างโดยมีสาเหตุจากการประสบอันตรายและเข้ารับ
การรักษาตัวในโรงพยาบาลในต่างประเทศ เป็ นเงิน
คนละ 15,000 บาท

9. กรณี มีความจําเป็ นและเร่ งด่ วนต้องสงเคราะห์ แก่
สมาชิกกองทุนฯ นอกเหนื อจากที่กาํ หนดไว้น้ ี อธิบดีมี
อํานาจสั่งจ่ ายเงิ นกองทุ นฯ โดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อสงเคราะห์แก่สมาชิ กผูท้ ี่
เดือดร้อนได้

- สําเนาบัตรประจําตัวสมาชิกกองทุนฯ ทั้งด้านหน้า
และด้านหลัง
-สําเนาหนังสื อเดินทางและวีซ่า
-สําเนาเอกสารเกี่ ยวกับการจ้างแรงงาน เช่ น สัญญา
ว่ า จ้ า งหนั ง สื อบอกเลิ ก จ้า งหรื อเอกสาร อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
-หนังสื อจากสํานักแรงงานไทยในต่างประเทศ หรื อ
สถานทู ตไทย/สถานกงสุ ลไทยที่ ดู แลประเทศนั้นที่
ตรวจสอบว่าสมาชิ กกองทุนฯ ประสบอันตรายใน
ต่างประเทศ
-ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลในต่างประเทศ
-สําเนาบัตรประจําตัวสมาชิ กกองทุ นฯ ทั้งด้านหน้า
และด้านหลัง
-สําเนาหนังสื อเดินทางและวีซ่า
-สําเนาเอกสารเกี่ ยวกับการจ้างแรงงาน เช่ น สัญญา
ว่ า จ้ า งหนั ง สื อบอกเลิ กจ้ า งหรื อเอกสารอื่ นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
-ใบมรณะบัตร
-ใบมอบอํา นาจจากทายาท (กรณี ที่ ท ายาทคนใด
เสี ยชีวิตต้องแนบใบมรณะบัตรด้วย)
-หลักฐานที่ แสดงว่ าเป็ นทายาทโดยธรรมของผูต้ าย
เช่น สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาทะเบียนสมรส สําเนา
สู ติบตั ร
-หนังสื อจากสํานักแรงงานไทยในต่างประเทศ หรื อ
สถานทู ตไทย/สถานกงสุ ลไทยที่ ดู แลประเทศนั้นที่
ตรวจสอบว่ าสมาชิ กกองทุ นฯ เสี ยชี วิ ตแล้ว (แนบ226
หลักฐานการเสี ยชีวิต)

หมายเหตุ
- เอกสารทุกฉบับหากไม่ใช่ตน้ ฉบับ ต้องรับรองสําเนา
- เอกสารที่เป็ นภาษาต่างประเทศ ต้องแนบฉบับที่แปลเป็ นภาษาไทยด้วย
- กรณี ผูร้ ั บ อนุ ญ าตจัด หางานขอรั บ เงิ น ชดเชยจากกองทุ น ฯ ให้แ นบสํา เนาใบอนุ ญ าตจัด หางาน
และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูจ้ ดั การ ให้คนงาน ที่ไปทํางานในต่างประเทศด้วย
สถานทีย่ ื่นคําร้ อง
1. กรณี ยนื่ คําร้องในประเทศไทย
- ณ กองบริ หารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน อาคารสํานักงานประกันสังคม
พื้นที่ 3 ชั้น 10 โทร (02) 245-6710-1 หรื อสํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
2. กรณี ยนื่ คําร้องในต่างประเทศ
- ณ สํ านั กงานแรงงานในต่ างประเทศนั้ น หากไม่ มี สํ านั กงานแรงงานดู แลรั บผิ ดชอบ ให้ ยื่ นคําร้ อง
ณ สถานทูตไทยหรื อสถานกงสุ ลไทยซึ่งดูแลรับผิดชอบประเทศนั้น

227

จัดทําโดย
กลุมงานประสานความรวมมือระหวางประเทศ สํานักประสานความรวมมือระหวาง
ประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
คณะผูจัดทํา
นายชัยยศ อยูทรัพย

ผูอํานวยการสํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ

นายสายชล อกนิษฐวงศ

ผูอํานวยการกลุมประสานความรวมมือระหวางประเทศ

นางกัลยา พูนทรัพย

นักวิชาการแรงงานชํานาญการ

นางสาวประภัสรา นิลจันทึก นักวิชาการแรงงานปฏิบตั ิการ
นางสาวบุปผารัตน สุขชุม

นักวิชาการแรงงาน

นายอุดมศักดิ์ โกสิทธิ์

นักวิชาการแรงงาน

นายธนวัฒน สายโสภา

เจาหนาที่ธุรการ

นางสาวนฤมล แจงเสมอ

เจาหนาที่ธุรการ
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